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PREFÁCIO

Esta obra tem a pretensão de fazer uma reflexão sobre a “A questão agrá-
ria no Brasil” com múltiplos temas e variadas perspectivas, no entanto, o fio 
condutor das abordagens contidas nesse livro se refere a um dos principais 
problemas do nosso país, comumente chamado de “A questão agrária”, e a ex-
trema concentração de terras brasileira. Se o complexo explica o mais simples, 
como afirmou Marx em seu texto intitulado “Método da Economia Política”, 
editado no Brasil pela editora Boitempo nos “Grundrisse”, isso significa a ne-
cessidade imperativa de compreendermos que a predominância do latifúndio 
atual no Brasil é resultado de um processo histórico de apropriação da proprie-
dade agrária se dando na base da violência e espoliação. Sendo assim, é pelo 
presente que explicamos o passado.

Por isso mesmo, esta obra, que ora o leitor e/ou leitora tem em mãos, 
procurou pelo propósito do método buscar a complexidade real sobre o tema, 
analisado. Esse esforço intelectual visa sair das expressões, fenomênicas dos 
fatos para buscar as determinações dessas expressões possibilitando captar as 
conexões e mediações, e visualizar o objeto de estudo em sua totalidade. É nes-
se sentido que pensamos essas reflexões contidas ao longo desse livro.

Para tanto, os/as autores/as deste trabalho não têm intuito de contar a 
história da concentração agrária no Brasil, mas sim realizar uma análise crítica, 
histórica e sociológica das diversas formas que a “A questão agrária” se ex-
pressa. Tais autores/as, que despenderam parte de seu tempo para a produção 
dessa obra, se debruçam em torno dessa problemática há algum tempo (uns/
umas mais outros/as menos), mas todos/as compreendendo que nossos séculos 
de latifúndio foram e são séculos de luta de classes pelo acesso a terra.

Temos noção que, essa pequena contribuição nos estudos dessa temática, 
não esgota as múltiplas facetas sobre “A questão agrária” brasileira, mesmo 
assim, esperamos que o trabalho contribua de alguma forma para que o leitor 
e/ou leitora possa julgar seus méritos e suas limitações.

Os organizadores
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APRESENTAÇÃO

Este livro foi concebido durante a I Jornada “Classes sociais e a Questão 
Agrária brasileira: reflexões a partir da revolta dos Posseiros de 1957”, realiza-
da nos dias 30 e 31 de outubro de 2018, na Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná, câmpus Dois Vizinhos (UTFPR-DV). O evento foi organizado por 
professores-pesquisadores e estudantes da UTFPR, UFFS, IFPR, além do Colé-
gio Estadual José Anchieta. Os objetivos da I Jornada foram:

- Estimular o desenvolvimento de pesquisas sobre Classes Sociais e a 
Questão Agrária no Brasil;

- Contribuir com o desenvolvimento de novas investigações sobre a Re-
volta dos Posseiros do Sudoeste do Paraná;

- Contribuir com o ensino sobre Classes sociais, Questão Agrária e a Re-
volta dos Posseiros.

Na Revolta dos Posseiros, as chamadas companhias começaram a fazer 
valer seus interesses de forma mais direta a partir de 1953, dez anos após o 
início da colonização oficial promovida pelo governo federal, por meio do 
uso de jagunços e pelos próprios mecanismos de repressão do Estado, além 
de cartórios locais, conhecidos como cartórios amigos, constituídos para re-
gistrar as áreas que passariam às mãos destas. Também havia a conivência de 
algumas prefeituras municipais e de alguns políticos locais que apoiavam as 
companhias.

O conflito teve seu auge em 1957. Aos poucos, os posseiros foram iden-
tificando quem estava do seu lado e quem estava contra, culminando com a 
tomada das cidades e das empresas, destruindo suas sedes, expulsando os ja-
gunços e o aparato repressivo do Estado. Tomaram e controlaram os principais 
municípios da região, como Pato Branco e Francisco Beltrão, por meio das Jun-
tas Governativas.

A vitória dos posseiros tem grande valor histórico por ser o primeiro e 
único grande conflito pela terra no Brasil que teve esse desfecho.

A organização do evento partiu do pressuposto da necessidade de conti-
nuar o desenvolvimento de pesquisas sobre a Revolta dos Posseiros, partindo 
dos determinantes sociais em detrimento do heroísmo de determinados indi-
víduos, que é o que algumas pesquisas reforçaram. Também analisar critica-
mente as fontes e os resultados até então obtidos, de forma a trazer novas con-
tribuições para o conhecimento e a prática política daqueles que se encontram 
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em luta pela terra. Além disso, compreendia que estudos sobre o tema contri-
buem também para lançar questões sobre o entendimento da questão agrária 
no Brasil hoje, particularmente sobre o papel do latifúndio no pacto de poder 
de nossa sociedade e da relação deste com o imperialismo.

Para tanto, recebeu trabalhos inéditos ou que apresentam novas pers-
pectivas sobre problemas já estudados. Em um primeiro momento foram re-
cebidos resumos simples, contendo as seguintes informações: o propósito, o 
marco conceitual e metodológico, e os resultados ou conclusões. Posterior-
mente, alguns destes resumos foram transformados em capítulos de livro 
aqui apresentados.

Além da apresentação de trabalhos científicos, resultantes de pesquisas 
acadêmicas desenvolvidas por pesquisadores da pós-graduação e gradua-
ção, o evento recepcionou também redações de estudantes dos últimos anos 
do ensino fundamental e do ensino médio, além de filmes/documentários 
produzidos por professores e estudantes dessas escolas, por meio de espaços 
específicos para a apresentação destas outras formas de trabalhos sobre a 
Revolta dos Posseiros.

O lançamento deste livro era para ser realizado durante a II Jornada Clas-
ses Sociais e a Questão Agrária no Brasil, no entanto em virtude do Corona 
Vírus (Covid-19), tivemos que realizar por videoconferência. O evento teria 
como tema: Imperialismo e Questão Agrária.

O trabalho aqui apresentado é composto de 12 capítulos, sendo que os 
cinco primeiros tratam de questões mais gerais acerca da estrutura de clas-
ses no Brasil, as formas de se compreender a realidade brasileira e a luta 
de classes. Compõem esta seção os seguintes trabalhos: As duas linhas de 
interpretação teórica da Questão Agrária no Brasil e seus desdobramentos 
práticos na forma de luta pela terra, de Luiz Carlos de Freitas; O exército 
como sustentáculo do latifúndio brasileiro, de Leomar Rippel; Estado, capital 
financeiro e agricultura no Brasil atual, de Marlon Clóvis de Medeiros; Ques-
tão agrário-camponesa: a relação entre trabalho e educação e a expulsão da 
juventude do campo brasileiro, de Gracialiano da Silva Dias e A emancipação 
da mulher trabalhadora e a indissociabilidade da luta pela transformação da 
sociedade, de Rosineide Fabrício.

A segunda parte do livro é composta, também, de cinco capítulos, que 
dialogam mais diretamente com o Sudoeste do Paraná a partir dos processos 
históricos, da composição das classes e das lutas políticas. Compõem esta se-
ção os seguintes trabalhos: Poder, saber e território: expedições geográficas no 
sudoeste do Paraná (1940-1970), de Aruanã Antonio dos Passos e Nair Sanzovo 
Pivatto; O Grupo Executivo para as Terras do Sudoeste do Paraná (Getsop): 

regularização da posse da terra ou reforma agrária, de Tiago Arcanjo Orben; 
Missionários belgas, igreja católica e Assesoar: a luta pela terra e as ações do 
DOPS no sudoeste do Paraná (1962-1980), de Alexandro Abatti; Juventude e a 
sucessão familiar rural: um estudo em comunidades rurais do estado do Pa-
raná, de Natália Oliveira Leite e Sidemar Presotto Nunes e Os acampamen-
tos Sem Terra no Sudoeste do Paraná, de Vagner Fernando Morawski, Daniela 
Pagnoncelli e Sidemar Presotto Nunes.

A terceira parte é composta de dois capítulos, sendo um referente ao estu-
do sobre o êxodo rural em uma comunidade rural do estado de Santa Catarina 
(Êxodo rural na linha Santa Lúcia, Campo Erê-SC, de autoria de Cristina Ve-
nâncio Pereira, Guilherme Francisconi e Évina Paula Antunes) e um relato de 
experiência sobre a pesquisa enquanto metodologia para o ensino da história 
(Contando Nossa História: pesquisa em história local como processo educati-
vo, de Jaci Poli).

Esperamos que o trabalho seja útil à compreensão das classes sociais e 
da questão agrária brasileira, bem como contribua com o desenvolvimento de 
novos trabalhos e a luta da classe trabalhadora.

Os organizadores
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AS DUAS LINHAS DE INTERPRETAÇÃO TEÓRICA 
DA QUESTÃO AGRÁRIA NO BRASIL E SEUS 

DESDOBRAMENTOS PRÁTICOS NA FORMA DE 
LUTA PELA TERRA1

Luiz Carlos de Freitas2

RESUMO: Estudo teórico da questão agrária brasileira, tomando o referencial 
marxista como método de análise, e dois dos principais expoentes intelectuais 
que fundamentaram a tese segundo a qual a principal contradição em nosso 
país se dá entre o latifúndio e o camponês pobre sem-terra ou com pouca terra. 
Essa contradição se vincula diretamente com a contradição entre o projeto de 
nação dos países semicoloniais e semifeudais e o imperialismo, de modo que a 
solução de uma não pode se dar sem a solução da outra. Apresentamos, tam-
bém, os dois principais movimentos de luta pela terra que se organizaram em 
nível nacional durante a segunda metade do século XX: as Ligas Camponesas, 
da década de 1950/60, e o MST, a partir de 1984, averiguando a teoria guia 
destes movimentos, e em que esta teoria influenciou no potencial de cada um, 
dentro de suas contradições, para alavancar a solução da questão agrária no 
Brasil. Apontamos, ainda, a impossibilidade de uma política pública que pro-
mova uma solução para a questão agrária brasileira, redistribuindo as terras e 
corrigindo a profunda concentração aqui existente desde o início da coloniza-
ção portuguesa. Sendo assim, indagamos, ao final de nosso texto, sobre o cami-
nho que deverá assumir a luta pela terra em nosso país e a necessidade de uma 
teoria consistente para guiar os movimentos camponeses no enfrentamento ao 
Estado burguês-latifundiário, serviçal do imperialismo.

Palavras chave: movimento social; reforma agrária; Estado; políticas públicas.

1. INTRODUÇÃO

Os conflitos por terra em nosso país iniciaram-se com a invasão portugue-
sa e a posterior instauração da propriedade privada, via doação de sesmarias 
e, desde então, não parou de jorrar o sangue de milhares de pessoas que se re-
cusaram a aceitar pacificamente às imposições de um modo de produção cuja 
finalidade é a acumulação e a concentração de riqueza nas mãos de uma mino-
ria de privilegiados. A luta pela terra continua sendo, no Brasil, a causa prin-
cipal da violência generalizada que se torna cada vez mais cotidiana por todo 
o país, seja nos conflitos diretos na luta de posseiros, indígenas, quilombolas 
ou camponeses pobres, sem-terra ou com pouca terra, seja na miséria urbana 

1 Texto já publicado nos anais do VIII SINGA – Simpósio Internacional de Geografia Agrária, que 
ocorreu entre os dias 01 a 05/11/2017, na cidade de Curitiba-PR, sob o título: A questão agrária no 
Brasil: da incompreensão teórica ao oportunismo onguista. O mesmo passou por uma revisão e algu-
mas alterações e adaptações específicas para esta publicação.

2 Graduado em Filosofia (Unioeste – Câmpus Toledo-PR), Mestre em Educação (Unioeste – Câmpus 
Cascavel-PR), Doutor em Políticas Públicas e Formação Humana (UERJ). Professor na Universida-
de Federal da Fronteira Sul, Câmpus de Laranjeiras do Sul. Vice-líder do Grupo de Pesquisa Questão 
Agrária e Juventude Rural: Trabalho, Educação e Cultura Camponesa – JURATEC.
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PARANÁ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
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Sidemar Presotto Nunes
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PARANÁ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Vagner Fernando Morawski
Daniela Pagnoncelli
Sidemar Presotto Nunes
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SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Cristina Venâncio Pereira
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Jaci Poli
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causada pelo sistema latifundiário que manda e desmanda no país, colocando 
todo o sistema político de poder a seu serviço. Portanto, a resolução da questão 
agrária é a base para a solução dos demais problemas sociais, tais como, o de-
semprego, assistência à saúde, moradia, educação, etc., que aterrorizam a clas-
se trabalhadora do campo e da cidade. Desde os anos de 1920, principalmente 
após a fundação do Partido Comunista do Brasil (PCB), em 1922, este debate se 
instalou entre os intelectuais da esquerda revolucionária brasileira. Contudo, 
a nosso ver, foi a partir dos anos de 1950, com a ideologia desenvolvimentista 
de Juscelino Kubitschek, que tivemos uma elaboração mais apurada do pensa-
mento social brasileiro, referente à questão agrária. O golpe militar de 1964 in-
terrompe este processo, impedindo que a teoria revolucionária para a questão 
agrária se desdobre em ações políticas das organizações camponesas da época.

A partir do final dos anos de 1980, com a chamada “redemocratização” 
do país e, principalmente, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, 
diversos intelectuais, bem como políticos democráticos e de esquerda, deram 
continuidade na busca de uma solução para a questão agrária brasileira, seja 
pela via institucional da ordem democrática, para transformar os estudos cientí-
ficos em políticas públicas, seja pelas organizações sociais de base, promovendo 
manifestações de rua e ocupações de terras. Estas organizações atuam na pers-
pectiva de pressionar os políticos a cumprirem a Constituição e, como resultado 
temos, nesse período, um intenso movimento de luta no campo brasileiro, dando 
origem a diversos movimentos sociais, desembocando na criação de um movi-
mento nacional: o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Em nossa pesquisa, buscamos aprofundar essa questão, investigando 
a (im)possibilidade da solução da questão agrária através de uma reforma 
agrária por dentro da ordem institucional do atual Estado brasileiro. Emba-
samo-nos, teoricamente, em intelectuais brasileiros, tais como Alberto Passos 
Guimarães e Nelson Werneck Sodré, que são os precursores do pensamento 
marxista aplicado à realidade agrária brasileira. Além desses, destacamos, 
também, Josué de Castro, um autor não marxista, que deu fundamentais con-
tribuições para compreender o modo de produção que se desenvolveu no Bra-
sil, as mazelas sociais provocadas por este modo de produção e a centralidade 
da questão agrária neste processo.

Nossa tese é a de que o Brasil é um país capitalista, não um capitalismo 
liberal, mas um capitalismo burocrático, cujo latifúndio predomina em associa-
ção com a grande burguesia, sob a dominação imperialista. Dado este sistema, 
torna-se impossível pensar que o Estado brasileiro fará a Reforma Agrária. Essa 
necessidade histórica foi resolvida pelos Estados nacionais através das revolu-
ções burguesas, o que em nosso país nunca ocorreu. Tampouco ocorrerá tal revo-
lução no Brasil nos mesmos moldes que ocorreram na Europa, dirigidas por uma 

burguesia nacional. A direção da revolução burguesa em países de capitalismo 
burocrático só será possível se dirigida pelo proletariado, com parcela da peque-
na burguesia apoiando. Em decorrência disso, de nada adiantará os camponeses 
pobres sem-terra, ou com pouca terra, se manterem organizados na perspectiva 
de obterem algum êxito pela pressão política, ficando sempre à espera de que 
tais pressões surtam algum efeito sobre governantes de plantão no Estado bra-
sileiro. O latifúndio é o principal pilar de sustentação do imperialismo no Brasil. 
Acabar com o latifúndio é colocar em risco todo o sistema de dominação exerci-
do sobre nós pelas potências econômicas mundiais, por isso, qualquer governo 
que decidisse tomar tal medida, mesmo estando em acordo com a Constituição 
brasileira, dentro da lei e da ordem, não sobreviveria politicamente3.

Ao estudar a questão agrária brasileira e os movimentos de luta pela terra 
na atualidade podemos constatar a existência de duas linhas no debate, as quais 
se desdobram em duas concepções políticas: 1. a negação da questão agrária 
como se ela não fosse mais um problema para o país e sua substituição por ou-
tras bandeiras de luta no campo das políticas públicas possíveis, ou 2. o aban-
dono das ilusões institucionais e legalistas e a ocupação e distribuição da terra 
feita pelos próprios camponeses e demais trabalhadores que dela precisam para 
trabalhar e viver. A primeira, defendida pelas cúpulas de movimentos sociais 
vinculados a projetos políticos eleitoreiros desse ou daquele partido, tem uma 
perspectiva burocrática da luta pela terra, enquanto a segunda, presente no de-
sejo e necessidade das milhões de pessoas desempregadas, acampadas, traba-
lhadores rurais, indígenas, quilombolas e camponeses sem-terra ou com pouca 
terra, carrega uma perspectiva democrática da luta pela terra.

Esse debate não é novo no cenário político brasileiro, remonta aos anos de 
1950, quando as Ligas Camponesas, iniciadas no Nordeste brasileiro, sacudi-
ram o país com sua bandeira de luta, cujo lema era: “Reforma Agrária, na lei ou 
na marra”. O que estava em jogo nesse período, e que muito bem retrata esse 
lema, era a necessidade da Reforma Agrária para desencadear um processo 
de transformação social no Brasil, culminando com a revolução brasileira. Por 
isso, compreender os fundamentos teóricos que estavam sendo produzidos 
nesse período é imperativo para compreender a (im)possibilidade do Estado 
fazer a reforma agrária e a inconsistência dos movimentos sociais que definem 
sua forma de luta por esta via – a via burocrática.

Nessa perspectiva, estruturamos nosso texto em duas partes: na primeira 
apresentamos a fundamentação teórica dos autores que desenvolveram estu-
dos sobre o modo de produção e o tipo de capitalismo que se implantou no 

3 Exemplo clássico, em nossa história, foi a tentativa do governo João Goulart de fazer uma tímida dis-
tribuição de terras no Brasil e foi vítima de um golpe civil-militar arquitetado pelo Estados Unidos, 
país chefe do imperialismo.
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Brasil, colocando o latifúndio como base estrutural desse sistema e a destrui-
ção do mesmo como etapa necessária para a revolução brasileira. Na segunda 
parte concentramos nossos estudos em dois movimentos sociais que lutaram 
pela reforma agrária no Brasil: As Ligas Camponesas, das décadas de 1950/60, 
e o MST, a partir de 1984, buscando compreender as contradições existentes no 
interior desses movimentos e a linha teórica que determinou as suas formas 
de luta pela terra. Por fim, encerramos nosso texto demonstrando equívocos 
e perspectivas da luta pela terra no Brasil e apontando para a necessidade do 
aprofundamento teórico sobre a via democrática para a destruição do sistema 
latifundiário brasileiro.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA SE PENSAR A QUESTÃO 
AGRÁRIA NO BRASIL

As teses defendidas pela intelectualidade brasileira comprometida com 
o desenvolvimento econômico, político e cultural de nosso país foram profun-
damente debatidas e disputadas no interior do movimento proletário desde os 
anos de 1920 até o golpe civil-militar de 1964. Esse processo foi então interrom-
pido, ao menos no âmbito da discussão aberta, com toda a sociedade, vindo à 
tona, novamente, somente a partir do movimento de redemocratização do país, 
em meados dos anos de 1980. Já era outra situação, em que quase todos os qua-
dros revolucionários, dirigentes de movimentos sociais urbanos e rurais, haviam 
sido assassinados pela ditadura. Juntando-se a este fato, temos a chamada “crise 
do socialismo” no leste europeu, culminando com a queda do Muro de Berlim 
em 1989. Uma onda de pessimismo se apropriou, então, das organizações pro-
letárias que foram se reorganizando a partir do consentimento do “Estado de-
mocrático de direito”, não mais com perspectiva revolucionária, mas de caráter 
conciliador. Estas organizações foram revisando a teoria socialista, tomando da 
mesma o que fosse oportuno, e abandonando o que julgava-se desnecessário 
para sua estratégia, que é a via do legalismo eleitoral burguês4.

Nesse contexto, o debate sobre a necessária revolução brasileira para a 
solução dos problemas sociais aqui existentes foi deixado de lado, sendo subs-
tituído pela via do reformismo, apontada pelos revisionistas do mundo inteiro. 
Essa questão geral influencia diretamente sobre a linha da luta pela terra que 
vinha se desenvolvendo nos anos 50/60 no Brasil. Nosso entendimento é de 
que a questão agrária não é somente mais uma das questões que precisam ser 
resolvidas em nosso país, mas é o pilar que segura a estrutura de dominação 

4 As organizações com maior destaque nesse período são a Central Única dos Trabalhadores (CUT), 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e o Partido dos Trabalhadores (PT). Ga-
nharam prestígio nacional e internacional por se tratar de organizações de massas, com discurso de 
esquerda e defensores da bandeiras revolucionárias, mas sem rompimento com a ordem burguesa 
estabelecida.

de classes e, ao se romper, desencadeará um processo revolucionário no país. 
Sem a solução desta questão não haverá solução para nenhum dos outros pro-
blemas sociais que nosso país enfrenta, tais como, educação, saúde, moradia, 
trabalho, alimentação, etc. Para sustentar esta tese, tomaremos alguns autores 
que se dedicaram à pesquisa sobre a questão agrária brasileira, produzindo 
farto material com sólidos argumentos científicos que nos permitem avaliar 
a prática dos movimentos camponeses que lutaram, ou lutam, pela reforma 
agrária no país. Vincular teoria e prática é o exercício indispensável para o al-
cance da verdade, e observar criteriosamente os resultados obtidos através das 
lutas camponesas no período em análise é o que nos permitirá afirmar a neces-
sidade da teoria correta para o alcance do objetivo desejado. Junto às práticas 
do movimento camponês, desde os anos 50 até a atualidade, sempre acompa-
nha uma teoria social, uma concepção de sociedade e de Estado. Essa questão, 
ora foi mais explícita, ora menos, mas jamais deixou de existir, mesmo porque 
não é possível que exista uma prática social desvinculada de qualquer visão de 
mundo. Vejamos, então, estas linhas teóricas que perpassaram o pensamento 
social brasileiro, no que tange à questão agrária, para posteriormente confron-
tarmos essas concepções com os desdobramentos práticos e as consequências 
nos resultados da luta pela terra no país.

Houve quem defendesse a tese de que o Brasil já nasceu capitalista, sendo 
assim, a luta pela terra e contra o latifúndio, na perspectiva da reforma agrária, 
não teria lugar nesta sociedade, haja vista que esta seria uma luta do período 
feudal. O que caberia ao Brasil seria a organização do proletariado urbano e rural 
na perspectiva da revolução socialista, não na perspectiva da revolução agrária5. 
Na contramão desta visão, a nosso ver mecânica e academicista, pois não leva em 
consideração a realidade concreta do campo brasileiro, cuja população em 1970 
vivia, em sua maioria no campo e sob condições pré-capitalistas ou semifeudais 
de produção, destacou-se outra linha de interpretação da situação econômica de 
nosso país. Autores, também do campo marxista, esmeraram-se para produzir 
uma interpretação concreta da realidade concreta do Brasil, de modo criativo, 
pautando-se pela tese da necessidade de uma revolução democrático-burguesa 
no país como etapa necessária para a construção do socialismo6. Não chegam a 
esta conclusão a partir de uma intuição metafísica, mas com base em dados em-
píricos presentes na história do Brasil desde a invasão portuguesa até os anos 60, 

5 O principal expoente dessa corrente é Caio Prado Junior. Em seu livro A revolução brasileira, afirma 
que a contradição principal no campo não é entre camponeses e latifundiários, mas entre empresários 
rurais e proletários rurais, negando, portanto, a necessidade histórica da luta por reforma agrária 
(PRADO JUNIOR, 1978, p.105).

6 O intuito deste texto não é desenvolver uma tese sobre o caminho da revolução brasileira, mas ape-
nas proporcionar uma reflexão crítica sobre como a luta pela terra se vincula à luta geral da classe 
trabalhadora com perspectiva revolucionária. Por isso não nos deteremos em desenvolver esta ques-
tão geral. Para quem pretender aprofundar esse debate ver: CASTRO, 1965, GUIMARÃES, 1977, 
SODRÉ, 1978.
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período em que esses autores formularam suas teses.

Ao estudar a formação econômica do Brasil depois da invasão portuguesa, 
Guimarães constata o equívoco dos que afirmam que o Brasil nasce capitalista. 
“Desde o instante em que a metrópole se decidira a colocar nas mãos da fidalguia 
os imensos latifúndios que surgiram dessa partilha, tornar-se-ia evidente o seu 
propósito de lançar, no Novo Mundo, os fundamentos econômicos da ordem 
de produção feudal” (GUIMARÃES, 1977, p. 24, grifos meus). A propriedade 
da terra concentrada nas mãos de alguns senhores, nobres vindos de Portugal, 
que a distribuem a seu bel prazer para outros nobres menores, que por sua vez, 
continuam a cadeia pelo chamado sistema de sesmarias, impõe ao Brasil não o 
desenvolvimento do capitalismo, mas a tentativa de continuidade do modo de 
produção feudal em seus últimos respiros na Europa. Claro que não se pode afir-
mar que aqui se implantou o feudalismo clássico, com regras e uma organização 
social idêntica à europeia, mas, sem dúvida, a estrutura feudal, marcada pelo 
latifúndio e pelo sistema de vassalagem, aqui se fez presente.

A impossibilidade de se instaurar no Brasil o modo de produção capita-
lista também está vinculada à própria época, pois o capitalismo só se tornou 
hegemônico como modo de produção a partir do século XVIII, sendo que os 
portugueses chegaram ao Brasil no século XVI. Cabe ressaltar ainda que, Por-
tugal estava entre os países menos desenvolvidos da Europa e, embora em 
outros países, como a França, Alemanha e Inglaterra, já dessem sinais das re-
voluções burguesas, Portugal resistia para conservar seu modo de produção, 
por isto, quando se vê diante da possibilidade de povoar um novo território, vê 
também a possibilidade de reprodução de seu modo de produção.

Quando a metrópole decidiu lançar-se na empresa colonial, não lhe res-
tava outra alternativa política senão a de transplantar para a América 
Portuguesa o modo de produção dominante no além mar. E o fez cônscia 
de que a garantia do estabelecimento da ordem feudal deveria repousar 
no monopólio dos meios de produção fundamentais, isto é, no monopó-
lio da terra. Uma vez assegurado o domínio absoluto de imensos latifún-
dios nas mãos dos “homens de calidades” da confiança de el-rei, todos 
os demais elementos da produção seriam a ele subordinados (GUIMA-
RÃES, 1977, p. 28).

Como nos afirma o autor acima citado, a dominação e a subordinação 
da produção brasileira aos interesses externos é histórica no Brasil, datando 
já do início de sua colonização. Da mesma forma, o latifúndio se mantém 
como a base sobre a qual repousa os demais problemas econômicos, sociais 
e culturais aqui existentes. Por isso, a discussão sobre a reforma agrária é 
central entre os intelectuais que buscam compreender a realidade socioeco-
nômica do país, na perspectiva da transformação social. Nessa linha de pen-
samento é que se encontra a chave para o entendimento do lugar reservado 

para a questão agrária no pensamento social brasileiro. A depender da com-
preensão sobre a centralidade ou não do latifúndio como base estruturante 
do capitalismo brasileiro, por isso semifeudal, será também a compreensão 
sobre a forma de organização social que precisa ter o país, bem como eleger a 
principalidade da luta dessa organização.

A concentração da terra, isto é, a manutenção do sistema latifundiário 
de produção, se desdobra em outras consequências para o país. Desde nossa 
colonização, como demonstramos acima, fomos dominados por governos de 
outros países de forma direta (período colonial – 1500 a 1822) ou indireta (pe-
ríodo semicolonial – 1822 aos anos de 1930, sob o domínio inglês, e dos anos 
30 aos dias atuais sob o domínio estadunidense). Essa dominação perpassa 
esses cinco séculos calcada sobre a estrutura agrária latifundiária brasileira, 
por meio dos ciclos de produção de produtos in natura e, posteriormente, de 
exportação de commodities7.

A industrialização europeia, entre meados do século XIX e final do século 
XX, levou as nações mais desenvolvidas a potencializar seu domínio sobre os 
demais países de outros continentes. Com o objetivo de expandir o comércio, 
adquirir matéria prima e mão de obra barata, além de exportar capital, essas 
nações promoveram novas invasões e dominações pela Ásia, África e Améri-
ca latina, foi a chamada fase do imperialismo8. O papel definido pelas nações 
imperialistas para os países que seriam suas semicolônias não era o desenvol-
vimento autônomo, com soberania nacional, mas sua manutenção enquanto 
fornecedores de matéria prima, mão de obra barata e pagadores de juros ao 
capital internacional. Para isso, deveria manter-se como uma economia agrá-
rio-exportadora, semicolonial (com governos locais, mas submissos aos inte-
resses das potências imperialistas) e semifeudal (mantendo o latifúndio como 
base estrutural da sociedade).

O nosso desenvolvimento capitalista tem se subordinado, até agora, à de-
pendência do imperialismo e por isso tende a conservar os fatores que 
entravam a plena expansão das forças produtivas, acumula deformações, 
acentua desigualdades, que vão das sociais às regionais, onera pesada-
mente o trabalho, sacrifica o povo (...) (SODRÉ, 1976, p. 398).

Romper com essa dominação pressupõe a compreensão correta do tipo 
de capitalismo que aqui se desenvolveu e do papel do latifúndio nesse sistema, 
para então determinar a centralidade e a principalidade da luta que precisa 

7 Palavra inglesa que significa mercadoria de baixo valor agregado. No caso específico são produtos 
não processados exportados a um baixo valor no mercado e negociados em bolsas de valores interna-
cionais, como por exemplo, soja, minério de ferro, gado, cana-de açúcar, petróleo, etc.

8 No ano de 1917, às portas da Revolução Russa, Lenin teorizou sobre esta nova fase em que o capi-
talismo havia entrado. Em seu texto Imperialismo, fase superior do capitalismo, podemos encontrar 
detalhes e dados econômicos muito precisos sobre esta nova etapa do modo de produção capitalista. 
Ver: LENIN, 1986, p. 575-671
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ser desencadeada no país. O principal empecilho para o avanço do desenvol-
vimento econômico-nacional do Brasil, como vemos, é o imperialismo9, pois, 
conforme demonstramos acima, são as nações imperialistas que definiram o 
papel, na cadeia produtiva, o qual o país deve assumir no desenvolvimento 
do capitalismo em escala mundial. Às semicolônias cabe o fornecimento de 
matéria-prima para a indústria, tais como minérios e produtos agrícolas, que 
são garantidos principalmente pela manutenção do latifúndio. “A contradição 
fundamental assim é entre a Nação e o imperialismo e seus agentes internos, 
que se desenvolve paralela e intimamente associada à contradição entre as for-
ças produtivas em desenvolvimento e o monopólio da terra que as entrava” 
(SODRÉ, 1976, p. 398). Portanto, a principal luta da classe trabalhadora brasi-
leira é a luta contra o imperialismo, que, por sua vez, está diretamente atrelada 
à luta interna pelo fim da concentração da terra e do sistema latifundiário que 
nos domina. A desmonopolização da terra significa, portanto, o rompimento 
com a dominação imperialista e a garantia da conquista da soberania nacional.

Outro problema que também foi destacado a partir do estudo da questão 
agrária brasileira, e que demonstra sua centralidade dentre os diversos pro-
blemas sociais brasileiros, foi o problema da fome. A fome era vista até então 
como um fenômeno urbano, e sem vínculo direto com a questão agrária brasi-
leira. Foi o médico e sociólogo Josué de Castro o primeiro a colocar a necessi-
dade da solução da questão agrária brasileira para superar o problema da fome 
em nosso país. Após seus estudos, registrados em sua magistral obra Geografia 
da fome, concluiu que o primeiro obstáculo a ser superado para acabar com a 
fome no Brasil era o latifúndio.

A dualidade da civilização brasileira, com a sua estrutura econômica bem 
integrada e próspera no setor da indústria e sua estrutura agrária arcaica, 
de tipo semicolonial, com manifesta tendência à monocultura latifundiá-
ria, é a principal responsável pela sobrevivência da fome no quadro social 
brasileiro (CASTRO, 2004, p. 289).

Esse autor, mesmo não pactuando do mesmo compromisso político com 
a revolução brasileira, como Guimarães e Sodré, chega à mesma conclusão, 
afirmando que o latifúndio é o principal entrave para o desenvolvimento so-

9 Trabalhamos com o conceito leninista de imperialismo. De acordo com este autor, a partir da segunda 
metade do século XIX, com a aceleração da indústria e o consequente aumento exorbitante dos lu-
cros, houve a necessidade de extrapolar as fronteiras das nações mais desenvolvidas do mundo (todas 
na Europa). A junção do capital industrial com o capital bancário, originando assim o capital financei-
ro, é o marco econômico do que Lenin denominou Imperialismo. Como consequência desta ação, as 
potências mundiais passam a exportar capital, criando colônias principalmente na África e na Ásia, 
onde escravizavam as populações nativas e as dominavam diretamente pela força, cooptando lideran-
ças locais ou, o que era mais comum, utilizando das duas táticas. Países que já eram “independentes” 
também sofreram as consequências do Imperialismo, tendo que adequar suas leis aos interesses das 
potências europeias. Ainda segundo Lenin, esta seria a fase final do capitalismo, não restando outra 
maneira do mesmo se reproduzir, o que nos leva a inferir que se chegou na encruzilhada prevista por 
Marx e Engels no século anterior, “socialismo ou barbárie”. Mais detalhes sobre o tema ver: LENIN, 
1986, p. 575-671.

cial do país. Portanto, destruir o latifúndio e distribuir terras para quem nela 
quisesse viver e trabalhar significaria a libertação de forças produtivas no 
campo que desembocaria em mudanças estruturais em toda a sociedade. Daí 
a reação tão violenta cada vez que em nosso país algum governante defendeu 
a reforma agrária ou algum movimento organizou a luta contra o latifún-
dio. A manutenção da estrutura fundiária no Brasil, desde a colonização, é 
o elemento estrutural que mantém a dominação externa, seja como colônia, 
durante os séculos XVI a início do século XIX, ou como semicolônia, após a 
“independência”. Por isso o rompimento com o sistema latifundiário é uma 
questão de rompimento com a totalidade do modo de produção capitalista, 
imposto ao Brasil em sua atual fase, o imperialismo. “O imperialismo tem 
seus aliados nos latifundiários e em parte da alta e da média burguesia e re-
cruta os seus agentes nessas classes e na pequena burguesia, que lhe fornece 
quadros intelectuais e militares principalmente” (SODRÉ, 1976, p. 401).

Essa interpretação da realidade brasileira demonstrada por estes auto-
res, embora tenha lhes suscitado inúmeras críticas, custando inclusive quase 
o desaparecimento desse pensamento no campo acadêmico e até nos mo-
vimentos sociais e partidos ditos de esquerda no Brasil, encontra ainda eco 
na materialidade concreta da sociedade brasileira. Os inúmeros problemas 
sociais permanecem insolúveis em nosso país, enquanto potências imperia-
listas se aproveitam da produção de matéria prima, em sua maioria da agro-
pecuária, para enriquecer suas burguesias, mantendo nosso povo na miséria 
econômica e cultural. A solução da questão agrária, como base do problema 
econômico nacional, nunca se efetivou e, se um número significativo de cam-
poneses vive ainda no campo é graças a sua ousadia e coragem de fazer o 
enfrentamento direto com o latifúndio, resistindo às invasões dos latifundiá-
rios, ou ocupando terras e jorrando seu sangue em defesa de condições míni-
mas de sobrevivência. Se o problema continua sendo colocado pela realidade 
é porque ainda não se resolveu, sendo assim, a retomada desses clássicos 
do pensamento social brasileiro que conceituam o tipo de capitalismo aqui 
implantado com características semifeudal e semicolonial é de suma impor-
tância para a solução da questão agrária brasileira.

Como vemos, a desconsideração dessas características presentes no modo 
de produção implantado no Brasil e o pressuposto de que aqui se implantou, 
desde o início da colonização, o modo de produção capitalista, tal qual na Eu-
ropa, para a compreensão da sociedade brasileira não é uma mera questão teó-
rica que se contrapõe à outra, mas o abandono da luta por reforma agrária. 
Essa eliminação “(...) significa, nada mais nada menos, considerar uma excres-
cência, tachar de supérflua qualquer mudança ou reforma profunda de nossa 
estrutura agrária” (GUIMARÃES, 1977, p. 33).
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Se a compreensão é a de que o Brasil já resolveu sua questão agrária, 
ou ainda, nunca teve uma questão agrária, haja vista já ter surgido dentro do 
modo de produção capitalista, logo, com relações sociais capitalistas, a luta 
pela reforma agrária deverá ser abandonada e a luta pela socialização das in-
dústrias é que deverá ser emplacada entre a classe trabalhadora rural e urbana, 
ficando a questão da divisão das terras em segundo plano. Essa visão pode ser 
facilmente contestada, bastando, para isso, olhar para a história do Brasil para 
ver as centenas de guerras e lutas camponesas que ocorreram e continuam a 
ocorrer até os dias atuais10. Como não cabe aqui falarmos de cada uma dessas 
lutas, ou de muitas delas, optamos por apresentar as duas maiores organiza-
ções camponesas dos últimos 60 anos, que capitanearam os anseios de milhões 
de trabalhadores do campo, a que linha teórica elas se vincularam e os desdo-
bramentos práticos dessa vinculação.

3. A LUTA PELA REFORMA AGRÁRIA NO BRASIL: AS LIGAS 
CAMPONESAS, O MST E A “REFORMA AGRÁRIA, NA LEI OU 
NA MARRA”

A histórica centralidade da questão agrária brasileira como desencadea-
dora de conflitos que desembocariam na destruição total de todo o modo de 
produção pode ser confirmada, na prática, a partir do início dos anos de 1960. A 
pressão das massas camponesas organizadas nas Ligas Camponesas do Nordes-
te, como herdeiras da tradição de lutas no campo brasileiro, colocou na ordem 
do dia o problema da reforma agrária. Tanto que o governo de João Goulart, de-
posto em 31 de março de 1964, assumiu em seu programa de reformas (reformas 
de base), a reforma agrária. Mesmo com a proposta de indenizar os donos de ter-
ras desapropriadas com títulos da dívida pública, ou com pagamento imediato, 
a proposta não se concretizou, pois feria os interesses externos, principalmente 
dos Estados Unidos e de seu aliado interno, a classe latifundiária.

 Embora as primeiras Ligas Camponesas tenham sido criadas na década 
de 1940, pelo Partido Comunista do Brasil, de início estas não possuíam um 
caráter de luta camponesa, mas de um sindicalismo rural em defesa de direitos 
trabalhistas. Além disso, a questão eleitoral também se sobrepunha à luta pela 
reforma agrária, num período em que o Partido Comunista do Brasil (PCB) 
pode atuar na legalidade e eleger seus candidatos para o parlamento.

Fundaram-se, então, centenas de Ligas Camponesas, que reuniam milha-
res e milhares de pessoas. Os êxitos alcançados foram de tal importância 
que nem os elevados índices de analfabetismo do meio rural impediram 
a eleição de considerável número de representantes comunistas para as 

10 Um estudo feito pelo geógrafo e professor da USP Ariovaldo Umbelino de Oliveira nos apresenta, de 
forma breve, mas consistente, um pouco deste histórico de lutas no campo brasileiro. Ver: OLIVEI-
RA, 2002.

assembleias estaduais e municipais, com a grande contribuição da votação 
camponesa (MORAIS, 2012, p. 22).

São as Ligas Camponesas do Nordeste brasileiro, surgidas a partir de 1955, 
quando o PCB já não podia mais atuar na legalidade que, contraditoriamente, na 
prática, se despontam como revolucionárias e não as anteriormente criadas pelo 
PCB. A primeira das Ligas surge como uma associação, denominada Sociedade 
Agrícola e Pecuária dos Plantadores de Pernambuco. Não tardará para que seus mem-
bros sofram as consequências por sua ousadia. Embora tenha sido criada com 
objetivo bem específico, o de garantir o direito dos mortos serem enterrados em 
seus próprios caixões, sofreram a pressão dos latifundiários para que acabassem 
com tal sociedade11. O perigo visto pelo latifundiário não estava na reivindicação 
que faziam, mas no próprio fato de se organizar para reivindicar, se hoje é pelo 
caixão, amanhã poderá ser pela terra. Com a recusa dos camponeses em fechar 
a Associação, o latifundiário Oscar Beltrão, que até então apoiara sua criação, 
expulsa de sua fazenda, com o aparato judicial, todos os camponeses que faziam 
parte da Sociedade. A partir de então há um salto de qualidade na consciên-
cia dos camponeses, e, também, na Associação. “Foi tratando dos problemas da 
morte que os camponeses do Engenho Galiléia abriram seus olhos para a vida. 
E viram melhor, e melhor compreenderam as injustiças da vida e quais eram os 
autores destas injustiças” (CASTRO, 1965, p. 31).

A partir desse fato, diversas Ligas foram sendo criadas pelo Nordeste afo-
ra e depois por todo o país. Ao todo registra-se a existência de mais de duzen-
tas ligas durante a década de 1960. No interior das Ligas não havia uma única 
corrente de pensamento, pois eram influenciadas constantemente por outras 
organizações criadas para disputar ideologicamente o caminho da luta pela 
terra no país. Dentre estas organizações destacam-se a União dos Lavradores e 
Trabalhadores Agrícolas do Brasil (ULTAB), vinculados ao Partido Comunista 
do Brasil (PCB), os Sindicatos de Trabalhadores Rurais, vinculado à igreja ca-
tólica, e o Movimento de Agricultores Sem Terra (MASTER), vinculado ao go-
verno do Rio Grande do Sul, na pessoa do então governador Leonel Brizola12.

No fundo, o que estava sendo aqui disputado era a linha que o movi-
mento camponês ocuparia no processo da revolução brasileira. De um lado o 
MASTER e os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, assumidamente legalistas 
e contrarrevolucionários, e de outro a ULTAB e as Ligas Camponesas, que, ape-
sar das disputas internas, faziam a defesa da necessidade da revolução no Bra-
sil. Esta disputa, que já vinha ocorrendo na prática política desses movimentos, 

11 Sobre o surgimento desta sociedade consulte CASTRO, 1965, p. 23-37.
12 Não entraremos em maiores detalhes sobre o histórico de surgimento de cada uma dessas organi-

zações, uma vez que isso demandaria um trabalho mais complexo que este artigo. Para um maior 
aprofundamento nessa questão ver: MORAIS, In: STEDILE (org.), 2002, p. 38-41; AUED, 2002, p. 
71-95; PAGE, In: STEDILE (ORG.), 2002, p. 97-126.
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ficará explícita nas teses discutidas no I Congresso Nacional dos Lavradores 
e Trabalhadores Agrícolas, realizado em 17 de novembro de 1961, na capital 
mineira, Belo Horizonte13.

O choque político e ideológico da ULTAB e das Ligas foi inevitável. As 
Comissões Técnicas do Congresso (dirigidas pela ULTAB) não puderam 
funcionar regularmente porque o plenário do Congresso afirmava insis-
tentemente que não podiam perder tempo examinando teses sofisticadas 
a respeito de uma reforma agrária que o Governo sequer lhes havia pro-
metido. Os camponeses não queriam saber como se realizava uma reforma 
agrária, mas, sim, desejavam discutir a maneira de impor imediatamente a 
reforma agrária radical (MORAIS, 2012, p. 50).

A tese geral da ULTAB, vinculada ao projeto internacional do Partido 
Comunista do Brasil, era de que a organização camponesa funcionaria para 
fortificar a luta operária. Importante lembrar que nesse período estava sendo 
travada uma batalha internacional entre o Partido Comunista da União So-
viética (PCUS) e o Partido Comunista da China (PCCh), disputando os rumos 
do movimento comunista internacional14. A ULTAB, alinhada ao PCB, seguia 
a linha definida pelo PCUS, de aliança eleitoral com as burguesias nacionais e 
abandono da luta armada. Por isso, sai na defesa de organização de sindicatos 
e elaboração burocrática de projetos de governo para a realização da reforma 
agrária no Brasil. Embora com perspectivas divergentes, a ULTAB trilha pelo 
mesmo caminho da ala progressista da Igreja católica, que também apostava 
no sindicalismo rural como única forma de organizar o campesinato.

O padre Melo era o representante mais loquaz de um grupo de padres 
jovens que procuravam desviar o movimento trabalhista rural dos ob-
jetivos estabelecidos por Julião e outros. A influência exercida por estes 
padres foi, pelo menos a curto prazo, profundamente contra revolucio-
nária, fato este devidamente notado por agentes secretos em Washington 
(PAGE, 2002, p. 102).

Nesse cenário de disputas, percebemos que as Ligas Camponesas é o mo-
vimento mais “desorganizado”, do ponto de vista da verticalização e da buro-
cratização, porém é o mais radicalizado do ponto de vista da luta concreta pela 
reforma agrária. No Congresso de Belo Horizonte isso veio à tona na medida 
em que, embora em menor número de delegados, as Ligas conseguem subver-
ter toda a pauta proposta pela ULTAB e o debate da “Reforma Agrária na Lei ou 
na Marra” é o que prevaleceu durante todo o Congresso. A hegemonia da linha 
das Ligas Camponesas nesse Congresso fica evidente ao lermos o documento 
aprovado na ocasião, denominado “Declaração de Belo Horizonte”.

13 Organizado pela ULTAB, com dinheiro do governo federal. Nele participaram ao todo 2.400 delega-
dos, sendo 215 das Ligas Camponesas, 38 do MASTER e o restante da ULTAB.

14 Esse debate encontra-se traduzido para português na seguinte obra: A Carta Chinesa: a grande batalha 
ideológica que o Brasil não viu. Coleção marxismo contra revisionismo nº 2. Belo Horizonte: Terra 
Editora Gráfica LTDA, 2003

A fim de superar a atual situação de subdesenvolvimento crônico, de pro-
funda instabilidade econômica, política, social e, sobretudo, para deter a 
miséria e a fome crescentes e elevar o baixo nível de vida do povo em geral 
e melhorar as insuportáveis condições de vida e de trabalho a que estão 
submetidas as massas camponesas, torna-se cada vez mais urgente e im-
periosa a necessidade de realização de uma reforma agrária que modifi-
que radicalmente a atual estrutura de nossa economia agrária e as relações 
sociais imperantes no campo (...). A reforma agrária pela qual lutamos tem 
como objetivo fundamental a completa liquidação do monopólio da terra 
exercido pelo latifúndio, sustentáculo das relações anti-econômicas e anti-
-sociais que predominam no campo e que são o principal entrave ao livre e 
próspero desenvolvimento agrário do país (JULIÃO, 1962, p. 82-84, apud 
AUED, 2002, p. 79).

O crescimento dos conflitos no campo, em especial no Nordeste brasi-
leiro, foi assustador nesse período. Isto colocado dentro de um contexto in-
ternacional da Guerra Fria, em que o socialismo avançava em diversos países, 
inclusive na América Latina, com a Revolução Cubana, colocou em alerta o im-
perialismo, especialmente estadunidense. É marcante nesse período a obra de 
Josué de Castro, Sete palmos de terra e um caixão: ensaio sobre o Nordeste, uma área 
explosiva. Como Castro não se define como comunista, tampouco revolucioná-
rio, mas sendo um intelectual comprometido com as causas sociais, em espe-
cial a questão da reforma agrária, busca evitar um processo de luta sangrento 
acreditando nas reformas de base, a partir do Estado brasileiro, em sintonia 
com os países ricos, como única forma de evitar a revolução.

Sem essas reformas, a começar por aquela que maior pavor provoca na 
oligarquia feudal – reforma agrária – a Aliança para o Progresso15 em lugar 
de ajudar o povo brasileiro a lutar contra o subdesenvolvimento, a fome 
e a doença em massa, ajudará os inimigos do povo a fortalecerem suas li-
deranças ilegítimas e a engordarem à custa da miséria popular. Nesse caso, 
a Aliança para o Progresso só ajudará uma coisa: a explosão da revolta popular 
(CASTRO, 1965, p. 220, grifos meus)

Importante também destacar a ênfase que Castro dá à questão agrária, 
compreendendo-a como base para todo e qualquer desenvolvimento nacio-
nal, desencadeando um processo de ruptura com a dominação imperialista e 
alavancando o desenvolvimento humano, por isso perigosa para as classes do-
minantes. Em uma passagem do último capítulo do livro acima mencionado, 
comentando sobre a política desenvolvimentista do governo Juscelino Kubits-
chek, aponta esta questão.

15 A Aliança para o Progresso foi um programa de “ajuda” econômica proposto pelo então presidente 
dos Estados Unidos da América no ano de 1961. Tinha como objetivo injetar capital nos países 
subdesenvolvidos da América Latina para amenizar a pobreza e conter as possibilidades de rebe-
liões. Neste momento o mundo vivia o contexto do avanço do socialismo no mundo e o perigo de 
uma revolução era eminente em qualquer país, sendo que a miséria descontrolada era o principal 
combustível.
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O marginalismo em que foram deixados a agricultura e o Nordeste – re-
gião essencialmente agrícola – tinha suas origens nas imposições de certos 
grupos de que não se tocasse nas estruturas agrárias. Que se fizessem todas 
as revoluções industriais, mas não se pensasse na mais discreta reforma nos pro-
blemas da terra. (CASTRO, 1965, p. 195-196, grifos meus).

Dentre as reformas de base propostas pelo presidente João Goulart, entre 
os anos de 1963 e 1964, sem dúvida a reforma agrária foi a que mais assustou, 
não apenas os latifundiários do país, como toda a grande burguesia brasileira, 
associada subalternamente ao capital internacional e internacional. Isso por-
que mudar a estrutura agrária, conforme mencionado acima, poderia desen-
cadear uma revolução geral na estrutura econômica, política, cultural e social 
do país. Por isso, após o golpe civil militar de 1964, as ligas camponesas foram 
desmontadas com prisões e assassinatos de suas principais lideranças por toda 
a parte do país. O movimento camponês não conseguirá mais se organizar na-
cionalmente até os anos de 1980, com a chamada “redemocratização” do país.

Somente no início dos anos de 1980, como resultado da chamada moder-
nização da agricultura16, que mecanizou o campo sem possibilitar ao camponês 
o acesso às máquinas, provocando o êxodo rural, bem como diversas desapro-
priações de milhares de famílias camponesas para a construção de grandes 
hidrelétricas, em especial a de Itaipu, na época a maior do mundo, a luta pela 
terra entra novamente em evidência, em âmbito nacional17.

Em 1984 funda-se, na cidade de Cascavel-PR, o Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem Terra (MST), num contexto histórico nacional e internacional 
diferente daquele em que surgiram as Ligas Camponesas. Internacionalmente 
o socialismo estava em crise, as disputas entre o PCUS e o PCCh haviam ter-
minado e a linha do reformismo pela via eleitoral havia vencido essa batalha. 
O que se permitiu então, após a “redemocratização” do país, foi a criação de 
partidos, sindicatos e movimentos sociais de esquerda reformistas, convenci-
dos de que o socialismo viria pela via eleitoral, ou que não passava de uma uto-
pia, restando apenas amenizar os efeitos maléficos do capitalismo, tornando-o 
mais humano. Nesse contexto (1980), surge o Partido dos Trabalhadores (PT), 
que irá substituir o caminho revolucionário pelo legalismo eleitoral. Em segui-
da, para dar andamento ao projeto do PT, dirigindo a luta operária, cria-se, em 
1983, a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e, em 1984, o MST para dirigir 

16 A Modernização da agricultura no Brasil, só ficou no nome pois, o que de fato ocorreu foi a utilização 
de máquinas e tecnologias avançadas no campo, mas somente para os latifundiários. Tal “moderni-
zação” manteve milhares de camponeses pobres sem-terra ou com pouca terra no atraso e outros 
milhões expulsou do campo para cidade, onde foram morar nas favelas. Além do que, ao invés de 
fazer a Reforma Agrária, que é o que de fato caracteriza a modernização de um país, concentrou ainda 
mais a propriedade da terra nas mãos dos latifundiários.

17 Para mais detalhes sobre a questão da relação da construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu com o 
surgimento do MST ver: MAZZAROLLO, 2003. Para um breve histórico do surgimento do MST 
ver: BEZERRA NETO, 1999.

a luta camponesa.
Estimulados pelas lutas contra a ditadura militar, os trabalhadores rurais 
sem-terra (que antes tinham apenas a igreja como espaço para a discus-
são de seus problemas, sobretudo das pastorais sociais e, principalmente, 
da Comissão Pastoral da Terra), resolveram se articular nacionalmente 
para fazer uma luta conjunta em defesa da conquista da terra (BEZERRA 
NETO, 1999, p. 14).

Se por um lado essa aliança com a igreja pela via das pastorais sociais 
possibilitou o acesso a grandes massas, por outro, a linha da luta passa a ser 
eclética, negando o marxismo e apostando no reformismo eleitoral, principal 
caminho apontado pelo viés religioso do movimento. Essa foi a linha assumida 
hegemonicamente no interior do MST, como podemos comprovar nos pronun-
ciamentos de suas principais lideranças.

 Em entrevista, João Pedro Stedile, principal dirigente nacional do MST, 
ao ser perguntado sobre o lema das Ligas Camponesas, “Reforma Agrária, na lei 
ou na marra”, afirma que isso era uma questão conjuntural. “Procurava expri-
mir o conceito de que os problemas da concentração da propriedade de terra 
no Brasil eram impressionantes, e que não havia uma lei de reforma agrária”. 
Para ele, então, o central nessa palavra de ordem das Ligas não era a toma-
da da terra do latifúndio e sua divisão entre os camponeses pobres sem-terra 
ou com pouca terra, mas simplesmente fazer pressão sobre o Estado para que 
este aprovasse uma lei de reforma agrária. Na mesma entrevista, comentando 
ainda sobre a mesma temática, conclui afirmando que “(...) hoje temos outras 
formas de realizar a propaganda e expressar nossa linha política. Como essa 
de que lutamos ‘Por um Brasil sem latifúndio’, ou ‘Sem reforma agrária não 
haverá democracia’, ou ‘Reforma agrária, uma luta de todos’” (STEDILE, apud 
SANTIAGO, 2012, p. 185).

Apesar disso, diversas lideranças locais e militantes camponeses de base 
do MST fugiam ao pacifismo e ao legalismo pequeno burguês defendido pelo 
grupo hegemônico18 desse Movimento, sobrando espaço para uma pequena pe-
netração do debate marxista. Contudo, mesmo a linha marxista do MST não 
levava em consideração a luta camponesa pela reforma agrária como desen-
cadeadora do processo de transformação social, embora tenham tornado esta 
questão em um dos pilares de sua luta. Mas o que entendem os intelectuais do 

18 Utilizamos aqui a categoria hegemonia de acordo com a concepção gramsciana. Para Gramsci hege-
monia é a forma de dirigir um grupo ou um povo utilizando-se da coerção e do consenso, o equilíbrio 
entre essas duas posições é o que garantirá o poder. Mais detalhes sobre essa categoria ver: FEITAS, 
2009, p.41-61. No caso em voga, o grupo hegemônico do MST conseguiu, por um longo período, 
trabalhar com a coerção e o consenso. O consenso conseguiam através das chamadas do apoio de 
intelectuais, artistas, universidades, igrejas e diversas ONGs humanitárias da sociedade civil, inter-
namente utilizavam da chamada “mística” para divulgar sua ideologia. A coerção atuava em duas 
frentes: externamente com ocupações, manifestações, trancamento de rodovias, etc. e internamente 
através do aparato de segurança e disciplina desenvolvido pelas lideranças em suas bases.
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MST por transformação social? Seria o mesmo que uma revolução para derru-
bar o Estado burguês e colocar em seu lugar o Estado socialista? Se for isso qual 
a forma para se conquistar tal objetivo?

No início do movimento, quando ainda a voz dos marxistas podia ser 
ouvida no interior do MST, a transformação social era interpretada, ao menos 
por um grupo de sua direção e para grande parte de suas bases, como revolu-
ção social. Em 1999, um dos intelectuais do MST, Ademar Bogo, já manifestava 
preocupação com os rumos que os movimentos sociais e partidos políticos di-
tos de esquerda estavam tomando no Brasil.

Juntamente com a luta sindical surgiram as lutas políticas pela democra-
cia, onde os partidos políticos voltaram a atuar livremente, mas, ao mesmo 
tempo em que se avançava na conquista da democracia, crescia a ilusão 
com a institucionalidade, e muitas lutas foram desmobilizadas uma vez 
que muitas lideranças dos movimentos populares passaram para o ‘outro 
lado do balcão’ nas prefeituras, gabinetes de deputados e governadorias; 
com isto os movimentos populares, em vez de acharem interlocutores, 
acharam desmobilizadores, sendo que, ao invés de pisarem no acelerador, 
preferiram pisar no freio da história, e lá foram enterradas muitas espe-
ranças alimentadas anteriormente (BOGO, 1999, p. 18).

Essa chamada de atenção feita por um dos dirigentes nacionais do MST 
certamente não era apenas um alerta para os de fora, mas também uma refle-
xão interna ao Movimento. A visão apresentada acima por Bogo demonstra 
compreensão marxista do conceito de Estado, movimento social, luta de clas-
ses e revolução social, contudo, não fica claro o papel da luta camponesa na 
revolução brasileira. Dá-se a impressão de que a luta no campo é mais uma que 
deve se aliar às demais lutas na cidade para formar um grande bloco de pres-
são popular para a transformação social. No que diz respeito à cooptação dos 
movimentos sociais, Bogo, ao manejar com competência os aportes teóricos 
marxistas, apontou para onde poderiam caminhar os movimentos populares 
se caíssem no engodo do eleitoralismo burguês.

Com o argumento de ganhar apoio da sociedade em geral, o MST, mesmo 
se colocando como herdeiro das Ligas Camponesas, não assume a linha mais 
avançada destas, mas a linha conciliadora, não se comprometendo com a expli-
citação da violenta luta de classes existente no campo brasileiro.

Para não causar impacto negativo na sociedade, o MST optou por não ado-
tar o slogan das Ligas Camponesas e dos trabalhadores rurais da década 
de 60, ‘REFORMA AGRÁRIA NA LEI OU NA MARRA’, optando por um 
lema mais suave e que se traduzia nas palavras: ‘OCUPAR, RESISTIR E 
PRODUZIR’” (BEZERRA NETO, 1999, p. 16, destaques do autor).

Embora essa suavização das palavras de ordem venham acompanhadas 
de argumentação sobre a tática para ganhar apoio de outras categorias de tra-

balhadores ou classes sociais, principalmente a classe média urbana, no campo 
teórico demonstra uma concepção de Estado liberal, passado a ele o protago-
nismo da realização da Reforma Agrária. Muito diferente são as palavras de 
ordem das Ligas Camponesas que, não ignorando a possibilidade do Estado 
fazer, não abrem mão do povo a fazê-la na marra. A concepção liberal do Esta-
do é clara na interpretação que Stedile dá para o slogan das Ligas Camponesas, 
como citamos anteriormente, colocando a organização dos camponeses como 
secundária e a lei como principal. Com isso, omite a responsabilidade histórica 
do movimento camponês protagonizar a reforma agrária, passando esse papel 
para o Estado burguês-latifundiário e serviçal do imperialismo.

Em documento aprovado em 2005 pela direção nacional do MST, esta 
concepção liberal de Estado é ratificada em diversas passagens, numa delas 
lemos que “a vida humana precisa ser defendida contra as investidas imperia-
listas que querem desintegrar os valores e estabelecer uma competição animal 
entre as pessoas, quando é da própria responsabilidade do Estado atender todas as 
necessidades do cidadão” (MST, 2005, p.12, grifos meus). Em outro documento, 
mais recente, observamos que permanece a mesma concepção, aumentando 
ainda mais a crença em um governo que domine o Estado burguês colocando 
sua estrutura a favor da reforma agrária. Em seu “Programa Agrário do MST”, 
apresentado pela direção nacional do Movimento no VI Congresso, realizado 
em Brasília no início de 2014, isso fica evidente:

A realização deste programa de transição de modelo na organização dos 
bens da natureza e da agricultura brasileira, somente será possível num 
contexto histórico de existência e de aliança entre um governo realmente po-
pular, que controle o Estado a serviço das maiorias, com um vigoroso movi-
mento de massas que coloque os trabalhadores como sujeitos políticos 
permanentes dessas mudanças (Programa Agrário do MST, 2013, p. 48, 
grifos meus).

Os 13 anos de gerenciamento do Estado pelos governos do PT e a não rea-
lização de nenhuma meta de reforma agrária apontada em períodos de campa-
nhas eleitorais que antecederam seus mandatos19, tem colocado em evidência a 
inconsistência teórica da linha assumida pela direção do MST, isto é, a defesa 
do Estado enquanto sujeito da realização da reforma agrária.

Por outro lado, percebendo que não poderiam abandonar o discurso so-
cialista, pois formaram boa parte de sua militância de base com esse discurso, 
distorcem o conceito para enquadrá-lo em seus interesses políticos. Embora 
possamos encontrar no documento diversas passagens que falem de luta de 
classes e do socialismo, contudo são termos vagos, cujas proposições para a 

19 Para maior esclarecimento sobre essa questão e comprovação do engodo propagado pelo governo 
Lula sobre a reforma agrária, consulte: OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. A questão agrária no 
Brasil: não reforma e contrarreforma agrária no governo Lula. In: Os anos Lula: contribuições para 
um balanço crítico 2003-2010. Rio de Janeiro: Gramond, 2010, p. 287-328.
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ação política não apresentam nenhum vínculo com os mesmos.
O programa de Reforma Agrária Popular não é um programa socialista – 
embora os objetivos estratégicos da nossa luta sejam os de construir uma 
sociedade com formas superiores de socialização da produção, dos bens 
da natureza e um estágio das relações sociais na sociedade brasileira. Uma 
reforma agrária socialista, que tem como alicerce a socialização das terras, 
exige a execução de políticas de um estado socialista e será resultante de 
um longo processo de politização, organização e transformações culturais 
junto aos camponeses, ou seja, de uma revolução social. Condições obje-
tivas e subjetivas que não estão na ordem do dia desse período histórico 
(Programa Agrário do MST, 2013, p. 32).

Vemos aqui uma visão utópica de socialismo, além de uma completa 
desvinculação deste com a luta pela terra. Vislumbram uma sociedade com 
igualdade, mas não apontam, no presente, as ações que levariam a esta so-
ciedade, sequer a luta pela destruição do latifúndio e a distribuição da terra 
para os camponeses pobres sem terra ou com pouca terra é lembrada como 
etapa da luta pela construção do socialismo. Portanto, podemos afirmar, res-
pondendo às questões que levantamos acima, que a transformação social, 
defendida pela direção do MST, além de não passar de um discurso vazio, 
distante dos anseios das massas camponesas que se dispõem a conquistar a 
terra com suas próprias forças, ainda ludibria essas massas com a enganosa 
tese de que a natureza do Estado burguês pode ser mudada através de um 
governo popular que chegue ao poder pela via eleitoral, condição necessária 
para a transformação social. Enquanto isso não ocorre, resta aos camponeses 
aguardarem em seus barracos de lona, como um exército de reserva eleitoral, 
para votar no próximo partido ou candidato que represente esse projeto de 
“Reforma Agrária Popular”, para o Brasil.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como pudemos constatar, a reforma agrária no Brasil é uma bandeira 

histórica, mas não somente isso, é uma necessidade histórica para o desen-
volvimento do país e para a solução dos demais problemas sociais que en-
frentamos, tais como fome, desemprego, falta de moradia, saúde, educação. 
Esse entendimento não tem tido a relevância necessária entre os intelectuais, 
partidos de esquerda e movimentos sociais que dizem defender uma transfor-
mação social radical de nossa sociedade. O campesinato é sempre colocado em 
segundo plano e a luta camponesa sempre ficou subordinada a uma tática para 
fortificar a pressão política em defesa de um projeto eleitoral, ficando a questão 
da distribuição da terra e o fim do latifúndio tão somente como retórica para 
mobilizar massas e demonstrar poder de barganha em mesas de negociação.

Por outro lado, vendo a partir das bases do campesinato, não faltam 

exemplos de lutas sangrentas contra o latifúndio, protagonizada pelos cam-
poneses ao longo de nossa história, seja pela recusa de sair de seu lugar ou 
pela tentativa de conquistar um pedaço de terra. Sendo assim, nos parece claro 
que a transposição mecânica da luta de classes, burguesia x proletariado, de-
senvolvida na Europa, onde o modo capitalista de produção se desenvolveu 
plenamente, graças ao nosso atraso econômico, não nos ajuda a compreender 
nossa realidade, tampouco atuar para transformá-la. Por isso, entendemos que 
a interpretação correta da questão agrária em nosso país passa pelo entendi-
mento sobre o tipo de capitalismo que aqui se instalou, apresentado nas pes-
quisas de Alberto Passos Guimarães, Nelson Werneck Sodré e Josué de Castro. 
Tais pesquisas apontam que nossa economia foi forjada de fora para dentro, 
sem desenvolvimento nacional, portanto é uma economia semicolonial. Além 
disso, a estrutura agrária latifundiária traz consigo, além do atraso econômico, 
suas consequências na política e na cultura, provocando um atraso no desen-
volvimento geral da sociedade, mantendo resquícios de uma semifeudalidade 
implantada aqui desde a colonização portuguesa.

Por fim ressaltamos que carece, em nosso país, a retomada da luta pela 
terra, com movimentos sociais do campo dispostos a enfrentar o Estado bur-
guês latifundiário serviçal do imperialismo. É preciso deixar de lado as ilusões 
produzidas pela feitiçaria de uma “esquerda” eleitoreira, bem como o apego 
a uma interpretação teórica que não consiga enxergar a realidade e a centrali-
dade da questão agrária brasileira. Em contrapartida, é necessário interpretar 
corretamente e de forma criadora a realidade de nosso país, sendo necessário, 
para isso, colocar a questão agrária no centro, somente assim poderemos ter 
uma organização de movimentos camponeses de massa, que consigam, a par-
tir de sua luta, destruir o sistema latifundiário que domina nosso país, abrindo 
caminho para uma outra sociedade.

Resolver a questão agrária é montar a estrutura para um novo modo de 
produção no Brasil, não é uma revolução, mas é uma etapa desta que assume 
um caráter anti-latifundiário e anti-imperialista, portanto, é parte de uma re-
volução por uma nova democracia, uma nova economia e uma nova cultura. O 
fim do latifúndio, embora não signifique o início do socialismo, é o seu cami-
nho. Abre as possibilidades para a libertação das forças produtivas no campo 
como condição material para a radicalização das lutas que poderão levar a uma 
revolução democrática de novo tipo, ininterrupta ao socialismo, desde que o 
campesinato se acerque de uma base teórica classista que una os trabalhadores 
do campo e da cidade. Aos trabalhadores do campo e da cidade cabem organi-
zar e apoiar a luta pela destruição de todos os latifúndios, pois isso é o prelúdio 
da sociedade igualitária a ser construída em nosso país.
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O EXÉRCITO COMO SUSTENTÁCULO DO LATIFÚNDIO 
BRASILEIRO

Leomar Rippel1

Resumo: O objetivo desse trabalho é levantar uma hipótese teórica acerca da 
relação entre Exército (mais especificamente os oficiais) e o latifúndio brasilei-
ro, por isso mesmo, a necessidade de compreender sua relação também com o 
Estado no Brasil. Nesse sentido, realizamos uma análise do Exército desde o 
Brasil Colonial até o golpe de 1964, e percebemos uma vinculação estreita entre 
os militares e a conservação/preservação do latifúndio brasileiro. Se no Brasil 
Colonial, a manutenção do latifúndio escravagista era, antes de mais nada, a 
manutenção da empresa militar, onde a estrutura militar tinha um papel cen-
tral na Colônia, no Século XX e XXI os militares do Exército assumem o prota-
gonismo central na implementação e manutenção do capitalismo dependente, 
justamente para manter a estrutura fundiária herdada da escravidão.

Parlavras-chaves: História, Exército Brasileiro; latifúndio escravagista.

1. INTRODUÇÃO

Apesar de não ignorar o fato de que, em alguns momentos históricos, 
até 1964, ter havido frações do oficialato do Exército mais à esquerda – como 
os oficiais abolicionistas; o apoio de alguns oficiais em relação à revolta dos 
sargentos de 1915 e 1916; o Antimil (setor antimilitarista do Partido Comunis-
ta Brasileiro); os oficiais nacionalistas das décadas de 1950 e 1960; e o apoio 
à revolta dos sargentos em Brasília em setembro de 1963 – nossa intenção 
é mostrar o quanto a organização e a estrutura militar estão arraigadas no 
latifúndio escravagista.

Reconhecemos que o Exército não é uma instituição homogênea ideolo-
gicamente, uma vez que os relevantes estudos historiográficos têm demonstra-
do a existência de frações da esquerda militar, ainda que sempre tenham sido 
minoritárias e, por isso, nunca alcançando a predominância necessária para 
dar uma direção política dentro do Exército. Por isso, nosso objetivo, portanto, 
volta-se para a defesa da tese de que a formação e a organização da estrutura 
militar no Brasil, no caso o Exército, sempre esteve ligada à grande proprieda-
de escravagista, e foi justamente para consolidar esse regime de propriedade o 
motivo de sua existência no período colonial e imperial. Inclusive, o desenvol-
vimento capitalista dependente da superexploração da força de trabalho im-
plementada no Brasil a partir de meados do século XX (sem eliminar as forças 
do latifúndio), só foi possível com uma política do Exército que garantisse essa 

1 Doutorando em História pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Campus de 
Marechal Cândido Rondon na linha de pesquisa Estado e Poder e professor da Faculdade de Direito 
de Francisco Beltrão.
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forma específica de desenvolvimento.

Para tanto, faremos uma análise sobre o Exército desde o período co-
lonial até meados do século XX, reconhecendo, desde já, que nossa reflexão 
é pequena se comparada ao conjunto do que foi e ainda será pesquisado so-
bre a temática. Contudo, acreditamos que ela permitirá elaborar uma visão 
geral sobre como esta instituição foi organizada no Brasil. Apesar do Exér-
cito assumir diversas formas de se relacionar com os governos ao longo da 
história brasileira, algo nos parece imutável: sua relação umbilical na defesa 
do latifúndio escravagista. É evidente que durante o império houve descon-
fianças por parte da oligarquia agrária e escravocrata em relação ao Exército 
(por isso a criação da Guarda Nacional, em 1831), mas essas desconfianças 
se realizavam, basicamente, a partir do receio que as elites agrárias regionais 
tinham de que o Exército representava a centralização do poder.

Contudo, essa desconfiança por parte da oligarquia agrária começou a 
deixar de existir no final do século XIX, com o golpe da República, e início 
do século XX, com a extinção da Guarda Nacional em 1922, quando o Brasil 
passa por um processo incipiente de industrialização e o intensifica a partir de 
1945 de forma associada e dependente. A industrialização, nesse caso, ocorre 
sem tocar na estrutura herdada da escravidão (principalmente na grande pro-
priedade agrária), por isso, o Exército passa a ocupar lugar de importância na 
sustentação desse projeto econômico dependente que o país desenvolve. Tra-
tam-se, nesse sentido, das particularidades que definem os Estados capitalistas 
dependentes, dentre elas a superexploração da força de trabalho, visto que o 
“capitalismo dependente implica a subordinação/associação do capital e das 
classes dominantes locais frente ao capital e às classes soberanas do mundo 
desenvolvido e imperialista” (OSORIO, 2014, p. 206).

A fragilidade na estrutura das classes dominantes locais juntamente com 
a acumulação das contradições do capitalismo mundial nos países dependentes 
resulta na fragilidade do Estado e de suas formas de dominação. Por isso mesmo, 
essas fragilidades são compensadas pelas dimensões autoritárias do Estado de 
forma explícita ou mesmo sob feições democráticas. É justamente nesse processo 
de desenvolvimento desigual, mas combinado, que será fundamental o papel do 
Exército Brasileiro no século XX. Iremos, nas páginas que se seguem, fazer uma 
análise histórica do Exército brasileiro, do Brasil Colonial até o século XX.

1.1. A ESTRUTURA E A ORGANIZAÇÃO MILITAR NO BRASIL COLONIAL 
E SUA RELAÇÃO COM A EXPANSÃO E A CONSOLIDAÇÃO DO LATIFÚNDIO 
ESCRAVOCRATA

A estrutura e a organização militar no Brasil colonial resultam das deter-
minações históricas e das características específicas do processo de ocupação e 

colonização portuguesa. Nesse sentido, faremos uma análise sobre as caracte-
rísticas das relações econômicas durante esse período na tentativa de elucidar 
questões que julgamos importantes nesse processo.

Segundo Sodré (2010), após a consolidação das condições materiais espe-
cíficas (atreladas às condições gerais do capitalismo nascente) para instalação 
da empresa responsável pela produção de açúcar, houve a necessidade de di-
vidir atribuições entre o colono e a Coroa nas diversas esferas desse processo, 
ficando o produtor livre e responsável pela área da produção e sem a interfe-
rência da metrópole. Por outro lado, a metrópole reserva para si o regime de 
monopólio na área da circulação e, nesse ponto, o produtor não interfere. Esse 
acordo consentido fez com que a Coroa delegasse amplos poderes aos coloni-
zadores, não apenas econômicos, mas, sobretudo políticos, numa espécie de 
troca: “Como não interfere na área da produção, a Coroa delega os poderes 
administrativos e políticos” (SODRÉ, 2010, p. 25).

A metrópole, assim, se ausenta de sua área específica, a de exercer “o poder 
político e a ordem privada absorverá a área em que aquele poder está ausente. O 
senhor de terra será, consequentemente, autoridade pública. Investido, inclusive 
de poder militar, salvo no mar, para o que não tem possibilidades” (Ibidem, 
p. 25). Ou seja, não eram delegados apenas poderes civis aos donatários, mas 
também a responsabilidade da defesa de modo que, além de governadores, os 
donatários também assumiam o papel de comandantes militares. Sodré (2010), 
ao analisar as disposições do Regimento do Governador-Geral do Brasil, baixado 
em 17 de dezembro de 1548 e destinado a Tomé de Souza, diz que o referido do-
cumento permitia que o donatário exercesse o poder militar junto com o título de 
comandante “enquanto colocava às suas ordens os povoadores, obrigados a ser-
vi-lo e a reconhecê-lo como chefe, ao mesmo tempo em que permitia a entrada 
de instrumentos necessários à luta militar, as armas e munições, e ainda o tráfico 
delas” (Ibidem, p. 26). Porém, as armas só poderiam estar nas mãos de cristãos e 
súditos do reino e não nas mãos dos indígenas.

Fica evidente, então, que a estrutura militar lançada e montada durante 
o período colonial teve intuito primordial de assegurar a posse da terra por 
parte dos grandes proprietários, uma vez que a ocupação, o povoamento e a 
colonização, consolidados com o trabalho escravizado, só seriam possíveis a 
partir de uma organização militar capaz de garantir tal processo. Percebe-se, 
então, que essas características específicas de organização social constituíram 
ligação umbilical entre o latifúndio escravagista e a forma de atuação da estru-
tura militar no Brasil colonial.

A Coroa, transferindo aos colonizadores grandes poderes, sofreu, como 
consequência, uma redução dos poderes na ordem pública e uma ampliação 
do espaço de atuação da ordem privada na estrutura administrativa da colônia, 
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afetando diretamente a forma de atuação da organização e da estrutura militar. 
Justamente por isso, a “tropa era constituída pela gente que trabalhava, fosse 
escrava, fosse livre e submetida à servidão, ou livre, abrangendo o pequeno 
número de pequenos produtores, representando a primeira, na área escravista, 
a esmagadora maioria” (Ibidem, p. 42).

A maioria da tropa de linha formava-se, muitas vezes, por soldados “ar-
rebanhados à força” e frequentemente “vistos como o ‘rebotalho’ da socieda-
de. Há relatos de armadilhas feitas especialmente para a captura de futuros 
recrutas” (HOMERO, 2006, p. 67). Uma dessas armadilhas, segundo Homero, 
consistia na realização de uma festa, na qual o governo prendia “todos os jo-
vens presentes, engajando-os no exército. Para os que tinham mais recursos ou 
influência, havia sempre a possibilidade do serviço na milícia ou ordenança, 
este muito menos oneroso. Mesmo dentro dessas tropas, existia uma forte se-
gregação” (Ibidem, p. 67).

Para Homero, “Como não podia deixar de ser, a organização das tropas 
refletia a hierarquia da sociedade colonial: os oficiais eram oriundos dos esca-
lões superiores, muitas vezes portugueses” (Ibidem, p. 66). No entanto, para 
os oficias, muitas vezes o serviço militar não era uma atividade honrosa, mas 
sim uma forma de lucrar: “Atuar nas fortalezas, por exemplo, podia ser um em-
prego lucrativo. Esses locais serviam como postos de arrecadação de impostos 
(registros), e estar no comando de um deles era uma forma de se obter riqueza 
com facilidade, às custas do rei” (HOMERO, 2006, p. 66). Ainda na perspectiva 
do autor: “A corrupção nos postos do exército chegava ao ponto de se instituir 
no meio o que se conhecia como ‘praças-mortos’, soldados que não existiam, 
mas cujo soldo era pago aos capitães, como forma corriqueira de aumentar 
seus vencimentos” (Idem, ibidem).

Sodré (2010) nos ajuda a pensar como era a organização militar no Brasil 
colonial. Segundo o autor, no que se refere às forças terrestres, surgem três 
tipos de organização militar: as tropas regulares provenientes do reino, que 
auxiliam em algumas operações especiais como, por exemplo, na expulsão dos 
holandeses; as semirregulares, compostas pelas forças dos Serviços de Orde-
nanças, sendo regulares do ponto de vista da legislação a partir das Cartas de 
Doação e as Cartas de Foral, outorgadas aos donatários, mas irregulares por 
não serem compostas de soldados, e sim por moradores, povoadores e sesmei-
ros, que deixavam seus trabalhos para auxiliarem nas necessidades militares; 
e as tropas irregulares, que se formam e se organizam a base da iniciativa de 
povoadores, de moradores ou colonizadores à margem da legislação vigente 
e da vontade das autoridades metropolitanas e/ou locais, com o objetivo de 
atender as necessidades dos próprios interessados (SODRÉ, 2010).

Segundo Homero (2006), no período colonial, 5% dos homens de todas 

as idades pertenciam a uma das inúmeras tropas existentes, como os soldados 
permanentes das tropas regulares, os milicianos – também denominados de 
ordenanças ou auxiliares. Isso, segundo o autor, equivaleria a dizer que, compa-
rativamente à população atual do Brasil, aproximadamente 9 milhões de brasi-
leiros estariam vinculados à atividade militar.

A sociedade da América portuguesa era muito militarizada, embora isso 
não se refletisse numa cultura em que valores bélicos eram cultuados ou 
mesmo apreciados. Muito pelo contrário. O serviço militar representava 
um fardo para os soldados – quase que uma forma de escravidão. Além de 
ter de servir por longos 2 anos, os jovens eram recrutados à força, entre os 
estratos mais baixos da sociedade. Por estas e outras, a vida na tropa não 
era vista como uma coisa desejável. Apesar disso, a importância das forças 
armadas não pode ser negada (HOMERO, 2006, p. 64-65).

A preocupação com a defesa era permanente desde o início da coloni-
zação, uma vez que muitos nativos eram hostis aos “portugueses que ocu-
pavam suas terras e os escravizavam. Também havia o receio constante de 
ataques estrangeiros e de piratas, assim como o medo de uma insurreição da 
parte dos milhares de escravos que sustentavam a atividade econômica” (Ibi-
dem, p. 64-65). Nesse sentido, seria inconcebível, no período colonial, qual-
quer empreendimento econômico que não estivesse ligado diretamente à em-
presa militar, isso pode ser evidenciado em relação aos investimentos para a 
montagem de um engenho, não importava apenas os equipamentos inerentes 
a ele, ou as ferramentas e os instrumentos para os trabalhos agrícolas ou do-
mésticos, “mas também as armas e munições. A empresa de ocupação e po-
voamento era uma empresa militar inequívoca, revestia-se necessariamente 
de sentido militar” (SODRÉ, 2010, p. 33).

Nesse sentido, as Ordenanças desempenharam um papel central na or-
ganização militar da colônia, uma vez que, a forma da expansão do povoa-
mento e das expropriações territoriais por parte dos “colonizadores” levou à 
expulsão e à escravização dos povos nativos realizada, sobretudo, pela forma 
como se organizava a estrutura militar nesse período. Em sua obra intitu-
lada “A escravização indígena e o bandeirante no Brasil colonial: conflitos, 
apresamentos e mitos”, Manuel Pacheco Neto, ao trabalhar com as Atas da 
Câmara da Villa de São Paulo no final do século XVI até meados do século 
XVII, problematiza sobre várias solicitações enviadas pelos colonizadores ao 
Capitão-Mor da capitania de São Vicente, Jerônimo Leitão, requerendo au-
torização formal para organizar uma expedição militar contra o nativo do 
sertão, e pressiona-o da seguinte forma:

pelas razões já nomeadas tornamos a requerer ao senhor capitão Jerônimo 
Leitão que faça guerra ao dito gentio com a maior brevidade que se puder, 
contando com a gente desta capitania, pois todos estamos de prontidão 
para seguir a sua mercê nesta guerra que requeremos que seja feita [...] 
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é isto que requeremos ao senhor capitão e se não for feito, protestamos 
largando esta terra e indo viver onde tenhamos remédio de vida, pois não 
podemos nos sustentar sem escravaria (PACHECO NETO, 2015, p. 48-49)

No intuito de convencer o capitão Leitão a autorizar a expedição, os 
elaboradores do documento deixam de forma explícita a garantia de imensa 
adesão dos moradores ao assalto pretendido: “Homens não faltam, estando 
todos prontos a seguir o capitão-mor, que deverá ser, naturalmente, o chefe 
da tropa” (Ibidem, p. 49). O documento ainda coage abertamente Jerônimo 
Leitão “a tomar uma atitude prática, caso contrário, os moradores abando-
narão São Paulo, partindo em busca de outra terra, onde poderão encontrar 
remédio de vida, ou seja, escravaria, sem a qual não conseguem granjear seu 
sustento” (Ibidem, p. 49). A título de esclarecimento, a solicitação foi atendi-
da pelo Capitão-Mor Jerônimo Leitão.

No decorrer dos anos, as bandeiras se tornaram poderosas desempe-
nhando inúmeras atividades militares, tais como: expandir a posse e defender 
o território; contribuir com as operações contra investidas externas no litoral; 
capturar indígenas destinados ao trabalho escravizado; cooperar com as forças 
regulares e semirregulares na defesa da costa; e, ainda, exercer a tarefa policial 
de defesa dos interesses dos grandes proprietários escravocratas com o intuito 
de destruir os redutos de escravizados foragidos, mais conhecidos como qui-
lombos (SODRÉ, 2010).

De acordo com Homero, a coroa tinha uma presença mínima nas ativi-
dades da colônia, de modo que suas funções, basicamente, ficavam restritas “à 
cobrança de impostos, à administração de defesa e da justiça e às atividades 
da igreja, então parte da máquina do governo” (2006, p. 65). Devido à forma 
específica de colonização brasileira, não havia serviço público para as forças 
armadas, presentes em todo o país, executar, levando-a a realizar múltiplas 
atividades que hoje lhe são estranhas (HOMERO, 2006). Sendo assim,

Os militares atuavam como cobradores de impostos; carteiros, levando a 
correspondência para o interior; faziam obras, como estradas, pontes e 
prédios públicos; escoltavam valores; serviam como polícia; reprimiam os 
quilombolas e os escravos nas suas tentativas de conquistar a liberdade, 
e até apagavam incêndios, já que não havia corpo de bombeiros, criado 
somente em 1856 (HOMERO, 2006, p. 65).

No período colonial, portanto, as forças militares, sendo elas irregula-
res ou semirregulares, defendiam eminentemente os interesses da oligarquia 
agrária escravagista, uma vez que havia uma supremacia quase que absoluta 
dos interesses privados em detrimento da ordem pública: “Enquanto os inte-
resses da classe dominante na metrópole e os interesses da classe dominante 
na colônia se conjugaram, esse tipo de organização militar satisfez perfeita-
mente as necessidades e sua vigência atendeu às condições reais da socieda-

de” (SODRÉ, 2010, p. 43).

Com o passar do tempo, porém, a aliança entre a classe oligárquica escra-
vagista colonial e a classe dominante metropolitana, construída a partir da di-
visão das atividades entre a produção e a circulação, entra em rota de coalisão 
quando a Coroa não consegue garantir a distribuição e os preços do açúcar nos 
mercados consumidores da Europa, devido a sua debilidade naval e mercantil, 
juntamente com a forte concorrência do açúcar das Antilhas (SODRÉ, 2010).

É de conhecimento histórico o desejo da metrópole de encontrar metais 
em suas colônias, e no Brasil não era diferente. Isso acabou ocorrendo no 
século XVII, quando houve a descoberta dos primeiros filões auríferos. As-
sim, além de manter o monopólio comercial, a metrópole começa a penetrar 
cada vez mais na área da produção, até então privativa da oligarquia escra-
vagista. O resultado é a instalação de um enorme aparelho de poder a fim de 
representar seus interesses imediatos, sendo que “Esse aparelho, que cresceu 
desmedidamente, assentou em particular no fisco, na justiça e nas milícias, 
organizações que assumiram desde o início uma posição repressiva inequí-
voca” (SODRÉ, 2010, p. 61).

Se até esse período a estrutura militar estava delegada à oligarquia agrária 
e aos quadros de comandos e direção, após a descoberta do ouro esses quadros 
deveriam conservar-se nas mãos da metrópole. Criava-se e ampliava-se, em 
consequência, um poder público, separado agora da ordem privada e em con-
tradição com ela” (Ibidem, p. 62). O aparato burocrático, montado pela colônia 
após a descoberta do ouro, se resumia, basicamente, segundo Sodré (2010), aos 
órgãos fiscais, à justiça e às milícias: os primeiros desempenhavam a função da 
tributação na área mineradora; a justiça realizava as baixas das sentenças que 
puniam os atos contrários à legislação; e as milícias exerciam a tarefa policial, a 
fim de manter submissa uma população que crescia rapidamente e que procu-
rava a riqueza na atividade da mineração.

Com esse controle cada vez mais rígido por parte da Coroa, ocorreram 
inúmeras formas de evasão e sonegação de recursos, “Daí por diante, come-
çam a declinar as Ordenanças e a crescer as Milícias. Nas áreas antigas, em que 
a mineração não apareceu, preponderam as primeiras; na área mineradora, 
preponderam absolutamente as segundas” (SODRÉ, 2010, p. 62). E prossegue 
o autor: “Crescem, em consequência, as tropas de Milícias, enquanto aparecem 
as contribuições de tropa regular vinda da metrópole” (Ibidem, p. 62). Assim, 
atrelado ao rápido crescimento da população por ocasião da descoberta do 
ouro na região das Minas Gerais, ocorre o aumento exponencial dos contingen-
tes milicianos destinados, principalmente, a garantir a cobrança da tributação. 
Nesse sentido, as Ordenanças são relegadas a segundo plano, enquanto as mi-
lícias e a tropa regular pouco a pouco assumem as funções militares.
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Enquanto na região da mineração as Ordenanças perdiam espaços para 
o poder da milícia, no sul pastoril, pelo contrário, continuaram a ser a ossa-
tura do sistema militar. Isso porque a estrutura militar rígida, constituída a 
partir de modelos externos, não consegue se adaptar às especificidades das 
complexas problemáticas inerentes ao extremo sul colonial, visto que “na luta 
pelo gado e na luta pelas pastagens, surge uma organização militar, moldada 
pelas Ordenanças, que o padrão antigo, dos primeiros tempos de colonização 
– a população em armas – assume as proporções naturais e conjuga-se com a 
situação regional” (Ibidem, p. 72). Se no restante da colônia o risco era esporá-
dico, no sul pastoril o risco é permanente, “a terra é um acampamento militar, 
os habitantes estão continuamente mobilizados, a luta é o quadro constante e 
não a situação transitória. Daí o enraizamento espontâneo, na própria ordem 
social, de modelo militar que pretendia atender apenas as ameaças externas” 
(Ibidem, p. 73). Isso não significa que a estrutura militar no sul, nesse caso, 
não estava a serviço do grande proprietário escravocrata. Pelo contrário, a 
organização da propriedade constitui-se como a base da estrutura militar su-
lina: “o estancieiro é, antes de tudo um chefe de bando, arrastando a qualquer 
momento a sua tropa e juntando-a a tropa de linha, quando é o caso, operando 
por conta própria na maioria das vezes” (Ibidem, p. 74).

Nota-se, portanto, que a metrópole não dispunha de recursos suficien-
tes para constituir, na colônia, expressivas tropas de linha, por isso se serviu 
das milícias para solucionar os problemas existentes. Assim, é notório que as 
forças militares estiveram sempre a serviço dos interesses dos grandes pro-
prietários e da metrópole sendo que, num primeiro momento, a estrutura 
militar repousa eminentemente na ordem privada e, em seguida, passa ao 
controle absoluto da metrópole. O que não se altera é o fato de a estrutura 
militar ser organizada, principalmente, com o fim de reprimir as manifesta-
ções populares. Nesse sentido, é possível identificar, na extensão deste tópi-
co, alguns pontos fundamentais para a compreensão do fio condutor que liga 
o Exército ao latifúndio herdado do Brasil Colonial.

1.2. O EXÉRCITO NO BRASIL INDEPENDENTE: DA HIBERNAÇÃO À 
POSIÇÃO DE FORTES ATORES SOCIAIS E POLÍTICOS NO FINAL DO IMPÉRIO

No tópico acima, buscamos mapear historicamente a formação do Exér-
cito durante a fase colonial com o objetivo de mostrar a ligação direta entre a 
estrutura econômica, social e política, o latifúndio escravagista e, consequen-
temente, a organização militar. Neste momento, o objetivo volta-se para o 
mapeamento histórico das estruturas consolidadas do Exército brasileiro no 
contexto da Independência, tendo em vista os processos que culminam no pro-
tagonismo desta instituição no final do Império. Para isso, buscaremos apre-
sentar os pontos fundamentais da Independência política brasileira que, como 

é de conhecimento, não foi um processo revolucionário, uma vez que não alte-
rou as bases consolidadas do sistema colonial.

Foram conservadas as grandes propriedades agrárias, as relações de pro-
dução e reprodução do trabalho escravizado, bem como o sistema econômico 
de exportação. O processo da Independência “não gerou tipos novos de orga-
nização, portanto, e menos ainda tipos novos de organização militar” (SODRÉ, 
2010, p. 80). Desse modo, no processo de independência do Brasil, dentre as 
várias frações que lutaram pela hegemonia de seus próprios interesses, o gru-
po que “representava as classes superiores da colônia, grandes proprietários 
rurais e seus aliados – que ganhará a supremacia” (PRADO JR, 1933, p. 50).

Segundo Moraes (2005), no “Novo Mundo”, não existia uma aristocracia 
herdeira de um passado feudal que se unisse à Coroa por laços de tradição e san-
gue, por isso, D. Pedro I conferiu aos militares uma posição de subalternidade 
na organização constitucional do poder. Nesse sentido, o Estado brasileiro “não 
dispunha de uma nobreza de espada (expressão que na França designava as fa-
mílias cujos títulos de formação remontam às Cruzadas) a quem pudesse confiar 
a formação de um quadro permanente de oficiais” (MORAES, 2005, p. 61-62). 
Ainda assim, havia uma nítida divergência entre o imperador e a oligarquia es-
cravagista agrária em relação ao Exército. Alguns números são ilustrativos nesse 
sentido: em 1830, por exemplo, o quadro efetivo do Exército era de aproximada-
mente 30.000 homens, porém, logo após a abdicação de D. Pedro I, em 1831, este 
número foi reduzido para 14.342. Também as dotações orçamentárias do Minis-
tério da Guerra foram reduzidas de 37%, em 1829, após o término da Guerra da 
Cisplatina, para 20% em 1832 (MORAES, 2005). Desse modo, “a organização mi-
litar que o país vai conhecer, quando da autonomia, reflete as condições sociais e 
a dominação da classe senhorial” (SODRÉ, 2010, p. 94).

Segundo Nogueira (1977), a abdicação significou o início do proces-
so que levaria à “reação conservadora liderada pelos grandes proprietários 
rurais. Suas primeiras manifestações revelam, por um lado, a preocupação 
de conter a ‘anarquia’, de ‘parar o carro revolucionário’; e, por outro lado, 
de neutralizar o exército” (p. 79), visto que havia um “desenvolvimento das 
ideias radicais no seio da tropa”. Contudo, o que se nota, é o fundamental 
apoio dos militares para o golpe da abdicação, inclusive, como aponta No-
gueira, a oligarquia escravagista ao se referir a esse apoio logo após o golpe 
diz que a “coragem invencível do Exército brasileiro, que desmentiu os so-
nhos insensatos de tirania” (NOGUEIRA, 1977, p. 79).

Quando estamos falando dos militares, estamos nos referindo mais espe-
cificamente aos oficiais, visto que nas frações subalternas dos militares havia 
uma maior radicalização. Podemos atestar esse fato, por ocasião da revolta do 
Corpo de Artilharia da Marinha, que se rebelou na ilha das Cobras, na baia da 
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Guanabara em 1831, nessa ocasião, a mesma reação conservadora que deu o 
golpe em D. Pedro I, com apoio dos oficiais militares, formou sob o comando 
de Francisco de Lima e Silva (pai do duque de Caxias) o Batalhão Sagrado com-
posto por generais, coronéis, majores e tenentes (todos oficiais) e o apoio de 180 
guardas municipais para combater marinheiros.

O esforço de constitucionalização da monarquia foi incorporado no texto 
do projeto constitucional de 1823. O projeto se distinguia por concentrar 
na Assembleia tais poderes que, virtualmente, ‘reduziam o Executivo. No 
que diz respeito à força militar – Exército, milícias e guardas policiais – , 
orientação imprimida no texto era a de desarmar tanto quanto possível o 
Executivo, entregando à Assembleia, a feitura das leis de fixação da força 
militar e de seu recrutamento, o que lhe dava o poder, amplamente utiliza-
do durante o Segundo Império, de enfraquecê-la ou fortalece-la, ao sabor 
das aspirações políticas de cada legislatura. Legislação ordinária dividia 
o controle da organização militar com os presidentes de províncias, a eles 
subordinados os comandantes militares (COELHO, 2000, p. 51).

De acordo com Oscar Wiederspahn, em 1826, a primeira linha do Exército 
brasileiro continha em torno de “29 batalhões de caçadores, 7 regimentos de ca-
valaria, 12 corpos de artilharia de posição, 5 de artilharia montada e 3 batalhões 
de granadeiros que perfaziam um total de 26.225 homens, entre oficiais e sol-
dados” (SANTOS, 2016, p. 56). No que diz respeito às milícias, “eram compos-
tas de 89 batalhões de caçadores, 38 regimentos de cavalaria, 4 brigadas monta-
das de guarda-costas e 8 baterias isoladas, num total de 117.241 combatentes” 
(Ibidem, p. 56). Os números indicam que o relativo desprestígio do Exército 
durante o primeiro reinado não foi uma opção do imperador. Isso porque, de 
acordo com a literatura disponível, trata-se do principal braço armado do re-
gime. Portanto, o grande receio em relação ao Exército parte, principalmente, 
da oligarquia agrária escravagista que, mesmo com diversas disputas internas, 
tinha em comum o fato de ser a base do governo de D. Pedro I e de entender 
tal instituição como instrumento de coerção do poder central. Assim, “Embora 
encarnasse a unidade nacional contra o particularismo das oligarquias regio-
nais, o imperador representava politicamente a dominação de classe daquelas 
mesmas oligarquias” (MORAES, 2005, p. 67).

Para Coelho (2000), a experiência que a população teve com as tropas 
coloniais inspirou uma grande repulsa em relação aos militares, pelo fato de 
serem destinados “às atividades de repressão das fraudes ao fisco e do con-
trabando” (COELHO, 2000, p. 50), especialmente a “mentalidade popular, a 
quem repugnava a violência dos processos de recrutamento para serviço na 
tropa” (Ibidem, p. 50). Os que procuravam as fileiras do Exército de forma 
espontânea eram “alguns jovens de tradicionais famílias militares, candidatos 
ao oficialato, entre os quais sobressaiam os cadetes. O grosso dos corpos de 
tropas, que nesse tempo policiavam as cidades e davam guardas nos presídios, 

formavam-nos os recrutados à força” (SODRÉ, 2010, p. 163-4). Assim, mesmo 
sendo o único país a adotar o sistema monárquico na América após a indepen-
dência, o Brasil não conseguiu fortalecer o poder central, visto que o imperador 
se deparou com os núcleos de poderes regionais

desejosos de construir o Estado Brasileiro à sua imagem e para seu provei-
to. Após a reação centralizadora da Metrópole, a partir de 1700, ressurgi-
ram mais fortes as aspirações de self-government, de autonomia regional, 
de livre expansão dos interesses econômicos e de ascensão política dos 
núcleos provinciais (COELHO, 2000, p. 50).

Sendo assim, diante da complexidade dos interesses específicos no pro-
cesso de independência, houve pouco espaço para a construção de uma uni-
dade nacional.

Com o papel secundário relegado ao Exército, principalmente com o iní-
cio da Regência, a oligarquia escravocrata conseguiu se manter no poder, mes-
mo após as guerras civis provinciais, principalmente devido a aliança cons-
truída com a Inglaterra. É justamente essa aliança que irá “permitir sufocar 
as manifestações de uma rebeldia nas mais diversas regiões, organizar o seu 
aparelho militar, uma vez que, de início, nem possui aparelho militar em con-
dições para uma tarefa de tal envergadura, nem de condições materiais para 
organizá-la” (SODRÉ, 2010, p. 90). Por isso, a política das elites latifundiárias 
e escravocratas locais em relação ao Exército se alimenta de “atitudes hostis à 
existência de uma força armada permanente e profissional, consiste em aplicar 
à organização militar a máxima do ‘conformar-se ou perecer’. Por efeito de 
fatores diversos a elite política praticou-a, o império, de forma particularmente 
agressiva” (COELHO, 2000, p. 49).

O enfraquecimento do Exército resultou no enfraquecimento do poder cen-
tral projetado na imagem do imperador, “o qual estaria permanentemente dis-
posto a utilizar o Exército para conter os movimentos de autonomia regional ou 
reprimir violentamente as tentativas de subversão do regime” (Ibidem, p. 53). É 
importante ressaltar que a oligarquia agrária escravocrata jamais aceitou a exis-
tência de uma força militar disciplinada, profissional e permanente, o Exército 
nacional, de modo que a “preferência sempre fora por uma milícia, uma força de 
cidadãos-soldados sob comando regional” (Ibidem, p. 54). Portanto, a criação da 
Guarda Nacional teve o intuito de promover uma organização militar capaz de 
ser o contrapeso do Exército, mas a serviço das classes dominantes latifundiárias.

1.2.1. Guarda Nacional: os capitães do mato a serviço da oligarquia 
escravagista agrária

Quando da abdicação de D. Pedro I, houve a consolidação da hegemonia 
das classes dominantes latifundiárias escravagistas no controle do Estado brasi-
leiro, resultando, como uma das primeiras medidas, na constituição da Guarda 
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Nacional, instrumento militar a serviço das oligarquias regionais cujo intuito era 
o de neutralizar as forças armadas regulares, sendo essas relegadas a segundo 
plano, principalmente o Exército. Diante disso, mostra-se pertinente o seguinte 
questionamento: quais foram os motivos pelos quais as classes dominantes não 
colocaram a defesa de seus interesses nas mãos das Forças Armadas, mais preci-
samente do Exército, confiando, por outro lado, na Guarda Nacional?

Sodré, em sua obra “História militar do Brasil”, sustenta a tese de que o 
Exército sempre teve uma “formação patriótica e democrática”, ideia enfatiza-
da pelo teórico a partir da análise de vários eventos históricos, desde o período 
colonial até o golpe militar de 1964, numa tentativa de demonstrar a postura 
democrática da instituição. No entanto, a nosso ver, o autor não traz nenhu-
ma evidência comprobatória de sua tese, perspectiva que pode ser explicada 
pelo fato de Sodré ser um historiador e um militar marxista, o que nos permite 
inferir que existe uma tentativa de projetar uma imagem do que ele próprio 
esperava do Exército Brasileiro. Isso não significa que não teve, ao longo da 
história, frações de oficiais e praças do Exército comprometidos com as causas 
democráticas. Tal postura fica mais evidente a partir do início do século XX, 
com a presença de militares de esquerda no Exército (nacionalistas, legalistas 
e alguns comunistas), embora essas frações tenham sido sempre minoritárias. 
Em relação aos praças, é válido ressaltar o fato de terem como objetivo prin-
cipal muito mais a conquista de direitos e da cidadania do que, por exemplo, 
a instauração de um processo revolucionário, apesar de que a conquista de 
direitos e cidadania em um país subdesenvolvido, dependente semicolonial 
e semifeudal como o Brasil, essa luta, se dirigida por um partido revolucioná-
rio, poderia desembocar na revolução. Por isso, buscaremos sustentar ao longo 
desse capítulo a tese de que os oficiais do exército, majoritariamente, sempre 
foram severos defensores da oligarquia escravocrata.

O fim da escravização legal e a integração dos ex-escravizados à socieda-
de e ao trabalho livre fez emergir uma classe social que Jessé Souza denomina 
de “nova ralé de novos escravizados”, classe que, historicamente, sempre vi-
veu sob violência estatal e sem dignidade e cidadania. Nesse sentido, os milita-
res, a partir de então, passam a desempenhar novas funções envolvendo ações 
com o fim de impedir o acesso à cidadania dessa nova classe, ou seja, qualquer 
nível de atuação visando ampliar a cidadania (mesmo dentro dos marcos da 
democracia burguesa) das classes subalternas tem como resposta a face auto-
ritária e repressiva do Estado, também através do Exército. Diante disso, mos-
tra-se latente uma questão: o que justifica a não confiança no Exército por parte 
dos oligarcas, principalmente a partir de 1831?

Nossa perspectiva é a de que a desconfiança reside no fato do Exérci-
to representar uma unidade nacional, que poderia ser melhor representada 

na figura de D. Pedro I e não na contestação do latifúndio escravocrata. Isso 
fica evidente com o advento da República, momento em que o Exército ganha 
protagonismo em detrimento da Guarda Nacional. Nesse sentido, a Guarda 
Nacional terá cada vez menos prestígio até ser desmobilizada e incorporada ao 
Exército em 1922. A partir disso, podemos também perguntar: por que há uma 
significativa alteração de postura em relação a essa instituição militar, passan-
do de uma desconfiança por parte da oligarquia em 1831, se tornando o braço 
armado dela em 1889? É essa a questão que buscaremos responder a seguir.

Apesar da Guarda Nacional ser Criada em 1831, ela já era defendida pela 
oligarquia escravocrata agrária antes mesmo da abdicação de D. Pedro I, como 
podemos observar na sessão de 28 de julho de 1830, ocasião em que o deputado 
Ernesto Ferreira França se posiciona favorável à redução de acerca de 75% do 
contingente do Exército representando uma redução de 20.000 para 6.000:

A força dos governos representativos consiste na preponderância dos in-
teresses que esses governos defendem; e quais são esses interesses? São 
os interesses de todos os cidadãos, são os interesses do povo contra os 
interesses individuais de um ou de outro. Por consequência a força de um 
governo representativo, qual o governo brasileiro, deve consistir de to-
dos os cidadãos que gozam de direitos políticos; a organização desta força 
deve ser feita sobre um projeto de guardas nacionais; esta é a verdadeira 
força (SANTOS, 2016, p. 62).

Os interesses das classes do latifúndio escravocrata estavam de fato re-
presentados no Congresso Nacional, conforme demonstra o pronunciamento, 
na mesma sessão, de Lino Coutinho, médico, filho de portugueses e deputado 
nas duas primeiras legislaturas:

Sr. Presidente, um país constitucional não precisa de muita tropa; isto é 
bom para esses países onde o homem se acha abatido pela escravidão, 
nestes o grande número de tropa é necessário. Quando um viajante vir 
em qualquer parte do mundo um país carregado de tropa, pode dizer sem 
mais outra investigação – este país é escravo – pelo contrário, quando vir 
um país aonde há pouca tropa em relação à sua população pode dizer – 
este país é livre; isto é um axioma, senhores, a liberdade não se coaduna 
com grande número de tropa.

Não resta dúvida de que a criação da Guarda Nacional, em agosto de 
1831, teve a pretensão de deixar em segundo plano o Exército como instituição 
militar, pois ela representava a força armada do poder central, propósito pelo 
qual foi consolidada com a independência. No momento em que as classes 
dominantes se consolidam hegemonicamente no poder do Estado, organiza-se, 
sob sua tutela, a Guarda Nacional, tendo como princípio organizacional o fato 
de ser local e cujo comando de cada destacamento “estava subordinado ao juiz 
de paz do distrito, cabendo às Câmaras Municipais deliberarem sobre a repar-
tição dos efeitos. Ora, tanto a Câmara quanto o juiz de paz eram controlados de 
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perto pelos potentados locais” (MORAES, 2005, p. 64). Isso significa que a oli-
garquia escravocrata rural tornou a Guarda Nacional um instrumento político 
para manobras eleitorais, sendo criada a partir do “interesse político-partidário 
e não o da defesa nacional. E, por isso, ela não desempenhou em toda a parte, 
como no sul, o seu eficiente papel militar” (SODRÉ, 2010, p. 167). Dito de outra 
forma, portanto, o ofício a ser desempenhado era o de institucionalizar a nova 
ordem regencial na defesa dos interesses das classes dominantes locais.

Com a criação da Guarda Nacional, as classes dominantes e os grandes 
proprietários de terras e de escravos forjavam o instrumento militar necessário 
“empreendendo a neutralização das forças armadas regulares, que seriam rele-
gadas a segundo plano” (SODRÉ, 2010, p. 149). O interesse político em “forta-
lecer a Guarda Nacional em detrimento do Exército (e, portanto, o poder local 
dos grandes agrários em detrimento do poder central do imperador) se expri-
miu ainda na decisão de isentar do serviço militar no Exército quem se alistasse 
na Guarda” (MORAES, 2005, p. 64). Isso evidencia, portanto, a diferenciação 
das classes que compunham as respectivas instituições, já que no “Exército 
alistavam-se os elementos oriundos das camadas mais pobres da população, 
que não dispunham de renda para integrar o corpo eleitoral, nem, por conse-
guinte, a milícia latifundiária” (Ibidem, p. 64-5). Ou seja,

a Guarda Nacional se reservava o direito de recrutar os elementos melhores 
da sociedade, e distribuía os comandos segundo a confiança dos senhores 
de terras. Era uma forte elite, por cima e por baixo, nos comandos e na 
tropa. Enquanto isso, o Exército se obrigava a caçar os elementos margi-
nalizados da sociedade para constituir a tropa, enquanto recrutava nas 
camadas médias a oficialidade. E, se assim era, para manter disciplina na 
tropa, cuja constituição estava assim viciada, tornava-se necessário o tra-
tamento pela violência (SODRÉ, 2010, p. 168).

É nítido o fato do caráter censitário que vigorava na sociedade refle-
tir na Guarda Nacional, uma vez que só poderiam participar dela os cida-
dãos capazes de serem alistados como eleitores, de modo que “esta restrição 
conferia à nova força armada uma inequívoca natureza de milícia da classe 
dominante: ela era o latifúndio armado” (MORAES, 2005, p. 64). Assim, “A 
Guarda Nacional representava, na verdade, uma gigantesca rede de prote-
ção institucionalizada, indisponibilizando a população para fins militares” 
(MENDES, 1997, p. 196).

Segundo Moraes, a criação da Guarda Nacional, “que, na linguagem 
dos liberais de hoje, introduziu o pluralismo na função militar, constituiu, 
de fato, enquanto ruptura do monopólio estatal sobre os meios da violência 
armada, uma adaptação perversa do liberalismo às condições de dominação 
de classe da oligarquia agrária” (MORAES, 2005, p. 63). Para Sodré, “Não é 
preciso demorado exame para verificar como, em todos os seus detalhes, a 

Guarda Nacional representava uma criação específica do regime denominado 
pela classe senhorial” (SODRÉ, 2010, p. 153), sendo subordinada às “Câmaras 
Municipais, aos juízes de paz, às listas eleitorais denunciam características 
nítidas de classe, uma vez que tais elementos eram representantes diretos dos 
senhores de terra” (Ibidem, p. 153).

Também na escolha da oficialidade da Guarda Nacional predominava o 
critério do controle direto pela classe dominante. Os oficiais de patente 
inferior eram eleitos. Os de patente superior (major e coronel) eram de-
signados pelo governo que, no entanto, escolhia sistematicamente para 
os postos de comando os chefes políticos locais. Foi exatamente por isso 
que passaram a ser tratados pela vox populi como ‘coronéis’. A condição 
de grande proprietário agrário conferia o mando político e este, o mando 
militar (MORAES, 2005, p. 64).

Assim, ao lado das forças de linha, criava-se um instrumento militar espe-
cífico dos grandes proprietários, destinado, pela confiança integral que merecia 
deles, a neutralizar, em qualquer eventualidade, as tendências da tropa regular. 
E não foi por mera coincidência que, em decreto de 17 de janeiro de 1832, ficou 
declarado que os militares não gozavam de foro especial no caso de crime políti-
co. A Sociedade Militar, perigosa organização paralela que agrupava numerosos 
elementos militares envolvidos nos tumultos da época, foi dissolvida em 7 de 
dezembro 1833. Em 12 de agosto de 1834, foi aprovada, no legislativo, a

[...] emenda constitucional cuja essência representava os interesses da clas-
se dominante. Pouco a pouco, os elementos representativos dela concen-
trariam todos os poderes, militar, o religioso, o político, o administrativo. 
Diante das ameaças que enfrentavam, lançavam mãos de todos os recur-
sos, na defesa dos privilégios que detinham. Contra tudo isso levantaram-
-se, em diversas províncias, os elementos liberais (SODRÉ, 2010, p. 153).

Para Moraes (2005), a dominação política das classes rurais é, invariavel-
mente, local. Justamente por isso que somente “uma força armada política e 
organicamente descentralizada constituiria um instrumento de hegemonia su-
bordinado ao poder local dos grandes plantadores escravocratas” (MORAES, 
2005, p. 62). Nesse sentido, o que causava desconforto na oligarquia escravocrata 
agrária em relação ao Exército não era a presença de uma postura antimilitarista, 
muito menos uma crença no ideal pacifista, como mencionado anteriormente. O 
que inquietava essa classe ao ponto de intencionar sistematicamente enfraquecer 
o Exército era seu caráter de braço armado do poder central.

1.2.2. A forma de recrutamento para o exército é a expressão de uma instituição 
calcada na defesa da escravidão

Como mencionamos anteriormente, havia desconfiança e preconceito da 
oligarquia escravocrata agrária em relação ao Exército, porém, essa reserva não 
era exclusiva das elites econômicas e políticas. A forma violenta e desumana 
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com que era realizado o recrutamento militar fez com que as massas também 
desenvolvessem preconceitos em relação ao Exército. As experiências com o 
serviço militar contribuíram sobremaneira para promover estereótipos nega-
tivos, principalmente diante das “(...) formas violentas com que se fazia o re-
crutamento militar, o tratamento desumano que se dispensava ao recruta, o 
tempo demasiadamente longo do serviço e o atraso de meses, até de anos, do 
reduzido soldo” (COELHO, 2000, p. 59).

Também os castigos físicos eram muito comuns dentro das Forças Arma-
das até as primeiras décadas do século XX, contribuindo de forma significativa 
para a constituição da imagem do militar como grosseiro e violento. De acor-
do com Coelho (2000), é pouco provável “que a essa época tenha o Exército 
desempenhado funções de educação cívica. Porque ao jovem recruta, como 
registrou em suas memórias um general da República, mostravam-se simulta-
neamente a bandeira nacional e as grades do xadrez” (Ibidem, p. 59).

As guerras em que o Brasil se envolveu ao longo do século, que culmina-
ram com a do Paraguai, exigiram, no entanto, ao menos durante os enfren-
tamentos externos, o fortalecimento da capacidade bélica do Exército, em 
seus diversos aspectos (recrutamento, armamento, organização, logística 
etc.). Não foi tarefa fácil. Mesmo no que se refere ao recrutamento, como 
sobravam apenas os elementos pegos a laço entre os brancos pobres (já 
que os remediados e ricos iam para a Guarda Nacional), a mortandade 
provocada pela Guerra do Paraguai abriu largos claros na tropa. Para 
preenchê-lo, surgiu a ideia de libertar escravos para manda-los à frente da 
batalha. Decisão delicadíssima para uma classe dominante composta de 
escravocrata. Tanto assim que vários conselheiros do imperador opinaram 
que melhor seria contratar mercenários estrangeiros do que armar ex-es-
cravos (MORAES, 2005, p. 65).

As classes abastadas e médias eram isentadas de prestar o serviço militar, 
de modo que o recrutamento para o Exército, até fim do Século XIX, manti-
nha-se “nos moldes coloniais: ser soldado era castigo, motivo de humilhação, 
destino de elementos incorrigíveis, de malfeitores mesmo” (SODRÉ, 2010, p. 
163). Para preencher as vagas era necessário “caçar nas ruas os desocupados, 
alistar a força os pretos libertos, aceitar pretos escravos cujos donos quisessem 
dá-los, recrutar os vagabundos que perturbavam o sono da burguesia com a 
suas noitadas de álcool” (Ibidem, p. 163).

Um exemplo disso foi o conflito bélico com o Paraguai (1864-1870), cujo 
problema do recrutamento ficou claramente exposto. É nesse momento tam-
bém que o fortalecimento político do Exército e, consequentemente seu prestí-
gio, começa a sofrer alterações significativas indicando uma maior aproxima-
ção dessa instituição com o Estado. Em contrapartida, ocorre uma decadência 
da Guarda Nacional, fazendo com que o Exército começasse a ocupar, na so-
ciedade, um lugar privilegiado tornando-se o principal sustentáculo das forças 

repressivas do Estado. Nesse sentido, “O Exército que surge da guerra com o 
Paraguai é força nova na vida do país – não será relegado mais a segundo pla-
no, não se conformará com isso, não se conformará com um papel subalterno 
na vida nacional” (Ibidem, p. 180).

Mesmo nos momentos mais críticos da Guerra com o Paraguai, não dimi-
nuiu a desconfiança dos chefes políticos oligárquicos em relação ao Exército. 
Em 1868, por exemplo, Caxias, irritado com os boatos que circulava no interior 
do ministerial sobre sua forma de atuar “como comandante-em-chefe, primeiro 
das forças brasileiras e, em seguida, do conjunto das forças da Tríplice Aliança 
(...)” (MORAES, 2005, p.65), demite-se do cargo que ocupava “(...)criando um 
impasse de grandes proporções para o gabinete liberal presidido pelo senador 
Zacarias de Goes” (Idem, ibidem). Assim sendo, a guerra com o Paraguai pro-
porcionou uma tomada de consciência da própria força do Exército.

Edmundo Campos Coelho, na obra “Em busca de Identidade: Exército e 
a política na sociedade brasileira”, denominou de hibernação a forma pela qual 
o Exército se ajustou às atitudes e ao comportamento diante do ambiente hostil 
que ameaçava sua existência enquanto instituição. Para Coelho, essa hiberna-
ção assinala, por um lado, “um mínimo de atividade, ou a adoção de compor-
tamentos puramente rotineiros, objetivando não despertar a atenção e a crítica 
com seus riscos correspondentes; o termo indica, por outro lado, a existência 
de nível mínimo de aspiração em termos de viabilidade organizacional” (COE-
LHO, 2000, p. 60). Esse nível mínimo de atividade para despertar o mínimo 
de atenção teve como objetivo principal a mera sobrevivência da instituição, 
principalmente em relação à política de erradicação que provocou o

retraimento do Exército, no seu recolhimento prudente à rotina dos quar-
téis e guarnições. Esta observação é particularmente exata para o período 
que se estende da Abdicação ao início da Questão Militar, por volta de 
1884. Por mais de meio século, toda a hostilidade civil não foi suficiente 
para romper a timidez militar (Ibidem, p. 60).

A reflexão política entre os militares do Exército, segundo Cunha (2018), 
teve início logo após a Guerra com o Paraguai, principalmente diante do des-
prestígio da instituição frente à valorização da Guarda Nacional pelas classes 
dominantes. Também havia rumores de sua dissolução, sendo que “a questão 
da hierarquia e da disciplina esteve associada a crises que enfraqueceram o 
Império, como a Questão Militar, articulado em sua fase final com o famoso 
manifesto abolicionista que resultou em 1888 na formação do Clube Militar” 
(CUNHA, 2018, p. 22). Após a guerra com o Paraguai, o Exército se inclinou 
a participar mais ativamente das alterações políticas que se esboçavam no pe-
ríodo. Inclusive os precursores do regime republicano, após a Guerra e na oca-
sião do lançamento do manifesto, tentam trazer os militares para sua órbita de 
influência. Segundo Sodré (2010), neste momento existia muitos oficiais que, 
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tendo prestado o serviço militar e crescido na carreira durante o conflito, per-
maneceram na ativa e, mesmo os que foram para a reserva, passaram a estar 
atentos à vida pública do Brasil.

Um fator importante que merece destaque, quando se trata da relação do 
Exército com o Estado, diz respeito ao ingresso de grande número de libertos e 
escravizados, visto que grande parte da tropa regular “que combateu no exterior 
era constituída por negros; depois de carregar o fardo do trabalho, carregariam 
o fardo da guerra. Mas voltariam ao país com novo espírito, com capacidade 
muito mais ampla de analisar a sociedade escravista brasileira” (SODRÉ, 2010, 
p. 183). Evidentemente que, antes da Guerra grande, parte dos oficiais estava em 
plena sintonia com a estrutura política do Império, mas como houve necessidade 
de aumentar consideravelmente o efetivo de praças do Exército, a instituição al-
terou sua fisionomia política após o conflito. Esse fato torna-se evidente a partir 
do final dos anos 1880, quando há uma clara separação política interna, de modo 
que “(...) de major para cima, a maioria das patentes era de imperialistas; mas de 
tal nível para baixo, o aspecto dos sentimentos se invertia e a opinião dominante 
era fortemente favorável à República” (PANDIÁ, 1938, p.342).

Um fato que chama atenção é a forte presença de negros que compunham 
as patentes inferiores, como enfatiza Sodré: “Nas fileiras do Exército como nas 
tripulações da Esquadra só se viam negros e mestiços de vários tons, além de 
brancos dos sertões” (SODRÉ, 2010, 184). A partir dessa perspectiva é possível, 
portanto, sustentar a tese de que o Exército nunca teve uma tradição democrá-
tica e que, de forma geral, as frações democráticas e de esquerda foram mino-
ritárias ao longo da História. Hegemonicamente, entre os oficiais, predominou 
a defesa do interesse latifundiário e escravocrata, inclusive uma das atividades 
do Exército era capturar escravizados foragidos. Quando Joaquim Nabuco as-
sume seu mandato de deputado, em 4 de setembro de 1887, explicita, com 
veemência, tanto uma postura abolicionista, quanto uma crítica ao emprego do 
exército na caça do negro foragido:

A escravidão ainda se reflete sobre o modo por que o governo trata o Exér-
cito brasileiro, – proclama Nabuco. – O governo está empregando o nosso 
Exército em um fim completamente estranho a tudo o que há de mais 
nobre para o soldado. O governo está empregando os soldados brasileiros 
como capitães-do-mato na pega de negros fugidos (MAGALHÃES JU-
NIOR, 1957, p. 314).

Na mesma data em que Joaquim Nabuco questionou o papel desempe-
nhado pelo Exército, o deputado Domingos de Andrade Figueira, na sessão 
da Câmara, discursa sobre o assunto levantando algumas questões: “Para que 
é criado o exército? Para que é recrutado? Para que é organizado? Para que 
concorrem os cofres públicos com os soldos e todas as vantagens concedidas à 
classe militar?” (MAGALHÃES JUNIOR, 1957, p. 315). Em seguida afirma: “Se 

hoje se prega a indisciplina, querendo fazer crer ao soldado que não deve cum-
prir a ordem para prender escravos fugidos, amanhã será difícil fazê-lo com-
preender o dever de defender a pátria e combater o inimigo” (Idem, ibidem). 
E prossegue: “É preciso não perturbar a consciência do soldado, mas deixá-lo 
entregue à disciplina do seu regimento e do seu superior” (Idem, ibidem). A 
defesa de Domingos Andrade Figueira caminha no sentido de afirmar a neces-
sidade de o Exército estar a serviço da oligarquia escravocrata, alegando que o 
não cumprimento das ordens para prender negros foragidos levaria a mesma 
instituição a não compreender o dever de combater os inimigos da pátria.

Aproximadamente um mês depois, em outubro de 1887, sob a presidên-
cia de Deodoro, foi realizada no Clube Militar, uma reunião para tratar sobre 
a questão do trabalho escravizado. Na ocasião o Exército se negou a cumprir 
o papel de capitão do mato a ele atribuído. Deodoro da Fonseca, por sua vez, 
apresentou um requerimento à princesa Isabel – que estava exercendo a Regên-
cia na ocasião da ausência de seu pai, D. Pedro II – alegando ser imprudente 
“opor barreiras à forte corrente abolicionista” e que constitui “injustiça clamo-
rosa o morticínio decretado a homens que buscam a liberdade sem combates 
nem represálias” (MAGALHÃES JUNIOR, 1957, s/p). Deodoro afirma, ainda, 
que sua motivação se dá pelo “papel menos decoroso e menos digno que se 
quer dar ao Exército” (Idem, ibidem).

Nesse ponto, é possível afirmar que o Exército, principalmente os oficiais, 
não estava se posicionando contra a escravidão, mas sim contrários à forma de 
empregar a instituição na busca de negros foragidos, alegando que para isso 
havia outras instituições, como demonstra o trecho a seguir: “O Exército é para 
guerra leal, na defesa do trono e da Pátria; para outros afazeres que necessitam 
a força armada, há a polícia, que alistou-se para esse fim”. Assim, a “pega de 
negros fugidos pelo Exército, embora fácil e agradável para uns, para outros 
é repugnante” (MAGALHÃES JUNIOR, 1957, p. 316). Se, por um lado, havia 
militares que não se sentiam confortáveis com a função da captura de negros, 
por outro havia aqueles que achavam “fácil e agradável”.

O requerimento assinado pelo presidente do Clube Militar, Deodoro da 
Fonseca, apesar de extenso, é muito rico em informações a respeito das frações 
abolicionistas do Exército, motivo pelo qual será transcrito a seguir:

Senhora!

Os oficiais, membros do Clube Militar, pedem a Vossa Alteza Imperial vê-
nia para dirigir ao Governo Imperial um pedido, que é antes uma súplica. 
Eles todos que são e serão os mais dedicados e mais leais servidores de 
Sua Majestade, o Imperador, e de sua dinastia, os mais sinceros defensores 
das instituições que nos regem, eles que jamais negarão em bem vosso os 
mais decididos sacrifícios, esperam que o Governo Imperial não consin-
ta que nos destacamentos do Exército que seguem para o interior com o 
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fim, sem dúvida, de manter a ordem, tranquilizar a população e garantir 
a inviolabilidade das famílias, os soldados sejam encarregados da captura 
de pobres negros que fogem à escravidão, ou porque já viviam cansados 
de sofrer os horrores, ou porque um raio de luz da liberdade lhes tenha 
aquecido o coração e iluminado a alma.
Senhora! A liberdade é o maior bem que possuímos sobre a terra; uma vez 
violado o direito que tem a personalidade de agir, o homem para conquis-
tá-lo é capaz de tudo: de um momento para outro ele, que dantes era um 
covarde, torna-se um herói; ele, que dantes era a inércia, se multiplica e se 
subdivide e, ainda mesmo esmagado pelo peso da dor e das perseguições, 
ainda mesmo reduzido a morrer, de suas cinzas renasce sempre mais bela 
e pura a liberdade. Em todos os tempos, os meios violentos de persegui-
ção, os quais, felizmente, entre nós ainda não foram postos em prática, não 
produziram nunca o desejado efeito. Debalde milhares de homens são en-
cerrados em seguras e frias masmorras, onde morrem apertados por falta 
de luz e de ar; através dessas muralhas as dores gotejam, através dessas 
grossas paredes os sofrimentos se coam, como através do vidro se coam os 
raios de luz, para virem contar fora os horrores do martírio!

Debalde milhares de famílias são atiradas aos extensos desertos, e lá, onde 
vivem liquens e os ventos passam varrendo a superfície dos gelos e beijan-
do as estepes, tudo morre, mas os ódios concentrados de tantos infelizes 
são trazidos e vêm terminar, às vezes, no seio dos próprios perseguidores. 
Impossível, pois, Senhora, esmagar a alma humana que quer ser livre.

Por isso, os membros do Clube Militar, em nome dos mais santos prin-
cípios de humanidade, em nome da solidariedade humana, em nome da 
civilização, em nome da caridade cristã, em nome das dores de sua Majes-
tade o Imperador, vosso augusto pai, cujos sentimentos julgam interpretar 
e sobre cuja ausência choram lágrimas de saudade, em nome do vosso 
futuro e do futuro do vosso filho, esperam que o Governo Imperial não 
consinta que os oficiais e as praças do Exército sejam desviados de sua no-
bre missão, que não deseja o esmagamento do preto pelo branco nem con-
sentiria também que o preto, embrutecido pelos horrores da escravidão, 
conseguisse garantir sua liberdade esmagando o branco. O Exército havia 
de manter a ordem. Mas, diante de homens que fogem calmos, sem ruí-
do, tranquilamente, evitando tanto a escravidão como a luta e dando, ao 
atravessar cidades, enormes exemplos de moralidade, cujo esquecimento 
tem feito muitas vezes a desonra do Exército mais civilizado, o Exército 
brasileiro espera que o Governo Imperial conceder-lhe-á o que respeitosa-
mente pede em nome da humanidade e da honra da própria bandeira que 
defende (Ibidem, p. 317-318)

Evidentemente que esse documento, endereçado à Princesa Regente, 
não a desagradou, visto que tanto seu pai, D. Pedro, quanto ela própria eram 
simpáticos à ideia de libertação dos escravizados. Por isso mesmo algumas 
indagações são pertinentes: se tanto o Exército quanto a Coroa eram contra a 
escravidão, por que o Exército não tomou partido em prol da abolição nos anos 
anteriores? Acreditamos, portanto, que a postura abolicionista por parte dos 

oficiais do Exército está mais restrita aos integrantes do Clube Militar, quando 
Nabuco faz a diferença entre os verdadeiros soldados e os capitães do mato. 
Nesse sentido, com intuito de elevar moralmente a instituição perante a nação, 
o Exército acaba abraçando a causa abolicionista muito mais por conveniência 
do que por convicção, como fica claro no posicionamento de Deodoro ao afir-
mar ser muito difícil manter uma oposição à corrente abolicionista.

Ao que tudo indica, parte dos oficiais começa a questionar o trabalho es-
cravizado após o retorno da guerra do Paraguai, período esse de grande prestí-
gio da instituição aos olhos da sociedade. Aproveitando-se desse prestígio e da 
debilidade da Coroa, começam a ocupar um papel central no Estado e nas deci-
sões da política brasileira, posição que, aliás, perdura até hoje. Há, no entanto, 
um contraponto, uma vez que os oficiais prometem ser leais e servir ao poder 
instituído, ao mesmo tempo em que agem dubiamente postergando decisões 
importantes até formar uma aliança por conveniência. Para quem prometeu ser 
leal e servir à Princesa Regente, o Imperador e sua dinastia, alegando jamais 
negar para “o bem da dinastia os decididos sacrifícios”, seria pouco provável 
que, aproximadamente um ano depois, o próprio Deodoro, aliado à oligarquia 
latifundiária, ocuparia a linha de frente na derrubada da dinastia que o mesmo 
prometeu servir e ser leal.

1.3. O EXÉRCITO: DA MONARQUIA À REPÚBLICA

O contato com o Uruguai e, sobretudo, com a Argentina, segundo Ribeiro 
Junior (1977), superou a fase do caudilhismo2 e foi responsável por reavivar o 
ideal republicano que estava hibernado no Exército desde o período regencial. 
Nasce, no panorama político brasileiro, “o elemento militar até então submisso 
a D. Pedro e ao seu estado-maior, de políticos, no sentido de não terem acesso 
aos quadros políticos-administrativos. Ao contrário, nas repúblicas sul-ame-
ricanas o militar ocupava posição de destaque” (RIBEIRO JUNIOR, 1977, p. 
159). Magalhães Junior afirma que, nesse momento, “Deodoro e o grupo de 
militares sob a sua liderança ainda estavam longe de qualquer pensamento 
republicano” (MAGALHÃES JUNIOR, 1957, p. 319).

Para Moraes (2005), não faltava motivos para a insatisfação em relação ao 
regime imperial por parte dos oficiais do Exército, em larga medida as “causas 
que provocaram esse descontentamento não provinham da iniciativa direta do 
imperador, e sim dos chefes políticos da oligarquia agrária, que eram os prin-

2 Ribeiro Junior utiliza o termo caudilho de forma pejorativa e, embora não seja o objetivo fazer maio-
res problematizações sobre o referido termo, vale ressaltar que o Exército (guardadas as devidas pro-
porções) nunca esteve preocupado em se definir monarquista ou republicano. Isto é, historicamente, 
a maior preocupação do Exército sempre foi e continua sendo impedir a alteração da estrutura agrária 
herdada da escravidão. Nesse sentido, é possível afirmar que mesmo diante do desenvolvimento 
industrial brasileiro desigual e dependente, principalmente a partir de meados do século XX (assunto 
que iremos tratar mais adiante), não foi reduzida a força do latifúndio, muito pelo contrário, em mui-
tos períodos essa força se fortaleceu.
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cipais interessados em manter frágil o aparelho coercitivo do Poder central” (p. 
91). Em nosso entendimento (com exceções de algumas frações minoritárias), 
o Exército nunca foi republicano, nem abolicionista, muito menos defendeu 
o interesse soberano nacional e o bem-estar de seu povo. De maneira geral, a 
instituição sempre se preocupou com sua própria sobrevivência, portando-se 
de forma dúbia diante dos impasses políticos buscando tirar proveito das si-
tuações. Caso contrário, como imaginar que o Exército ajudaria, no golpe da 
república, a mesma oligarquia que queria seu aniquilamento?

Segundo Coelho (2000), as atitudes das elites oligárquicas em relação ao 
Exército não se alteram depois da proclamação da República até 1930, para ele,

A forma particularmente violenta de que se revestiu esta política duran-
te o Primeiro Império apenas acentua a natureza mais dissimulada de 
suas manifestações no Segundo Império e durante a República Velha. 
Sem perda de eficácia, a política de erradicação evoluiu da hostilidade 
aberta para as formas mais prudentes de marginalização do Exército, 
no Segundo Império, e de cooptação da liderança militar, na República 
Velha (COELHO, 2000, p. 49).

Não há dúvida quanto à desconfiança e até mesmo à hostilidade por 
parte dos políticos, que hegemonicamente representaram os grandes pro-
prietários rurais brasileiros. O que devemos nos indagar, portanto, são os 
motivos pelos quais o Exército sempre tomou partido a favor dessa mesma 
oligarquia. Por isso, acredita-se que o problema não está em compreender 
a grande desconfiança que os políticos tinham em relação ao Exército. Pelo 
contrário, trata-se de investigar a constante desconfiança deste em relação 
à política, uma vez que atuou de maneira dúbia sempre articulando pautas 
moralistas contra o poder político e, ao mesmo tempo, atuando na defesa da 
oligarquia latifundiária agrária.

1.4. A AMEAÇA VERMELHA E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: 
DEPENDÊNCIA E MANUTENÇÃO DO LATIFÚNDIO

É nítido que a política anticomunista encontrou crescimento exponen-
cial após o Levante de 1935, no entanto, já era uma política comum entre 
os militares em períodos anteriores “e teve um início quase osmótico com 
a erupção da Revolução Russa em 1917 [...]; em que pese, já fora operacio-
nalizada desde o império, lembrando que Joaquim Nabuco era chamado de 
comunista por sua luta abolicionista” (CUNHA, 2018, p. 24). Além da revo-
lução Russa, não podemos esquecer da primeira efetiva intervenção da classe 
trabalhadora no cenário político brasileiro: a greve de 1917, que motivou os 
militares a desenvolverem uma política anticomunista com o intuito de não 
permitir a alteração substancial na estrutura econômica e social herdada da 
escravidão. Isso justifica as lutas por cidadania serem, historicamente, vistas 

pelos militares como pautas comunistas.

A partir da segunda década do século XX, os militares começam a se 
apresentar como atores nacionais. Nesse sentido, inúmeras reivindicações pas-
sam a ser frequentes, umas de caráter corporativo, outras de caráter político 
e ideológico realizadas por “(...) oficiais de várias patentes, especialmente os 
mais jovens, como os capitães e tenentes, mas também as praças, a destacar os 
marinheiros e sargentos” (Ibidem, p. 18).

Nas primeiras décadas do século XX, o Brasil permanecia como país ex-
portador de produtos primários quando no centro da economia mun-
dial a Segunda Revolução Industrial aprofundava as consequências da 
ação transformadora da nova economia. O enorme descompasso brasi-
leiro com os avanços industriais das sociedades centrais em meados do 
século XX demandou um grande esforço para superar o atraso e levar 
adiante a industrialização: precisou-se de apoios institucionais de uma 
forte sustentação ideológica. As Forças Armadas enquanto integrantes 
do aparelho estatal e treinadas na doutrina da Ordem e do Progresso 
ocupavam uma posição privilegiada para influir em ambos os processos 
(SILVA, 2018, p. 67).

Salvo algumas intervenções pontuais, que não envolviam o conjunto da 
corporação, era basicamente nulo o envolvimento dos militares com projetos 
industrializantes de 1889 a 1930, nesse período “as divergências entre a oficia-
lidade jovem do Exército e o sistema oligárquico da Primeira República, apesar 
de profundas, [...] não iam muito além do campo político” (SILVA, 2018, p. 71). 
Portanto, o nacionalismo econômico, ainda não havia sido adotado pelos mili-
tares, por esse motivo não há qualquer evidência importante de que as Forças 
Armadas estivessem, nesse período, preocupadas com os resultados da con-
cessão a outros países de recursos naturais esgotáveis e estratégicos, tampouco 
com a concessão de monopólio para empresas estrangeiras com a finalidade de 
explorar os serviços públicos (Ibidem, 2018).

Segundo Cunha, “enquanto doutrina, a Missão Militar Francesa Mar-
caria o Exército nos anos 1920, e sua incorporação tinha o firme propósito 
de profissionalizar e modernizar a instituição, além de confluir sobre esse 
quesito último, a disciplina militar” (CUNHA, 2018, p. 27). O positivismo de 
Benjamin Constant influenciou sobremaneira inúmeras gerações de oficiais 
do Exército, sendo, de forma indireta, a base teórica que motivou o tenen-
tismo no início do século XX. Uma fração da juventude militar, nesse perío-
do, considerava-se uma elite de militares conscientes de serem atores sociais 
com o objetivo de fazer do Brasil um país melhor e mais próspero. Por outro 
lado, os “jovens turcos”, também influenciados pelo positivismo de Benjamin 
Constant – a partir de uma corrente mais autoritária –, consideravam-se pre-
destinados a “capacitar o Brasil dentro de uma perspectiva reformista con-
servadora buscando um ‘melhor destino’ para a pátria. Esses tiveram forte 
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influência no Estado Novo brasileiro através do discípulo general Góes Mon-
teiro” (MEIRELLES, 2018, p. 143).

Em 1930, esses jovens oficiais já haviam alcançado os últimos postos 
do oficialato superior e, na década de 1940, alguns já estavam no generalato. 
Antes do golpe de 1930, os interesses industriais não haviam ainda alcança-
do uma amplitude e uma autonomia em relação aos setores tradicionais da 
República Oligárquica, o que conduziria a disputa “a favor de uma política 
voltada prioritariamente para o desenvolvimento industrial a expressiva vi-
tória. [...] já nesse período começa a se formar na elite política um consenso 
de que a segurança nacional depende de um Exército forte e bem equipado” 
(SILVA, 2018, p. 67).

No intuito de tentar demonstrar a relação entre os oficiais do Exército 
e o latifúndio, podemos mencionar o general Goes Monteiro, proveniente 
de família de ascendência militar, de postura legalista, inclusive ajudou a 
combater a Revolta do Forte de Copacabana de 1922, o Movimento Tenentista e a 
Coluna Prestes, acaba assumindo o comando militar no golpe de 1930 quan-
do da ascensão de Vargas ao poder. Mas o que mais chama a atenção é o 
fato de Goes Monteiro impedir “quaisquer expurgos em massa nas fileiras 
do generalato, desejados pelos tenentes. A estrutura profissional do exército 
não foi alterada. Não houve execuções ou demissões de oficiais superiores” 
(YOUNG, 1979, p. 16), nota-se, portanto, que houve apenas uma acomoda-
ção dentro da estrutura do exército. Mas isso só foi possível pelo fato de o 
movimento não fazer alteração alguma na estrutura fundiária brasileira. Por 
isso, os militares são a garantia do desenvolvimento industrial, sem alterar a 
estrutura fundiária herdada da escravidão.

O ‘estado de compromisso’ forjado no processo sócio-político da década 
de trinta, foi então remodelado a partir das experiências de um novo 
Estado traduzido pelas formas corporativas de associação e apoiado por 
formas autoritárias de domínio. O Estado Novo surgiu porque a burgue-
sia industrial se mostrou incapaz de liderar os componentes oligárquicos 
do ‘estado de compromisso’. [...] O Estado Novo garantiu a supremacia 
econômica da burguesia industrial e moldou as bases de um bloco his-
tórico burguês, concentrando as energias nacionais mobilizando recur-
sos legitimados por noções militares de ordem nacional e de progresso 
(DREIFUSS, 1987, p. 22-23).

Desse modo, apesar de inúmeras mudanças que acontecem no Brasil no 
início do século XX, principalmente o incipiente processo de industrialização 
proporcionado pelo impacto da Primeira Guerra Mundial, a estrutura de con-
centração agrária deixada pela escravidão não sofreu alterações substanciais. 
As duas principais classes da “sociedade brasileira que descendem diretamen-
te da escravidão, que são a ralé de novos escravos e a elite da rapina, são adap-

tadas ao novo contexto competitivo, mas reproduzem padrões que, substan-
cialmente, são continuação do passado” (SOUZA, 2017, p. 109).

Isso significa dizer que a industrialização e o golpe de 1930 significaram 
uma transição no interior das próprias classes dominantes, visto que frações 
da elite industrial eram as mesmas da oligarquia agrária, por isso mesmo 
as relações sociais herdadas da escravidão mantiveram-se intocadas. Nesse 
sentido, a classe média, que assume maior importância nesse período, prin-
cipalmente favorecida pela ampliação da máquina burocrática estatal, mais 
os oficiais do Exército (onde boa parte eram provenientes da classe média) 
foram importantes para garantir o estado de compromissos com e entre as 
elites na formação do pacto antipopular no Brasil, ressaltando a relação es-
treita entre os interesses agrários e industriais.

Com o processo de industrialização brasileira são criadas novas classes 
sociais, “[...] uma classe trabalhadora precária e uma classe média moderna. A 
classe trabalhadora urbana e industrial e a classe média white color, dos servi-
ços administrativos do mercado, do comércio e das finanças” (SOUZA, 2017, 
p. 109). Além “da classe média dos serviços estatais que também se avoluma 
nesse período, são a novidade social, econômica e política do Brasil que se 
moderniza, se urbaniza e se industrializa” (Ibidem, p. 109). É justamente nessa 
camada média “livre, mas não proprietária, principalmente, que será recrutada 
a oficialidade” (SODRÉ, 2010, p. 176).

Mas esse rudimento da burguesia não seria capaz de alterar a estrutura 
da sociedade. A classe média nascente, a que se incorporam funcionários 
e empregados, vai-se cristalizar em torno de uma nova força, que nela iria 
buscar toda a sua composição – essa força é o Exército Nacional. Não se 
tem dado, a meu ver, o relevo devido a esse fato capital de nossa história: 
a identificação do Exército com a classe média. Se é verdade que entre 
nós a classe média não surge com a estruturação econômica robusta, que 
lhe daria tanta influência surge compensada pela concentração de força 
política, que lhe seria proporcionada pelo surgimento de um verdadeiro 
poder novo: o poder militar. Foi a partir da Guerra do Paraguai que o 
Exército ganhou entre nós a estabilidade e coesão interna, que nela fariam 
daí por diante, o ponto de maior resistência do nosso organismo político. 
A monarquia agrária, impregnada de civilismo, não quis ou não soube 
captar a nova força, para a qual também não contribuíram os filhos da 
aristocracia produtora de algodão, açúcar e café. Na classe média nascente 
é que o Exército vai escolher os seus oficiais, alguns vindos de soldados, 
outros preparados nesse centro de estudo da classe média, que seria, por 
oposição às faculdades jurídicas da aristocracia agrária, desde 1874, a Es-
cola Militar (DANTAS, 1962, p. 26).

A identificação do oficialato do Exército com a classe média é uma verdade 
histórica, como afirma Dantas, porém não podemos concordar quando o autor 
diz que a oligarquia agrária não “quis ou não soube captar a nova força”. É justa-
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mente a classe média e os oficias do Exército que formam um pacto antipopular 
a serviço da pequena elite (oligárquica, industrial, comercial e bancária) predató-
ria, com a finalidade de manter seus privilégios e disseminar o ódio contra a ralé 
de novos escravizados. Quando o falso moralismo da classe média não dá conta 
de controlar esse pacto antipopular dentro dos limites da autocracia burguesa, o 
Exército é chamado para atuar pela força.

É através desse pacto antipopular que a “elite dos proprietários mantém 
seu padrão predatório de sempre. A grilagem de terra, covarde e assassina 
como sempre, foi e ainda é uma espécie de acumulação primitiva de capital 
eterna no Brasil” (SOUZA, 2017, p. 107). Com conivência e contribuição da 
classe média e do Exército exercendo uma forma nova de capitão do mato, o 
mais importante para essa elite predatória “é garantir o saque ao orçamento, a 
rapina das riquezas nacionais como sócio menor do capital estrangeiro e a que-
bra do ânimo e da solidariedade dos trabalhadores para a maior exploração 
possível do trabalho” (Ibidem, p. 107-8). Por isso, houve a necessidade de um 
conjunto de mudanças nas Forças Armadas nesse período, visto que, para sus-
tentar um projeto de industrialização dependente que deixava praticamente 80% 
da população, era necessária uma extrema coesão interna que ligasse os militares 
a esse projeto. Nesse sentido, o Exército teve papel fundamental, uma vez que o 
comprometimento de boa parte dos oficiais com a industrialização dependente 
foi tanto, que os oficiais considerados suspeitos eram postos na reserva, como 
podemos perceber na doutrina de Góes Monteiro:

A doutrina norteou uma reconfiguração da instituição para uma nova 
identidade, procurando pavimentar uma cláusula de se deveria acabar 
com a política no Exército, e sim estabelecer a política do Exército, leia-se 
em última instância, a política seria uma exclusividade de manifestação 
da alta hierarquia através de seus comandantes. Tanto é que uma das 
medidas mais significativas, além da reformulação curricular, e de crité-
rios de admissão, foi a introdução de um dispositivo pelo Estado Novo 
que permitia colocar na reserva oficiais suspeitos (CUNHA, 2018, p. 28).

Essa forma específica de desenvolvimento econômico de caráter desi-
gual, combinado com a totalidade do capitalismo mundial, que ocorreu no 
Brasil, só foi possível com a atuação repressiva das forças de coerção do Es-
tado, dentre elas o Exército. Por conseguinte, se “o levante de 1935 possi-
bilitou ao governo criar condições políticas para o golpe de 1937; resultou, 
entre os militares, por outro, uma forte rejeição à esquerda e sua associação 
aos militares nacionalistas” (Ibidem, p. 30). É importante ressaltar, também, 
que grande parte dos oficiais generais nunca foram legalistas, como sinali-
zamos na ocasião do requerimento de Deodoro à Princesa Regente. Isto é, 
as frações democráticas, legalistas e nacionalistas do Exército sempre foram 
perseguidas dentro da corporação e não anistiadas, como os integrantes do 

Levante de 1935. Em 1938, três anos depois, “ocorreria o putsch integralista, 
cujos membros seriam anistiados, reintegrados às Forças Armadas, atuando 
politicamente como golpistas ao longo das décadas seguintes, pressuposto 
que não seria rompido nem nas últimas anistias” (Ibidem, p. 30). 3

Mesmo com a forte relação que o Exército estabeleceu com a grande pro-
priedade agrária e a escravidão no Brasil, como descrito até aqui, é importante 
salientar que, ao longo da formação do Exército Brasileiro, houve alguns mo-
mentos históricos em que determinadas frações (embora minoritárias) se posi-
cionaram a esquerda do espectro político brasileiro, de modo que também essa 
instituição não passou imune pelas lutas ideológicas que vigoravam e ainda 
vigoram fora dos quartéis.

1.5. A ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (ESG) E SUAS ARTICULAÇÕES 
COM O GOLPE NA MANUTENÇÃO DO LATIFÚNDIO.

Se a ESG foi fortemente influenciada pela Doutrina de Segurança Na-
cional dos Estados Unidos da América, a concepção de Guerra revolucionária 
(que pouca atenção tem merecido dos estudiosos) foi fortemente influenciada 
pela Escola Superior de Guerra Francesa, como verificamos na palestra de co-
ronel Augusto Fragoso, proferida em 1959, no curso de Estado-Maior e Coman-
do da Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro, intitulada “Introdução ao 
estudo da guerra revolucionária”. Apesar de apresentar reflexões próprias, a 
palestra parte das referências da literatura francesa.

A bibliografia francesa sobre a GR é, pode-se dizer, a única existente. A 
bibliografia da origem norte-americana não deu até agora ao assunto a 
importância merecida: nos quatorze últimos números consultados da Mi-
litary Review (de janeiro de 1958, a fevereiro de 1959) não há nenhum es-
tudo, artigo ou tópico que fale no título, de Guerra Revolucionária, Guerra 
Insurrecional ou Guerra Subversiva (FRAGOSO, 1959).

Realizadas em 1959, tais reflexões indicam que a influência da Esco-
la Superior de Guerra Francesa e dos estudos sobre guerra revolucionária 
esteve presentes nas análises dos militares brasileiros. As preocupações por 
parte de muitos oficiais sobre a guerra revolucionária facilitaram o entre-
laçamento dos interesses militares com os interesses das frações da grande 
burguesia nacional e internacional. A partir desse cenário, houve a união de 
setores da UDN (União Democrática Nacional) e de parte dos militares das 

3 Vale ressaltar que a identificação de parcela dos oficiais do Exército brasileiro com o nazifascismo 
não é novidade na caserna. Um dos episódios mais recentes, a homenagem que o Exército Brasileiro 
fez ao major alemão condecorado por Adolf Hitler, Otto Maximilian, no dia 01 de julho de 2019, 
é um bom exemplo. Outro exemplo histórico se dá durante a ascensão de Hitler e Mussolini, que 
refletiu com grande intensidade no Brasil, principalmente com a aproximação de Getúlio Vargas com 
a Alemanha. Nesse sentido, alguns militares exerciam um fascínio em relação ao Exército nazista 
como Eurico Gaspar Dutra, Filinto Strubing Müller e Túlio Régis do Nascimento, este último inte-
gralista e partidário do nazismo.
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FFAA (Forças Armadas), que tinham como intenção reconduzir o alinhamen-
to automático aos Estados Unidos. Segundo Mendonça, a Doutrina de Segu-
rança Nacional elaborada pela ESG destacava a manutenção do padrão de 
acumulação capitalista estrangeiro baseado no arrocho salarial, “Restava aos 
militares assegurar sua coesão interna, aliando seus segmentos mais ligados 
à vertente nacionalista para, assim, garantir o apoio do empresariado que, há 
muito, arquitetava a ação golpista” (MENDONÇA, 2004, p. 37).

A ESG foi um dos instrumentos mais eficazes da presença política e ideo-
lógica estadunidense no cenário nacional. Foi criada em 1949, no contexto da 
Guerra Fria, seguindo o modelo de War Nacional College tendo como objetivo a 
construção de uma doutrina para as Forças Armadas Brasileiras. No entanto, 
a ESG tinha algumas diferenças em relação à War Nacional Colleg, uma vez que 
suas preocupações eminentes eram o desenvolvimento e a “guerra revolucio-
nária”, “assim, o binômio ‘desenvolvimento e segurança’ atendia ao mesmo 
tempo a um duplo objetivo: eliminar o atraso econômico evitando, assim, o 
fermento subversivo” (SILVA, 1990, p. 365).

(...) não pretendemos negar a existência e a importância da influência 
norte-americana nos acontecimentos, não só, como assinalamos, pela 
atuação da Embaixada dos Estados Unidos, no Rio, e pela de orga-
nismo como o IBAD [Instituto Brasileiro de Ação Democrática], como 
também pela política de vinculação das forças armadas do Brasil à es-
tratégia do Pentágono. O acordo militar entre os dois países (assina-
do em 1942 e ampliado em 1954), a estandardização dos armamentos 
(1955), a criação de organismos continentais, como o Colégio Intera-
mericano de Defesa (1961), as missões de instrução e de treinamento, 
tudo isso criou progressivamente uma elite militar inclinada a enforcar 
os problemas brasileiros na perspectiva dos interesses estratégicos dos 
Estados Unidos. Através de um centro de irradiação – a Escola Superior 
de Guerra –, a que pertenceu Castelo Branco, assim como outros chefes 
militares do regime atual – difundiram-se teorias como a da ‘agressão 
comunista interna’ e a da ‘guerra revolucionária’, criadas pelos fran-
ceses na campanha da Indochina. O espírito de casta e o paternalismo, 
que caracterizam os militares latino-americanos, fizeram o resto, levan-
do as forças armadas brasileiras a preencher o vazio de poder que se 
havia criado (MARINI, 2000, p. 48).

Com o passar do tempo, a ESG adquiriu características originais com-
paradas aos outros movimentos “modernizadores de cunho militar na Amé-
rica Latina: a estreita aliança com o capital privado, a defesa do liberalismo 
econômico e a visão otimista quanto aos capitais estrangeiros” (SILVA, 1990, 
p. 365). Por isso, acreditamos que os militares, principalmente os oficiais ge-
nerais ligados a ESG e os oficiais superiores (mais especificamente tenentes 
e coronéis), que tinham canais de comunicação com militares articulados ao 
golpe, estavam em estado de alerta, esperando apenas um motivo que justi-

ficaria a consolidação do Golpe. As aspirações do golpe já estavam contidas 
desde a década de 50.

Nos limites da legislação corrente as autoridades responsáveis da polícia 
e os executantes não dispõem, em face do Direito, senão de um campo 
de iniciativa muito limitada quanto à escolha das técnicas e dos meios 
legais a aplicar, enquanto os revolucionários consideram válidos todos 
os meios de luta. (…) Urge, pois que se disponha, para combater a sub-
versão, para enfrentar a guerra revolucionária, desde seu período clan-
destino, de uma legislação adequada. Não se pode manter em relação ao 
militante da guerra revolucionária, o respeito das liberdades individuais 
asseguradas aos demais cidadãos e as medidas de proteção que benefi-
ciam, na ação judiciária, os delinquentes do direito comum (FRAGOSO, 
1959, 22-23).

Além da burguesia nacional e do capital internacional, os veículos de 
comunicação hegemônicos também se opunham às propostas de reformas 
sociais de Jango. O próprio Skidmore, autor até certo ponto malvisto pela 
literatura crítica, em seu livro “De Getúlio a Castelo”, mostra a relação da 
imprensa com o golpe. Para ele, “Os movimentos paulistas de oposição, li-
derados por Júlio de Mesquita Filho e o grupo empresarial IPES (Instituto de 
Pesquisa e Estudos Sociais), representavam mobilização mais ampla do que 
os anteriores movimentos antigetulistas” (SKIDMORE, 1975, p. 310). O jorna-
lista Carlos Chagas também mostra o papel da imprensa no golpe, afirmando 
que “Esse clima não parecia ser transmitido por O Globo, à exceção de algum 
editorial mais duro contra o comunismo. Roberto Marinho, entretanto, estava 
metido até o pescoço na conspiração, assim como, em São Paulo, Júlio Mes-
quita, do Estadão” (CHAGAS, 2017, p. 43).

É possível afirmar, portanto, que a constituição das relações de domi-
nação/exploração burguesa, consolidadas no processo de industrialização 
brasileiro, e sua relação de assimetria e subordinação ao capital externo, 
principalmente a partir de JK, possibilitou a consolidação da dependência in-
dustrial em relação aos países centrais do capitalismo, “processo que trouxe 
em seu bojo a redefinição da própria dependência e a tendencial hegemonia 
do grande capital” (ALMEIDA, 2006, p. 26). Para Calil (2014), a implemen-
tação do Golpe de Estado foi produto de uma conspiração meticulosamente 
construída ao longo de três anos”, cuja política de compromisso e mediação 
de classes sociais apresentava sinais de dificuldade. Levando em considera-
ção essa proposição, podemos nos referir ao golpe como o resultado de um 
complexo processo de contradições socioeconômicas, que reverberaram na 
esfera política e resultando numa solução cesarista militar, que, aliás, já vinha 
sendo preparada há mais de uma década; fato esse impeditivo de um projeto 
democrático popular.
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CONSDERAÇÕES FINAIS
Tentamos, ao longo dessas páginas, problematizar em torno da relação 

do Exército, mais precisamente os oficiais, com o latifúndio brasileiro. Esta-
mos trabalhando com a hipótese de que um dos sustentáculos do latifúndio 
escravagista ao longo do Brasil colonial e imperial foram os militares, visto 
que todo o empreendimento de expansão do engenho era antes de tudo um 
empreendimento militar. Mesmo após a abolição formal da escravidão e do 
processo de industrialização brasileira, a estrutura agrária herdada do Brasil 
Colonial não sofre nenhuma alteração, nesse sentido, estamos levantando a 
hipótese que a mentalidade reacionária que predominou nos oficiais do Exér-
cito é um dos principais sustentáculo do latifúndio.

De forma mais objetiva, é inegável que o latifúndio tem um papel central 
no atraso econômico, político, social e cultural do Brasil, por isso, a função 
submissa que o exército brasileiro desenvolveu e continua desenvolvendo na 
atualidade, se colocando como serviçal desse sistema (Estado burguês lati-
fundiário serviçal do imperialismo). Por isso, tentamos estabelecer a relação 
do exército com todo o modo de produção, no período imperial escravista e 
no período republicano capitalista dependente, dessa forma, poderá se com-
preender que o latifúndio, que se mantém no Brasil desde os primórdios de 
sua colonização, é o eixo estrutural que trava todo o desenvolvimento autô-
nomo do país. Sendo que, sem sua total destruição não temos como avançar 
em nenhum outro setor, o exército, portanto, em última instância, serve ao 
imperialismo que é sustentado pelo poder latifundiário.

Evidentemente, precisamos fazer um estudo mais minucioso para ten-
tar compreender onde e os motivos pelos quais dessa relação umbilical entre 
o latifúndio e os militares do Exército. Temos intenção futuramente encontrar 
de forma pormenorizada esses pontos de convergências.
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ESTADO, CAPITAL FINANCEIRO E AGRICULTURA NO 
BRASIL ATUAL

Marlon Clovis Medeiros1

Resumo: A década de 1990 marcou uma mudança profunda com a ampliação 
da influência do capital monopolista internacional na economia brasileira. Isto 
resultou em forte crise agrícola e um novo sistema de financiamento privado 
baseado nas tradings internacionais.

Nos anos 2000 novas mudanças começam a ocorrer, especialmente o novo cres-
cimento do papel do Estado brasileiro via BNDES no financiamento agropecuá-
rio e na internacionalização das empresas brasileiras; explosão das exportações 
agropecuárias e alta dos preços internacionais; fortalecimento do agronegócio 
no pacto de poder e nas instituições de financiamento. O panorama se tornou 
mais complexo, com a internacionalização dos grandes grupos brasileiros e o 
aumento do papel do Estado brasileiro na questão financeira, ao lado do cresci-
mento da ação dos grandes grupos internacionais.

Palavras-chave: agricultura brasileira; capital financeiro; centralização do ca-
pital.

1. INTRODUÇÃO

O objetivo do presente artigo é discutir as mudanças que a agropecuária 
brasileira vem passando em relação à questão financeira. Para além do debate 
sobre os mecanismos de financiamento que dominou as atenções dos pesquisa-
dores nos anos 1980 e 1990, ou da questão da oposição entre “produtores fami-
liares” e “agronegócio”, é fundamental analisar o papel que a dinâmica geral 
do capital financeiro vem impondo à agricultura mundial. Esta ocorre a partir 
da contínua expansão dos grandes grupos internacionais de comércio e produ-
ção de insumos e de produtos agrícolas, de financiamento e de biotecnologia, 
alavancados pela ampliação da circulação de títulos financeiros agropecuários 
e pelas bolsas de mercadorias.

Partimos da ideia central de Lenin (2011- original de 1917) de que o 
capital financeiro é o elemento dominante na dinâmica do capitalismo mo-
nopolista, impulsionando a exportação de capitais, o controle sobre as fontes 
de matérias-primas e o controle de mercados nacionais por poucos grupos 
dos países centrais. Nosso enfoque baseia-se ainda na análise do desenvolvi-
mento brasileiro, dos ciclos econômicos e da questão agrária de Rangel (1963, 
1986 e 2005), na desnacionalização e financeirização do agronegócio brasilei-
ro, como apontaram Benetti (2004) e Gonçalves (2005 e 2012).

1 Doutor em Geografia Humana pela FFLCH/USP. Professor dos cursos de Graduação e Pós-Gradua-
ção em Geografia da UNIOESTE- Campus de Francisco Beltrão.
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Na década de 1990, houve agressiva entrada de grandes grupos estran-
geiros no setor agropecuário-agroindustrial brasileiro no contexto de forte 
crise agrícola, ociosidade de recursos, abandono da produção por produtores 
menos capitalizados, renegociação das dívidas e o novo sistema de financia-
mento privado pelas tradings internacionais.

Nos anos 2000 novas mudanças começam a ocorrer, que nos interessam 
neste estudo com destaque para novo crescimento do papel do Estado brasi-
leiro no financiamento, especialmente do BNDES e a internacionalização dos 
grupos agroindustriais brasileiros.

Argumentamos que o Estado brasileiro vem buscando responder a di-
nâmica do capital monopolista internacional, também com uma dinâmica 
monopolista, com a união de grandes grupos agroindustriais, capital finan-
ceiro e Estado.

Esse novo panorama apresenta grande complexidade que não foi su-
ficientemente esclarecida por autores como Delgado (2010) e Belik (2013 e 
2015), que ainda se movem no campo de referências dos anos 1980, opondo 
sistema tradicional e novo de financiamento, sem entrar propriamente na 
nova dinâmica, já estabelecida há mais de 15 anos. O debate sobre os com-
plexos agroindustriais enfatizava as ligações intersetoriais da indústria e da 
agroindústria com a agricultura, sob domínio do capital industrial. Nesta di-
nâmica, o capital financeiro representava o papel de alavancar a acumulação 
industrial baseada na produção real2.

Na nova dinâmica, o capital financeiro condiciona e comanda os grupos 
agroindustriais, impulsionando as fusões e aquisições da agroindústria e in-
dústria de alimentos e a desnacionalização do setor, unificando setores e em-
presas, centralizando o comando e a propriedade dos setores relacionados, 
como a produção de insumos. Este último ponto se mostrou o que menos tem 
sido estudado por pesquisadores das mais diversas áreas, mas com crescente 
interesse nos anos recentes.

Diversos pesquisadores vêm discutindo o papel central que o capital 
financeiro passou a ter na agricultura, tanto no Brasil, como Gonçalves (2005 
e 2012), quanto internacionalmente, como Dicken (2010) e Ziegler (2013). A 
imensa atuação que o capital financeiro vem apresentando no setor, nas úl-
timas décadas, retirou as atenções das questões locais ou regionais para a 

2 Merecem destaque nesse debate os trabalhos de Guimarães (1978 e 1982), Muller (1982), Delgado 
(1985) e Graziano da Silva (1996). O trabalho de Delgado avançou com relação aos demais, por 
já apontar como o capital financeiro era dominante na dinâmica dos complexos agroindustriais, e 
que o próprio capital agroindustrial estava sujeito a uma dinâmica maior. Tanto Alberto Passos Gui-
marães, quanto Geraldo Muller, enfatizaram a questão da ligação técnica intersetorial da matriz de 
insumo-produto, baseada no trabalho clássico de Davis e Goldberg (1957), criadores do conceito de 
Agribusiness.

dinâmica geral. Trata-se agora de analisar como a agricultura se insere na 
acumulação dominada pelo capital financeiro, e não apenas pelo capital in-
dustrial, como nas décadas anteriores.

2. AGRICULTURA E CAPITALISMO MONOPOLISTA

As características atuais do desenvolvimento mundial, marcadas pela 
fusão de capitais intersetoriais, remete diretamente a Lenin. Seus escritos do 
início do século XX apontaram a nova dinâmica mundial, com o fim do capita-
lismo concorrencial, e o início do capitalismo monopolista-imperialismo.

No imperialismo, o expansionismo dos países centrais manifesta-se pri-
mordialmente pela exportação de capitais e não mais (apenas) pela exportação 
de mercadorias. É o período em que o capital financeiro, fruto da união do 
capital bancário com os grandes grupos monopolistas, assume papel central na 
economia. Especialmente após a grande crise de 1873.

Lenin apresenta uma teoria do Estado como agente da acumulação, como 
o “Estado de classes”, o Estado sob o capitalismo monopolista, pois o imperialis-
mo é estágio avançado de uma combinação de classes (banqueiros e grande 
burguesia industrial), não é apenas uma “estratégia política” que possa existir 
independentemente das classes que a comandam.

O imperialismo abre a época de gigantesca centralização do capital como 
característica central do capitalismo, não como fenômeno isolado ou setorial. 
As fusões de capital e os conglomerados integrados multissetoriais tornam-se 
características normais dos grandes grupos econômicos.

Lênin (2011) sintetiza as características principais do novo período3:

1) União dos grupos monopolistas e do Estado;

2) As exportações de capital superam as exportações de mercadorias na 
economia dos países dominantes- “super lucros extras”;

3) Capital financeiro como resultado da união dos grandes grupos mono-
polistas com os bancos- as maquinações financeiras tornam-se mais lucrativas 
que a produção real;

4) Partilha do mundo entre os países mais ricos- em termos territoriais-
-militares e econômicos com a formação de Estados-rentistas;

5) Partilha do mercado mundial entre grupos monopolistas (aço, petró-
leo, bancos, energia);

6) Era das guerras interimperialistas e das revoluções;

3 Outros autores importantes estudaram o Imperialismo no mesmo período como, Hobson, Hilferding, 
Rosa Luxemburgo, Bukharin, Kautsky entre outros.
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A problemática contemporânea, no que tange ao desenvolvimento in-
ternacional, insere-se diretamente nesse processo. No período de ascensão 
econômica do pós-guerra até a década de 1970 (fase a do quarto ciclo de kon-
dratieff), o imperialismo apoiou o projeto de modernização da agricultura 
brasileira e o crescimento do capital nacional. Nesse período, tanto grupos 
financeiros, como a Fundação Rockfeller, fazem convênios de cooperação 
técnica e financeira para a modernização da agricultura via extensão rural, 
quanto trandings, como Cargill, iniciam seus investimentos no Brasil.

Já no período de crise que se abre nos anos 1970 (fase b do quarto kon-
dratieff) e que se aprofunda na década de 1980 e 90, na América Latina, muda 
o comportamento do imperialismo. Os grandes monopólios partem para a 
conquista do mercado nacional de produção de alimentos, fertilizantes e se-
mentes, com incorporação dos grupos nacionais por grupos europeus e nor-
te-americanos; pressões para importação de capital e de produtos dos EUA. 
Isso levou a grande desnacionalização do setor agroindustrial no Brasil da 
década de 1990. Assim, a crise econômica atual reflete com clareza o estado 
avançado do imperialismo, de crise do Estado-rentista parasitário dos países 
desenvolvidos.

3. DESNACIONALIZAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DA 
AGROINDÚSTRIA NO BRASIL: O PAPEL DO ESTADO E DAS 
FINANÇAS

O processo de mudança do papel do Estado brasileiro durante a década 
de 1990, abandonando políticas setoriais em favor da “estabilidade monetá-
ria” no contexto de abertura e grande liquidez do capital internacional, foi o 
principal responsável pela desnacionalização da agroindústria e indústria de 
alimentos brasileira.

Os grupos internacionais, com grande alavancagem financeira, parti-
ram para amplo processo de aquisições de empresas brasileiras de indus-
trialização de alimentos, de carnes, de produção de insumos agrícolas, entre 
outras. A partir desse período, como apontado por Sauviat (2006), os fun-
dos de investimento e fundos de pensão da Europa e dos Estados Unidos 
se tornaram a principal fonte de recursos para a expansão internacional dos 
grupos, especialmente via fusões e aquisições. Entre os anos de 1994 e 2003 
foram registrados 312 processos de fusões e aquisições nos setores nacionais 
de alimentos, bebidas e fumo (Benetti, 2004)4.

Nos anos seguintes, o processo de desnacionalização e centralização 

4 Os dados sistematizados por Benetti (2004) demonstram que, por exemplo, entre os anos de 1991-
2001, os maiores grupos estrangeiros – Parmalat, Bunge & Born, Macri, Louis Dreyfus, ADM, Sara 
Lee, Danone e Milkaut, compraram ao todo 53 empresas brasileiras.

do capital se aprofunda no setor de sementes e biotecnologia. No período 
1999-2013, os grupos Monsanto, Bayer Cropscience, Dow Agroscience e KWS 
adquiriram 29 empresas brasileiras (Bandeira, 2015). Nos anos seguintes as 
fusões e aquisições se intensificam entre os próprios grupos internacionais, 
com a compra da Syngenta pela estatal chinesa Chemchina em 2017, e da 
Monsanto pela Bayer em 2018.

É importante ressaltar que, os grandes grupos internacionais da área de 
insumos agrícolas já haviam passado por imenso processo de centralização 
do capital, por fusões e aquisições internacionais, na década de 1990, como 
demonstraram Assouline, Jouly e Lemarié (2001).

As empresas brasileiras compradas eram líderes em seus setores, com 
grandes estruturas de produção e comercialização, mas que passavam por pro-
blemas financeiros diante da crise nacional. A desnacionalização nada teve a 
ver com incapacidade tecnológica ou competitiva como muito se propagou no 
período, mas apenas com estratégia monopolista de entrada em novos merca-
dos. Os grupos internacionais adquiriram empresas para eliminar concorren-
tes e absorver seu conhecimento produtivo e dos mercados específicos. Isto foi 
amplamente discutido em trabalhos como Espíndola (2002 e 2014), Sampaio 
(2003), Benetti (2004), Aoun (2006), Correa (2012) entre outros.

O grande volume de aquisições de empresas demonstra a aceleração do 
processo de centralização do capital e redução da concorrência, com fortaleci-
mento dos monopólios internacionais.

4. O BNDES NA DINÂMICA FINANCEIRA

Nos anos 2000, durante o governo Lula, o Estado brasileiro assume par-
te da política monopolista, como haviam feito os países desenvolvidos na 
década anterior, e apoia os grandes grupos nacionais. Grupos nacionais da 
agroindústria e indústria de alimentos passaram a contar com amplos re-
cursos, especialmente via BNDES, tanto para investimentos e reestruturação 
interna, quanto para aquisições de grupos estrangeiros, numa lógica inversa 
a da década de 1990. Internacionalização ao invés de desnacionalização.

O BNDES já havia, anteriormente, ampliado o apoio ao setor agrope-
cuário quando da crise do SNCR na metade da década de 1980. No período 
de 1986-1994 o setor agropecuário passa de 5% dos desembolsos totais do 
BNDES para 25%, conforme dados de Faveret Filho e Paula (2002). Essa era a 
atuação tradicional do BNDES antes da década de 1990, quando foi reduzido 
a órgão de gerenciamento das privatizações por FHC. Nos anos seguintes, 
torna a cair chegando a 10% em 1998 (Faveret Filho e Paula, 2002).

Nos anos 2000 o BNDES ampliou de forma intensa o apoio financeiro 
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aos setores produtivos de duas grandes maneiras. Por um lado, criou inúme-
ros novos programas e linhas, expandiu recursos disponíveis e reduziu taxas 
de juros. Por outro, ampliou o apoio via compra de ações (chamada de renda 
variável) das grandes empresas com potencial de internacionalização.

O aporte de recursos do BNDES foi crescente para a agropecuária e 
agroindústria nos anos 2000. Após a crise internacional de 2008, o mesmo 
ampliou programas visando manter os níveis de investimento dos setores 
produtivos. No tocante ao agronegócio, as fontes internacionais de crédito, 
até então abundantemente, utilizadas pelos grandes produtores, reduziram 
recursos. As tradings, que desde os anos 1990 financiaram as vendas antecipa-
das de safras, direcionaram recursos para suas matrizes.

O BNDES cria, então, o Programa de Crédito Especial Rural (Procer) 
e o Programa de Sustentação do Investimento (PSI), os quais liberaram, 
no período 2009-2011, R$ 16,3 bilhões para as empresas da agroindústria 
(BNDES, 2012).

Assim, o banco passou novamente a atuar tanto como um braço regular 
da política industrial do Estado, quanto agente na política anticíclica no pe-
ríodo de crise.

A grande mudança na estratégia do BNDES, em direção à dinâmica 
financeira, foi a de reduzir os apoios via financiamento aos grandes grupos 
e ampliar a participação acionária nestes (Oliveira, 2015). Esta constituiu a 
política chamada de Campeões Nacionais. O BNDESpar ampliou suas ope-
rações nos anos 2000 (especialmente após a crise internacional de 2008), 
tornando-se inclusive a atividade mais rentável do banco, como apontaram 
Mussachio e Lazzarini (2015). Segundo dados do próprio BNDES (2011) os 
desembolsos para internacionalização de empresas totalizaram R$ 14 bi-
lhões em 5 anos.

O apoio do BNDES a operações de aquisições e expansão internacional 
dos grupos JBS e Marfrig, por exemplo, se deu primordialmente na forma de 
participação acionária nas operações. Os dados de Oliveira (2015) demons-
tram que os grupos agroindustriais receberam R$ 9,5 bilhões do total de 10,4 
bilhões de investimentos em renda variável aplicados pelo BNDES de 2006 
a 2011. Apenas os grupos JBS e Marfrig receberam juntos 70% deste total 
(Oliveira, 2015).

No entanto, o fortalecimento de determinados grupos nacionais não 
significou que as tendências anteriores tenham sido revertidas. O papel dos 
mercados internacionais nos preços e na dinâmica da produção interna, bem 
como o papel de grandes grupos internacionais aqui instalados se ampliou.

A centralização do capital, na última década, acentuou-se, sobretudo, 

na pesquisa tecnológica de insumos. As inovações tecnológicas que se tor-
naram centrais, especialmente as biotecnológicas, concentram-se nas mãos 
dos mesmos grupos agroindustriais-financeiros-comerciais como Monsan-
to, Syngenta e Novartis, que além de comprarem as empresas brasileiras de 
pesquisa em biotecnologia, indiretamente controlam a pesquisa pública. Os 
grandes grupos fazem contratos nos quais financiam a pesquisa na Embrapa, 
mas apropriam-se dos royalties na comercialização. Assim, inclusive em rela-
ção à inovação tecnológica, a questão financeira é central.

5. CONCLUSÕES

A década de 1990 marcou uma virada profunda na economia brasileira, 
que culminou com a ampliação da influência do capital monopolista inter-
nacional. Combinaram-se os efeitos da crise econômica geral com a crise do 
crédito estatal, a abertura econômica e a agressiva entrada de grandes grupos 
estrangeiros no setor agropecuário-agroindustrial. Isso resultou em forte cri-
se agrícola, ociosidade de recursos, abandono da produção (especialmente 
por produtores menos capitalizados), renegociação das dívidas e um novo 
sistema de financiamento privado, baseado nas compras antecipadas de sa-
fras pelas tradings internacionais e nas bolsas de mercadorias com a criação 
de títulos do agronegócio.

Nos anos 2000 novas mudanças começam a ocorrer, especialmente o 
novo crescimento do papel do Estado brasileiro no financiamento: criação de 
programas de recuperação e investimento para as cooperativas agropecuá-
rias; programas de financiamento para a agricultura familiar e a aquisição 
de alimentos; ampliação da participação do BNDES no financiamento agro-
pecuário; explosão das exportações agropecuárias e alta dos preços interna-
cionais; fortalecimento do agronegócio no pacto de poder e nas instituições 
de financiamento, estabelecimento de dois planos safra: o da agricultura fa-
miliar e da agricultura patronal; a imensa centralização de capital em gran-
des grupos internacionais no setor de insumos agrícolas e biotecnologia, e de 
grupos nacionais na agroindústria.

O panorama se tornou mais complexo com a internacionalização dos 
grandes grupos brasileiros e o aumento do papel do Estado brasileiro na 
questão financeira, ao lado do crescimento da ação dos grandes grupos in-
ternacionais.
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QUESTÃO AGRÁRIO-CAMPONESA: A RELAÇÃO 
ENTRE TRABALHO E EDUCAÇÃO E A EXPULSÃO DA 

JUVENTUDE DO CAMPO BRASILEIRO1

Gracialino da Silva Dias2

RESUMO: Este trabalho é parte dos esforços teóricos da pesquisa Educação e 
Trabalho: a sucessão da juventude camponesa na Região da Cantuquiriguaçu, desen-
volvida, no âmbito do Grupo de Pesquisa Questão Agrária e Juventude Rural: 
Trabalho, Educação e Cultura Camponesa, concebido para estudar a temática da 
questão agrária e da juventude rural na Região da Fronteira Sul do Brasil. 
Sustenta que a expulsão dos camponeses do meio rural deriva do tipo de ca-
pitalismo burocrático, atrasado, engendrado pelo imperialismo em nosso país 
ao longo dos Séculos XX e XXI. Desse tipo de capitalismo perduram relações 
semifeudais e semicolonais não só no campo e no meio rural como na indústria 
e nas demais relações sociais, perpassando as relações políticas do gerencia-
mento dos sistemas de poder, a educação e a cultura. O estudo busca desven-
dar as concepções de educação ofertadas aos camponeses. Defende o princípio 
educativo do trabalho para a educação camponesa, apontando que na luta de 
classes, a luta pela terra, para os camponeses, é a principal, e a luta por uma 
educação científica é um complemento necessário.

Palavras-chave: pedagogia científica no campo; trabalho alienado; emancipa-
ção do trabalho.

INTRODUÇÃO
Este trabalho sustenta-se teoricamente no materialismo histórico e 

dialético e nos fundamentos da crítica da economia política desenvolvidos por 
Marx e Engels, como a teoria científica do proletariado mundial, com ma-
terialidade na existência da propriedade privada dos meios de produção e 
na lógica de acumulação baseada na exploração do trabalho sob a forma de 
mercadoria, como trabalho alienado para a produção de mais-valia (MARX, 
1994); (MARX & ENGELS, 1980).

O seu desenvolvimento toma como ponto de partida a constatação his-
tórica de que o capitalismo se desenvolve de modo desigual, e que após a 

1 Trabalho apresentado do VIII Simpósio Internacional de Geografia Agrária e IX Simpósio Nacional 
de Geografia Agrária, realizados em Curitiba, Paraná, entre 01 e 05 de novembro de 2017, com ajus-
tes decorrentes das discussões e debates desenvolvidos pela I Jornada As Classes Sociais na Questão 
Agrária Brasileira: reflexões a partir da revolta dos posseiros de 1957, realizada na UTFPR, em 
Dois Vizinhos, Paraná, entre 30 e 31 de outubro de 2018, onde o autor coordenou o Grupo de Tra-
balho Juventude na Questão Agrária e apresentou o trabalho: Determinantes históricos e sociais do 
campo brasileiro e a relação entre trabalho e educação para o protagonismo juvenil.

2 Trabalhador Brasileiro. Historiador, Educador (UFPR). Mestrado em Educação e Trabalho (UFPR). 
Doutorado em Educação: História, Política, Sociedade (PUCSP). Professor Associado IV da Univer-
sidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Campus de Laranjeiras do Sul. Líder do Grupo de Pesquisa 
Questão Agrária e Juventude Rural: Trabalho, Educação e Cultura Camponesa – JURATEC. Coorde-
nador do Curso de Pedagogia. E-mail: gracialino.dias@uffs.edu.br
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Primeira Guerra Mundial, caracterizada como guerra imperialista, essa de-
sigualdade foi acentuada com a “partilha do mundo” entre um pequeno nú-
mero de países de capitalismo avançado, contra a grande maioria dos países, 
povos e nações de capitalismo atrasado. A partir desse processo histórico, o 
capitalismo teria atingido uma nova e superior etapa do seu desenvolvimen-
to – o imperialismo. Para (LÊNIN, 1982, p. 641-642) os traços fundamentais 
do imperialismo são:

1) a concentração da produção e do capital levada a um grau tão elevado 
de desenvolvimento que criou os monopólios, os quais desempenham um 
papel decisivo na vida econômica; 2) a fusão do capital bancário com o ca-
pital industrial e a criação, baseada nesse “capital financeiro”, da oligarquia 
financeira; 3) a exportação de capitais, diferentemente da exportação de mer-
cadorias, adquire uma importância particularmente grande; 4) a formação 
de associações internacionais monopolistas de capitalistas, que partilham o 
mundo entre si; e, 5) o termo da partilha territorial do mundo entre as potên-
cias capitalistas mais importantes. (LÊNIN, 1982, p. 641-642).

Na era do imperialismo – fase atual do capitalismo – como realidade 
política, econômica e social, a contradição entre os países imperialistas, de 
um lado, e os países, povos e nações dominadas, de outro lado, se torna a 
principal a ser resolvida do ponto de vista da autodeterminação dos povos e 
da liberdade como caminho da emancipação humana. Não há como falar em 
soberania, liberdade, justiça, igualdade, democracia e desenvolvimento sem 
solucionar essa contradição.

A situação do tipo de capitalismo em países sob a dominação imperia-
lista caracteriza-se como capitalismo burocrático, ou seja, de um capitalismo 
atrasado, concebido não por uma burguesia endógena, mas por determina-
ção da divisão mundial do trabalho ditada pelos monopólios transnacionais, 
como materialização da dominação do setor produtivo, da economia e da 
política pelo imperialismo.

Sob essa situação, o capitalismo burocrático brasileiro guarda ainda as 
determinações históricas de um país agrário-exportador dependente, herda-
do do “sentido da colonização” (PRADO JUNIOR, 1972, p. 31) associado ao 
“escravismo colonial” (GORENDER, 1980).

Uma vasta empresa comercial, mais completa que a antiga feitoria, 
mas sempre com o mesmo caráter que ela, destinada a explorar os recursos 
naturais de um território virgem em proveito do comércio europeu. É este 
o verdadeiro sentido da colonização tropical de que o Brasil é resultante; 
e ele explicará os elementos fundamentais, tanto no econômico como no 
social, da formação e evolução históricas dos trópicos americanos. (PRADO 

JUNIOR, 1972, p. 31).

Conjugados: 1) a base da grande propriedade rural que sustenta o 
sistema latifundiário – nascido das capitanias hereditárias e conformado 
com o modelo das sesmarias; 2) o trabalho escravo, primeiro dos povos 
indígenas nativos e depois dos negros trazidos da África; e, 3) a produção 
pelo sistema de “plantagem” para produção e exportação de produtos da 
terra para abastecer o mercado europeu, conforma-se o modo de produção 
escravista colonial, cuja relação com a dominação europeia não sofre, no es-
sencial da vida econômica, produtiva e comercial, alteração com o processo 
de independência e o seu regime monarquista escravocrata que continuou 
até o final do Século XIX.

A forma histórica do tipo de capitalismo brasileiro que vai se instalar 
ao longo do Século XX, conjuga a manutenção do sistema de poder para 
as velhas classes dominantes, constituídas principalmente pelos grandes 
latifundiários – república das oligarquias –, em associação subalterna com 
os interesses dos países de capitalismo avançado, sedes dos monopólios 
transnacionais – países imperialistas. Conforma-se, portanto, um capitalis-
mo engendrado de fora para dentro, do imperialismo para o país domina-
do, tornando a grande burguesia e os latifundiários nativos prepostos do 
interesse imperialista e beneficiários da sua dominação. Essa é a natureza 
da relação entre a grande burguesia e o imperialismo nos países de capita-
lismo burocrático, como o Brasil.

O capitalismo burocrático concebido pelo imperialismo para o nosso 
país guarda como característica básica a manutenção de subjacentes formas 
de organizações semifeudais e semicoloniais, tanto no que se refere ao mo-
delo econômico envolvendo a questão agrária, principalmente, mas não só 
no campo, quanto no tipo de desenvolvimento industrial, comercial e as re-
lações política e cultural. A semifeudalidade e a semicolonialidade são to-
madas neste estudo como categorias que expressam a materialidade do sub-
desenvolvimento dos países de capitalismo atrasado, assim mantidos para 
servir à natureza e aos interesses do sistema de acumulação de capital ditado 
pelos monopólios transnacionais.

Dessa natureza decorre a contradição fundamental como contradição impe-
rialismo versus nação e país dominado, cujo aspecto interno principal da economia 
e da sociedade brasileiras é a contradição entre a classe social latifundiária ma-
terializada com a grande propriedade rural, associada à racionalidade produtiva 
comercial do agronegócio, de um lado, e a classe dos camponeses pobres sem terra 
ou com pouca terra, do outro. Isso porque o latifúndio organizado pelo agronegó-
cio expressa uma das faces da materialização dos interesses imperialistas em nosso 
país. Logo, o combate ao latifúndio não se separa do combate ao imperialismo.
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Essa contradição sustenta a lógica de acumulação do capital explorando 
o setor primário brasileiro, provocando a expulsão de milhões de campone-
ses do campo para dar lugar ao agronegócio, incrementado pela reestrutura-
ção produtiva em acordo com a dominação imperialista.

A questão agrária brasileira sob essa racionalidade, como parte da ques-
tão nacional, traduz processos de trabalho, relações de trabalho e relação en-
tre trabalho e educação que corroboram para a expulsão de milhões de famí-
lias de camponeses do campo, fator comprovado com tendência histórica no 
Brasil, inviabilizando a realização da sucessão familiar rural.

A formação social resultante do tipo de capitalismo nos países domina-
dos, desenvolve um sistema de poder representado pelo Estado como estado 
burguês-latifundiário, expressando o poder da grande burguesia e dos lati-
fundiários, serviçais do imperialismo. O gerenciamento dos sistemas de go-
vernos, nos níveis federal, estaduais e municipais, dá-se em meio a conluios e 
pugnas entre as frações das classes dominantes, sem que o sistema de poder 
das mesmas classes seja afetado.

A concepção das políticas públicas definidas pelas normas e planos go-
vernamentais, dentre as quais aquelas relativas à questão agrária, ao trabalho 
e à educação, em que pesem atravessadas pela lei geral da contradição que 
marca as classes em luta na sociedade, são dirigidas para servir e reproduzir 
a relação de poder das classes exploradoras, em associação com a dominação 
imperialista sobre o nosso país.

Sob essa situação, as classes sociais fundamentais seguem combatendo 
na sociedade em geral e no campo de modo especial. Os combates teóricos 
nascidos desta pesquisa não se separam dos combates das classes em luta. 
Pelo contrário, exprimem um esforço por compreendê-lo a partir das pers-
pectivas e dos interesses classistas da defesa do trabalho e da emancipação 
humana frente à alienação do capital. Assim apresentamos alguns dados so-
bre a relação entre trabalho e educação na esfera da questão agrário-campo-
nesa, sobre a juventude camponesa e da situação das escolas do campo.

1. A RELAÇÃO ENTRE TRABALHO E EDUCAÇÃO NO ÂMBITO DA 
QUESTÃO AGRÁRIO-CAMPONESA

“É mais difícil explorar um camponês que sabe ler do que um analfabeto” 
– assim escrevia Diderot (1713-1784) à Imperatriz Catarina da Rússia sobre o 
fato de a nobreza ter se oposto à instrução dos camponeses. Diderot aconse-
lhava a Imperatriz, defendendo a instrução para todos e sustentando que “é 
bom que todos saibam ler, escrever e contar, desde o primeiro ministro ao mais 
humilde dos camponeses” (PONCE, 2005, p. 135).

Para (PONCE, 2005), Diderot representava as aspirações dos operários 
e artesãos no Terceiro Estado. No entanto, com a substituição do modo de pro-
dução feudal pelo modo capitalista de produção, mediante o triunfo das re-
voluções burguesas, a burguesia, ao se tornar a classe dominante, edificou 
para si um plano formativo com o seu sistema educacional, isto é, um plano 
formativo classista, para servir aos interesses da burguesia. A burguesia, que 
inicialmente expressava um espírito científico, cético e prático, com o fito da 
destruição dos segredos e do atraso medieval, construindo maravilhas, como 
afirmou Marx em O Manifesto do Partido Comunista, ao se consolidar como 
classe dominante, tornou-se uma classe reacionária. Sob essa situação de clas-
se dominante o projeto pedagógico burguês nutre-se da ideologia burguesa, 
ou seja, formar o indivíduo egoísta para a competição do mercado. Sob essa 
ideologia concebe a organização do ensino rigorosamente sob os princípios 
classistas de modo a assegurar o seu interesse e a manutenção do seu projeto 
de poder. Seria, portanto, ingenuidade imaginar ou aceitar que a educação 
burguesa não é classista, ou que ela fosse uma educação “neutra” ou “téc-
nica”, isenta dos interesses de classe. Pelo contrário, a análise concreta da 
realidade concreta a comprova como uma educação genuinamente classista, 
ou seja, para instrumentalizar os interesses do capital, convertendo ciência e 
técnica em ideologia burguesa e a naturalizando sob a lógica do capital. Tra-
ta-se, portando, dos esforços para retirar as ciências e as técnicas dos mitos 
burgueses colocando-as no seu devido lugar da leitura, da interpretação e 
da transformação da realidade. E isso só seria possível na sociedade crivada 
pela luta de classes assumindo-se como uma educação classista, uma ciência 
classista e técnica classista servindo aos interesses e ao projeto histórico da 
classe que vive do próprio trabalho.

A análise concreta sobre o projeto formativo burguês comprova que, 
tanto para formar os intelectuais como os juristas, jornalistas, engenheiros, 
economistas, professores e outros prepostos do capital, como para formar 
operários da base do sistema produtivo, tudo esteve vinculado aos objetivos 
e aos interesses da classe. A educação, como fenômeno político, nunca esteve 
neutra em relação às classes em luta na sociedade. Essa é a definição de todo 
o projeto educacional burguês.

Situando historicamente o caso brasileiro, perguntamos: houve uma 
burguesia revolucionária que tomou o poder e realizou as suas maravilhas, 
destruindo as antigas formas e estruturas do sistema de poder do velho modo 
de produção, rompendo com o poder dos latifundiários e ex-escravocratas 
em nosso país? Pode-se responder seguramente que não houve esse processo 
de uma revolução burguesa no Brasil. O que houve foram, em cada momento 
de crise entre as classes dominantes, rearranjos entre as mesmas, mantendo 
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intocadas as estruturas do velho regime, particularmente o seu sistema fun-
diário baseado na grande propriedade, tornando o latifúndio a base de todo 
o sistema de poder – o sistema latifundiário – , bem como a relação dessas 
mesmas classes dominantes com o sistema colonial mercantil europeu, no 
passado, e o sistema imperialista, na atualidade.

Como se caracteriza a relação entre trabalho e educação sob a questão 
agrário-camponesa?

Para responder a essa questão devemos levar em conta primeiro a situa-
ção da semicolonialidade brasileira na era do imperialismo. Sob essa situa-
ção o Brasil, para servir aos interesses dos monopólios imperialistas, convive 
com o moderno e o atrasado em termos da produção e da sua organização 
social. Dentro da divisão mundial do trabalho pelo imperialismo, o Brasil 
recebe o papel de país produtor de commodities, negociadas segundo as leis 
ditadas pelas bolsas de valores mundiais controladas pelos mesmos mono-
pólios. Mas não só as commodities, a abundante oferta de matérias-primas de 
baixo custo e a existência de força de trabalho barata e mantida em regime de 
precarização, tornam a produção dentro do país bastante competitiva para 
os preços internacionais estabelecidos pelos grupos transnacionais. Assim, 
muitas empresas deslocaram as suas plataformas produtivas para o país, al-
gumas com o emprego de recursos tecnológicos modernos, envolvendo a mi-
croeletrônica computadorizada, a mecatrônica e a robótica. Isso implica em 
demanda de qualificação e requalificação da força de trabalho para atender 
a parcela de um mercado de trabalho de novo tipo, criado pelas empresas 
transnacionais instaladas no país. Essa demanda impulsionou a realização de 
muitas pesquisas acadêmicas na década de 1990 pela economia, pela peda-
gogia e pelas engenharias, principalmente, voltadas para a análise da relação 
entre o uso de novas tecnologias e educação.

Não se trata aqui do desenvolvimento das forças produtivas em bases 
democráticas e de industrialização soberana do país, mas sob um plano bu-
rocrático, isto é, em situação semicolonial dominada pelo imperialismo. A 
conjunção entre a semicolonialidade, na relação externa, e a semifeudalida-
de, no plano interno, mantém o país preso à herança histórica do atraso com 
a permanência da estrutura fundiária marcada pela concentração da maior 
parte das terras em mãos de poucos latifundiários. É uma conjunção que tor-
na explícita a lógica da dominação imperialista. Sendo que esta vai da esfera 
política à da economia e desta ao conjunto das chamadas políticas públicas, 
dentre as quais as políticas educacionais. Assim, a organização dos sistemas 
educacionais segue a mesma lógica da estrutura econômica e social do país, 
crivada pela mesma contradição, sendo a mesma ditada pelo imperialismo. 
Essa contradição se traduz numa educação em bases científicas, tecnológi-

cas e culturais para poucos, destinada a formar dirigentes, de um lado; e, 
de outro, numa educação precarizada, desde a formação dos professores, às 
condições de trabalho destes, até a organização do currículo, para formar 
os trabalhadores. Manter essa contradição intocável é parte dos interesses 
na reprodução da situação semicolonial e o consequente trabalho alienado, 
reproduzindo e cristalizando as estruturas sociais de classes, na sociedade, 
baseadas na exploração do homem pelo homem.

Sob a dominação imperialista, aprofunda-se a primarização da eco-
nomia brasileira, caracterizada pela exportação das commodities, principal-
mente agrícolas, articulando a base atrasada da concentração da terra com 
a racionalidade produtiva denominada agronegócio. Caracteriza-se, nesse 
processo, um acentuado grau de organização da produção no campo sob 
controle direto dos monopólios transnacionais, desde o fornecimento de in-
sumos, das sementes, maquinarias, fertilizantes, processamento e a compra 
final da produção. O latifundiário de novo tipo, sob a égide do agronegócio, 
delega a um gerente o negócio em sua terra, ou a arrenda para uma empresa 
de negócios na terra. Este novo gerente controla, no plano local, um traba-
lho que é gerido externamente pelos monopólios transnacionais, manten-
do, portanto, uma produção alienada, geradora de trabalho crescentemente 
alienado, fragmentado, que vai ser executado pelo trabalhador assalariado. 
Essa é a condição de trabalho no campo sob o regime de monopólio capi-
talista, exprimindo a organização da produção e dos processos de trabalho 
no campo segundo a mesma lógica do trabalho formulada por Frederick 
Taylor (1856-1915), no início do Século XX, com a rígida separação entre 
planejamento e execução, entre gerência científica e trabalhadores do chão 
de fábrica, acentuando o trabalho alienado.

Essa é uma definição do campo brasileiro correspondente aos interes-
ses imperialistas, a qual oferece ganhos aos latifundiários que controlam a 
maioria das terras agrícolas no Brasil. Ela é útil para manter a balança co-
mercial de exportação de produtos da terra pelo país, dito por alguns como 
“celeiro do mundo”. Essa definição, no entanto, carrega um sério problema: 
a expulsão dos camponeses do Brasil. É isso. O extermínio do campesinato 
brasileiro é parte do projeto da dominação imperialista em associação com 
o sistema latifundiário.

Compreende o campo brasileiro, onde o imperialismo alarga de modo 
cada vez mais agressivo a sua dominação sob a forma do agronegócio, para a 
produção de commodities para servir às demandas imperialistas. Essa agressão 
tem intensificado a luta de classes no campo brasileiro entre latifundiários/
imperialismo e camponeses pobres sem terra ou com pouca terra. Sob a in-
tensificação dessa luta, o Estado brasileiro, historicamente como um sistema 
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de poder de grandes burgueses e latifundiários serviçais do imperialismo, 
comprova-se incapaz de prover políticas públicas para atender às deman-
das por terra para os camponeses viver e produzirem. A “reforma agrária”, 
que teria amparo na Lei 4.504, de 30/11/1964, conhecida como “Estatuto da 
Terra” e na Constituição Federal de 1988, não passou de uma tapeação para 
os pobres do campo. Anunciada com fundamento legal, se torna letra morta 
diante da inércia governamental, independentemente dos governos que ge-
renciaram o país na vigência das referidas normas.

A Constituição Federal de 1988 estabelece que
Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins 
de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função 
social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, 
com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 
vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será 
definida em lei.

§ 1º As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro. 
(BRASIL, 1988).

Em face das tensões e do desenvolvimento da luta pela terra no campo 
e a disputa pelo território, sem que os gerentes governamentais executem a 
reforma agrária, a tendência é que a violência cresça no campo como luta de 
classes, ganhando proporção de uma revolução agrária com os camponeses 
se organizando não só para responder a violência, mas para tomar terra dos 
latifundiários para trabalhar e viver com suas famílias.

Essa é uma disputa, como luta de duas linhas, no seio do movimen-
to camponês entre: desenvolver a luta democrática pela terra sob a pers-
pectiva de uma organização classista, conquistando e distribuindo a terra 
para as massas organizadas; ou mobilizar pela via burocrática dirigindo as 
massas para tomar partido nas disputas eleitorais e esperar que um dia o 
governo faça a reforma agrária. Com o descrédito no sistema eleitoral, cada 
vez mais rechaçado pelas massas e a não reforma agrária pelos governos, 
a tendência é que os movimentos sociais burocráticos percam espaços e se 
desacreditem com as siglas eleitorais e se desenvolvam e cresçam mais os 
movimentos classistas na luta pela terra.

Sob essa situação, os processos de reestruturação produtiva capitalis-
ta, que são permanentes para assegurar a manutenção do sistema de explo-
ração do trabalho, tendo como um dos seus fundamentos a transformação 
das ciências em forças produtivas a serviço do capital, se converte no campo 
brasileiro em mais um tipo de violência contra os camponeses. As tecnolo-
gias físicas e organizacionais decorrentes desse processo, como dominação 
do trabalho pelo capital, são formas dirigidas para quebrar a resistência dos 
trabalhadores, com o objetivo da manutenção do trabalho alienado e da sua 

subordinação ao capital.

Tal processo de reestruturação produtiva atinge o campo de modo 
semelhante ao que ocorre no setor industrial, gerando aumento do traba-
lho morto em detrimento do trabalho vivo, dispensando enormes contin-
gentes de trabalhadores rurais, que são substituídos pelas forças produti-
vas capitalistas.

As inovações tecnológicas capitalistas, tanto aquelas de caráter físico 
quanto as de caráter organizacional, buscam no fundamental a maior compe-
titividade dos produtos do capital, ou seja, mercadorias a preços mais baixos 
em confronto com as suas equivalentes. Em linguagem empresarial tornar a 
empresa competitiva implica em baixar custos da produção, aumentar a qua-
lidade do produto e garantir prazos de entregas em vantagens comparativas 
diante dos demais concorrentes. Esse processo assumiria assim o caráter de 
uma competição global entre os monopólios. Isso desloca a contradição inter 
imperialista para as zonas dominadas.

Constata-se, portanto, que a disputa do território brasileiro encerra um 
conjunto de contradições: contradição inter imperialista; contradição entre 
imperialismo e a nação e o povo brasileiro; contradição entre latifundiários 
e camponeses pobres sem terra ou com pouca terra. A ideologia do fim do 
campesinato se converte dentro dessa situação em estratégia para reforçar a 
dominação imperialista, tornando o país mais subordinado e dependente.

Contrariando essa ideologia, o campesinato segue combatendo e defen-
dendo o direito à terra como condição do direito à vida. Milhões de campo-
neses que não teriam a menor chance de viver em empregos urbanos indus-
triais, cujas taxas de desemprego crescem sem cessar e aumentam a precari-
zação dos direitos trabalhistas para reproduzir o capitalismo burocrático na 
indústria, seguem se organizando e lutando por terra no país. Como afirma 
(OLIVEIRA, 2007, p. 153), “vive-se no Brasil cotidianamente, a rebeldia dos 
camponeses no campo e na cidade”.

De acordo com dados do II Plano Nacional de Reforma Agrária do governo 
Lula, de 2003, segundo (OLIVEIRA, 2007, p. 150), a agricultura familiar:

“corresponde a 4,1 milhões de estabelecimentos (84% do total), ocupa 77% 
da mão-de-obra no campo e é responsável, em conjunto com os assenta-
mentos de reforma agrária, por cerca de 38% do valor bruto da produção 
agropecuária, 30% da área total, pela produção dos principais alimentos 
que compõem a dieta da população – mandioca, feijão, leite, milho, aves 
e ovos – e tem, ainda, participação fundamental na produção de 12 dos 
15 produtos que impulsionaram o crescimento da produção agrícola nos 
anos recentes”.(OLIVEIRA. 2007, p. 150).

Em lugar da ideologia que busca tornar invisível o campesinato brasilei-



84 8584 85

GRACIALINO DA SILVA DIASO IMPERIALISMO E QUESTÃO AGRÁRIA: A LUTA DE CLASSES NO CAMPO BRASILEIRO

ro, desqualificando a importância econômica e social da pequena propriedade 
rural, (OLIVEIRA, 2007, p. 152) comprova o contrário, afirmando que:

O Brasil possui um total de 18 milhões de pessoas ocupadas nas ati-
vidades econômicas da área rural. Desse total, (80%) são de origem 
familiar, os outros 3,3 milhões (20%) são assalariados. As pequenas 
propriedades concentram cerca de 88% do pessoal ocupado de origem 
familiar, sendo que o trabalho assalariado representava apenas os 12% 
restantes. Uma realidade oposta e contrastante ocorre com os estabele-
cimentos com mais de 1.000 ha, onde o trabalho assalariado represen-
ta 81%. No Brasil do século XX, esta combinação estrutural marcou o 
campo brasileiro: nas unidades camponesas o predomínio do trabalho 
familiar e nas unidades capitalistas médias e grandes, a presença domi-
nante do trabalho assalariado. É por isso que no Brasil, são as pequenas 
unidades de produção camponesas aquelas que geram mais empregos 
no campo. (OLIVEIRA, 2007, p.152).

A educação camponesa é de suma importância para o desenvolvimento 
da luta e afirmação da identidade classista dos trabalhadores do campo para 
enfrentar a situação que prega o seu fim, tanto no plano ideológico, quanto 
da luta política, como luta de classes em termos políticos, e da violência pra-
ticada pelas classes dominantes e seu Estado burguês-latifundiário.

Importantes disputas marcam a luta de duas linhas em torno da pe-
dagogia que deve orientar a educação camponesa. A que serve a educação 
camponesa? Sustentamos a tese que a luta pela terra para os camponeses é a 
principal e a luta por uma educação científica é o complemento necessário.

Com essa tese sustentamos que há a necessidade de avançar no seio 
dos trabalhos educativos, da organização do ensino e da defesa da educa-
ção do campo e da escola no campo, a partir de dois objetivos: primeiro, da 
defesa da mobilização, da politização e da organização da luta na defesa da 
terra para os camponeses, como parte da luta em defesa da vida, da liberta-
ção das forças produtivas no campo, da destruição do sistema latifundiário, 
da soberania do país e por varrer a dominação imperialista do território 
nacional; portanto, é uma luta de caráter nacional democrático; segundo, 
da defesa do princípio educativo do trabalho, baseado nos fundamentos da 
politecnia e da formação omnilateral, confrontando com as bases estreitas da 
pedagogia burguesa e suas formulações ecléticas, pós-modernas e fragmen-
tadas, concebida em bases positivistas reafirmando o velho idealismo. Essa 
pedagogia só pode ser uma pedagogia classista sustentada em bases cientí-
ficas, uma pedagogia dialética que articule trabalho e educação associando 
as práticas como fundamentos da sua organização: prática política, como 
luta de classes pela destruição do velho poder opressor e a construção do 
novo poder popular; prática produtiva, como luta incessante para libertar o 
trabalho e o conjunto das forças produtivas do controle do capital; e, prática 

pela apropriação e experimentação científica. Essas são as três práticas in-
separáveis da pedagogia do trabalho na luta contra a pedagogia do capital.

Importantes contribuições da pedagogia dialética como pedagogia histó-
rico-crítica, formulada por (SAVIANI, 2003), podem fornecer aportes teóricos 
para a formulação da pedagogia do trabalho (KUENZER, 1995) que interessa 
aos camponeses, aos demais trabalhadores e ao povo brasileiro em geral para 
a sua luta de libertação.

Para (SAVIANI, 2003, p. 139), busca-se com a pedagogia dialética, uma 
proposta pedagógica “que permitisse articular o trabalho pedagógico com 
as relações sociais”. E mais adiante (p. 142) afirma que, “a educação é vista 
como mediação no interior da prática social global. A prática como ponto de 
partida e o ponto de chegada.”

De acordo com (KUENZER, 1995, p. 56):
Nas condições concretas do capitalismo, o ensino do trabalho não é indife-
rente aos interesses hegemônicos do proletariado, incapaz de superar sua 
condição de dominação sem a reapropriação do saber sobre o trabalho, 
até agora incorporado ao capital e convertido em força de dominação. Ao 
contrário, a aquisição do saber sobre o trabalho capitalista é um passo im-
portante rumo à sua superação.

Sustenta, a seguir, a mesma autora, a defesa da “autogestão, compreen-
dida como o controle da produção por todos os homens, com o estabeleci-
mento da hegemonia do trabalho sobre o capital”.

Esse processo de destruição de um poder hegemônico por outra hege-
monia, com o controle da produção, no caso a hegemonia do proletariado 
camponês, dar-se-á no campo com a destruição do sistema latifundiário e a 
constituição, parte por parte, do controle do território pela auto-organização 
dos camponeses no controle da terra, da produção e do poder político.

Armar o campesinato com o classismo e sustentar teoricamente a sua 
organização com a aliança operário-camponesa é o objetivo estratégico da 
pedagogia do trabalho, como pedagogia científica, para o desenvolvimento 
da questão agrário-camponesa no Brasil. Esse é o caráter científico e popular 
da educação camponesa.

2. A JUVENTUDE CAMPONESA E AS ESCOLAS DO CAMPO NOS 
MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA CANTUQUIRIGUAÇU

Há um consenso entre os pesquisadores acerca da compreensão da juven-
tude como uma categoria social com definição bastante complexa. É uma cate-
goria que engloba sujeitos socioculturais que vão além de uma definição que 
os colocam em situação de transição para a vida adulta. Expressa diferentes 
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processos sociais vividos, e no tempo e no espaço, relacionados com a liberda-
de, a autonomia e a independência (PAPPÁMIKAIL, 2010).

Tomá-la como categoria sociocultural não a retira de pertencer a um 
tempo específico no ciclo de vida de preparação para a vida adulta, expres-
sando um “caráter transitório e ambíguo”, sendo a escola, “o único territó-
rio legítimo para a vivência de grande parte da juventude” (PAPPÁMIKAIL, 
2010, p. 397). É uma fase preparatória que precede a emancipação social e 
econômica, como uma das condições da vida adulta, sendo esta relacionada 
com a “estabilização profissional, residência autônoma, conjugabilidade e 
parentalidade.” (p. 402).

Não se constitui em objetivo deste trabalho o desenvolvimento do 
mapa conceitual da juventude ou das juventudes. Ressaltamos, no entanto, 
que como relação social concretamente existente, cada indivíduo se expressa 
como ser social vivendo em uma sociedade real, marcada pelas contradições 
de sua época. A juventude camponesa estudada neste trabalho pertence a 
uma classe social concreta e vive uma realidade objetiva. Do território que 
habita e das condições materiais que cercam a sua vida.

Concordamos com a expressão de (PAPPÁMIKAIL, 2010, p. 406) acerca 
da juventude quando afirma que “nela se condensa o tempo de todas as con-
tradições e paradoxos, das dúvidas e hesitações, em que justamente a liber-
dade, a independência e a autonomia se forjam (ou não) na estreita relação 
com as relações sociais que se expandem, à medida que um mundo inteiro se 
vai abrindo à pessoa”.

Importante pesquisa encomendada pela UNESCO, realizada no Brasil, 
(ABRAMOVAY e CASTRO, 2006) adota um conceito demográfico “respalda-
do por aportes da psicologia”, adotando um ciclo etário para classificar os 
jovens como os indivíduos que possuem entre 15 e 29 anos.

Os dados dessa pesquisa, segundo as autoras, para “construir um qua-
dro dinâmico de conhecimentos sobre os jovens brasileiros”, oferecem ele-
mentos de análise que se relacionam com este trabalho, com os jovens que 
concluíram o Ensino Médio em colégios do campo na Região do Território 
Cantuquiriguaçu.

Escolhemos três tabelas da pesquisa da UNESCO sobre a juventude bra-
sileira, destacando: 1) Distribuição dos jovens segundo indicação se a ativi-
dade que desempenha no trabalho tem alguma relação como os estudos, por 
condição do município; 2) Distribuição dos jovens segundo indicação se a 
atividade que desempenha no trabalho tem alguma relação como os estudos, 
por condição grau de instrução; e, 3) Distribuição dos jovens segundo indica-
ção do ramo da atividade principal, por classe socioeconômica.

Tabela 1 – Distribuição dos jovens segundo indicação se a atividade que desem-
penha no trabalho tem alguma relação como os estudos, por condição do municí-
pio, Brasil, 2004.

Indicação

Condição do Município

TotalUrbano Me-
tropolitano

Urbano não 
Metropolitano Rural

Sim
2.288.905 3.079.547 2.095.458 7.463.910
28,2% 28,5% 26,5% 27,8%

Não
4.979.205 6.569.411 4.879.834 16.428.450
61,3% 60,9% 61,7% 61,3%

Trabalha, 
mas não 
estuda*

821.903 1.074.276 904.205 2.800.384

10,1% 10,0% 11,4% 10,4%

Não opinou
28.671 66.841 33.489 129.001
0,4% 0,6% 0,4% 0,5%

Total
8.118.684 10.790.075 7.912.986 26.821.745

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: Pesquisa “Juventude Brasileira”, UNESCO, 2004.
Foi perguntado ao jovem: Somente para quem está trabalhando “você acha que a 
sua atividade tem alguma relação com os seus estudos?”
* Essa categoria é tratada à parte, para evitar que a percepção dos jovens que não 
estudam interfira quando se analisa a relação entre estudo e trabalho.

O fato de mais de 61% dos jovens responderem que não vê relação entre 
o que estuda e a atividade que desenvolve demonstra o quanto, na percepção 
deles, a escola apresenta-se descolada da realidade.

Tabela 2 – Distribuição dos jovens segundo indicação se a atividade que desem-
penha no trabalho tem alguma relação como os estudos, por condição grau de 
instrução, Brasil, 2004.

Indicação

Grau de Instrução Total
Até a 4a. Série 
do Ensino 
Fundamental

5a. à 8a. Série 
do Ensino Fun-
damental

Ensino 
Médio

Ensino 
Superior

Sim
1.453.035 1.753.740 2.752.157 1.504.978 7.463.910
21,9% 20,9% 29,1% 63,9% 27,8%

Não
4.172.552 5.628.927 5.833.883 793.089 16.428.450
63,0% 67,1% 67,1% 33,7% 61,3%

Trabalha, 
mas não 
estuda*

970.338 936.567 845.684 47.795 2.800.384

14,6% 11,2% 8,9% 2,0% 10,4%
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Não opi-
nou

28.656 66.902 23.888 9.555 129.001
0,4% 0,8% 0,3% 0,4% 0,5%

Total
6.624.581 8.386.136 9.455.612 2.355.417 26.821.745
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: Pesquisa “Juventude Brasileira”, UNESCO, 2004.
Foi perguntado ao jovem: Somente para quem está trabalhando “você acha que a 
sua atividade tem alguma relação com os seus estudos?”
* Essa categoria é tratada à parte, para evitar que a percepção dos jovens que não 
estudam interfira quando se analisa a relação entre estudo e trabalho.

Outra grande preocupação se apresenta para quem busca analisar e com-
preender o caráter do princípio educativo e da proposta pedagógica escolar, 
desenvolver mediações com o conjunto das relações sociais, quando mais de 
70% dos jovens trabalhadores, estudantes da educação básica, não veem rela-
ção entre os estudos e a atividade profissional. Essa desarticulação entre o que 
se ensina e o que se vive na sociedade é, sem dúvida, um grande desafio para 
a organização do ensino em termos práxico, como representa um desestímulo 
para o trabalhador continuar os seus estudos.
Tabela 3 – Distribuição dos jovens segundo indicação do ramo da atividade prin-
cipal, por classe socioeconômica, Brasil, 2004.

Indicação
Classe Socioeconômica

Total
Classe A/B Classe C Classe D/E

Agricultura/pecuá-
ria

100.350 573.660 4.394.152 5.068.162
2,1% 4,5% 19,8% 12,8%

Indústria de trans-
formação

568.543 1.825.069 2.393.929 4.787.541
12,0% 14,4% 10,8% 12,1%

Construção
133.771 1.022.458 2.217.073 3.373.302
2,8% 8,1% 10,0% 8,5%

Comércio
1.146.614 3.100.748 3.144.118 7.391.480
24,3% 24,4% 14,2% 18,7%

Transporte
133.786 343.984 334.480 812.250
2,8% 2,7% 1,5% 2,1%

Comunicação
114.652 109.899 90.780 315.331
2,4% 0,9% 0,4% 0,8%

Prestação de ser-
viços

1.481.044 4.084.948 7.803.259 13.369.251
31,4% 32,2% 35,2% 33,8%

Atividade social
673.637 1.146.721 979.717 2.800.075
14,3% 9,0% 4,4% 7,1%

Administração pú-
blica

195.915 248.498 191.204 635.617
4,2% 2,0% 0,9% 1,6%

Outras atividades
81.231 52.572 76.443 210.246
1,7% 0,4% 0,3% 0,5%

Não sabe/não opi-
nou

90.781 186.293 554.243 831.317
1,9% 1,5% 2,5% 2,1%

Total
4.720.325 12.694.848 22.179.399 39.594.574
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: Pesquisa “Juventude Brasileira”, UNESCO, 2004.
Foi perguntado ao jovem: “Independente de você estar ou não estar trabalhando 
atualmente, qual o ramo de sua atividade principal?”

Os dados revelam que, depois do setor de “prestação de serviços”, que 
aparece em primeiro lugar, com 33,8%, como atividade principal; o setor “co-
mércio”, com 18,7%; o setor “agricultura/pecuária” apresenta-se em terceiro 
lugar, com 12,8%, à frente do setor “indústria de transformação”, com 12,1%.

Articulando a pesquisa ampla da UNESCO, no nível nacional, realizou-
-se a pesquisa de campo na Região definida pelo Território Cantuquiriguaçu, 
abarcando 20 municípios, sendo os mesmos distribuídos em três Núcleos que 
compõem Unidades Regionais da Secretaria de Estado da Educação. Assim, 
uma parte dos municípios fica ligada administrativamente ao Núcleo sedia-
do em Cascavel; a outra ao Núcleo de Guarapuava; e, uma terceira ao Núcleo 
em Laranjeiras do Sul.

Embora a pesquisa da UNESCO revele o distanciamento do que é en-
sinado na escola (Tabelas 1 e 2) em relação à realidade social dos alunos, 
segundo a percepção dos mesmos, este estudo ainda não concluiu a análise 
dos dados quanto ao princípio educativo das escolas e a percepção dos alu-
nos dos 13 colégios pesquisados, cujos estudos estão em desenvolvimento, 
em 2019/2020.

Para fins deste trabalho, foram pesquisadas as escolas do campo da rede 
pública estadual neste Núcleo, composto pelos municípios, com os respectivos 
colégios: 1) Cantagalo, Colégio Estadual do Campo de Cavaco – Ensino Funda-
mental e Médio; 2) Laranjeiras do Sul, Colégio Estadual do Campo Joany Gui-
lherme de Lima – Ensino Fundamental e Médio e Colégio Estadual do Campo 
Professor Valmir Nunes – Ensino Fundamental e Médio; 3) Diamante do Sul, 
Colégio Estadual do Campo Irma Rodriguez da Cruz – Ensino Fundamental e 
Médio; 4) Espigão Alto do Iguaçu, Colégio Estadual do Campo Pedro Rufino de 
Siqueira – Ensino Fundamental e Médio; 5) Nova Laranjeiras, Colégio Estadual 
do Campo de Rio da Prata – Ensino Fundamental e Médio e Colégio Estadual 
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do Campo Guarani da Estratégica – Ensino Fundamental e Médio; 6) Quedas do 
Iguaçu, Colégio Estadual do Campo Lageado Bonito – Ensino Fundamental e 
Médio, Colégio Estadual do Campo Alto Alegre – Ensino Fundamental e Médio 
e Colégio Estadual do Campo Chico Mendes – Ensino Fundamental e Médio; 7) 
Rio Bonito do Iguaçu, Colégio Estadual do Campo Iraci Salete Strozak – Ensino 
Fundamental e Médio, Colégio Estadual do Campo José Alves dos Santos – En-
sino Fundamental e Médio e Colégio Estadual do Campo Ireno Alves dos Santos 
– Ensino Fundamental e Médio.

A taxa de analfabetismo no Brasil representa um traço histórico de um 
modelo político, econômico e social atrasado em nosso país. De acordo com 
dados do IBGE/PNAD, 2007, a taxa de analfabetismo no país representa 10% 
da população, totalizando mais de 14 milhões de brasileiros com mais de 15 
anos analfabetos absolutos. Distribuindo esse percentual para a população 
urbana e rural verificam-se 7,6% de analfabetismo para a população urbana 
e 23,7% para a rural.

No território Cantuquiriguaçu, a taxa de analfabetismo da população 
acima de 15 anos de idade é de 14,4%, superior à média do Paraná (9,0%), 
sendo que quase 25% da população possuem menos de quatro anos de estu-
do (PARANÁ, 2004).

A pesquisa empírica foi realizada em 13 colégios públicos estaduais, do 
campo, localizados em sete municípios, constituindo uma série histórica com 
os alunos que concluíram o ensino médio entre 2011 e 2016, num total de 1512 
alunos, assim distribuídos a cada ano: Em 2011, formados 254; em 2012, 289; em 
2013, 256; em 2014, 226; em 2015, 247; e, em 2016, 240. Comprovando uma queda 
a cada ano do número de alunos nas mesmas escolas, conforme gráfico a seguir:

Gráfico 01 – Número de alunos formados em Instituições de Ensino Estaduais do 
Campo, por ano

O esvaziamento das escolas do campo é consequência direta do modelo 
político, econômico e produtivo para o agro sob a hegemonia do sistema latifun-

diário e do agronegócio, servindo ao imperialismo. Ou seja, está ligado à forma 
de controle das forças produtivas pelo capitalismo burocrático latifundiário ata-
do ao imperialismo e às relações sociais de produção no campo decorrentes do 
mesmo sistema de dominação, cuja característica básica se volta para a produção 
de mercadorias destinada ao mercado mundial sob a forma de commodities con-
trolada pelos monopólios imperialistas no mercado internacional.

A tabela a seguir comprova a redução da população dos municípios onde 
estão localizados os colégios pesquisados.

Tabela 5 – Projeção Populacional dos municípios onde ficam os Colégios do 
Campo pesquisados.
Município 2016 2030
Cantagalo 13.303 12.736
Diamante do Sul 3.491 3.088
Espigão Alto do Iguaçu 4.385 3.372
Laranjeiras do Sul 31.876 31.142
Nova Laranjeiras 11.191 9.921
Quedas do Iguaçu 33.296 36.298
Rio Bonito do Iguaçu 13.853 12.839

Com base em dados fornecidos pelo IPARDES (2017)

Confirma-se que a situação demográfica paranaense registra um contí-
nuo esvaziamento da população das pequenas cidades e a diminuição da po-
pulação residente no meio rural. Assim, a queda do número de estudantes que 
concluíram o ensino médio nas escolas do campo, entre 2011 e 2016, só veio a 
confirmar a essa tendência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Parafraseando Fernando Pessoa (1888-1935), poeta português que incor-

porou à sua poesia citação do General romano Pompeu (106-48 a.C.) de que 
“navegar é preciso, viver não é preciso”, neste trabalho revelamos dados que 
chamam a atenção para a necessária precisão na análise e nos estudos sobre 
a situação agrário-camponesa brasileira, considerando o campo brasileiro 
como um mar revolto pela luta de classes de cuja exatidão prescinde para 
romper o ciclo de dominação.

Sem uma precisão científica que potencialize a correta interpretação des-
sa realidade, seguirá, o campo brasileiro, como palco de massacres perpetrados 
pelas classes dominantes para manter a exploração do povo. Como as sangren-
tas guerras de massacres de populações nativas, dos povos indígenas, quilom-
bolas e demais camponeses.
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O estado burguês-latifundiário é o instrumento que legaliza, legitima e 
opera de modo definitivo esses massacres que têm lugar nos conflitos agrários 
que acontecem diariamente no campo brasileiro envolvendo latifundiários e 
trabalhadores em todas as regiões do país.

A educação camponesa depende de uma rigorosa concepção teórica, 
sustentada em bases científicas, que possa se desenvolver como referencial de 
análise das bases materiais da sociedade e dos determinantes sociais da edu-
cação para assim conceber as bases filosóficas e político-pedagógicas para a 
organização escolar em todos os níveis, desde a educação infantil até o ensino 
superior e a pós-graduação.

Como desafio dessa construção, e aportados pelos estudos e pesquisa de-
senvolvidos neste trabalho, sustentamos que esse referencial é a crítica da eco-
nomia política a ser aplicada de forma criadora na educação para servir ao de-
senvolvimento da luta de classes que contribua para a união dos trabalhadores 
do campo e da cidade na ação social pela destruição do sistema latifundiário e 
da libertação do país da dominação imperialista.

Reivindicamos a precisão que Pompeu apontava para os seus navega-
dores, poetizada por Pessoa, para alertar quanto à falta de bússola dos na-
vegadores pedagógicos: a educação dos filhos dos trabalhadores do campo 
deve receber a maior atenção dos educadores comprometidos com a trans-
formação social e a ruptura da dominação imperialista do nosso país. Nela 
não tem lugar para o ecletismo pós-moderno. A sua bússola é o marxismo. 
O seu objetivo é a desalienação que só será conquistada com a destruição do 
sistema regido pelo fetichismo da mercadoria.

A pedagogia científica, tanto no campo como na cidade, obrigatoriamen-
te terá um caráter classista. Deve garantir as condições para que os camponeses 
em geral, e a sua juventude de modo especial, possa se apropriar dos conheci-
mentos científicos, culturais e filosóficos acumulados pela humanidade, poten-
cializando-os para lerem o mundo; lerem-se no mundo; posicionarem-se em 
face do mundo e transformarem o mundo.

A pedagogia científica do trabalho no campo é para servir aos campo-
neses na sua mobilização, politização e organização para desenvolver a luta 
por destruir o sistema latifundiário e assegurar o direito a terra para quem 
nela vive e trabalha como parte da libertação das forças produtivas no campo. 
É científica porque é precisa, é verdadeira, e adota o trabalho como princípio 
educativo, guiando-se pelas três práticas: prática da luta pelo poder, como luta 
de classes para destruir o velho poder e construir o novo poder; prática da luta 
pela produção, compreendendo os fundamentos da produção e das relações 
socais de produção, libertando o trabalho do jugo do capital; e, prática da luta 

por socializar, apropriar e aplicar a ciência e a técnica a serviço do povo, liber-
tando a ciência e os conhecimentos científicos do domínio do capital.

Transformar o mundo é preciso; viver no mundo não é preciso.
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A EMANCIPAÇÃO DA MULHER TRABALHADORA 
E A INDISSOCIABILIDADE DA LUTA PELA 

TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE
Rosineide Fabrício1

Resumo: Com o advento da Revolução Socialista de 1917, a luta pela emanci-
pação da mulher trabalhadora ganha um novo e elevado avanço, pois os funda-
mentos ideológicos e culturais da sociedade de exploração vão sendo gradativa-
mente substituídos pelos novos valores defendidos pela Revolução proletária. 
Desse modo, nosso trabalho fundamenta-se na defesa de que a emancipação da 
mulher não se dará separada da luta pela emancipação humana de uma forma 
geral. Sendo assim, devemos lutar pela emancipação de todos os trabalhadores, 
contra a exploração de classe e pela construção de uma nova sociedade. De-
monstraremos que, historicamente, a opressão da mulher inicia-se com o surgi-
mento da sociedade de classes, sustentada pela propriedade privada que, por 
sua vez, se origina na divisão do trabalho entre os que pensam e os que fazem. 
A primeira divisão do trabalho foi a divisão sexual. Aos homens coube a caça, 
a pesca e as coletas, e, às mulheres, as tarefas domésticas. Essa divisão nada 
tinha de exploração ou hierarquia, pois ainda não havia o comércio ou qualquer 
outro tipo de preocupação que não a própria sobrevivência. As coisas mudam a 
partir do momento em que o trabalho passa a ser hierarquizado, sendo algumas 
atividades consideradas mais importantes que as outras. E por que isto ocorre? 
O que leva ao desprezo por alguns tipos de trabalho e à supervalorização de 
outros? Isso ocorre quando se substitui a função humanizadora do trabalho, 
que é a produção da própria existência, pela função exploradora do trabalho 
que é a acumulação de bens para troca. Desde então, não mais se resolveu o 
problema da exploração da mulher, e sua submissão ao mando masculino foi 
cada vez mais se intensificando. Com o desenvolvimento do capitalismo, a mu-
lher pobre se vê obrigada a se integrar ao trabalho produtivo industrial, isso 
contribuirá para uma maior autonomia diante do machismo. Por outro lado, 
com as manobras da classe dominante, a entrada da mulher no mercado de 
trabalho transforma-se em mais uma fonte de lucro para a burguesia industrial, 
que lhes pagava salários bem mais baixos que os homens, isso forçava, também, 
o rebaixamento do salário dos operários. A mulher, com sua dupla jornada de 
trabalho, contribuirá duplamente com a acumulação de capital: diretamente 
com seu trabalho na fábrica e, indiretamente, fazendo os serviços domésticos, 
garantindo o bem estar do homem, que descansa e retoma as energias que se-
rão novamente gastas na fábrica, produzindo mais valia. Através de pesquisa 
bibliográfica, buscamos demonstrar, com a nossa investigação, que a emanci-
pação da mulher só será uma realidade no Estado Socialista. Colocar a luta de 
classes como centro da discussão da questão da opressão da mulher é questão 
fundamental a ser resgatada em tempos de crise do capital e de alternativas que 
discursam pela emancipação e praticam a colaboração de classes, como são os 
vieses pós-modernos e multiculturalistas.

Palavras-chave: mulher; emancipação; luta de classes; socialismo.

1 Mestre em Geografia pela Universidade Estadual do oeste do Paraná Câmpus de Marechal Cândido 
Rondon, professora da rede pública do Estado do Paraná.
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INTRODUÇÃO
A opressão feminina tem seu início com a propriedade privada e a di-

visão da sociedade em classes. O sistema de patriarcado acaba com o direito 
materno e garante ao homem o poder de domínio sobre a mulher. Em posse 
de sua propriedade, o homem teve de transmitir a sua herança para seus 
descendentes, assim a família monogâmica irá garantir que essa necessidade 
seja colocada em prática. Desse modo, o patriarcalismo se estabelece como a 
forma mais apropriada para que a humanidade perpetue sua reprodução na 
sociedade de classes.

As relações de propriedade dividem a sociedade em classes, isto é, entre 
homens e mulheres exploradoras e homens e mulheres exploradas. A inten-
sidade e as consequências da opressão feminina, que submete inicialmente a 
todas as mulheres, são posteriormente intensificadas a depender da sua condi-
ção de classe, sendo a mulher da classe explorada muito mais oprimida. Com o 
desenvolvimento da sociedade de classes o trabalho passa a ser hierarquizado, 
sendo algumas atividades consideradas mais importantes que as outras e a 
função humanizadora do trabalho passa a ser substituída pela função explora-
dora, que é a acumulação de bens para trocas. A domesticação de animais, feita 
pelos homens, uma vez que a eles cabia a garantia da alimentação da casa, pos-
sibilitou a estes a troca. O trabalho doméstico, realizado pela mulher, por não 
ter valor de troca, passa a ser tratado como inferior. Desde então o problema da 
exploração da mulher foi sendo transmitido através dos sistemas econômicos 
que percorreram a história da humanidade, e sua submissão ao mando mascu-
lino foi cada vez mais se intensificando. 

Com o avanço do sistema capitalista, a mulher da classe explorada se vê 
obrigada a se integrar no trabalho produtivo industrial, assim, a entrada da mu-
lher no mercado de trabalho transforma-se em mais uma fonte de lucro para a 
burguesia industrial, que pagava salários bem mais baixos às mulheres, forçan-
do também o rebaixamento do salário dos operários. A mulher proletária, com 
sua dupla jornada de trabalho, estará contribuindo duas vezes para o capitalista, 
diretamente com seu trabalho na fábrica e, indiretamente, fazendo a comida de 
seu companheiro, cuidando da casa, lavando sua roupa para que este possa de-
sempenhar melhor sua função na mesma fábrica em que trabalha sua esposa.

Com o advento das Revoluções Socialistas de 1917 na Rússia, e 1949 na 
China, a luta pela emancipação da mulher trabalhadora ganha um novo e ele-
vado avanço, pois os fundamentos ideológicos e culturais da sociedade de ex-
ploração vão sendo gradativamente substituídos pelos novos valores defendi-
dos pela Revolução proletária.  

Nosso trabalho aborda, também, a relação da situação econômica atual 

do Brasil e o papel de suma importância que deverão assumir as mulheres tra-
balhadoras em um processo revolucionário. Nossa conclusão se fundamenta 
na defesa de que a emancipação da mulher não se dará separada da luta pela 
emancipação humana de uma forma geral. Sendo assim, devemos lutar pela 
emancipação de todos os trabalhadores no combate sem tréguas contra a ex-
ploração de classe e pela construção de uma nova sociedade.

ORIGEM HISTÓRICA DA OPRESSÃO FEMININA
A opressão da mulher inicia-se juntamente com a sociedade de classes, 

que tem na propriedade privada o seu pilar de sustentação. Desse modo ori-
gina-se também a divisão do trabalho entre os que pensam e os que fazem. 
Essa divisão não é natural na história, mas construída a partir de um longo 
processo. A primeira divisão do trabalho foi a divisão sexual. Aos homens 
coube a caça, a pesca e as coletas de frutos, e às mulheres as tarefas domés-
ticas. Essa divisão nada tinha de exploração ou hierarquia, pois ainda não 
havia o comércio ou qualquer outro tipo de preocupação que não a própria 
sobrevivência. Sendo assim,

cada um manda em seu domínio: o homem na floresta, a mulher em casa. 
Cada um é proprietário dos instrumentos que elabora e usa: o homem 
possui as armas e os apetrechos de caça e pesca, a mulher é dona dos uten-
sílios caseiros (ENGELS, 2010, p. 200).

As coisas mudam a partir do momento em que o trabalho passa a ser 
hierarquizado, sendo algumas atividades consideradas mais importantes que 
as outras. Isso ocorre quando se substitui a função humanizadora do trabalho, 
que é a produção da própria existência, pela função exploradora do trabalho, 
que é a acumulação de bens para trocas. A domesticação de animais, feita pelos 
homens, uma vez que a eles cabia a garantia da alimentação da casa, possibili-
tou a estes a troca. Assim, o trabalho doméstico realizado pela mulher, por não 
ter valor de troca, passa a ser tratado como inferior. “(...) o trabalho doméstico 
da mulher perdia agora sua importância, comparado com o trabalho produtivo 
do homem; este trabalho passou a ser tudo; aquele uma insignificante contri-
buição” (ENGELS, 2010, p. 204). Desde então não mais se resolveu o problema 
da exploração da mulher, e sua submissão ao mando masculino foi cada vez 
mais se intensificando. Sendo assim, “a emancipação da mulher só se torna 
possível quando ela pode participar em grande escala, em escala social, da 
produção, e quando o trabalho doméstico lhe toma apenas um tempo insigni-
ficante” (ENGELS, 2010, p. 204).

Com o desenvolvimento do capitalismo, a mulher pobre se vê obrigada a 
se integrar no trabalho produtivo industrial. O baixo salário do marido, a ne-
cessidade permanente dos capitalistas pela mão de obra barata, lança a mulher 
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trabalhadora nos braços da produção fabril.
O que expulsou essas mulheres de casa foi choro dos filhos famintos, os 
olhares aflitos de pais esgotados, a doença do arrimo da família, a própria 
miséria, a pobreza... O capital lançava suas redes cada vez mais longe. E a 
mulher se atirou impetuosamente às portas do inferno das fábricas que se 
abriram hospitaleiras, diante dela (KOLLONTAI, 2017, p.150).

Dentro da contradição, esse fato contribuirá para uma maior autonomia 
diante do machismo, pois o trabalho das mulheres fora de casa, apesar de sua 
exploração massiva, serviu também para fazer avançar sua consciência política 
e amadurecer suas reivindicações na medida em que estas se juntam à popu-
lação trabalhadora que crescia sem parar. Por outro lado, com as manobras da 
classe dominante, a entrada da mulher no mercado de trabalho transforma-se 
em mais uma fonte de lucro para a burguesia industrial, que a estas pagava 
salários bem mais baixos, forçando também o rebaixamento do salário dos ope-
rários e o abandono de seus filhos pequenos à própria sorte.

Mal desponta e o marido e a mulher se apressam em deixar sua habitação 
pequena e pobre para responder docilmente ao apelo da sirene da fábrica 
e se submeter com resignação ao poder de seu senhor sem alma e todo 
poderoso – a máquina. Até uma hora tardia da noite, o casal fica fora de 
casa; as crianças estão confinadas aos cuidados do bom Deus, no melhor 
dos casos é uma vizinha idosa ou que já não pode trabalhar que se ocupa 
deles. A rua, barulhenta, suja, depravada, é a educadora, a primeira escola 
dos filhos dos proletários. (Kollontai, 1982 p. 25).

 Além dessa superexploração no trabalho externo, a mulher operária con-
tinua responsável pela manutenção da casa, alimentação, limpeza, lavagens 
de roupas e educação dos filhos, sendo muitas vezes condenada por não con-
seguir desempenhar o “papel de mãe” tão propalado pela classe dominante. 
Sendo assim, ao ingressar no mercado de trabalho por uma necessidade do 
capital, a mulher começou a ser duplamente explorada. Essa dupla exploração 
aparentemente feita uma pelo patrão, dono da fábrica e outra pelo marido, em 
casa, de fato é uma dupla exploração do capital. Ou seja, a mulher, com sua 
dupla jornada de trabalho está contribuindo duas vezes para o capitalista, dire-
tamente com seu trabalho na fábrica e, indiretamente, fazendo a comida de seu 
companheiro, cuidando da casa, lavando sua roupa, para que este possa de-
sempenhar melhor sua função na mesma fábrica em que trabalha sua esposa.

No geral, a situação da mulher camponesa não era diferente, sendo 
muito comum, também no campo, a mulher desempenhar duas jornadas de 
trabalho, sendo uma externa lavrando o solo e cuidando de animais, e ou-
tra interna cuidando dos afazeres domésticos. Essa situação coloca a mulher 
camponesa em uma subjugação ainda maior que a mulher trabalhadora as-
salariada da cidade, pois os costumes atrasados submetiam as mulheres por 

completo na vida familiar, trazendo enormes vantagens para o latifúndio, 
que muitas vezes utilizava a mão de obra barata de seu marido, pai, ou ir-
mão, e seu trabalho gratuito, em forma de afazeres domésticos e cultivo de 
alimentos para o auto sustento de sua família, que necessitava ser alimentada 
para desempenhar melhor seu trabalho.

O grau de opressão vivenciado pelas mulheres proletárias ao longo da 
história dos sistemas econômicos, especialmente no capitalismo, colocou em 
seus ombros um peso a mais que o dos homens de sua mesma classe e, con-
sequentemente, problemas maiores para enfrentar. Tendo, por isso mesmo, 
uma grande necessidade de resolvê-los através das lutas que cada vez mais 
se acirravam. Com o avanço da luta de classes nos séculos XIX e XX, vários 
movimentos socialistas em toda a Europa discutem e propõem, em suas pautas 
de luta, a inserção das questões relacionadas à opressão feminina. Consideran-
do que, tanto as mulheres quanto os homens proletários desejavam alcançar 
a sua emancipação e que esta emancipação passaria necessariamente pela su-
peração do sistema capitalista, responsável pela opressão de ambos os sexos, 
então deveriam lutar pelo objetivo comum que seria a revolução socialista, que 
traria uma nova base econômica e cultural, destruindo os valores atrasados 
que mantinham a opressão da mulher trabalhadora. Dentro desse contexto de 
acirramento das lutas e embates intensos é que se inicia, no século XX, as duas 
principais revoluções proletárias de nossa história, a Russa, em 1917 e a Chi-
nesa em 1949. A seguir apresentaremos algumas medidas tomadas pelo novo 
sistema produtivo, o socialismo, com relação à questão feminina.

A EMANCIPAÇÃO DA MULHER TRABALHADORA NO 
CONTEXTO DAS REVOLUÇÕES RUSSA E CHINESA

Mesmo antes da ascensão do proletariado Russo ao poder, o Partido 
Social Democrata Alemão já havia produzido uma obra de bastante destaque 
sobre o papel da mulher na revolução. Coube a August Bebel (1840-1913), 
um teórico e militante do partido alemão, escrever o livro intitulado “a Mu-
lher e o Socialismo”, onde afirmava que seria urgente e necessário dar maior 
relevância aos problemas vivenciados pelas mulheres trabalhadoras, sendo 
preciso discutir os fundamentos que mantinham milenarmente a opressão 
feminina. Segundo este autor “em nenhuma época anterior houve uma pro-
porção maior de mulheres que, em comparação com todo o desenvolvimento 
cultural, se encontrasse em situação tão insatisfatória como na atualidade” 
(BEBEL, 1879, p. 70). Bebel via a necessidade de discutir com os membros dos 
movimentos socialistas do mundo a posição que as mulheres iriam ocupar 
na luta pelo avanço da revolução. Entendia que era necessário elevar sua 
consciência política e cultural, que foram sempre negadas pelo sistema capi-
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talista, e converter suas energias e capacidades em disposição para lutar com 
plenitude e igualdade de direitos.

Entretanto, é necessário tratar a questão feminina de uma maneira es-
pecial. A questão de como era antes, é agora e será no futuro a posição 
da mulher, afeta, pelo menos na Europa à metade maior da população. 
As ideias a respeito do desenvolvimento que experimentou a posição da 
mulher no curso dos milênios correspondem tão pouco a realidade que 
torna-se necessária dar uma explicação. Pois na ignorância e na incom-
preensão da situação da mulher baseia-se boa parte dos preconceitos 
com que se contempla o movimento cada vez mais possante nos círculos 
mais diversos, incluindo o das próprias mulheres. (BEBEL, 1879, p. 68.).

E continua:
De todos os partidos, o social democrata é o único que inclui em seu pro-
grama a completa igualdade de direitos da mulher. Sua libertação de toda 
a dependência e opressão, e não por razões propagandísticas, e sim por 
necessidade. Não pode haver nenhuma libertação da humanidade sem a 
independência social e a equiparação dos sexos. (BEBEL, 1879, p. 73)

No dia 8 de março de 1917, no auge de uma situação revolucionária 
na Rússia, milhares de operárias saíram às ruas bradando contra a fome e a 
guerra imperialista que assolava aquele país naquele período. Assim, deram 
início a uma greve geral contra a opressão a que eram submetidas pelo czaris-
mo, que mantinha os operários e os camponeses na miséria. Esse movimento 
protagonizado pelas mulheres proletárias e dirigido pelo partido bolchevi-
que, marca um dos períodos mais importantes da história da humanidade: a 
Revolução Proletária de 1917 na Rússia. “O dia das mulheres de 1917 tornou-
-se memorável na história. Nesse dia as mulheres Russas ergueram a tocha da 
revolução proletária e incendiaram todo o mundo. A revolução de fevereiro 
se iniciou a partir desse dia”. (KOLLONTAI, 1982, p. 11).

Foi a partir do triunfo da Primeira Revolução Socialista, em outubro de 
1917, na Rússia, que a as lutas das mulheres proletárias irão ganhar maior 
visibilidade e avanço em sua sistematização e aplicação efetiva. Com o novo 
caráter de classe da nova sociedade, o debate sobre a questão feminina e a 
construção da nova mulher e do novo homem foi colocado em evidência e 
valorizado pelos novos dirigentes daquele país, por entenderem que este fato 
seria de extrema importância para o avanço da revolução. Como analisou 
Lenin: “Na Rússia não existe nada tão vil, infame e canalhesco como a falta 
de direitos e a desigualdade jurídica da mulher, resto indigno da servidão e 
da Idade Média, que a burguesia egoísta conserva em todos os países, sem 
exceção alguma” (Lenin, 1980 pág. VIII).

Logo após o triunfo da Revolução, Alexandra Kollontai, que era mem-
bro do comitê central do Partido, participou ativamente de todo processo 

revolucionário e produziu vários artigos destacando a importância da par-
ticipação e engajamento feminino na Revolução Socialista. Entendia que so-
mente com a construção de novas bases econômicas poderia se vislumbrar a 
construção de uma nova mulher, com novos valores e uma nova cultura, livre 
de toda a opressão provocada pelo sistema de classes.

A nova mulher é, antes de tudo, uma unidade independente de traba-
lho, cuja colaboração não se estende às necessidades particulares de 
uma família, mas ao trabalho socialmente útil e necessário (KOLLON-
TAI, 2017, p. 215)

No ano de 1917, Kollontai ocupou o posto de Comissária do povo para 
a Previdência Social, tornando-se a primeira mulher no mundo a ocupar um 
cargo no primeiro escalão do governo de um país. Assim, dedicou todo seu 
esforço para implementar várias medidas em favor das mulheres Russas, que 
cada vez mais alcançavam sua emancipação. Segundo ela,

A libertação da mulher só pode se realizar por uma transformação radical 
da vida cotidiana. E a vida cotidiana, por sua vez, só será transformada 
por uma reconstrução radical de toda a produção, nas novas bases da eco-
nomia comunista. (KOLLONTAI, 1982, p. 101).

As questões relacionadas aos direitos das mulheres receberam atenção 
especial do governo revolucionário, Lênin como teórico e líder da revolução, 
afirmava que a tomada do poder era apenas o começo, que seria extremamente 
necessário que todas as operárias e operários, camponesas e camponeses estu-
dassem e colocassem em prática a teoria científica do proletariado escrita por 
Marx e Engels. Nesse sentido, argumentava que era preciso tirar a mulher do 
trabalho penoso do lar, transformando os trabalhos domésticos em obra públi-
ca, assim a mulher poderia participar com igualdade na produção geral e assim 
elevar sua compreensão e participação política.

Desde os primeiros meses de sua existência, o poder soviético como poder 
dos trabalhadores, concretizou a mudança mais radical na legislação refe-
rente a mulher. Na República Soviética não restou pedra sobre pedra de 
todas as leis que colocavam a mulher em uma situação de dependência. 
Refiro-me precisamente às leis que utilizavam de modo especial a situação 
desvantajosa da mulher, fazendo-a vítima da desigualdade de direitos e 
frequentemente a humilhações, isto é, as leis sobre o divórcio, sobre os 
filhos naturais e sobre o direito da mulher a acionar judicialmente o pai 
para exigir alimentos para sustentar o filho. (LENIN, 1980, p. 69).

Compreendemos desse modo que a opressão e subjugação da mulher ope-
rária e camponesa foram gradativamente sendo derrubadas pelas novas bases 
econômicas de sustentação do socialismo e que originaram uma nova legislação. 
Os fatos evidenciados pelos teóricos da revolução comprovam que não foram 
apenas de ideias, mas também de prática e luta as conquistas para promover 
uma nova cultura, em que a mulher não fosse tutelada e oprimida pelo homem.
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A Revolução Chinesa, cujo triunfo ocorreu em 1949 e permaneceu até 
1978, também nos fornece referencial teórico e práticas muito avançadas sobre 
a questão da mulher, certamente mais que na Rússia, pois esta foi pioneira, 
sem nenhum exemplo anterior. No livro a “Metade do Céu” Claudie Broyelle, 
militante pela libertação das mulheres proletárias na França, demonstra, com 
riqueza de detalhes, diversos avanços ocorridos na China com o triunfo da 
revolução, especialmente no que diz respeito às conquistas das mulheres, visto 
que o livro é dedicado a este estudo. A autora descreve de forma singular como 
a China Comunista conseguiu, por meio das oficinas coletivas, libertar a mu-
lher do fardo penoso dos trabalhos domésticos, condição primeira para iniciar 
o processo de conquista de sua emancipação.

Se as oficinas coletivas modificam as aparências dos bairros, modificam 
mais profundamente as relações entre os habitantes, e em primeiro lugar 
a vida das mulheres. Ao coletivizar o trabalho doméstico, aparece cada 
vez mais claramente que este não era, no fundo, mais que uma produção 
como outra qualquer; que seu caráter familiar não se devia mais que a 
uma organização peculiar da sociedade que necessitava que cada famí-
lia assumisse a responsabilidade por ele sozinha e não ligado a sua pre-
tensa “natureza”. Ao socializar-se o trabalho doméstico reconquistou seu 
direito de cidadania; e ao mesmo tempo os que tem a responsabilidade 
de realizá-lo, cessam de ser menosprezados. A socialização transforma e 
enriquece a vida das antigas donas de casa. Organizados e funcionando 
como qualquer outra unidade de produção, as equipes de bairro partici-
pam massivamente na vida política em todas as formas: acontecem deba-
tes sobre a situação internacional, ou se discutem as posições do governo, 
as questões importantes da edificação socialista, o papel das mulheres na 
revolução, etc. Não são mantidos à parte em nenhum setor. O estudo do 
marxismo-leninismo se converteu recentemente num movimente pujante, 
e não é sem um acento de orgulho que donas de casa de uns cinquenta 
anos que apenas foram escolarizadas nos dizem que atualmente estudam 
“Materialismo e Empiriocriticismo” de Lenin, do qual o mínimo que se 
pode dizer é que não é fácil. (BROYELLE, 1971, p. 84-85)

É interessante observar que o trabalho doméstico foi incorporado pelo 
Estado de forma coletiva, deixando de ser responsabilidade somente da mu-
lher, como se fosse algo “intrínseco a sua natureza” assim como estamos 
acostumados a vivenciar em nosso cotidiano. Desse modo, esse trabalho é 
desempenhado por todos, inclusive os homens, deixando de ser um trabalho 
invisível e pretensamente sem importância como nos faz crer o sistema capi-
talista. O livro também traz várias outras contribuições relacionadas ao avan-
ço das conquistas femininas com a revolução, como a educação das crianças, 
a construção da nova família, a superação da repressão sexual, a construção 
do novo conceito de amor, a importância do matrimônio tardio, a relação do 
capitalismo e sua imposição de um modelo de beleza feminina e a importân-
cia da formação política e ideológica das mulheres, para dar continuidades à 

transformação de velhos costumes em novos. Todos esses temas foram deta-
lhados pela autora, com o objetivo de mostrar o desenvolvimento alcançado 
pela China com relação à emancipação das mulheres, sempre enfatizando 
que todo esse avanço tem um vínculo estreito com o avanço das conquistas 
da revolução. Porém, isso pudemos aprender com a Revolução chinesa, uma 
vez mais há que se recordar que a luta de classes persiste mesmo depois da 
tomada do poder pelo proletariado, portanto, também a luta das mulheres 
não pode estagnar, sendo sua emancipação progressiva e acompanhada de 
grandes embates, mesmo com seus companheiros de classe que estão acostu-
mados a uma cultura que menospreza o protagonismo da mulher na produ-
ção, no estudo e na luta (BROIELLE, 1971, p. 227).

Mao Tse-tung, líder da Revolução Chinesa, que organizou os camponeses 
e camponesas na China para a luta revolucionária, a qual durou 21 anos, defi-
niu como principal lei da dialética a lei da contradição. Segundo ele, existem 
dois tipos de contradição: a antagônica e a não antagônica. A contradição anta-
gônica não tem solução, resolve-se somente quando um lado destrói completa-
mente o outro. A contradição não antagônica pode ser solucionada no debate 
e na prática, sendo que uma parte é convencida pela outra. A contradição de 
classes é uma contradição antagônica, enquanto que a contradição de gênero é 
uma contradição não antagônica. Sendo assim, a unificação de homens e mu-
lheres só será possível com o desenvolvimento da luta de classes, com o com-
bate de longa duração contra as ideias atrasadas do capitalismo, que colocam a 
mulher em situação de subjugação e domínio do homem.

Embora estas experiências socialistas já não existam mais, isto não signi-
fica a morte do socialismo, pois o movimento dialético da história está cons-
tantemente demonstrando a falência do capitalismo e apontando para a neces-
sidade do socialismo. O avanço extraordinário conquistado pelas mulheres na 
luta revolucionária na Rússia e na China, mais que um grande feito do prole-
tariado feminino, é a comprovação prática de que não há outro caminho para 
a mulher da classe trabalhadora a não ser se inserir na luta coletiva contra o 
capitalismo e em defesa da transformação social, vislumbrando o novo modo 
de produção, o socialismo, isso em qualquer país do mundo, cuja estrutura seja 
a economia de mercado, inclusive o Brasil.

A PRINCIPALIDADE DA LUTA DA MULHER TRABALHADORA 
NO BRASIL

O sistema capitalista, que em seu lema da revolução burguesa prome-
tia “igualdade e fraternidade”, jamais colocou em prática essas palavras, ao 
contrário, intensificou ainda mais a exploração do trabalho da mulher nas fá-
bricas, cujo salário era bem menor que de um homem que realizava o mesmo 
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tipo e a mesma jornada de trabalho. Com o desenvolvimento da nova etapa 
do capitalismo, o imperialismo, a exploração dos países potências sobre os 
países semicolônias provocou uma superexploração da mão de obra destes 
últimos. Sendo assim, as mulheres, nesses países, sofrem essa consequência 
de forma mais acentuada. O desafio, então, da mulher trabalhadora, assala-
riada e camponesa é se inserir na luta concreta entendendo que seu problema 
milenar de opressão surgiu com a propriedade privada dos meios de produ-
ção e a divisão da sociedade em classes, sendo assim somente a destruição 
total dessa forma de organização social é que trará a verdadeira emancipação 
das mulheres das classes oprimidas. O Brasil, sendo um país capitalista, car-
rega em sua essência a produção para o comércio e obtenção de lucro. Além 
disso, é preciso entender que o tipo de capitalismo que se desenvolveu aqui 
não é o mesmo que se desenvolveu nos países que são potências imperialis-
tas. Lênin, em seu livro Imperialismo, fase superior do capitalismo, estuda com 
profundidade a história dos monopólios, concluindo que se chegou a uma 
nova fase do capitalismo, “os cartéis passam a ser uma das bases de toda a 
vida econômica. O capitalismo transformou-se em imperialismo” (LENIN, 
1986, p. 591). Demonstra como o capitalismo concorrencial, desenvolvido até 
final do século XIX, nos países europeus, não conseguiu mais sobreviver, sen-
do necessário se lançarem sobre outros continentes como África e Ásia em 
busca de mais exploração e lucro.

Não tardou para que a América Latina também fosse alvo dessa dis-
puta e, a partir de meados do século XX, após as duas grandes guerras 
imperialistas, os Estados Unidos da América passasse a dominar o mundo. 
O Brasil se encontra neste contexto, como um país dominado pelo impe-
rialismo, servindo de fornecedor de matérias primas para os países ricos 
e comprador de produtos industrializados, além de tomar empréstimos a 
juros altíssimos, elevando a dívida pública de forma a se tornar impagável. 
Por isso, nosso país carece ainda de alguns passos sem os quais não terá sua 
real independência conquistada. O primeiro deles é o rompimento com o 
sistema latifundiário que domina nosso país, pois, a existência de grandes 
áreas de terras concentradas nas mãos de poucas pessoas (latifúndios) é 
o símbolo maior do atraso político, econômico, social e cultural em nosso 
país. Em consequência disso, não temos soberania sobre nosso território, 
pois sequer produzimos alimentos suficientes para o povo brasileiro, disso 
decorre a inexistência de uma base concreta para enfrentarmos uma luta 
transformadora que nos leve a uma sociedade igualitária. O latifúndio, alia-
do ao imperialismo, define o que e como produzir no Brasil. O domínio das 
sementes e a imposição de um modelo agrícola, o agronegócio, que envene-
na os alimentos e o solo, destrói a biodiversidade e nos impõe um padrão de 
consumo alimentar, é o resultado da dominação imperialista sobre o país.  

O latifúndio é o principal pilar de sustentação dessa dominação, por isso, 
entra governo e sai governo, independente da sigla partidária, a política 
econômica mantém-se intocável e o latifúndio mantém-se fortificado. Por-
tanto, em países de capitalismo atrasado como é o caso do Brasil, a principal 
luta deve ser pela destruição do latifúndio e distribuição da terra para os 
camponeses pobres sem-terra ou com pouca terra. O Estado brasileiro, por 
ser submisso aos interesses das nações imperialistas, nunca resolveu e cer-
tamente não resolverá o problema da concentração de terras no país, restan-
do, então, a luta do povo como único caminho possível para a efetivação de 
uma radical distribuição de terras. Assim entendemos que a luta pela terra, 
não é uma luta qualquer, uma vez que ao mexermos na estrutura agrária 
estamos mexendo com o imperialismo, que tem seus interesses encravados 
na monocultura exportadora e na exploração de minérios.

Conforme argumentamos em todo nosso texto, a emancipação da mu-
lher passa necessariamente pela emancipação da classe à qual ela pertence. 
Portanto, entendemos que a luta pela libertação da mulher no Brasil, exige 
sua participação na luta contra o latifúndio, que é a causa principal de todo 
tipo de opressão no país. Ocorre que, ao se inserir nas lutas, as mulheres 
enfrentarão o machismo presente em seus companheiros de militância e em 
seus maridos. Desde questões comuns, como cuidar dos filhos, da casa, da 
comida, da roupa, etc., até o sentimento de posse do marido sobre a mulher 
se colocarão como empecilhos na participação feminina na luta popular. Eis 
então o momento do embate e da solução da contradição entre homens e 
mulheres de uma mesma classe social. A prática da luta de classes impõe o 
combate ao machismo, as mulheres trabalhadoras devem, em igualdade com 
os homens, participar das decisões políticas que direcionam a luta de classes, 
caso contrário continuarão sendo oprimidas.

A sociedade burguesa fundada na exploração do homem e da mulher 
como escrava e mantenedora da família, tenta nos enganar com bandeiras de 
luta por direitos iguais entre homens e mulheres, e que através de leis, do voto 
e de conquista de políticas públicas trarão a emancipação da mulher, como se 
isso fosse interesse do Estado burguês. Lenin nos mostra magistralmente como 
a hipocrisia burguesa dissimula seus reais interesses de classe.

A democracia burguesa é uma democracia de frases pomposas, de gran-
des promessas, de sonoras palavras de ordem (liberdade e igualdade), 
mas na realidade ela dissimula a escravidão e desigualdade da mulher, 
a escravidão e desigualdade dos trabalhadores e explorados” (LÊNIN, 
1979, p. 119).

Por isso, continua ele:
(...) Não pode haver, não há nem haverá ‘liberdade’ verdadeira, enquanto 
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a mulher não for libertada dos privilégios que a lei sanciona em favor do 
homem, enquanto o operário não for libertado do jugo do capital, enquan-
to o camponês trabalhador não for libertado do jugo do capitalista, do 
proprietário da terra, do comerciante. (LÊNIN, 1979, p. 120).

Isso não significa o abandono das demandas específicas das mulheres, 
como os embates contra a violência e a luta por direitos como creches, escolas, 
melhores salários, aposentadoria, etc., mas nunca deixando de entender que 
essas conquistas somente serão plenamente efetivadas numa nova sociedade 
sem classes e sem exploração. Nesse contexto, as mulheres trabalhadoras pre-
cisam aumentar sua união, organização, coragem e ousadia necessárias para 
o engajamento na luta revolucionária, que, no caso brasileiro, passa pela luta 
contra o latifúndio, contra o imperialismo e contra o machismo, única maneira 
de transformar radicalmente essa situação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na atualidade, as massas de trabalhadores e trabalhadoras se levantam 

em todo o país, os cortes nos direitos trabalhistas, que não cessam desde 1989 
(governo Collor), estão cada vez mais potencializando as lutas do povo no 
campo e na cidade. A questão a ser debatida e colocada em prática a partir da-
qui é o tipo de tarefa que a mulher proletária deve desenvolver nesse contexto, 
pois sua participação é decisiva para a transformação social.

A atual forma de organização, imposta pelo sistema capitalista, carrega 
a carga histórica da família patriarcal, imposta a partir da divisão do traba-
lho, conforme já mencionamos anteriormente. Sendo assim, a especificidade 
da condição da mulher proletária, em países imperialistas, lhes impõe uma 
dupla exploração: do capital, que explora o homem e a mulher, e de seu pró-
prio marido que, ao ser explorado, explora também sua esposa. Em países 
subdesenvolvidos, como o caso brasileiro, a exploração da mulher é tripli-
cada, além da exploração do imperialismo e do machismo, há, também, a 
do sistema latifundiário, principal aliado do imperialismo. Muitas vezes essa 
exploração acontece sem que a mulher perceba, pois a ideologia burguesa do-
minante dissemina suas ideias através de seus monopólios de comunicação, 
como televisão, jornais, músicas, revistas etc. Enfatizam o papel da mulher 
como aquela que “nasceu” para o serviço doméstico, sendo chamada “rainha 
do lar”, ou incutindo formas individualistas de vida por meio de novelas e 
propagandas, em que a mulher é colocada como objeto sexual, expondo seu 
corpo como mercadoria a ser comprada, impondo-lhe um tipo de compor-
tamento onde se retiram todos os valores éticos com o objetivo de inculcar 
ideias que não levem à contestação da sociedade de classes.

As ideias dominantes que são propagandeadas nos colocam diante de um 

massacre ideológico, dessa forma, toda a sociedade, homens e mulheres, repro-
duzem uma prática machista que é reforçada na educação de nossas filhas e 
filhos. Tudo isso para que as mulheres proletárias, que são as que sentem mais 
profundamente a opressão do sistema em seu cotidiano, fiquem anestesiadas 
e não lutem pela transformação da sociedade que trará sua verdadeira eman-
cipação. O que fica claro, então, é que a emancipação da mulher não se dará 
separada da luta pela emancipação humana de uma forma geral.

Em nosso entendimento, a luta contra o latifúndio constitui-se na princi-
pal etapa do avanço na transformação social brasileira como parte das mudan-
ças que libertarão a humanidade, homens e mulheres, de toda forma de opres-
são, sendo assim, a inserção da mulher nas lutas torna-se central no combate 
ao machismo. Nesse contexto, as mulheres trabalhadoras devem enfrentar os 
problemas de sua exploração e submissão, tomando consciência que esses pro-
blemas não surgiram ontem e nem mesmo irão desaparecer rapidamente, visto 
que são originados pela exploração capitalista/imperialista, que foi imposta no 
país, e que fazem com que muitos homens e mulheres da classe dominante 
levem enormes vantagens com isso.

A participação das mulheres trabalhadoras na vida política e econômi-
ca é o prenúncio do combate ao machismo, como contradição não antagô-
nica dentro de uma mesma classe, porém não é o suficiente. Mesmo após a 
transformação da sociedade e a inserção da mulher no trabalho produtivo, 
o machismo irá permanecer, podendo a mulher proletária ser subestimada 
por seu marido nas questões de ordem política, ou mesmo no trabalho fora e 
dentro de casa, provocando a continuidade da exploração. O combate a esse 
machismo se dará somente com a formação ideológica e a teimosia da mulher 
que assumirá, junto com o homem, a luta política pelo avanço nas mudanças 
que necessitamos, sendo esta a única forma de libertação do jugo machista e 
explorador da mulher trabalhadora.

A realização da sociedade socialista é a mais grandiosa tarefa que, na 
história do mundo, já coube a uma classe e a uma revolução. Esta tarefa 
exige uma “completa transformação do Estado e uma completa mudan-
ça nos fundamentos econômicos e sociais da sociedade” (LUXEMBUR-
GO, 2005, p. 62).

Nessa perspectiva, devemos entender que a luta da mulher pela transfor-
mação social não se constitui na luta de todas as mulheres, mas das mulheres 
vinculadas a uma determinada classe social, ou seja, da classe proletária do 
campo e da cidade. Nesse sentido, termos mulheres no poder dentro deste Es-
tado capitalista não muda em nada a situação das mulheres proletárias. Dentro 
dessa perspectiva, o revolucionário peruano José Carlos Mariátegui, que escre-
veu de maneira brilhante sobre o problema do campesinato em seu país, tam-
bém deixou seu legado sobre a questão da mulher na luta pela transformação: 
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“As mulheres, como os homens, são reacionárias, centristas ou revolucionárias. 
Não podem, portanto, combater juntas a mesma batalha. No atual panorama 
humano, a classe diferencia os indivíduos mais que o sexo” (Jornal Mundial, 
19/12/1924). Em pleno acordo com Mariátegui, defendemos a linha classista 
para a compreensão da questão da opressão da mulher no Brasil ou em qual-
quer outra parte do planeta, bem como a necessidade da organização também 
classista das mesmas.
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PODER, SABER E TERRITÓRIO: EXPEDIÇÕES 
GEOGRÁFICAS NO SUDOESTE DO PARANÁ 

(1940-1970)1

Aruanã Antonio dos Passos2

Nair Sanzovo Pivatto3

Resumo: O trabalho analisa um conjunto de expedições e viagens de pesquisas 
e estudos realizadas simultaneamente ao processo de colonização e desenvolvi-
mento da região Sudoeste do estado do Paraná entre as décadas de 1940 a 1970. 
Procura-se mapear as diversas expedições e seu trabalho de diagnóstico e regis-
tro das características físicas e humanas da colonização e reocupação territorial, 
intensificada após a década de 1940, com o incentivo governamental para a mo-
vimentação de levas populacionais do extremo sul do país (Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul) para a região Sudoeste do Paraná. A história dessas expedições 
geográficas desvela um novo olhar sobre o processo de ocupação e exploração 
dos recursos naturais da região, ao passo que serviram para a construção de 
um conjunto de saberes espaciais, divulgados através da principal revista geo-
gráfica científica daquele contexto: a Revista Brasileira de Geografia, ligada ao 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, órgão governamental de extrema 
importância na formulação de diagnósticos e planejamentos estratégicos volta-
dos à soberania do território e proposição de soluções aos problemas nacionais.

Palavras-chave: expedições geográficas: ocupação e colonização do Sudoeste 
do Paraná; Revista Brasileira de Geografia.

“Todos os povos que apelaram para a terra nos dias difíceis de sua his-
tória, ressurgiram para a paz e para a prosperidade”.

Romário Martins, Terra e gente do Paraná [1944].

O SUDOESTE DO PARANÁ E SUAS CONFIGURAÇÕES 
ESPACIAIS NO SÉCULO XX

No início do século XX, o Sudoeste do Paraná era um imenso território, 
que num primeiro juízo, seria caracterizado pelo seu “vazio demográfico”. Essa 
constatação é reiterada por uma série de estudos historiográficos que tomam por 
lugar-comum o início da colonização e, consequentemente, da ocupação como 
intrínsecas às políticas governamentais dos anos de 1940 e 1950, ou melhor, da 

1 Uma versão deste trabalho foi publicada na Revista Confins, com o título: “Saber do espaço e coloni-
zação regional: constituição territorial e expedições geográficas no sudoeste do Paraná”, N. 37, 2018. 
Disponível em: https://journals.openedition.org/confins/15462.

2 Doutor em História pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Docente do Departamento de Ci-
ências Humanas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Câmpus Pato Branco. 
Contato: aruanaa@utfpr.edu.br.

3 Doutora em Geografia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Docente do Departamento de 
Ciências Humanas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Câmpus Pato Branco. 
Contato: pivatto@utfpr.edu.br.
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presença dos pioneiros nesse “início” da história. Com uma área de aproximada-
mente 12.000 km² e, em 1900, uma população de 6.000 pessoas, composta, prin-
cipalmente, por “caboclos seminômades” (SWAIN, In: AUBERTIN, 1988, p. 23), 
a região oscilava entre uma “insipiente” ocupação, por um lado, e por outro, 
pela necessidade de uma maior atenção por parte do governo brasileiro, tendo 
em vista o interesse argentino por aquele território datar do final do século XIX.4

Em 1920, o sudoeste tinha aproximadamente, segundo Roberto Lobato 
Corrêa, 0,5 habitantes por quilômetro quadrado (CORRÊA, 1970, p. 88). Já em 
1940, havia dois habitantes por quilômetro quadrado. Essa população era consti-
tuída, fundamentalmente, por caboclos: “esses pioneiros anônimos eram de ori-
gem luso-brasileira, tendo sido genericamente conhecidos como caboclos pela 
ocupação de colonos que mais tarde ocupou a região” (CORRÊA, 1970, p. 88).

A ocupação e colonização do sudoeste é um capítulo obrigatório nos estu-
dos sobre a região. Isso se deve à construção mesma das pesquisas já realizadas. 
O tema central discutido por esses estudos é a luta pela posse da terra dentro 
do processo de colonização. Em sua maioria, esses estudos pouco se referem à 
vida na região antes de 1940, onde se iniciaria, a partir de então, a chamada ocu-
pação intensiva da terra (GOMES, 1986, p.15), caracterizada pelo adensamento 
populacional proporcionado pela vinda de migrantes do Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina: “Já por volta de 1922, em decorrência do processo de formação 
de minifúndios, mais de 500 famílias de pequenos produtores, oriundos do Rio 
Grande do Sul e de Santa Catarina, deram início ao movimento de colonização 
da região Sudoeste” (REGO, In: SANTOS, 1985, p. 187).

Assim, o Sudoeste do Paraná foi historicamente cindido pelas questões 
de dominação, exploração e ocupação de seu território. O paradigma do im-
pério português de ocupação do território, estabelecido por meio da explo-
ração de recursos naturais, demarcou as relações entre os projetos de coloni-
zação experienciados ao longo da história da região. Nem sempre afeitos às 
dinâmicas locais de organização das populações originárias, esses projetos 
por diversas vezes explodiram em reações e contrarreações de violência em 
torno da posse da terra. Sendo assim, no diálogo entre passado e presente, 
a história do sudoeste paranaense caminha lado a lado com as complexas 
relações entre poder, território e população, ora ordenando experiências de 
colonização e controle do espaço, ora estabelecendo dinâmicas demográficas 
e de ocupação espacial concorrentes e conflitantes a essas empreitadas colo-
nizadoras. Abaixo, mapa com a conformação política atual da mesorregião 
Sudoeste do Paraná, consequência das criações dos municípios nos anos 1950 

4 Data de 1881 a reivindicação oficial do território de Palmas pelo governo argentino. Segundo Adelar 
Heinsfeld: “Naquele momento, o único fator conflitivo entre os dois países era a questão fronteiriça, 
envolvendo o território da então Comarca de Palmas”. (HEINSFELD, 2007, p. 106).

e da ação dessas expedições geográficas.

No esforço de compreender e historicizar, no presente, as características 
geoespaciais específicas do sudoeste paranaense, é imprescindível a análise 
histórica da constituição de sua ocupação e colonização. Para tanto, uma pri-
meira questão a ser enfrentada é a do estado da arte sobre essa constituição his-
tórica. Sinteticamente, podemos ordenar as principais teses e com elas as linhas 
historiográficas interpretativas sobre a ocupação e exploração do território em: 
a) o processo de colonização galvanizado pela migração de colonos de Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul; b) as relações entre Estado, território e ocupação 
do espaço que datam de, pelo menos, a emancipação da Província do Paraná 
(1853); c) experiências de colonização conflitantes, especialmente o processo 
que resultou na Revolta dos Colonos de 1957; d) a reafirmação das culturas e 
identidades étnicas, tanto dos colonizadores de descendência europeia, quanto 
das populações originárias (indígenas, negros, caboclos e colonos que viviam 
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da agricultura de subsistência e dos recursos naturais da caça, pesca e da erva 
mate, inclusive paraguaios e argentinos).

Inegavelmente, as quatro teses, acima especificadas, mantém entre si 
relações de grau explicativo, dependendo dos acontecimentos que pretende-
ram analisar. No entanto, a natureza das teses movimenta um conjunto de 
ferramentas teóricas e metodológicas distintas e coloca em perspectiva olha-
res sobre os fatos históricos singulares, posições ideológicas e políticas. Essas 
diferenciações são fundamentais, como afirmamos, para uma sistematização 
da constituição histórica da organização espacial do Sudoeste do Paraná, haja 
vista que diacronicamente o espaço no presente carrega consigo as marcas de 
seu passado. Sendo assim, procuramos, nesse breve espaço, analisar alguns 
elementos históricos fundamentais na constituição territorial da região.

EXPEDIÇÕES GEOGRÁFICAS AO SUDOESTE PARANAENSE 
NAS DÉCADAS DE 1950 A 1970.

Analisamos a produção do saber geográfico sobre o Sudoeste do Paraná, 
divulgada pela Revista Brasileira de Geografia (RBG), de sua primeira edição, 
de 1939, até a década de 1990. Nesse período, a região figura como objeto de 
expedições geográficas, estudos de impacto e desenvolvimento demográfico e 
econômico. O ápice do esforço dos geógrafos em analisar a região e produzir 
dados de mapeamento censitário se dá entre as décadas de 1950 e 1970. Num 
contexto geral, o período se concentra, a nível nacional, numa conjuntura de 
políticas econômicas voltadas ao chamado “desenvolvimentismo” (Cf: MOTA; 
LOPEZ, 2015, p. 695 e ss.). Assim, a produção científica vinculada na RBG está 
imersa numa conjuntura política nacionalista preocupada, como veremos, nos 
impactos de integração regional à economia e geopolíticas nacionais à luz da 
circulação de pessoas e capitais.

Grosso modo, do ponto de vista das temáticas e abordagens, podemos 
sistematizar o conjunto da produção vinculada na RBG em dois tipos: 1. traba-
lhos que analisaram as características físicas e naturais da região, e 2. pesquisas 
que mapearam o crescimento econômico e a integração da economia regional 
ao contexto nacional. Importa, assim, relacionar as principais teses que figu-
ram na historiografia sobre o Sudoeste paranaense com os trabalhos veicula-
dos na RBG, o que proporciona uma análise comparativa, que elucida a rede de 
saberes, e uma certa visão de conjunto sobre a imagem e, mesmo, identidade 
regional, já que os saberes históricos e geográficos produzem sentidos e signifi-
cados que circulam na imaginação popular e edificam sensibilidades coletivas5.

O primeiro trabalho a fazer menção direta e analisar o sudoeste para-
naense, publicado na RBG, data de 1949, portanto, antes mesmo da criação de 

5 Importante trabalho que analisa a edificação das comunidades nacionais à luz dos saberes geográfi-
cos foi realizada por Benedict Anderson. (Cf: ANDERSON, 2008).

um conjunto de municípios por parte do governo estadual, em 1950. Nasceram 
nesse ano, oficialmente, por ato do governador Bento Munhoz da Rocha Neto, 
Pato Branco, Francisco Beltrão, Barracão e Capanema, desmembrados de Cle-
velândia. O artigo “Princípios da Colonização Européia no Sul do Brasil”, do 
geógrafo alemão Leo Waibel, que teve uma passagem no Brasil, de 1946-1950, 
onde viajou pelo país produzindo relatórios e estudos científicos6, e sobre o 
sudoeste paranaense escreveu:

Em 1942, o estado do Paraná estabeleceu a colônia de Pato Branco, a oeste 
dos campos de Palmas a uma altitude aproximada de 800 metros. Italia-
nos, alemães e polacos do Rio Grande do Sul constituem a maior parte da 
população da colônia. Êste é, provavelmente o comêço7 de uma nova zona 
pioneira, que se expandirá para oeste e para o norte. (WAIBEL, 1949, p. 177).

O fragmento destaca elementos que se tornarão desmembramentos recor-
rentes nos estudos posteriores: o espaço físico, a colonização de matiz europeia 
e a possibilidade de expansão das fronteiras pioneiras. Em 1953, o trabalho de 
Dora Romariz vai reiterar a importância desses elementos para o pensamento 
geográfico naquele contexto histórico. Seu trabalho sistematiza os elementos 
naturais que caracterizavam o sudoeste, de modo específico a vegetação regio-
nal. Nas suas palavras:

No Paraná, ao contrário do que acontece no Rio Grande do Sul, os colonos 
que aí vieram instalar-se, a não ser no norte do estado, parecem não ter 
evitado as zonas de pinheirais, encontrando-se colônias em terras de mata 
de araucárias. É ainda uma questão a esclarecer o fato de ser o solo desta 
mata originalmente pior do que o da latifoliada ou não. Como vimos, se 
os pinheirais existem no planalto cristalino também aparecem no segundo 
planalto, em zonas de solo mais pobre, bem como nas regiões férteis do 
trapp. A mata de araucária do extremo sudoeste do estado, nas regiões de 
Pato Branco e Marrecas, por exemplo, acha-se situada num solo bastante 
escuro e profundo. (ROMARIZ, 1953, p. 600).

A definição das características do solo reverberava no imaginário das po-
líticas públicas de incentivo à migração dos colonos de Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. A historiografia se encarregou de mapear, de modo sistemático, 
esse imaginário da migração e ocupação das terras8. O trabalho de Lysia Maria 
Cavalcanti Bernardes, publicado na RBG em 1953, ressalta os elementos da 
colonização e ocupação pelos migrantes euro brasileiros, com destaque para a 
compreensão de que sem essa colonização a região se encontrava “estagnada”:

No sudoeste do estado, a colônia de nacionais Bom Retiro (atual Pato Bran-
co) permaneceu, por longos anos, como a ex-colônia militar de Xopim, 

6 Para uma análise da trajetória intelectual de Waibel e sua passagem pelo Brasil ver: KOHLHEPP, 
2013, p. 29-75.

7 Optamos por conservar a linguagem tal qual a encontramos nas fontes históricas consultadas.
8 Para uma recensão do tema do imaginário da colonização e suas implicações teóricas e políticas, 

veja-se: LANGER, 2007 e PASSOS, 2011, p. 47-67.
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neste estado de estagnação. Como já foi assinalado, o desenvolvimento da 
colônia foi grandemente prejudicado pela escassez dos meios de comu-
nicação com os mercados, por demais afastados, aliada à desorganização 
dos serviços de demarcação e loteamento. Aí se instalaram a princípio nu-
merosos caboclos, que com seu sistema de roças e queimadas destruíram 
grandes áreas de matas. Muitos colonos desejosos de obter pequenas pro-
priedades a bom preço procuravam outros locais onde a situação estives-
se mais normalizada e a propriedade da terra fosse garantida legalmente 
(BERNARDES, 1953, p. 348).

Reverberam, no fragmento, argumentos frequentes na análise da ocupação 
do território do sudoeste. Estão aí presentes: a desorganização na demarcação 
do território, os problemas de comunicação e transporte, fundamentais para a 
integração regional. Esses elementos estão presentes correntemente nas interpre-
tações para as causas dos conflitos que eclodiriam quatro anos após a publicação 
do trabalho em questão, na Revolta do Colonos, em 1957. Ademais, nesses traba-
lhos dos anos 1950, veiculados na RBG, há a recorrência de outro elemento causal 
fundamental na edificação do discurso da colonização e ocupação dos migrantes 
de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, qual seja, o estabelecimento das colônias 
militares de Chopim (1882) e Foz do Iguaçu (1889). Na justificação para criação 
dessas colônias militares está a raiz de uma das teses mais usuais quando se trata 
de sudoeste do Paraná. É a edificação de um argumento que nasce no campo 
jurídico, tendo em vista a disputa judicial pelas fronteiras do país com os vizi-
nhos Paraguai e Argentina, questão essa que acabou arbitrada pelo presidente 
norte-americano, Cleveland, e resultou num tratado assinado por Brasil e Argen-
tina em 1898. O argumento assumiu, posteriormente, a figura de um verdadeiro 
mito identitário sedimentando a visão de um passado idealizado nos termos da 
“bravura”, “trabalho”, “fé”, “coragem” e “progresso”, advindos da colonização 
e “ocupação” das terras do sudoeste. Nesse sentido, no referido trabalho de Ly-
sia Maria Cavalcanti Bernardes, há a exposição de um fator considerável para 
a edificação desses sentidos. Trata-se da completa falta de estruturação para a 
ocupação das famílias de migrantes recém-chegadas.

A colônia Xopim (altitude de 700 metros) foi localizada em região desco-
nhecida e inculta ocupada por matas de pinheiros, a meio caminho entre os 
campos de Palmas e Guarapuava, já ocupados por famílias nacionais e onde 
se fazia sentir a necessidade de proteção militar. Destinava-se igualmen-
te à proteção dos habitantes dêstes campos contra as incursões de índios 
hostis. Embora tivessem sido abertas as primeiras picadas para Palmas e 
Guarapuava, permaneceram os colonos em absoluto isolamento, sem qua-
se nenhum contado com a civilização, o que impediu o desenvolvimen-
to do núcleo inicial que não progrediu além de simples pôsto militar, em 
nada tendo contribuído para a expansão do povoamento no oeste. Muitos 
colonos ou seus filhos, depois de alguns anos de exploração desordenada, 
abandonaram seus lotes em procura de terras devolutas mais ricas ou em 
situação mais favorável (BERNARDES, 1953, p. 348, grifos nossos).

Subjaz, na citação acima, certa sensibilidade sobre o processo de coloniza-
ção provocado e incentivado pelo estado do Paraná. Essa sensibilidade reforça 
o espírito de aventura e de civilização, inerentes a uma análise retrospectiva do 
processo histórico. A tese do “vazio demográfico” foi então largamente utiliza-
da na legitimação da exploração do território e seus recursos naturais, além é 
claro, da necessidade de ocupar o espaço que sofria ameaça estrangeira. Prova 
da força dessa tese é a sua permanência em trabalhos recentes. É o caso do 
trabalho “Paraná Central”, de Nivaldo Krüger, que na análise dos elementos da 
ocupação anterior (séc. XVI-XVII), se refere ao território do sudoeste como a 
“terra de ninguém” (KRÜGER, 2011, p. 301), imagem reiterada por uma série 
de análises historiográficas dos anos 1950, como vemos nos trabalhos publica-
dos na RBG, até trabalhos recentes.

Em 1900, segundo o Recenseamento daquele ano, a população do então 
vastíssimo município de Clevelândia, onde em grande parte se incluía o 
Sudeste paranaense, era pouco superior a 3000 habitantes. Tratava-se, por-
tanto, de um vazio demográfico, onde se destacava como área ocupada 
aquela da Colônia Militar do Chopim, no atual município de Chopinzi-
nho, instalada apenas em 1882. Até então o Sudoeste não tinha desper-
tado o interêsse de possíveis povoadores, em especial dos fazendeiros 
de gado da vizinha zona dos campos de Palmas: a região era tida apenas 
como uma área fronteiriça que deveria ser guarnecida (CORRÊA, 1970, p. 
87-8, grifos nossos).

Em levantamento estatístico, realizado entre os meses de fevereiro a agos-
to de 1968, sob a coordenação de Roberto Lobato Corrêa, e a tutela do então 
Setor de Geografia Urbana da Divisão de Pesquisas do Instituto Brasileiro de 
Geografia, futuro IBGE, encontramos um dos primeiros trabalhos de coleta e 
sistematização de dados estatísticos sobre o sudoeste do Paraná, levando em 
consideração o processo de urbanização e formação das cidades na região9. O 
trabalho “Cidade e região no sudoeste paranaense”, resultado das pesquisas 
de campo realizadas pelo grupo coordenado por Corrêa, no final dos anos 60, 
e que se replicam nas conclusões de seu artigo publicado em 1970, sistematiza-
va um aspecto inédito, até então, sobre a ocupação da região, ao propor uma 
síntese das características do sudoeste paranaense antes da colonização pelos 
migrantes gaúchos e catarinenses. Assim, o artigo produzido pelos pesquisa-
dores reafirma a tese do “vazio demográfico”. Nas suas palavras:

Em 1940 o Sudoeste paranaense apresentava uma densidade demográfica 
de apenas 2 habitantes por quilômetro quadrado, correspondendo à cêr-
ca de 23000 habitantes, 15 vêzes inferior à densidade demográfica de 1967. 
Essa enorme diferença de densidade deve-se principalmente ao afluxo de 
colonos gaúchos e catarinenses, sobretudo daqueles que se deslocaram de 

9 Trata-se de: Cidade e região no sudoeste paranaense. Revista Brasileira de Geografia. Rio de Janeiro: 
IBGE, Vol. 32, n. 2, 1970, p. 3-156.
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seus estados para a região. Êsse movimento migratório para o Sudoeste 
começou a tomar vulto a partir de 1945, e resulta de problemas relaciona-
dos às densidades agrárias, à subdivisão fundiária, e ao esgotamento dos 
solos nas regiões coloniais de povoamento mais antigo. (Cidade e região 
no sudoeste paranaense, 1970, p. 6, grifos nossos).

Apesar do estofo científico da investigação realizada coletivamente, a tese 
do “vazio demográfico” já tinha sua semente gestada por Rocha Pombo. Em 
“Paraná no Centenário”, obra publicada em 1900, Rocha Pombo já defendia a 
“necessidade de população e colonização” (POMBO, 1980, p. 96) no interior do 
estado. Dessa forma, se a tese não era novidade nos anos 1960 e 1970, é bem ver-
dade que ela busca se atualizar ao contexto do desenvolvimento nacionalista 
da Ditadura Militar, onde o desenvolvimento de uma região passava pela sua 
integração às economias centrais: São Paulo e Rio de Janeiro, eminentemente. 
Não à toa, o trabalho reforça essa noção ao afirmar: “numa recente região como 
o Sudoeste paranaense, as relações entre cidade e região se estabelecem basica-
mente em função da coleta e expedição dos produtos agrícolas e da distribui-
ção de bens e serviços” (Cidade e região no sudoeste paranaense, 1970, p. 133). 
Já o contexto de Rocha Pombo colocava em perspectiva aqui, o que teorica-
mente podemos chamar de governamentalidade, ou seja, o conjunto de saberes 
que serviam ao propósito de ordenar o espaço e a população nesse espaço. Pa-
radigma da modernidade, as relações entre território, segurança e população 
mereceram atenção especial do pensador francês Michel Foucault. Em curso de 
1978, dedicado a esse problema, Foucault definiu a noção de biopolítica após 
analisar os mecanismos de poder e gestão das populações em determinado 
território10. Sob essa égide, podemos identificar o esforço pela ocupação e colo-
nização do Sudoeste do Paraná com um elemento complementar aos estudos 
de Foucault: a perspectiva da raça e da nacionalidade. Não cabe nos limites 
desse trabalho uma discussão aprofundada do elemento da raça nos projetos 
de edificação da nação, especialmente na virada do século XIX e ao longo do 
século XX, no entanto, é fundamental ressaltar que a raça era elemento central 
nas discussões sobre a edificação da identidade nacional e da constituição do 
ser brasileiro11. Corrobora, dessa maneira, com a legitimação do incentivo dado 
à migração de descendentes de europeus para a ocupação do espaço regional, 
visto que a ocupação por parte das populações originais não teriam força para 
desenvolver e colonizar a região, já que viviam da subsistência, caça e coleta de 
alimentos. Segundo o artigo coletivo, os dados reforçam o projeto de incentivo 
político para as migrações:

10 Um dos elementos fundamentais analisados por Foucault para o controle das populações é a presença 
e funcionamento da polícia, instituição de controle e conformação de comportamentos. FOUCAULT, 
Michel. Segurança, Território, População: curso dado no Collège de France (1977-1978). São Paulo: 
Martins Fontes, 2008. Sobre a biopolítica no pensamento de Foucault indicamos: FOUCAULT, 2008.

11 Para uma síntese do debate à luz da perspectiva histórica ver: SCHWARCZ, 1993.

É muito aleatória uma estimativa da população de centros surgidos recen-
temente e localizados em áreas de povoamento acelerado: é corrente na 
região que apenas dois núcleos, Pato Branco e Francisco Beltrão, deveriam 
possuir, em 1968, população superior a 10000 habitantes, mas seguramen-
te inferior a 15000 (em 1960 a primeira possuía 7195 habitantes, e a se-
gunda 4989). As demais possuíam naquele ano menos de 2500 habitantes, 
sendo a população regional predominantemente rural em mais de 90%. 
(Cidade e região no sudoeste paranaense, 1970, p. 10, grifos nossos).

Em paralelo a esses dados que corroboram, grosso modo, com a ideologia 
de propaganda do governo para o incentivo da migração de colonos do sul 
para a região, exemplo da edificação desse verdadeiro imaginário é o Álbum 
Histórico de Pato Branco de 1966. Marco de divulgação do progresso e desenvol-
vimento material da região, diretamente relacionado à colonização efetivada 
pelos migrantes gaúchos e catarinenses. Na apresentação, escrita por Victor 
S. Biasuz, encontramos palavras mais que emblemáticas dessa constituição de 
identidade e uma sedimentação ideológica regional:

Poderíamos ter feito algo excepcional, impressionante, que galvanizasse 
com dados incorretos ou inseguros, a realidade que Pato Branco represente.

Preferimos trazer à luz fatos históricos incontestáveis, que representam 
efetivamente o marco de hoje que é êste álbum.

Somos o que somos!

Vivemos o meio ambiente em fase de transição entre o pioneirismo mi-
gratório e a primeira geração castiça.
São nossas condições:
A luta normal pela vida, que obriga a maioria ao personalismo marcante.
O pão-durismo generalizado pela vontade férrea de progredir.
A falta de entidades culturais em face a nossa infância.
A grandiosidade e a beleza da amizade sincera, mesmo em grupos, que se 
consolida com a palavra “cumpadre”.

O espírito religioso que une, conforta e faz esquecer os mais acirrados 
adversários de futebol e política.

As classes sociais não existem! – não existem ricos, e os pseudorricos têm 
origem na dinastia do povo.

A união dos habitantes em querer construir uma cidade digna. O apego de 
todos em defender um nome: PATO BRANCO – CAPITAL DO SUDOES-
TE PARANAENSE! (BIASUZ, 1966, s/p, grifos nossos).

O Álbum inegavelmente edifica uma identidade e lança sentidos para a 
história e o futuro da cidade e da região. Reverbera por todo o Álbum um elã 
ufanista que encontra eco no movimento amplo e geral da colonização e reocu-
pação das terras à luz da tese do “vazio demográfico” e do perigo estrangeiro. 
Nilo Bernardes, em artigo na RBG de 1952, procurou ordenar esse quadro geral 
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das migrações e distribuições das levas populacionais no território do sudoeste. 
No seu entendimento, a ocupação não fora sistemática e uniforme, ao contrário:

A afluência de catarinenses e principalmente de riograndenses no estado 
do Paraná tem tomado vulto cada vez maior. O povoamento que se realiza 
nas matas a oeste dos campos de Palmas pode ser considerado uma ver-
dadeira zona pioneira rio-grandense, tal é a quantidade de colonos desta 
origem que aí se vão radicar. Tendo colonizado uma boa parte do oeste 
catarinense, os descendentes de italianos, alemães e poloneses, originados 
das antigas colônias do Rio Grande do Sul, saltando por uma zona ainda 
despovoada nos limites do Paraná com Santa Catarina, vão-se estabelecer 
em grande número no município de Clevelândia e outras partes do terceiro 
planalto. A antiga colônia de Bom Retiro, atual Pato Branco, fundada em 
1918, e que sofreu uma prolongada estagnação, é atualmente a mais visada. 
“Pato Branco” nos dias atuais é uma lenda, à maneira do “El Dorado”, 
para os habitantes das zonas coloniais do Rio Grande do Sul. Ao lado dela 
existe o território da antiga colônia militar do Xopim (sic.), mal povoado e 
com suas matas quase tôdas destruídas, em que, pelo longo abandono so-
frido da parte governamental, a maior parte dos habitantes ainda não tem 
suas terras discriminadas. A partir de 1942, o povoamento ganha cada vez 
mais terreno para oeste com a criação da Colônia Agrícola Nacional General 
Osório, na região do rio Marrecas. A tendência é formar-se um grande leque 
na vertente esquerda do rio Iguaçu, atingindo a fronteira com a Argentina. 
Tem-se assim duas zonas lado a lado, em que o dinamismo do povoamento 
está na razão indireta de sua antiguidade. Os efeitos da boa rodovia estra-
tégica de União da Vitória a Clevelândia, fazem-se sentir e os novos po-
voadores preferem espontâneamente as zonas de pinhais virgens, de solo 
novo, desprezando as terras dos arredores de Xopim, malbaratadas por um 
povoamento oficial precipitado. Os pioneiros desta região que avançam 
para oeste têm seus grandes flancos e sua retaguarda pouco povoados e em 
certas áreas até mesmos despovoados. (BERNARDES, 1952, p. 447).

Vários argumentos reverberam na análise de Bernardes, especialmente 
as teses que elencamos no início deste trabalho: o perigo estrangeiro (HEINS-
FELD, 2007), a “ausência” de população – que aqui discutimos sob a insígnia 
do “vazio demográfico” – e os processos conflitantes de colonização. Dentre 
os argumentos presentes na análise de Nilo Bernardes, chamamos a atenção 
para a tese da ausência de governo e/ou, quando presente, a sua ação equivo-
cada e pouco eficaz na resolução dos problemas locais. O argumento é bastante 
consistente na explicação dos conflitos de terras que explodiram na região e 
culminaram com a Revolta dos Colonos de 1957. No entanto, através de uma 
análise das intervenções e a presença do Estado, no caso seu braço efetivo, a 
justiça, através de um conjunto de processos criminais executados na então 
Comarca de Clevelândia entre os anos de 1910 e 1940, momento anterior ao 
adensamento das levas populacionais vindas do extremo sul do país, é possí-
vel deslumbrar as tensões entre as migrações e a ocupação dos espaços colo-
niais (Cf: PASSOS, 2012). No cerne desse argumento encontramos outra noção 

fundamental para a compreensão dos projetos de ocupação e colonização da 
região, trata-se da noção de “frentes pioneiras” que seriam responsáveis pela 
expansão das fronteiras colonizadas. Lysia Maria Cavalcanti Bernardes se vale 
dessa noção que reverbera no imaginário do “El Dorado” que encontramos na 
discussão de Nilo Bernardes:

Desde 1941 se acham êstes núcleos ocupados por famílias de nacionais vin-
das do antigo contestado, onde não tinham propriedade territorial nem 
facilidade para sua aquisição, e do Rio Grande do Sul, onde a falta de terras 
nas antigas colônias não permite a expansão reclamada pelo aumento natu-
ral do número de famílias aí existentes (BERNARDES, 1953, p. 342).

Há ainda outra face dessa argumentação: a omissão do Estado. Se a ação 
do Estado se mostrou muitas vezes inconsequente e pouco elaborada, a omis-
são também produziu efeitos danosos na conformação territorial da região. Do 
ponto de vista histórico, essa omissão data do Brasil Império. Assim, a expan-
são e ocupação da região além dos Campos Gerais, no contexto imperial, pas-
sava pela reivindicação das elites locais desejosas de força política e econômica. 
Vitor Marcos Gregório, ao analisar os debates imperiais em torno da criação da 
Província do Paraná (1853) pondera que:

No caso das regiões ricas, tratava-se de atender a reivindicação da elite do 
território a ser emancipado que se considerava no direito de ter governo 
próprio. No caso das regiões pobres, tratava-se de atender as reivindicações 
da elite do território que tinha de carregar uma região deficitária. Para além 
do discurso, a criação de uma província e de um governo próprio significa-
va, nos dois casos, criação de empregos, importante moeda de troca política 
no século XIX, e fortalecimento político para a elite local, que passava a con-
tar com representantes próprios no Parlamento, e, neste caso, não importa-
va se a região era rica ou pobre (GREGÓRIO, 2015, p. 332).

O argumento da omissão encontra também outra dimensão carregada de 
sentidos políticos no presente. Ao analisar, por alto, o movimento do Contesta-
do, que resultou na guerra entre sertanejos e o governo federal entre os anos de 
1912-1916, Edilberto Trevisan aponta para a ausência de governos, donde seu 
vácuo teria aberto espaço para a organização dos “fanáticos” sertanejos, como 
na linguagem usual da época. É inegável que essa argumentação não é origi-
nal, tendo em vista que ela já estava presente nos jornais curitibanos, como o 
Diário da Tarde, em artigos escritos pelos intelectuais paranaenses no calor do 
conflito e que formavam um imaginário amplo sobre a identidade paranaense 
em contraste com o “outro” a ser combatido enquanto sujeito resistente ao pró-
prio movimento do progresso e da civilização12.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

12 Para a discussão aprofundada da ação desses intelectuais na edificação de sentidos para o conflito 
ver: NEUNDORF, 2009.
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É inegável, também, que a datação desses sentidos edificados pelos histo-
riadores e, como vimos, dos geógrafos que publicaram seus trabalhos sobre o su-
doeste paranaense, na Revista Brasileira de Geografia, hoje encontra críticas que 
colocam em xeque a sua validade e sustentação no presente. Protásio Paulo Langer 
analisa em conjunto essas teses que edificaram uma função heroica aos migrantes 
do sul e ocultaram e, por vezes, apagaram a contribuição das populações tradicio-
nais que viviam na região. Dessa forma, indígenas e caboclos não corresponde-
riam ao modelo de desenvolvimento político e econômico considerado moderno 
para a efetiva exploração e ocupação das terras. Nas suas palavras:

Sem dúvida é essa a lógica que impregna os clichês pseudocientíficos de 
“vazio demográfico”, “terra de ninguém”, “mata virgem”, “ocupação sor-
rateira”, etc. As terras ocupadas por índios e caboclos são vazias, na pers-
pectiva jurídica, por não estarem povoadas por indivíduos que correspon-
dam às exigências de ocupação e exploração da terra. Valores e práticas 
coletivas e consuetudinárias como o trabalho, o consumo e o usufruto do 
território não fundamentam direitos, na ótica constitucional do coloniza-
dor (LANGER, 2007, p. 88).

Na análise que realizamos dos trabalhos publicados na RBG, o que se ex-
põe é exatamente o choque do paradigma capitalista e eurocêntrico que não 
reflete sobre as consequências e contradições de suas próprias ações e projetos 
de desenvolvimento. Apenas a “ocupação” e exploração do território, especial-
mente pelos colonos de origem europeia advindos do Rio Grande do Sul e de 
Santa Catarina, teriam condições com auxílio da coordenação e sustentação do 
Estado. Como o Estado teria pecado por omissão, os conflitos foram o resultado 
justamente dessa omissão, não dos modelos de exploração e ocupação do terri-
tório, inerentes à pequena propriedade de modelo familiar. No trabalho coletivo 
organizado pela Divisão de Pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia sob 
coordenação de Lobato Corrêa, realizado no final dos anos 1960, encontramos 
como conclusão uma especulação sobre o futuro da região nos seguintes termos:

Como serão as relações cidade e região no Sudoeste paranaense daqui a 
25 e 50 anos, quando o caráter muito recente da ocupação e tôdas as con-
seqüências decorrentes tiverem desaparecido? Tôdas essas questões estão 
dentro da linha de conhecimento das relações cidade e região e suscitarão, 
sem dúvida, uma melhor compreensão da vida regional no país (Cidade e 
região no sudoeste paranaense, 1970, p. 134.)

Passados os 25 e caminhando para os 50 anos da produção do artigo, 
podemos seguramente evocar as palavras de Romário Martins que serviram 
de epígrafe a este trabalho. A relação dos homens com a terra – incluindo o 
esforço de análise e leitura realizado pelas expedições geográficas que procu-
ramos analisar – é um capítulo decisivo na história do saber geográfico sobre a 
região. Em outras palavras, ao passo que as expedições geográficas atualizam 
o saber regional, elas também interferem nos significados constituídos histori-

camente para a população dessa região. A preocupação com a sistematização 
dos saberes demográficos, culturais e físico-naturais, passo esse fundamental 
na construção de uma sociedade autocrítica que lê seu passado sem ufanismos 
e ilusões, por vezes, úteis a forças e poderes nem sempre perceptíveis em uma 
sociedade que se deseja verdadeiramente democrática e plural, assume a fei-
ção crítica nas expedições geográficas que procuramos analisar e que merecem 
toda atenção por parte dos estudiosos das temáticas da colonização, ocupação 
e exploração territoriais ao longo da história.
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O GRUPO EXECUTIVO PARA AS TERRAS DO SUDOESTE 
DO PARANÁ (GETSOP): REGULARIZAÇÃO DA POSSE 

DA TERRA OU REFORMA AGRÁRIA
Tiago Arcanjo Orben1

RESUMO: O presente trabalho constituiu-se a partir do interesse em desen-
volver considerações sobre a atuação do Grupo Executivo para as Terras do 
Sudoeste do Paraná – GETSOP, na região Sudoeste do Paraná e sua influência 
na estrutura agrária e fundiária desse espaço. A atenção dada a essa região se 
deve por estar relacionada ao assunto abordado em meu Doutorado em His-
tória, o qual procurou considerar a estrutura agrária e fundiária dessa região, 
com referência aos levantes sociais ocorridos em outubro de 1957, ou seja, existe 
em algumas historiografias, ou mesmo na memória pública, a construção de 
um discurso de pacificação da posse da terra após 1957, bem como, a noção 
de que o GETSOP realizou uma espécie de Reforma Agrária. Dessa maneira, é 
especificado o papel que o mesmo desempenhou junto aos colonos, com ênfase 
para em que medida sua forma de atuação delineou uma estrutura agrária e 
fundiária para o espaço. Na análise são utilizados documentos impressos que 
se referem ao próprio GETSOP e foram arrolados junto ao INCRA de Francisco 
Beltrão. Como também fontes secundárias, a partir da análise da historiografia 
que trabalha com o tema.

Palavras chave: história agrária; história regional; modernização da agricultu-
ra; pequenas propriedades.

INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como objetivo refletir as novas premissas apresentadas 

à agricultura brasileira durante as décadas de 1960, 70 e 80, com a intenção de 
ponderar de que maneira tais transformações refletem na organização agríco-
la do Sudoeste do Paraná. Assim, procura-se analisar o que se convencionou 
chamar de modernização conservadora da agricultura brasileira e, consequen-
temente, de que maneira o processo de regularização da posse da terra foi in-
fluenciado por tais políticas modernizadoras.

Pretende-se, assim, ponderar a forma de atuação do Grupo Executivo 
para as Terras do Sudoeste do Paraná – GETSOP e em que medida a mesma 
delineou uma estrutura agrária ou fundiária diferenciada para o espaço. É im-
portante considerar que sua atuação será pensada de forma comparativa ao 
que era apresentado à agricultura brasileira naquele período.

A partir de tais prerrogativas, em linhas gerais, o artigo está organizado 
da seguinte maneira: inicialmente, são elencados aspectos relacionados à polí-

1 Doutor e Mestre em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). 
E-mail: tiagoaorben@gmail.com
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tica agrícola brasileira durante as décadas de 1960 e 70. É importante ressaltar 
que, no desenvolver do texto, retornamos a tais políticas, por considerar que 
elas não só influenciam a estruturação agrária e fundiária do espaço aqui estu-
dado, mas também se constituem como objeto de estudo.

Em seguida, é dada atenção à atuação do GETSOP, é especificado o pa-
pel que o mesmo desempenhou junto aos colonos, com ênfase para em que 
medida sua forma de atuação delineou uma estrutura agrária e fundiária para 
o espaço. Para tanto, são utilizados documentos impressos que se referem ao 
próprio GETSOP e foram arrolados no INCRA de Francisco Beltrão. Como, 
também, fontes secundárias, arroladas junto à análise da historiografia que 
pesquisa o tema.

Conforme podemos verificar, este artigo pretende explorar a estruturação 
da agricultura brasileira na segunda metade do século XX, com ênfase nas con-
tradições sociais que se verificam como fruto desse processo, em especial, no 
Sudoeste do Paraná, notadamente, objeto primordial deste estudo.

MODERNIZAÇÃO AGRÍCOLA, A EXPANSÃO DA ESTRUTURA 
AGRÁRIA: GRANDES PROPRIEDADES E LATIFÚNDIO

Trabalhar com esse período implica considerar alguns autores que o ana-
lisaram ao longo da história agrária brasileira. Um dos principais deles, e que 
talvez tenha maior relevância, é o do historiador Caio Prado Junior, que, em A 
questão agrária no Brasil, procura delinear a realidade agrícola e fundiária nesse 
período. Apesar do trabalho de Prado Jr ter sido escrito na década de 1960 – o 
livro reuniu artigos publicados originalmente na Revista Brasiliense –, sua ma-
neira de olhar a realidade agrária brasileira mostra-se, ainda hoje, muito atual.

No período, o autor apresentava um novo viés interpretativo em relação 
ao meio rural. Na sua perspectiva, o Brasil possuía uma estrutura agrícola de-
pendente do mercado externo e esse modelo dava sustentação à organização 
agrícola a partir do modelo latifundiário e de grandes propriedades. Além dis-
so, Prado Jr também representava uma visão dissonante dentro do Partido Co-
munista Brasileiro – PCB, já que “num empenho quase solitário” sempre “de-
fenderá a impossibilidade histórica do feudalismo no Brasil”, ao compreender 
que o Brasil foi um país “capitalista desde suas origens” (MOTTA, 2014, p. 89).

Nesse sentido, encontramos em Prado Jr uma visão extremamente críti-
ca da organização agrícola no Brasil. Destaca-se, assim, que, no período, uma 
grande parcela da população brasileira dependia da utilização da terra para 
seu sustento, mas que, por outro lado, verificava-se:

[...] por força da grande concentração da propriedade fundiária que carac-
teriza a economia brasileira, bem como das demais circunstâncias econômi-

cas, sociais e políticas que direta ou indiretamente derivam de tal concentra-
ção, a utilização da terra se faz predominantemente e de maneira acentuada 
em benefício de uma reduzida minoria (PRADO JR, 2014, p. 291).

Em sua visão, a utilização da terra se dava em benefício de uma pequena 
minoria, naturalmente, os grandes proprietários e latifundiários. Porém, mais 
do que isso, Prado Jr sustenta que existe outro aspecto que deve ser considera-
do junto a essas circunstâncias, já que, para ele, notadamente, essa estrutura de 
organização e repartição da propriedade da terra mantinha-se graças à forma 
como a administração pública percebia este problema, principalmente no que 
se refere à pobreza e à condição miserável em que se encontravam a grande 
maioria dos pequenos agricultores brasileiros.

Assim, ao citar o exemplo de São Paulo, o autor afirma que a questão 
agrária era colocada em destaque em fins da década de 1950. Todavia, a manei-
ra como foi vista a reforma agrária a reduz a “um conjunto de medidas destina-
das a favorecer a exploração da terra, mas sem atenção alguma à questão dos 
indivíduos e das categorias sociais da população rural que se acham em con-
dições de tirar proveito dessa exploração da terra” (PRADO JR, 2014, p. 294). 
Na sua visão, antes de se refletir como esses agricultores poderiam explorar a 
terra em sentido homogêneo e evidentemente econômico, dever-se-ia pensar 
na questão dos indivíduos na qualidade de categorias sociais heterogêneas, ou 
seja, que possuem diferenças sociais e econômicas.

Nessa perspectiva, para Prado Jr, um dos problemas é a forma como 
a questão agrária e fundiária era tratada no Brasil, vista, sobretudo, a partir 
de uma dificuldade agropecuária e econômica. Na sua visão, “os problemas 
agrários, como quaisquer outros problemas sociais e econômicos, são, antes 
de tudo, ‘humanos’” e, naquele período, esta questão apresentava-se de forma 
muito latente, já que grande parte da população brasileira ainda se encontrava 
no meio rural e em péssimas condições sociais (PRADO JR, 2014, p. 295).

O autor também estende essa crítica à maneira como os problemas agrá-
rios são apresentados por Celso Furtado à Superintendência do Desenvolvi-
mento do Nordeste (Sudene). Assim, ao analisar as propostas para a agrope-
cuária, destaca que “os problemas agrários são aí propostos em termos nos 
quais se excluem inteiramente as questões relativas ao próprio fundamento em 
que se assentam as atividades agrícolas e pastoris, a saber, a terra e sua apro-
priação” (PRADO JR, 2014, p. 295).

Sua argumentação insiste no fato de que, antes de se pensar em resolver 
o problema agrário brasileiro, seria necessário considerar e corrigir a “deplorá-
vel situação de miséria material e moral da população trabalhadora do campo 
brasileiro”. Somente depois disso, é que se poderiam refletir melhores manei-
ras de se conduzir a agropecuária brasileira como “negócio”, ou seja, aumentar 
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a produtividade e diminuir os custos de produção (PRADO JR, 2014, p. 297).

Para o autor, observar o problema sob essa ótica é considerar a questão 
agrária somente sob a perspectiva dos grandes proprietários e fazendeiros, 
sendo que esse deveria ser o fim do processo na resolução do problema agrário 
brasileiro e não a perspectiva inicial.

Podemos notar como a análise de Prado Jr mantém-se atual, ao consi-
derarmos de que maneira é encarada a questão fundiária brasileira. Eviden-
temente, em fins da década de 1950 – período ao qual o autor faz referência 
quando escreve o texto –, tínhamos uma base de representantes políticos que 
apresentavam seus interesses imbricados aos fazendeiros e a grandes proprie-
tários de terra, isso quando não era o próprio fazendeiro o representante po-
lítico. Como consequência disso, não é possível verificar mudanças drásticas 
em termos agrários nesse período, ao considerar que, evidentemente, os repre-
sentantes políticos não iriam aprovar legislações que lhes fossem prejudiciais.

Prado Jr nos esclarece que, em 1950, 75% da área agrícola ocupada perten-
cia a apenas 9% dos proprietários agrícolas. Ou seja, existia uma grande fração 
de terra nas mãos de pouquíssimos proprietários. Essa realidade não se alterava, 
evidentemente, por esses sujeitos estarem presentes ou serem representados por 
elites políticas no Congresso Nacional. Conforme esclarece Prado Jr, a Sudene, 
mesmo que encabeçada por um economista do porte de Celso Furtado, repete o 
erro de “confundir os diferentes setores, categorias e classes sociais diretamente 
ligados às atividades agrárias, no conceito genérico de ‘agropecuária’” (PRA-
DO JR, 2014, p. 295). Esse erro acaba por incorporar na Sudene o discurso dos 
fazendeiros e de grandes proprietários agrícolas, isto é, não se elabora nada que 
quebre com a lógica de funcionamento do Estado em relação à questão agrária.

Esse contexto ainda se faz muito presente contemporaneamente, ao con-
siderar a grande bancada ruralista que compõe o Congresso Nacional – com 
lugares de destaque frente a ministérios – na legislatura 2019-2022, são pelo 
menos 99 parlamentares pertencentes a essa bancada.2 Essa conjuntura favore-
ce os interesses dos latifundiários e de grandes proprietários, tanto em relação 
ao desmatamento na floresta amazônica, quanto à violência empreendida con-
tra camponeses e indígenas que lutam por um pedaço de terra, momentos em 
que sequer se menciona o item “reforma agrária”.

Esse cenário nos mostra que a forma como é abordada a questão agrária 
e fundiária no Brasil pouco se modificou de 1950 para o tempo presente. Isso 
significa que os grupos que estão no poder, e possuem influência política e 
econômica, continuam a ver a questão agrária sob a ótica dos latifundiários.

2 EXAME: Disponível em: <https://exame.abril.com.br/brasil/bancada-ruralista-reduz-no-congresso-
-mas-promete-representatividade/> Acesso em 22 de outubro de 2019.

Evidentemente, essa realidade não se alterou com o golpe civil militar de 
1964. Muito pelo contrário, esse cenário se acentuou a partir do momento em 
que os militares afirmaram que o modelo de grande propriedade não era um 
empecilho para o desenvolvimento econômico. Esse processo tendeu a afir-
mar-se a partir do momento em que o regime militar apresenta ao Brasil seu 
ideal de modernização da agricultura.

Indicamos isso ao considerar que a ideia de modernização agrícola não é 
desenvolvida somente pelos militares, pois a noção de que o Brasil precisava 
se modernizar em termos agrícolas vinha sendo pensada desde a República 
Velha. Por outro lado, a questão da modernização da agricultura brasileira, 
durante o regime militar, envolveu também o crédito agrícola.

Guilherme da Costa Delgado, em “Capital Financeiro e agricultura no 
Brasil”, destaca que a questão do crédito rural vinculado ao Estado é, eviden-
temente, anterior à tomada do poder pelos militares. Todavia, isso se mostrava 
em contexto muito mais ínfimo, com políticas voltadas basicamente aos produ-
tores de Café, açúcar e álcool, intermediados pelos institutos que representa-
vam essa parcela de proprietários agrícolas (DELGADO, 1985, p. 20).

Nesse sentido, sua análise procura refletir sobre que conjuntura é pensa-
da essa modernização conservadora da agricultura brasileira, ao ponderar a 
criação dos complexos agroindustriais e a concessão do crédito agrícola:

Esse projeto, que com muita propriedade foi cognominado de “moder-
nização conservadora”, mantém intocável a estrutura da propriedade 
territorial, sancionando-a como base de integração e valorização junto ao 
sistema de crédito, e fonte de obtenção de financiamentos em condições 
favorecidas de juros, prazos e carências (DELGADO, 1985, p. 11).

Para Delgado, o auge desse processo de modernização acontece no fim 
da década de 1970, momento em que o Estado consegue atuar profundamente 
como regulador da economia agrícola, sobretudo por meio dos financiamen-
tos. Em longo prazo, conseguimos notar que a prioridade dada para tal política 
fundiária estava alinhada à “proteção e ao favorecimento da propriedade terri-
torial rural” (DELGADO, 1985, p. 12).

Nessa mesma linha argumentativa, Moacir Palmeira destaca que a cha-
mada modernização conservadora da agricultura brasileira, ao se fazer sem 
que a “estrutura da propriedade rural fosse alterada”, apresentou efeitos “per-
versos” ao meio rural brasileiro. Não só em relação à concentração fundiária, 
mas também no que se refere às “disparidades de renda” e ao êxodo rural, 
“aumentou” também a “taxa de exploração da força de trabalho nas atividades 
agrícolas”, além, é claro, de piorar significativamente a “qualidade de vida da 
população trabalhadora do campo” (PALMEIRA, 1989, p. 87).

Ao analisar as premissas apresentadas por Palmeira, podemos notar de que 
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maneira as drásticas modificações na estrutura da propriedade da terra, propos-
tas pelos militares, estão relacionadas a um projeto para a agricultura brasileira. 
Tal projeto está calcado em um processo que privilegia a não alteração da estru-
tura fundiária, ao mesmo tempo em que era apresentado um ideal de moderni-
zação junto a novas técnicas agrícolas e à criação de complexos agroindustriais.

Evidentemente, todos esses processos mostram-se extremamente estra-
tégicos para os militares, grandes proprietários de terras e latifundiários, ao 
considerar que o Brasil vivia, nas décadas de 1950 e 60, um efervescer da ques-
tão agrária. Isso, tanto no que se refere aos movimentos sociais, cada vez mais 
presentes em diferentes regiões do Brasil, quanto em relação à discussão que 
envolve a produção agrícola brasileira e as condições que eram apresentadas à 
agricultura, ou seja, tínhamos um contexto em que as cidades cresciam demo-
graficamente e que a produção de alimentos para esses centros urbanos – como 
São Paulo e Rio de Janeiro – era extremante deficitária.

Assim, o projeto apresentado pelos militares em relação à agricultura 
vem, sobretudo, para suprir esses pontos, e interfere na organização da pro-
priedade e da produção agrícola brasileira de forma ampla. Nesse contexto, 
não menos importante foi a modificação da realidade agrícola do Sudoeste 
paranaense ou da fração dessa região, que havia sido palco dos levantes de 
outubro de 1957.

Essa nova proposta de organização agrícola pode ser percebida no Su-
doeste do Paraná de diferentes formas. Após sua regularização fundiária, 
aqueles pequenos e médios proprietários que conseguiam, minimamente, tec-
nificar-se e, de alguma forma, trazer para suas propriedades novos implemen-
tos agrícolas por meio de linhas de crédito, conseguem algum sucesso em suas 
empreitadas agrícolas.

Por outro lado, os que possuíam um minifúndio ou uma propriedade 
menor que 10 hectares, encontram inúmeras dificuldades, isso porque, muitos 
desses sujeitos venderam suas propriedades – migraram para os centros urba-
nos mais próximos, ou mesmo para capitais, como Curitiba e Florianópolis –, 
enquanto outros as arrendaram e passaram a trabalhar de “peão” para agricul-
tores da região.

Na prática, o meio rural passa a ser pensado de maneira seletiva, com 
prioridade para quem já tinha sua propriedade agrícola, o que, também, con-
tribuía com a não alteração da estrutura fundiária brasileira.

Nessa conjuntura, a realidade agrícola da região, apesar de estar teori-
camente se modernizando, ainda era muito rudimentar. Os agricultores que 
possuíam apenas trator e demais implementos acabavam prestando serviços 
aos demais e, assim, aqueles que não tinham os implementos agrícolas ficavam 

dependentes, o que se traduzia numa relação em que a modernização era veri-
ficada apenas para alguns, enquanto outros a tinham apenas de forma indireta.

Além disso, muitos dos colonos que possuíam algum implemento agríco-
la não tinham terra e técnica suficiente para fazer uso do trator ou do arado ni-
velador que haviam financiado. Dessa maneira, os agricultores que possuíam 
mais implementos, e os sabiam operar, obtinham maior sucesso agrícola, tanto 
em suas propriedades, como nas dos seus vizinhos.

Essas políticas agrícolas, que tiveram grande difusão na região na déca-
da de 1970, produziram diferentes percepções sobre a política agrária brasileira 
durante o regime militar. Sinalizo isso ao considerar que, para muitos desses 
colonos (proprietários), esse foi um período de saída da miséria, pois, mesmo 
continuando pobres e endividados, conseguiam produzir em suas pequenas 
propriedades. Assim, não se torna tarefa difícil encontrar, entre os moradores da 
região, colonos que veem este período com saudosismo ou com algum apreço.

Por outro lado, para aqueles agricultores (proprietários) que não conse-
guiram se tecnificar/modernizar, esse período é visto com certo desdenho, pois 
não lhes foram apresentadas as mesmas condições oferecidas a seus vizinhos, 
ao passo que também dependiam dos agricultores que possuíam os implemen-
tos agrícolas para produzir.

Existe ainda um terceiro grupo, que engloba os trabalhadores rurais (que 
não eram proprietários). Para esses sujeitos, a modernização da agricultura foi 
sentida de forma mais evidente em relação à exclusão, ao considerar que boa 
parte da mão de obra empregada no trabalho rural foi substituída pelos im-
plementos agrícolas, sendo que esse processo se acentuava de forma cada vez 
mais rápida. Além disso, com os militares no poder, somava-se contra esses 
trabalhadores rurais a repressão aos movimentos sociais no campo, isto é, era 
apresentado um contexto pouco favorável para a permanência no campo, e 
muitos destes acabavam migrando para as cidades.

Conforme se evidencia, existiam na região diferentes camadas sociais de 
agricultores, e a chamada modernização da agricultura foi apresentada a cada 
uma delas de forma diferente. Também devemos considerar que, quando rela-
cionamos as políticas de modernização da agricultura ao Sudoeste do Paraná, 
precisamos ponderar que, nessa região, esse processo ocorreu um pouco mais 
tarde do que em outras regiões do Paraná e do Brasil. Isso porque novos im-
plementos agrícolas, como trator, trilhadeira, arado nivelador, dentre outros, 
começaram a aparecer com maior intensidade nesse espaço a partir da segun-
da metade da década de 1970, quando o processo de modernização agrícola já 
estava quase finalizado em muitas regiões do Brasil.

Este cenário nos instiga a pensar em que medida essa modernização mais 
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tardia da região está relacionada à regularização da posse da terra e na própria 
atuação do GETSOP, que claramente tinha como objetivos não só regularizar 
a posse da terra, mas também oferecer melhores condições de trabalho e assis-
tência técnica ao trabalhador rural. Uma atuação enquanto extensão rural, na 
modernização da agricultura da região, tanto no tocante a maquinários quanto 
em relação à infraestrutura.

As modificações nas estruturas produtivas do Brasil impactam de forma 
diferente as diversas regiões do nosso país, e não poderia ser diferente no Su-
doeste do Paraná. Conforme foi elencado, nesse espaço, os agricultores (pro-
prietários) e trabalhadores rurais (sem-terra) sentem de forma diferente o que 
se convencionou chamar de modernização da agricultura.

Enquanto fruto dessa conjuntura, desenvolvida com maior vigor na década 
de 1970, conseguimos perceber, como influência desse processo, novas dinâmi-
cas na organização agrária e fundiária da região já a partir do início da década 
de 1980. Isso significa que, a noção de que o Sudoeste do Paraná possuía uma 
organização agrícola e fundiária diferenciada – em pequenas propriedades –, 
enquanto fruto das lutas de 1957, não pode ser mais assinalada com tanta pro-
priedade, já que a modernização da agricultura – maquinários e técnicas agríco-
las – influencia na organização produtiva e fundiária dos agricultores da região.

À medida que esse contexto afeta a organização agrária e fundiária, não 
podemos falar mais em relações homogêneas naquele espaço, isto é, não é mais 
possível dizer que aquela região tenha como característica fundamental uma 
estrutura fundiária diferenciada de pequenas propriedades, enquanto fruto de 
um processo de Reforma Agrária, como algumas historiografias que pesqui-
sam o tema a atribuem.

Quem elabora uma discussão que nos permite pensar algumas dessas re-
lações é o historiador Ricardo Callegari, que, em sua obra “Entre lutas, valores 
e pressões: Juventude Rural Sem Terra e a Organização Social do Trabalho nos 
Assentamentos Missões e José Eduardo Raduan”, destaca a inserção de mo-
vimentos sociais neste espaço e recorda de que maneira essa reorganização 
agrícola acontece.

Callegari nos detalha um aspecto interessante, ao nos fazer refletir sobre 
a inserção de movimentos sociais de luta pela terra nessa região, no caso, o 
MST. Dessa maneira, permite-nos refletir em que medida esse espaço possuía, 
ou possui, uma estrutura fundiária diferenciada que possibilita a inserção do 
maior movimento de reivindicação de Reforma Agrária do Brasil?

Evidentemente, essa questão não pode ser respondida sem ponderarmos 
o trabalho de Callegari. De acordo com o autor, ao recordar as interpretações 
de Wachowicz, Aurélio Vianna e Iria Zanoni Gomes, a Revolta dos Posseiros 
de 1957 contribui para desenvolver um “perfil fundiário” com grande “concen-

tração de pequenas propriedades de até cinquenta hectares”. Por outro lado, 
Callegari alerta que essa conjuntura:

[...] não livrou a região de contradições sociais nem de concentração de 
terras produzidas no contexto da mecanização e tecnificação da produ-
ção agrícola a partir da segunda metade dos anos de 1960. Segundo da-
dos obtidos pelos Censos Demográficos de 1980 a 2006, a região Sudoes-
te na década de 1980 possuía uma área total ocupada de 757.103 hecta-
res, sendo que 522.625 hectares (69%) se concentravam em propriedades 
abaixo de 50 hectares. No ano de 1995, porém, percebemos que o número 
da área ocupada diminui para 699.198 hectares (8% a menos) e a área 
ocupada pelas propriedades familiares diminui para 440.830 hectares, 
enquanto a área ocupada no estrato acima de 50 hectares aumentou para 
258.368 (CALLEGARI, 2015, p. 49).

Nesse contexto, é evidente que os dados apresentados por Callegari sa-
lientam as décadas de 1980 e 90. Todavia, destacam em que medida a estru-
tura fundiária do espaço vem se modificando, com destaque para a constante 
diminuição na área ocupada pelas propriedades com menos de 50 hectares. 
Essa crescente modificação na estrutura fundiária apresenta-se enquanto resul-
tado das relações que salientamos anteriormente, ou seja, a modernização da 
agricultura brasileira, apesar de apresentar contrastes e diferenças de acordo 
com as diferentes regiões do Brasil, acaba diminuindo o número de pequenas 
e médias propriedades, enquanto, por outro lado, verifica-se um aumento no 
número de propriedades acima de 50 hectares.

Para refletir outras questões desse contexto, destaco o importante traba-
lho de Vanessa Fleischfresser, “Modernização tecnológica da agricultura: con-
trastes regionais e diferenciação social no Paraná da década de 70”, no qual a 
autora salienta de que maneira esses processos se apresentaram aos agriculto-
res brasileiros, com ênfase para as condições que são oferecidas aos produtores 
rurais paranaenses, a partir de estudos de casos.

Dessa maneira, ao considerar o uso do termo “modernização tecnológi-
ca” da agricultura, Fleischfresser salienta as diferentes abordagens que existem 
sobre esse assunto, mas opta por aquela que indica esse processo como “altera-
ções na base técnica da produção agrícola” devido à “adoção de meios de pro-
dução de origem industrial, produzidos fora das unidades produtivas rurais e, 
portanto, adquiridos por meio do mercado” (FLEISCHFRESSER, 1988, p. 11).

Isso faz com que haja uma “mercantilização total do processo produtivo”, 
que é articulada por meio de algumas premissas: primeiramente apresenta-se 
como uma necessidade a “intensificação das relações entre agricultura/indús-
tria”, o que acarreta alterações no processo produtivo. Aliado a isso, temos 
“as políticas econômicas implementadas pelo Estado”, que, através do crédito 
disponibilizado a alguns produtores rurais, viabilizou a aquisição de insumos 
(FLEISCHFRESSER, 1988, p. 12, 13).
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Por fim, podemos destacar o que, reconhecidamente, é indicado como 
a criação dos “Complexos Agroindustriais” que condicionam o setor agríco-
la a um estágio “intermediário da produção”, subordinado à “dominação das 
indústrias” que, ao “serem grandes empresas internacionais”, com significa-
tiva expressão econômica e política, conseguem “impor seus interesses” aos 
agricultores a partir de um novo modelo de organização agrícola. Assim, para 
Fleischfresser, é nessas circunstâncias que,

[...] a partir da segunda metade dos anos sessenta, o Estado se mobiliza e 
implementa o projeto de modernização da agricultura, respondendo à ne-
cessidade de criar uma demanda capaz de absorver a produção das indús-
trias de bens de capital para o setor, abastecer as agroindústrias e atender 
a demanda por exportações e por alimentos para o mercado interno, as 
duas últimas em crescimento a partir do final do período (FLEISCHFRES-
SER, 1988, p. 12, 13).

Conforme se verifica, a modernização da agricultura tinha como pontos 
principais: criar uma demanda ou um mercado que absorvesse os implemen-
tos agrícolas, fertilizantes e componentes químicos necessários à agricultura; 
abastecer as agroindústrias, principalmente com a intenção de impulsionar o 
setor agrícola e, por fim, trazer divisas através das exportações – processo que 
beneficiaria o setor industrial como um todo –, além de incentivar a produção 
de alimentos para o mercado interno.

Todas essas premissas são apresentadas e tratadas como benéficas para o 
desenvolvimento da economia agrícola e industrial do Estado. Evidentemen-
te, tal conjuntura não considerou as mudanças que tais políticas causariam na 
vida dos trabalhadores rurais brasileiros, sobretudo, dos trabalhadores sem-
-terra e daqueles que possuíam pequenas frações.

De acordo com Fleischfresser, as diferenças sociais entre os produtores 
tendem a se acentuar nesse período, pois, se antes os agricultores “já não dis-
punham de condições homogêneas de produção, com a introdução de técnicas 
produtivas externas ao meio rural, as diferenças se intensificam” (FLEISCH-
FRESSER, 1988, p. 12). Nessas circunstâncias, rapidamente verificou-se a quem 
serviria este modelo de modernização do setor agrícola brasileiro, que, em cur-
to prazo, demonstrou um salto inferior ao esperado, principalmente no que se 
refere ao crescimento da produção agrícola. Além disso, também se verificou 
um rápido esgotamento dos solos, já que as técnicas de cultivo ainda não ha-
viam sido aprimoradas.

Todavia, o pior dos resultados foi, sem dúvida, a exclusão social viven-
ciada por grande parte da parcela dos trabalhadores rurais, sejam aqueles que 
possuíam uma pequena fração de terra e se viram obrigados a vendê-la – por 
não se adaptarem ou mesmo por já estarem endividados, na tentativa de se 
modernizar –, sejam os que eram trabalhadores rurais sem-terra, que, com o 

aumento da mecanização no trabalho agrícola, foram substituídos ou desvalo-
rizados, migrando para centros urbanos industriais em crescimento.

Conforme notamos, é nesse momento que acontece a regularização da 
posse da terra no Sudoeste do Paraná, indicada como um exemplo de Reforma 
Agrária. Nesse sentido, procuro investigar em que medida a experiência dos 
agricultores que residiam naquele espaço expõe aspectos da conjuntura po-
lítica e econômica vivida pelo Brasil. Assim, o processo de modernização da 
agricultura e de suas técnicas fez-se muito presente nesse espaço, de maneira 
peculiar e com significativas diferenças em relação a outras regiões do Brasil.

Nesse processo, a forma de atuação do GETSOP desempenhou papel fun-
damental no modelo de agricultura que deveria ser seguido, já que sua atuação 
acontece não apenas em relação à regularização da posse da terra, mas também 
enquanto influência no arranjo agrícola.

O GETSOP E A ORGANIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO ESPAÇO
Este item procura expor em que medida a atuação do GETSOP influen-

ciou na organização agrária e fundiária do Sudoeste do Paraná. Assim, será 
elencado tanto de que maneira se estruturou a organização fundiária do es-
paço após a década de 1950, quanto questões relacionadas ao processo de ti-
tulação da propriedade da terra, com o objetivo de pensar a que ponto essa 
regularização eliminou o problema fundiário do Sudoeste paranaense.

Em um primeiro momento, exibimos um quadro que expõe a distribuição 
da propriedade da terra na região no ano de 1968:

Tabela 1: LAZIER, Hermógenes. Estrutura Fundiária por município Sudoeste do 
Paraná – 1968. (INCRA/GETSOP/AMSOP).
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As análises que o quadro permite são inúmeras e, evidentemente, daremos 
atenção para aquelas que são mais significativas para este trabalho. Dessa manei-
ra, é preciso que fique claro que o quadro indica a distribuição da propriedade 
da terra em todo o Sudoeste do Paraná, ou seja, não considera apenas os mu-
nicípios em que ocorreu a Revolta de 1957. Mesmo assim, alguns exemplos de 
municípios fora do litígio de 1957 serão considerados em termos comparativos.

O primeiro indicador que chamo a atenção é o que apresenta o total de 
propriedades e de hectares nos estabelecimentos de 10 a 25 hectares. Nessa fai-
xa, temos um total de 19.376 estabelecimentos, que ocupavam 330.807 hectares, 
o que corresponde, respectivamente, a 44,4% dos estabelecimentos e a 29,11% 
da área. Além disso, esses números são os mais significativos, isto é, represen-
tam as maiores proporções no número de estabelecimento e de área de todo o 
Sudoeste do Paraná, com uma área média de 17.073 hectares por propriedade.

A partir dessa perspectiva, não se torna tarefa difícil afirmar a predomi-
nância do modelo de pequenas propriedades neste espaço, ao considerar que as 
maiores proporções estavam reservadas a esse segmento. Além disso, tais núme-
ros corroboram com o discurso de que, com a vitória dos colonos, em 1957, e com 
a posterior atuação do GETSOP, a questão agrária na região estaria resolvida.

Entretanto, não é isso que se observa se considerarmos os segmentos de 
100 a 1.000 hectares e de 1.000 a 10.000ha. Tomemos, inicialmente, a título de 
exemplo, os municípios de Salto do Lontra e de Santo Antônio do Sudoeste, 
os quais tiveram em suas áreas a questão do litígio da terra. Todavia, Salto do 
Lontra, em 1968, apresentava 37 estabelecimentos agrícolas na variável de 100 
a 1.000 hectares, o que correspondia a mais de 7.000 hectares. Santo Antônio 
do Sudoeste, por sua vez, também apresentava números significativos neste 
segmento, com 40 estabelecimentos distribuídos em 10.494 hectares de terra.

O município de Santo Antônio também aparece quando consideramos as 
propriedades de 1.000 a 10.000ha. Nesse caso, são registrados dois estabeleci-
mentos com um total de 3.600 hectares, enquanto que Francisco Beltrão – mu-
nicípio que também tinha sua área dentro das glebas em litígio em 1957 – pos-
sui um estabelecimento com 1.392 hectares. Além disso, nota-se que o imóvel 
denominado Santa Cruz, que tinha toda sua área dentro do município de Santo 
Antônio, também não foi considerado. Podemos afirmar isso ao observar que a 
área total deste imóvel é de mais de 7.000 hectares, enquanto os dois estabele-
cimentos que aparecem no segmento de 1.000 a 10.000 hectares somam, juntos, 
apenas 3.600 ha. Cabe elencar, ainda, que essa área ficou fora da questão jurídi-
ca da terra em 1957, já que ela já estava titulada à empresa Dambros e Piva, de 
propriedade de Alexandre Dambros e Ramalho Piva.

De acordo com este cenário, mesmo com a Revolta de 1957, ainda temos 
um significativo número de grandes propriedades, ou mesmo latifúndios, nos 

casos de Francisco Beltrão e de Santo Antônio. Isso significa que a questão da 
posse da terra não se encerra com o levante dos colonos de 1957, tampouco 
com o início da regularização da posse da terra com o GETSOP; mesmo com 
uma organização fundiária marcadamente em pequenas e médias proprieda-
des, o que não respondia a esse ideal era, e ainda é, encontrado com muita 
facilidade nesse espaço.

A questão que devemos ponderar nesse momento é a ideia de pacificação 
e paz social que a atuação do GETSOP proporciona a esse espaço. Essa no-
ção está sustentada principalmente no discurso pacificador que foi construído 
após a regularização da posse da terra. Esse discurso é encontrado não só em 
comemorações, mas também na própria historiografia que aborda o tema. Iria 
Zanoni Gomes destaca que, após o GETSOP encerrar suas atividades, “somen-
te três ou quatro propriedades não foram tituladas porque os vizinhos não 
entraram em acordo” (GOMES, 2005, p. 119).

Essa afirmação pode ser questionada pela própria inserção do MST no es-
paço, ao considerar que, se a questão fundiária estivesse resolvida, não veríamos 
a inserção desse movimento de Reforma Agrária. Além disso, é importante des-
tacar que o MST não só consegue inserir-se na região, como obtém êxito em sua 
jornada, com a criação de um assentamento no município de Francisco Beltrão.

Isso significa pensar em que medida o órgão criado para a regularização 
fundiária do espaço cumpriu efetivamente seu papel – se sim, de que maneira 
titulou grandes propriedades e latifúndios naquele espaço, se não, quais interes-
ses não o fizeram titular determinadas propriedades. Tais aspectos obscurecem 
a afirmação de que somente “três ou quatro propriedades” não haviam sido re-
gularizadas e a própria noção de Reforma Agrária construída para esse espaço.

A partir dessa conjuntura, também merece destaque o significativo nú-
mero de estabelecimentos dentro da variável de 0 a 10 ha. Os números que 
perfaziam 13.207 estabelecimentos e correspondiam a mais de 30% dos imó-
veis rurais. Por outro lado, isso representava apenas 77.010 hectares ou 6,77% 
da área considerada. Só para se ter uma noção, estes 13.207 estabelecimentos 
ocupavam uma área de terra menor que os 29 estabelecimentos pertencentes 
ao extrato de 1.000 a 10.000 hectares, que ocupavam 87.277ha.

Isso demonstra que a regularização fundiária da região significou a le-
galização de um significativo número de micro propriedades ou minifúndios. 
Tais questões também podem estar relacionadas à rapidez com que ocorreu a 
transformação na estrutura fundiária da região. Isso porque esses colonos pro-
prietários de minifúndios, ao não terem uma fração de terra na qual pudessem 
desenvolver satisfatoriamente suas atividades agrícolas, ao mesmo tempo em 
que a grande maioria também não dispunha de crédito agrícola para plantar e 
modernizar sua produção, acabaram vendendo suas propriedades com maior 



136 137136 137

O IMPERIALISMO E QUESTÃO AGRÁRIA: A LUTA DE CLASSES NO CAMPO BRASILEIRO TIAGO ARCANJO ORBEN

facilidade, o que, consequentemente, desencadeou uma maior concentração 
fundiária e transformações na organização agrária e fundiária.

Tais aspectos demostram que não é com a vitória nos levantes de 1957, 
muito menos com a regularização fundiária a partir de 1962, que a questão da 
terra se encontra resolvida nesse espaço. Conforme se nota, os conflitos sociais 
e as modificações na estrutura agrária e fundiária desse espaço encontram-se 
em constante transformação, respondendo aos anseios do capital junto às polí-
ticas de modernização da agricultura brasileira.

Podemos apresentar, a exemplo dessa conjuntura, a inserção do MST no 
Sudoeste do Paraná, com destaque para sua atuação em parte da terra que esteve 
em litígio em 1957. Referimo-nos, nesse ponto, mais especificamente, ao assen-
tamento Missões, que está situado no município de Francisco Beltrão e tem – de 
acordo com informações do INCRA de Francisco Beltrão –, aproximadamente, 
um terço de sua área dentro da Gleba Missões. No mapa a seguir, destacamos a 
Gleba 9-FB, que, posteriormente, seria colocada em questão pelo MST:

Mapa 1: GETSOP: em destaque Gleba 9-FB. INCRA/GETSOP. Francisco Beltrão, 
acesso em 28 de setembro de 2017. In: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA – INCRA 
– Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Corregedoria Regional do 

Paraná, setembro de 1980.

A fração destacada em laranja corresponde à Gleba 9-FB. Essa denomi-
nação foi dada pelo GETSOP quando da regularização da posse da terra, nas 
décadas de 1960 e 70. Conforme é perceptível, essa gleba é “cortada” pelo tra-
vessão que delimita a abrangência de atuação do GETSOP dentro das Glebas 
Missões e Chopim. Nesse caso, abaixo do travessão estão as terras que não 
foram regularizadas por esse grupo e não estavam em questão na Revolta de 
1957; acima do travessão são as terras conquistadas na Revolta e que foram 
regularizadas pelo GETSOP.

Dessa maneira, é instigante pensar qual conjuntura é apresentada a essa 
Gleba, 9-FB, para que, mesmo após sua regularização, tenhamos a inserção do 
MST nessa fração de terra. Essa constatação coloca em evidência os predicados 
que, constantemente, são atribuídos a esse espaço, já que ele sofreu uma espé-
cie de Reforma Agrária com a atuação do GETSOP e, após essa regularização, 
as lutas sociais dentro das terras regularizadas não existiriam mais, uma atri-
buição contraditória, quando notamos a criação do assentamento Missões, que 
tem parte de sua área dentro de uma das glebas tituladas por este órgão.

Em relação a esse assentamento, o historiador Ricardo Callegari, que tem 
pesquisado a inserção e atuação de movimentos sociais no Sudoeste do Paraná, 
indica que o Assentamento Missões está situado a cerca de 20 km da cidade de 
Francisco Beltrão, e que “surgiu de uma ocupação de terras improdutivas, no 
caso da fazenda Marrecas e da colônia Missões”, sendo ambas propriedades 
da empresa Ângelo Camilotti e Cia Ltda. A “área foi ocupada por 320 famí-
lias, pertencentes ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no dia 
27/05/1996”. Posteriormente, o assentamento foi criado com 136 famílias, for-
mando três comunidades e uma vila rural (CALLEGARI, 2015, p. 20).

Conforme foi elencado anteriormente, um terço do assentamento Missões 
está dentro da área que foi regularizada pelo GETSOP, no caso, a Gleba 9-FB. 
Por outro lado, o restante do assentamento está dentro do imóvel denominado 
Fazenda Marrecas, que, conforme fica evidente no mapa acima, apesar de ter 
sido desapropriado por meio do Decreto 84.603, de 31 de março de 1980, teve 
apenas parte de sua área ocupada e convertida ao MST.

De acordo com Callegari, tanto a Fazenda Marrecas quanto o imóvel Mis-
sões “eram de propriedade de Ângelo Camilotti, porém haviam sido tomadas 
pelo Banco do Brasil e pelo Banco do Paraná, em decorrência de dívidas que o 
dono das fazendas tinha com os bancos” (CALLEGARI, 2015, p. 20). Essa con-
juntura, principalmente em relação às dívidas, serviu de embasamento para o 
MST ocupar, pressionar o governo do Estado e, posteriormente, conquistar as 
frações de terras requeridas como políticas de Reforma Agrária.

Nas pesquisas realizadas no INCRA de Francisco Beltrão, foi dedicada 
atenção para os títulos expedidos à Gleba 9-FB. Assim, inicialmente, foi so-
mada a área total de todos os lotes titulados pelo GETSOP. Conclui-se que 
a gleba possuía aproximadamente 1.218 hectares. Por outro lado, de acordo 
com dados disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA) e pelo INCRA, o assentamento Missões possuía, em 2014, 133 famílias 
distribuídas em 1.983 hectares, ou seja, a área total da Gleba 9-FB é superior 
a um terço do assentamento.3

3 De acordo com o que foi indicado pelo INCRA de Francisco Beltrão, o assentamento Missões tem 
um terço de sua área dentro das terras tituladas pelo GETSOP.
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Além dessas questões, ao analisar, no INCRA, os documentos pertencentes 
a essa Gleba, encontrei sete lotes titulados a Ângelo Camilotti4 ou a seus familia-
res, os quais totalizam uma área de pouco mais de 170 hectares. Por outro lado, 
quando realizei a pesquisa, fui informado, por funcionários do INCRA, que a 
família Camilotti comprou as demais áreas da Gleba 9-FB posteriormente. Isto é, 
quando da titulação, a família Camilotti possuía apenas esses pouco mais de 170 
hectares, sendo que, posteriormente, adquiriu os demais terrenos dessa Gleba.

Independente dessas questões, o aspecto que se sobressai nesse ponto é que 
a família Camilotti consegue tomar posse de grande parte, senão toda, da Gleba 
9-FB. Isso significa que, mesmo com a titulação dessas terras pelo GETSOP, não 
se eliminou – como a historiografia convencionalmente qualifica – o problema 
fundiário no Sudoeste do Paraná, tampouco se moldou, como vimos anterior-
mente, uma estrutura fundiária fundamentalmente de pequenas propriedades.

As evidências indicam dois possíveis direcionamentos: as práticas de gri-
lagem continuaram existindo, ou a documentação foi assentada com a prévia 
intenção de favorecer determinadas famílias. É importante salientar que o tra-
balho feito pelo GETSOP não expõe grandes brechas em relação às titulações 
dessa Gleba, ou seja, existem processos de titulação e títulos tanto para Ângelo 
Camilotti e sua família, quanto em nome de outros agricultores.

Assim, a atuação do MST nesse espaço demonstra como a questão da ter-
ra, mesmo dentro da área de abrangência do GETSOP, apresenta contradições 
e conflitos sociais. Isso significa questionar a noção romantizada – perpetuada 
na historiografia que pesquisa esse espaço e nas celebrações que rememoram a 
luta social de 1957 – de que, após os levantes e a atuação do GETSOP, o espaço 
é pacificado e não existem mais lutas sociais e disputas jurídicas em relação à 
posse da terra, e de que ocorreu um processo de Reforma Agrária. Podemos 
notar, previamente, que tais questões se apresentam muito latentes, tanto nas 
décadas de 1980-90, quanto em contexto recente, em relação às inúmeras trans-
formações apresentadas à estrutura fundiária da região.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise feita acima da documentação do GETSOP procura chamar 

atenção para em que medida a atuação desse órgão não significou a paz so-
cial desse espaço. Ou seja, ao contrário do que a historiografia clássica e a 
memória pública procuram reportar, o processo de titulação das terras do 
Sudoeste do Paraná não foi uma medida de Reforma Agrária, tampouco fo-
ram distribuídas terras gratuitamente, discussão que desenvolvo com maior 

4 Ângelo Camilotti foi prefeito de Francisco Beltrão pelo PSD no período de 1956/1960 (candidato 
único).

profundidade em minha tese de Doutorado.5

Outro aspecto importante, é que a criação e instalação do GETSOP não 
significa a ausência ou o fim das lutas sociais nessa região. Conforme eviden-
ciado, o problema agrário continuou existindo, mesmo no espaço onde o órgão 
atuou. O que contrária o discurso de que após 1957 e principalmente após a 
legalização da posse da terra a região teria sido pacificada, não existindo mais 
lutas ou conflitos sociais. Tais considerações evidenciam a complexidade de re-
lações que podem ser verificadas nesse espaço após o movimento dos colonos 
de 1957, muitas delas, relacionadas ao próprio processo de modernização da 
agricultura brasileira que aconteceu nesse mesmo período.

Além disso, a discussão que se pretende introduzir com esse trabalho e que 
muitas vezes passa despercebida pela historiografia que pesquisa o tema, nos faz 
pensar em que medida a forma de atuação do GETSOP está imbricada ao projeto 
de modernização da agricultura da região. As evidências demonstram, a partir 
da análise documental, que essa modernização, teve as mesmas características 
das políticas modernizadoras da agricultura em outras regiões do Brasil, ou seja, 
é excludente e desigual, além de não resolver o problema fundiário da região.

Esses elementos oferecem subsídios para desmobilizarmos o discurso 
construído sobre a região de que, o GETSOP significou a eliminação do pro-
blema fundiário com sua política de “Reforma Agrária”, expondo consequen-
temente uma paz social para a região, o que evidentemente não aconteceu. Sua 
atuação nos parece estar mais relacionada a regularização da posse da terra 
atrelada a modernização da agricultura.
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MISSIONÁRIOS BELGAS, IGREJA CATÓLICA E 
ASSESOAR: A LUTA PELA TERRA E AS AÇÕES DO DOPS 

NO SUDOESTE DO PARANÁ (1962-1980)
Alexandro Abatti1

Resumo: As investigações das últimas décadas acerca dos conflitos agrários 
no Sudoeste do Paraná têm proporcionado à historiografia novas possibilida-
des de compreensão sobre os principais elementos da Revolta dos Posseiros de 
1957 e, sobretudo, dos principais sujeitos dessa história, os agricultores familia-
res. No entanto, a proposta deste estudo, em particular, é avançar acerca do pós 
Revolta dos Posseiros (1962-1980), propondo uma análise capaz de associar o 
clima de incertezas, de hostilidade, com a possibilidade de se reinventar para 
garantir a permanência do agricultor familiar nas terras que haviam sido ‘titu-
ladas’ pelo (Grupo Executivo para as Terras do Sudoeste do Paraná) GETSOP. 
Para tanto, o estudo revela a fundação da Assesoar de Francisco Beltrão, em 
1966, contexto pós-Revolta dos Posseiros, e criação do Getsop, que coincide, 
não por acaso, com o Concílio Vaticano II (1962-1965), convocado através da 
“bula papal” pelo Papa João XXIII. Após a fundação da Assesoar pelos Missio-
nários Belgas e jovens agricultores familiares, uma série de projetos de pastoral 
e orientação rural foram implementados na região, buscando o fortalecimento 
e permanência dos mesmos no campo. Com isso, a mobilização popular foi 
intensa a ponto de despertar os olhares do Estado, sob o comando dos milita-
res desde o Golpe de 1964, caracterizando o trabalho dos Missionários como 
subversivos. Ainda nesse contexto pós Revolta dos Posseiros de 1957, e de todo 
trabalho institucional da Assesoar, propomos um relato de todo o trabalho e 
luta pela democratização do acesso ao crédito rural nessa região, um crédito 
solidário e com interação social dos pequenos agricultores que buscavam uma 
alternativa que não o endividamento e a consequente perda de suas proprie-
dades para os agentes financeiros e grandes proprietários de terras da região.

Palavras chave: repressão; DOPS; Assesoar; agricultura familiar.

INTRODUÇÃO
A região Sudoeste do Paraná, em seu contexto de ocupação, revela uma 

história pautada na luta, nas mobilizações, resistências, rupturas e no envol-
vimento de significativas formações de movimentos sociais que tinham como 
bandeira principal as questões agrárias e fundiárias. A grande maioria dos es-
tudos que abordam a história dessa região trazem, como principal referência, 
o Levante Armado de 1957 que tem como marco final o dia 10 de outubro 
daquele ano. Mencioná-la como marco final significa, em tese, revelar uma his-
tória que se construiu sob a estratégica forma com que as lideranças locais e 

1 Licenciado em História pela Universidade Paranaense. Mestre e Doutorando pelo Programa de Pós 
Graduação em História – PPGH UPF da Universidade de Passo Fundo UPF. Bolsista CAPES. Con-
tato: 157154@upf.br
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regionais conduziram o relato dos fatos, ou seja, rememorar a história em uma 
perspectiva política, de lideranças, que dez ou vinte anos mais tarde resolve-
ram pacificar uma história sangrenta criando ícones desse movimento.

Apresentar o Sudoeste paranaense sob a ótica da Revolta dos Posseiros 
não significa desconsiderar os anos anteriores da historiografia da referida re-
gião, mas sim, pelo fato desse movimento proporcionar uma maior visibili-
dade entre os numerosos e consideráveis estudos acadêmicos produzidos na 
história recente da região2.

É nesta perspectiva, de evidenciar a região Sudoeste do Paraná, que apre-
sentamos, na sequência, o mapa que localiza essa região no contexto territorial 
do Estado do Paraná e do Brasil.

Figura 1: Mapa do Sudoeste do Paraná

FONTE: MONDARDO, 2007.

A região, evidenciada no mapa acima, é composta atualmente por 42 
municípios. Neste estudo, especificamente, não teremos todos os municípios 
como objeto de análise, mas sim uma parcela dos municípios que compõem 
a microrregião de Francisco Beltrão. Esta composta por: Barracão, Boa Espe-

2 O conceito de “região” recebe, aqui, uma panorâmica definição, porém, insta mencionar que o con-
ceito tem sido debatido na historiografia com muita originalidade. Referimo-nos a região como um 
recorte espacial que diverge com o global, segundo Fiore “a região não é uma realidade natural, mas é 
estabelecido por um ato de vontade, um ato de poder, é antes de tudo, um espaço construído por uma 
gama de representações”. Ver: FIORE, Sedenir. História Regional: interdisciplinaridade e Identidade 
Regional. Revista Semina. v. 12. n. 1, 2013. p. 2-3.

rança do Iguaçu, Bom Jesus do Sul, Cruzeiro do Iguaçu, Dois Vizinhos, Enéas 
Marques, Flor da Serra do Sul, Francisco Beltrão, Manfrinópolis, Marmelei-
ro, Nova Esperança do Sudoeste, Nova Prata do Iguaçu, Pinhal de São Bento, 
Renascença, Salgado Filho, Salto do Lontra, Santo Antônio do Sudoeste, São 
Jorge D’Oeste, Verê. Estes municípios foram relevantes no processo de forma-
ção da Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural – Assesoar – de 
Francisco Beltrão, que abordaremos logo à frente neste trabalho para a melhor 
compreensão do objeto proposto por este estudo.

REGIÃO SUDOESTE E ASSESOAR: UMA BREVE REVISÃO 
HISTORIOGRÁFICA

É fato que os movimentos anteriores delimitaram territórios, movimenta-
ram as estruturas do Estado e também em relação à população, porém, nosso 
estudo tem como proposta criar mecanismos para que o recorte de tempo e 
espaço não sejam previamente estabelecidos. Assim, a análise parte de meados 
dos anos 1980, com recuos que serão necessários e essenciais para estabelecer 
parâmetros que subsidiem a compreensão do contexto histórico da região e 
que direcionam para a proposta de estudo apresentada.

Nessa perspectiva, o pós Levante dos Posseiros trará consequências sig-
nificativas para o restabelecimento da “ordem” e das relações sociais entre os 
agricultores familiares. Em meados da década de 1960, através de Decreto Fe-
deral, criou-se o Grupo Executivo para as Terras do Sudoeste – GETSOP –, com 
a finalidade de regularizar as propriedades que haviam sido distribuídas pela 
Colônia Agrícola Nacional General Osório – CANGO –, na política Varguista de 
proteção de Fronteiras. Esse órgão foi responsável pela reorganização fundiá-
ria da região, titulando e promovendo ações de amparo ao agricultor familiar 
na tentativa de incentivar o desenvolvimento econômico, social e na construção 
de uma identidade de proprietário rural. Paralelo ao trabalho do GETSOP, Mis-
sionários do Sagrado Coração, de origem Belga, agricultores familiares e outras 
lideranças locais, iniciaram um trabalho de pastoral, de orientação e assistência 
rural aos recentemente regularizados proprietários de lotes rurais do GETSOP.

Desse trabalho surgiu, em fevereiro de 1966, a ASSESOAR. Uma insti-
tuição idealizada pelos Missionários Belgas, em especial o Padre José Kaekel-
berg, popularmente conhecido como padre “Jef”, e outros sujeitos envolvi-
dos com as causas sociais e agrárias dessa região. A intenção era fomentar o 
trabalho de pastoral e de proximidade da Igreja Católica com o leigo, surgido 
a partir do Concílio Vaticano II (1962-1965) e as encíclicas Papais Mater et 
Magistra, Gaudium et Spes e Populorum Progressio. Além da atividade prevista 
em Estatuto próprio, a Assesoar incentivou e mobilizou os agricultores fa-
miliares em aproximadamente vinte e cinco municípios da região Sudoeste 
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do Paraná, ou propriamente da chamada microrregião de Francisco Beltrão, 
criando aspectos de resistência e luta pela construção de um espaço social 
melhor e que tinha como objetivo a permanência do homem no campo e seu 
consequente desenvolvimento. O trabalho, não apenas fomentou como reu-
niu instrumentos para combater as injustiças sociais que eram visivelmente 
estruturadas na sociedade devido ao clima de tensão e incertezas deixadas 
pelo cenário do conflito armado de 1957 e ao regime ditatorial instaurado 
após o Golpe Civil-Militar de 1964 no Brasil.

Os órgãos de repressão do Estado, comandado pelos militares, intensifi-
caram suas investigações e perseguiram durante todo o período da Ditadura 
os movimentos e organizações sociais. No Sudoeste, o maior exemplo é uma 
intensa e extensa investigação que o DOPS – Departamento de Ordem Políti-
ca e Social – promoveu acerca das mobilizações realizadas pela Assesoar de 
Francisco Beltrão. A fonte mais expressiva e robusta é o processo de investi-
gação datado do ano de 1975, quando vários sujeitos, sejam eles agricultores, 
membros de Sindicatos Rurais e lideranças que faziam parte diretamente da 
Instituição, foram interrogados pelas autoridades policiais com intuito de en-
contrar argumentos para embasar uma condenação a Assesoar pelo trabalho 
que realizava. Para o regime, a instituição promovia o subversivo.

Importantes contribuições podem ser observadas em relação a esse pro-
cesso e também à história da Assesoar na pesquisa de Mestrado que construí 
entre os anos de 2015 e 20183. Nela, destacamos quais fatores foram capazes de 
blindar a Instituição, que era considerada de esquerda e subversiva durante o 
regime militar no Brasil (1964-1985). Nessa ótica, a análise citada acima, trouxe 
como principal artifício de organização a Igreja Católica e, principalmente, os 
Missionários Belgas da Congregação do Sagrado Coração que idealizaram o 
projeto e transformaram a Igreja Católica na principal mediadora do conflito. 
Evidentemente que a Igreja não foi à única mediadora, porém, a que mais se 
destacou e proporcionou maior desenvoltura ao trabalho de pastoral e assis-
tência rural tão necessário para o período.

Em meados da década de 1980, a Assesoar se desvinculou da Igreja católi-
ca, que tinha como principais membros de envolvimento com essa Instituição, 
os Missionários Belgas. Após essa separação, novos horizontes são traçados, 
tendo em vista os novos anseios dos agricultores e, sobretudo, dos membros 
da Diretoria da Instituição que, nesse período, era comandada integralmente 
por agricultores familiares. É nesse contexto que o Brasil e a região Sudoeste 
eram bombardeados pelas propostas e propagandas tentadoras de um novo 
momento na agricultura. A modernização, a facilidade do trabalho através do 

3 O conteúdo pode ser acessado através do livro “Igreja Católica, Assesoar e Regime Militar no Brasil: 
resistência e luta pela terra no Sudoeste do Paraná (1962-1978)” publicado em 2018.

agrotóxico, das terras mecanizadas, ao invés dos terrenos “dobrados”, de se-
mentes produzidas com acompanhamento para melhor produtividade, enfim, 
a promessa de dias melhores. Órgãos estatais como a antiga ACARPA – Asso-
ciação de Crédito e Assistência Rural – que mais tarde se tornou a EMATER 
– Empresa Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – buscavam 
consolidar esse novo modelo, incentivando os agricultores a conhecerem as 
novas técnicas de trabalho e o acesso às linhas de crédito disponibilizadas pelo 
Estado.

Evidentemente que toda essa visibilidade e curiosidade tentadora que a 
chamada “Revolução Verde” despertou aos agricultores familiares do Sudoes-
te teriam consequências. Na sua grande maioria, problemas sociais que trariam 
perdas significativas à região e à população. Em poucas expressões, o êxodo 
rural, que seria o principal problema social enfrentado por conta das pequenas 
propriedades e seus proprietários que, impulsionados pelas propagandas ade-
riram aos créditos e não conseguiram liquidar suas dívidas no prazo, fazendo 
com que outros agricultores adquirissem essas propriedades aumentando seus 
terrenos, formando assim uma concentração de terras sob a posse de um nú-
mero reduzido de proprietários rurais.

Para tanto, algumas características precisam ser apresentadas para que 
se contemple nossa panorâmica apresentação do tema. Assim, é conhecido o 
fato de que a Assesoar buscou em fins da década de 1970, apoio da Igreja Ca-
tólica para amenizar a impulsividade do pequeno agricultor do Sudoeste que 
era despertada pela propaganda da modernização das propriedades. No mês 
de abril de 1974, a Assesoar publicava, em parceria com a Igreja Católica, em 
sua Revista Cambota, que era um instrumento de sensibilização para com os 
agricultores, dizendo:

Saudamos o progresso que a mecanização da lavoura representa para 
o Estado e para a região, não desconhecendo, porém, os desequilíbrios 
(diferenças causadas no campo e na cidade) por estas transformações da 
estrutura agrária. Interessa-nos nesta fase pela sorte do pequeno agri-
cultor, que desprovido de técnicas agrícolas, impossibilitado de adquirir 
os meios para acompanhar este desenvolvimento e pressionado para a 
baixa produtividade e pouco preço de seus produtos, busca no êxodo 
(saída) dos campos a solução e acaba marginalizado ao redor da cidade 
(BRUG, 2015, p.95-96).

Era uma tentativa da Instituição de buscar argumentos e sensibilizar o 
pequeno agricultor que a promessa da facilidade do trabalho e a moderniza-
ção poderiam acarretar na perda de suas propriedades rurais e consequen-
temente sua saída para o espaço urbano. A Assesoar, junto à CPT, Sindicatos 
Rurais e à CNBB, buscavam no projeto embrionário do “Fundo Rotativo” 
fomentar a ideia de concessão de empréstimos aos pequenos agricultores 
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com baixos juros e sem que estes tivessem como garantia a propriedade dos 
agricultores aderidos ao programa. Era uma espécie de ‘fiador solidário’, ou 
seja, a cada empréstimo, um grupo todo assinava como aval do agricultor 
para a liberação do recurso. Foram anos de articulação para que o pequeno 
agricultor se mantivesse no campo, mesmo assim, isso não impediu que os 
índices do período indicassem o grande número de agricultores que haviam 
entregado suas propriedades para os Bancos ou para outros agricultores que 
compravam suas terras em troca de assumir a dívida com as agências finan-
ciadoras. A imagem da sequência nos permite analisar estes dados eviden-
ciando o expressivo número de agricultores que deixaram o campo com o 
processo de mecanização das terras agrícolas do Sudoeste do Paraná.

Figura 2: População Censitária – 1950/2007

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 1950/2007.

Os dados mais expressivos encontram-se no contexto da década de 
1980, quando a população rural tem queda significativa em relação ao censo 
demográfico anterior, mostrando claramente que os números da população 
urbana aumentou no mesmo período. Até o ano de 2007, esses índices con-
tinuam com a mesma variação citada, inclusive com variação na população 
total da região Sudoeste entre os anos de 1991 e 2000.

O TRABALHO DE PASTORAL SE MATERIALIZA: ASSESOAR 
COMO MEDIADORA DO ACESSO AO CRÉDITO RURAL

O trabalho da entidade se concentrou no viés religioso, mas também 
com propósito de assegurar a permanência do agricultor familiar no campo. 
Muitas eram as dificuldades para resistir à modernização da agricultura que 
era proposta à sociedade através das politicas de governo. As mobilizações 
foram constantes e com reais resultados obtidos por meio de todo trabalho 
desenvolvido pela instituição.

De toda forma, a entidade mobilizou, organizou e se reinventou a cada 

período de sua história para fomentar seu projeto. As contradições também 
são objetos de relevância para este estudo, pois a instituição nasce com o idea-
lizador belga, o Padre Jef, mas também com a participação efetiva dos agri-
cultores, porém até fins da década de 1970, ela impede, por meio do Estatuto 
da instituição, que o agricultor conduza a Assesoar como Presidente. Talvez, 
essa invisibilidade dada ao homem do campo contribuiu para o surgimento de 
divergências internas que levaram a ruptura entre os Missionários Belgas e a 
Assesoar.

Como já mencionado, padre Jef, o Missionário do Sagrado Coração que 
idealizou a Assesoar, junto aos demais sujeitos sociais que fazem parte dessa 
história que, no fim da década de 1970, mais precisamente em 1978, decidiu 
que era chegada a hora de se despedir da Assesoar e do Sudoeste do Paraná. 
Depois de 20 anos de trabalho juntos, entre Diocese e Assesoar, houve um dis-
tanciamento entre ambas as partes, pacífico, porém, deixava suas cicatrizes.

Em 1978, na Assembleia da Assesoar, se firmavam novos rumos à enti-
dade. Entre eles, entregar a direção, que até então havia se concentrado nas 
mãos dos religiosos, aos jovens filhos de agricultores. Estes em grande parte, 
ex-seminaristas e egressos das Universidades. Os membros tradicionais do cle-
ro percebiam certo distanciamento da Assesoar dos religiosos. Assim, no en-
tendimento do padre Jef, a insatisfação dos missionários belgas se consolidava 
quando um sacerdote de atuação expressiva junto à organização vê em cima da 
mesa de um membro a famosa frase comunista: “A religião é o ópio do povo”. 
A partir de então, foi como se todos os argumentos contrários lançados contra 
a Assesoar pela Diocese e os leigos, fizessem sentido (BATTISTI, 2003, p. 183).

A partir de 1981, se processa uma questão de marginalização dos Mis-
sionários do Sagrado Coração, quando se afastam definitivamente alegando 
incompatibilidade ideológica com a atuação da Assesoar. Segundo eles, a enti-
dade passava a ter um caráter puramente político. Esse foi um dos momentos 
críticos da luta ideológica no interior do movimento. Um grande grupo de lide-
ranças da Assesoar havia fundado o PT (Partido dos Trabalhadores) na região. 
Padre Jef mudou-se primeiramente para o sul da Bahia onde esperava poder 
iniciar um trabalho pioneiro, como havia realizado no Sudoeste.

Sem preocupações com os Missionários, em 2000, em sua quarta reformula-
ção estatutária, buscando reformular sua identidade, substitui a vinculação das 
finalidades à “Doutrina Social Cristã” para o “Desenvolvimento Sustentável”.

O descontentamento do Padre Jef ficava evidente toda vez que era inda-
gado sobre o assunto. Em 2001, quando visitava a organização, externava seu 
“ressentimento”: Segundo ele, “pessoas de fora – não só os padres – dizem: 
que pena que o pessoal da Assesoar não fala mais de religião, catequese..., se-
param técnica de religião; técnica de um lado e religião de outro”. Em segui-
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da, Jef disse ouvir “por aí” – de antigos aliados – críticas como: “O pessoal da 
Assesoar perdeu o idealismo” e “ganham bem, não compram mais brigas”! 
E arrematou: “tem gente que diz: ‘Jef, você tem que voltar lá’” (A História da 
Assesoar, 1981).

O que se pode observar é que por parte da Assesoar, não havia o desejo 
da separação. Havia, sem dúvidas, o desejo pela autonomia política e admi-
nistrativa na esperança, ingênua, diga-se de passagem, que os belgas facil-
mente aceitariam essa mudança de contexto. Prova disso é que a organização 
manteve e mantém um bom relacionamento com os Missionários do Sagrado 
Coração. Talvez, faltou à direção da Assesoar, naquele período, maturidade e 
sensibilidade para compreender a demanda dos Missionários.

A nova organização politica-administrativa da entidade vai privilegiar 
a democratização do crédito às pequenas propriedades rurais para assegurar 
a igualdade no acesso ao crédito. Não é nenhuma afirmação inédita nessa 
região, nos tempos atuais, dizer que para os pequenos agricultores, a mudan-
ça tecnológica tinha consequências dramáticas. Com baixo rendimento, não 
podiam competir com os preços das fazendas que produziam em monocul-
tura. Os poucos que se aventuravam em tentar competir, tomando emprésti-
mos dos bancos para poderem modernizar suas propriedades, acabavam sem 
condições de saldar suas dívidas e perderam suas terras que estavam aliena-
das aos bancos como garantia de empréstimo. Com isso, foram forçados a 
vender para outros agricultores, que assim aumentavam suas propriedades e 
consequentemente, sua produção.

Segundo Camie van der Brug (2015), 109 mil propriedades rurais com 
menos de 50 hectares foram à falência. Das propriedades que tinham até 10 
ha, desapareceram até 74%. Como consequência desse desaparecimento das 
pequenas propriedades agrícolas, também desapareceu muitas pessoas da 
área rural. A urgência em democratizar o crédito rural fez com que a Asse-
soar apresentasse alternativas para melhorar essa situação. A ideia do fundo 
rotativo4, o crédito da agricultura familiar, surgiu em 1986, quando Daniel 
Meurer era presidente da Assesoar, sendo efetivados anos mais tarde na ges-
tão de Ademir Dallazen. Contudo, uma vez que havia sido lançada a ideia, 
foi convertida em uma proposta (BRUG, 2015, p. 150). O crédito consistia em 
conceder ao agricultor familiar uma alternativa de investimento em forma 
de contratos solidários, ou seja, estabelecia que a própria base organizativa 

4 Camie van der Brug (2015), apresenta o fundo rotativo como uma ideia que surge em 1986, quando 
Daniel Meurer era presidente da Assesoar, posteriormente, amadurecida a ideia e a busca por par-
cerias, a Assesoar contratou Assis Miguel do Couto como responsável pelo fundo. Daniel Meurer 
lembra da situação que assolava o pais na crise dos anos 1980: “os agricultores eram descapitalizados 
de tal maneira que não tinha mais saída. Os Grupos de reflexão da Assesoar perderam seu sentido. A 
economia estava arrebentada. Era a época de muitas ocupações de terra e o inicio do trabalho com as 
associações para tirar as pessoas da crise”. (BRUG, 2015, p. 149-50).

dos produtores financiados se tornasse a garantia dos créditos concedidos. 
A ideia era trabalhar com o chamado “aval solidário” (BRUG, 2015, p.150), 
onde os agricultores não precisavam comprometer suas terras como garantia 
do crédito concedido, eles se responsabilizavam uns pelos outros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O contexto de desvinculação dos trabalhos entre a Assesoar e a Igreja 

Católica ocorreu ao longo dos anos, o ano de 1978 representa, apenas, o 
marco final com a assembleia que faz a opção pela ruptura deste “casamen-
to” de anos. No decorrer deste trabalho apresentamos o Getsop e a Assesoar 
como instituições que obtiveram resultados significativos, levando em con-
sideração suas áreas de atuação. Assim, o que podemos mencionar, nesses 
últimos momentos do texto, é que a Assesoar reinventou suas práticas por 
necessidade de qualificar o agricultor familiar e inseri-lo no campo das re-
lações sociais, econômicas e politicas das quais pertenciam suas demandas 
na região. A modernização trouxe, em evidência, o êxodo rural e aos que 
resistiram, caberia a uma instituição ampará-los para que sua permanência 
no campo se concretizasse.

Não caberia aqui fazer discussões de quem esteve com a razão, mas 
sim, apresentar os motivos para os quais tornaram uma parceria de anos 
apenas uma memória de lutas e resistências contra as forças do Estado e 
contra a almejada modernização do campo que mexia com o sentimento de 
muitos agricultores. Assim, a Assesoar garantiu que, mesmo com a ruptura, 
era capaz de conduzir suas praticas visando a democratização do acesso 
às politicas públicas e projetos destinados ao mundo rural. Além do nas-
cimento de movimentos sociais e do próprio Partido dos trabalhadores, a 
Assesoar garantiu uma politica de acesso ao crédito, o chamado fundo rota-
tivo que anos mais tarde, entre os anos de 1994 e 1995, fez nascer o Sistema 
Cresol vinculado ao Banco do Brasil.

Portanto, o acesso ao crédito, que deve ser tema de outras produções 
científicas e, outros movimentos de caráter social, fizeram da entidade uma 
instituição representativa dos interesses do agricultor familiar dessa região. 
Assegurando essas lutas anos mais tarde, novos programas foram surgindo 
com o intuito de garantir esse equilíbrio e essa visibilidade ao agricultor fa-
miliar do Sudoeste do Paraná.
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JUVENTUDE E A SUCESSÃO FAMILIAR RURAL: UM 
ESTUDO EM COMUNIDADES RURAIS DO ESTADO DO 

PARANÁ
Natália Oliveira Leite1

Sidemar Presotto Nunes2

RESUMO: O campo na região Sul do Brasil, assim como em outras regiões e 
países, vem sofrendo com o envelhecimento, a masculinização e a redução de sua 
população. Nesse contexto, se localiza a questão da permanência dos jovens no 
campo, principalmente daqueles oriundos de famílias com pouca terra. A “suces-
são familiar rural” é temática bastante conhecida e estudada no país, no entanto, 
na maior parte dos casos, considerada quase unicamente a partir de uma pers-
pectiva culturalista, interna da “unidade de produção”, onde se leva em conta 
as relações familiares, destacadamente o patriarcalismo, que inibiria as iniciati-
vas dos jovens e promoveria a migração destes para as cidades. Outros estudos 
realizam abordagens funcionalistas, que opõe cidade e campo, sem considerar a 
historicidade. Para efeitos deste trabalho, se desenvolveu pesquisa de campo em 
duas comunidades rurais com vistas a se compreender a problemática por meio 
de observação e entrevistas com os jovens e suas famílias. Uma das comunidades 
é formada majoritariamente por proprietários de pequenas áreas de terra, que 
também são bastante declivosas, e outra possui estrutura fundiária desigual – 
grandes e pequenos proprietários. Conclui-se que é necessário se considerar o 
acesso à terra e a dinâmica do domínio do capital financeiro sobre a agricultura 
– que altera constantemente o que, quanto, quem e como se produz no campo 
– como elementos centrais para se compreender a sucessão familiar rural e as 
possibilidades de permanência dos jovens no campo.

Palavras-chave: capital financeiro; monopólios; estrutura fundiária; jovens rurais.

INTRODUÇÃO
É lugar comum em alguns trabalhos de pesquisa sobre a juventude rea-

lizados no Brasil a preocupação com a permanência dos jovens no campo, ao 
que se convencionou chamar de sucessão familiar rural. Compreendendo-se 
como sucessão familiar rural a possibilidade de transferência da atividade eco-
nômica agrícola, da propriedade da terra e dos conhecimentos dos pais aos 
filhos. Esses trabalhos são justificados em função da preocupação quanto ao 
esvaziamento do campo, do futuro da pequena produção e da produção de 
alimentos básicos no país.

Embora a produção agropecuária brasileira continue crescendo, possi-
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Câmpus Dois Vizinhos. E-mail: natalialeite96@hotmail.com. 

2 Professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, Câmpus Dois Vizinhos. E-mail: 
sidemarnunes@hotmail.com.
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bilitada por um maior nível da divisão social do trabalho e a elevação do grau 
de mecanização da maior parte das atividades agropecuárias, a redução no 
número de estabelecimentos agropecuários em regiões mais consolidadas, 
como é o Sul do Brasil (-15% entre 2006 e 2017, segundo o Censo Agrope-
cuário), bem como no número de ocupações agrícolas, corrobora se tratar de 
uma questão concreta.

Ocorre, no entanto, que grande parte dos trabalhos de pesquisa estuda 
esse problema não a partir das condições materiais concretas que contribuem 
para que os jovens permaneçam ou migrem, nem mesmo analisam essas pos-
sibilidades em função das mudanças que se opera na realidade agropecuária. 
Priorizam uma abordagem funcionalista – centrada na oposição cidade-cam-
po, tal como proposta em Sorokin, Zimmerman e Galpin (1981) – ou culturalis-
ta, que identifica o patriarcalismo como a causa da não permanência dos jovens 
no campo, a partir do desenvolvimento da teoria weberiana norte-americana, 
como afirma Martins (1981). Outros, ainda, atribuem demasiada importância 
às opções de lazer e educação, sem levar em consideração o conjunto de mu-
danças mais amplas em curso na sociedade.

Neste trabalho, pretende-se analisar a sucessão familiar rural a partir da 
dinâmica imposta pelo capital financeiro, que constantemente altera as ne-
cessidades de capital na agricultura, ao mesmo tempo em que também cria e 
dissolve atividades agrícolas em função de seus objetivos, além de modificar 
a necessidade de trabalho vivo, por meio da mecanização, o que poderá ser 
verificado nos casos estudados.

Além da dinâmica do capital financeiro, outro aspecto, considerado pelo 
presente trabalho, é a estrutura fundiária. De acordo com o Censo Agropecuá-
rio 2017, mais de 50% dos estabelecimentos agropecuários brasileiros possuem 
menos de 10 hectares de terra e a área média destes é 3,17 hectares. No Paraná, 
45% dos estabelecimentos possuem até 10 ha e a área média destes é de aproxi-
madamente 4,2 ha. Dado o tipo de agricultura desenvolvida no país, voltada à 
produção para exportação de grãos, além da elevação do grau de mecanização 
que reduz a necessidade de trabalho – é possível afirmar que áreas desse tama-
nho são insuficientes para a permanência de jovens no campo.

É nesse contexto que se inserem as duas comunidades rurais estudadas: a 
Linha Jacutinga, localizada no município de Dois Vizinhos, Sudoeste do estado 
do Paraná; e a Gleba Dez, localizada no município de Moreira Sales, região 
Centro Ocidental do Paraná. A primeira comunidade é formada por pequenos 
proprietários de terra, enquanto a segunda possui uma estrutura fundiária de-
sigual, com a presença de pequenos e grandes proprietários de terra.

O trabalho teve como objetivo analisar como os dois fatores, acima elen-

cados, interferem nas possibilidades de os jovens permanecerem no campo. 
Para efeitos deste trabalho, foram considerados jovens aqueles com idade entre 
18 e 29 anos, o que para a região pesquisada, corresponde com a idade em que 
ocorre a migração em função do trabalho e estudos.

1. O DOMÍNIO DO CAPITAL FINANCEIRO E A AGRICULTURA 
NO BRASIL

O capital financeiro é compreendido como uma nova fase do capitalismo. 
Segundo Medeiros (2017), o motor desse novo período é a união do capital 
bancário com os grandes grupos industriais, originando o capital financeiro. 
Vitalli, Gattfelder e Battiston (2011), concluíram que grandes corporações, em 
sua maioria instituições financeiras, controlavam cerca de 40% da rede de po-
der das empresas de capital aberto no mundo.

O capital financeiro vem fazendo com que vários setores da economia se 
modifiquem e um deles é a agricultura. Para Medeiros (2017), a última década 
do século XX e a primeira do século XXI viram o papel do capital financeiro 
avançar sobre a agricultura de forma intensa.

Nos últimos anos, a maior parte das empresas de capital nacional foi pas-
sando às mãos do capital financeiro internacional, de forma que a agricultura 
brasileira, atualmente, é controlada por esse capital (NUNES, 2015). Grande 
parte das empresas que foram adquiridas pelo capital internacional eram as 
principais representantes em seus setores. Para Medeiros (2017), essas com-
pras tiveram por objetivo eliminar concorrentes e absorver seu conhecimento 
produtivo e dos mercados específicos, além de ser uma estratégia monopolista. 
Essas empresas passam a determinar o que será produzido, quem e quando. O 
campo passa a produzir para atender às suas demandas e objetivos.

Atualmente, as indústrias que controlam a agricultura brasileira são qua-
se na totalidade empresas sob o controle do capital financeiro internacional. 
Um dos principais países agrícolas do mundo depende quase totalmente de 
empresas imperialistas/ monopolistas com sede nos Estados Unidos e Europa 
para continuar produzindo (NUNES, 2015). Elas dominam as tecnologias e fi-
nanciamentos para a agricultura, de forma que os mesmos grupos vendem e 
financiam. De acordo com Medeiros (2017), ainda mais importante que a pes-
quisa e desenvolvimento é a capacidade de difusão dessas tecnologias.

Essas empresas vendem ao Brasil a genética de sementes e animais, bem 
como também as tecnologias utilizadas na produção de máquinas e equipa-
mentos agrícolas (além da própria fabricação), os fertilizantes e suprimento 
para nutrição dos animais. Controlam praticamente a totalidade das fases da 
produção.
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Nunes (2015), apresenta no quadro a seguir as empresas estrangeiras, 
monopolistas/imperialistas, que controlam os principais setores da agricultura 
brasileira.

Quadro 1 – Empresas estrangeiras que controlam os principais setores da agricul-
tura brasileira

Setores Empresas

Colheitadeiras
AGCO (Massey Ferguson e Valtra), CNH (Case e 
New Holland) e John Deere – 100% do mercado 
em 2014

Tratores
AGCO (Massey Ferguson e Valtra), CNH (Case 
e New Holland) e John Deere – 93% do mercado 
em 2014

Equipamentos agrícolas em 
geral e armazenagem de grãos*

AGCO (Massey Ferguson, Valtra, Challenger, 
GSI, Agromarau, Integra-Pro, Kepler Weber), 
CNH (Case, New Holland, Steyr).

Fertilizantes Yara, Mosaic, Nutrien (75% dos fertilizantes são 
importados)

Sementes e biotecnologia Dow/DuPont (Pioneer, Morgan), Nidera, Bayer 
(Monsanto), Limagrain, ChemChina (Syngenta)

Agrotóxicos Dow/Dupont; Bayer, Basf, ChemChina (Syngen-
ta)

Genética de aves Cobb e Aviagen (Ross)

Genética de suínos Genus (Agroceres-Pic), DanBred, Seghers, Topigs 
Norsvin, Choice Genetics.

Genética de bovinos Alta Genetics, Semex, Selected Sires, CRI-Genex, 
ABS/Gênus, CRV Lagoa.

Suprimentos para nutrição 
animal** Basf, Cargill, Alltech

Industrialização/ Processamen-
to

Cargill, Bunge, Nestlé, Parmalat, Danone, Uni-
lever, Kraft/Heinz, British American Tobaco, 
Mondeléz, Philip Morris, PepsiCo, Coca Cola, 
Tyson Foods.

Exportação de grãos Bunge, Cargill, ADM e Louis Dreyfus

Financiamento agrícola AGCO, CNH (CNH Capital), Cargill, Bunge, 
ADM

Varejo alimentar Carrefour, WalMart, Pão de Açúcar

Fonte: Nunes (2015).

O quadro acima permite visualizar que são poucas as empresas que con-
trolam as tecnologias utilizadas na agricultura brasileira. O capital financeiro 
atua controlando direta ou indiretamente a produção agrícola. Promove rápi-
dos processos de aquisições e fusões, muitas dessas empresas entram e saem 
do país em curto espaço de tempo, porém algumas são constituídas e dissolvi-

das com grande rapidez. No que se refere ao como produzir, modifica constan-
temente as necessidades mínimas de capital para se ingressar ou permanecer 
na atividade agrícola (NUNES, 2015). A mecanização é uma de suas formas.

De acordo com Medeiros (2017), os últimos governos do país procura-
ram desenvolver políticas, principalmente por meio do financiamento pú-
blico do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, 
para constituir monopólios brasileiros, como foi o caso dos grupos JBS e BRF. 
Ou seja, considerando que as empresas estrangeiras ganhavam força e ad-
quiriam empresas de capital nacional, houve a tentativa de firmar algumas 
empresas de capital nacional no cenário internacional e sobreviver à ofensiva 
dos monopólios estrangeiros.

A mecanização agrícola é algo que continua se desenvolvendo. Entre os 
Censos Agropecuários de 2006 e 2017 o número de tratores cresceu cerca de 
50% na agricultura, passou de 820.673 em 2006 para 1.220.634 em 2017, viabi-
lizado pelo financiamento privado e do Estado. Estes tratores estavam distri-
buídos, segundo o Censo, em 733.997 estabelecimentos agropecuários (IBGE, 
2018), o que corresponde somente 14,4% de um total de 5,1 milhões de proprie-
dades rurais. A utilização de tratores é um importante indicador do grau de 
mecanização, embora não o único.

De um lado, o campo está cada vez mais se modernizando, principalmen-
te em relação aos processos e ao conteúdo do trabalho, mantendo, todavia, a 
sua subordinação à lógica da mercadoria. Como decorrência desse processo, um 
grande número de pequenos agricultores vendem suas terras e abandonam o 
campo (CARA, 2012). Isso vem acontecendo pelo fato de os pequenos agriculto-
res, além de não possuírem terra o suficiente para viabilizar o acesso à mecani-
zação, não possuem também incentivos para fazer melhoramentos, o que acaba 
acarretando na falta de competitividade no mercado com os grandes produtores, 
levando-os a vender suas propriedades. Por outro lado, a maior parte dos inves-
timentos vai para o grande investidor, aquele que possui capital.

O domínio do capital financeiro também acarreta na concentração da 
produção agrícola em alguns produtos, principalmente naqueles destinados 
à exportação. Nos últimos anos, a agricultura brasileira está centrada na pro-
dução de poucos produtos destinados à exportação (soja, milho, frango e car-
ne bovina). A produção de soja no Brasil, na safra de 2017/2018, segundo a 
Conab, foi de 116 milhões de toneladas (dados atualizados em maio de 2018). 
Hoje, o Brasil é o segundo maior produtor de soja no mundo, entretanto, o 
consumo interno da soja em grão foi de 59 milhões de toneladas, a exporta-
ção de soja em grão é de 68,1 milhões de toneladas, a exportação de farelo de 
soja 14,2 milhões de toneladas e a exportação de óleo de soja 1,3 milhões de 
toneladas (EMBRAPA, 2018).
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Tabela 1- Produção e exportações de soja no Brasil em 2017/2018

Quantidade (milhões de toneladas)

Produção 116
Consumo Interno 59
Exportação em grão 68,1
Exportação em farelo de soja 14,2
Exportação em óleo 1,3
Total das exportações 83,6
% Exportado sobre produzido 72

Fonte: Embrapa (2018).

Pelos dados, pode-se observar que a produção de soja é voltada, princi-
palmente, para a exportação, isso sem considerar que grande parte do consu-
mo de soja destinada à produção de carne também se destina à exportação. A 
soma do total exportado com o consumo interno é maior do que a produção, 
possivelmente em função da comercialização dos estoques de anos anteriores.

Em relação à produção de milho, o Brasil é o terceiro maior produtor 
mundial. Segundo a Conab estima-se que na safra 2017/2018 a produção de 
milho seja de 88,6 milhões de toneladas. Em 2012 produziu cerca de 70 milhões 
de toneladas e nas últimas safras se destaca como terceiro ou quarto maior 
exportador mundial do grão (EMBRAPA, 2012). O país também é um grande 
produtor mundial de carne bovina, respondendo por 16,3% a produção mun-
dial (EMBRAPA, 2017).

Para a produção de grãos em larga escala é cada vez maior a necessida-
de de novas tecnologias, de forma que cresce o uso de novos produtos como 
fertilizantes, agrotóxicos, sementes geneticamente modificadas e implemen-
tos agrícolas. No entanto, essas tecnologias se encontram sob o controle de 
poucos, que acabaram monopolizando o mercado brasileiro, como Nunes 
(2015) diz:

Na agricultura, além de atuarem na industrialização dos alimentos, pro-
dução de máquinas, venda de fertilizantes, controle genético, exportação 
de grãos e outros, as empresas imperialistas também respondem pelo 
financiamento, principalmente aos grandes produtores. Desta forma 
possuem o controle de todos os ramos da produção (NUNES, 2015, p.10).

Ou seja, o domínio dos principais ramos da agricultura brasileira por um 
grupo reduzido de corporações impõe o seu ritmo de desenvolvimento da téc-
nica e das tecnologias, altera os níveis mínimos de capital necessário e modifica 
a quantidade de trabalho vivo necessário à produção agrícola. Dessa forma, a 
dinâmica imposta pelo capital financeiro contribui para modificar as possibili-
dades da permanência ou não dos jovens no campo.

2. A ESTRUTURA FUNDIÁRIA

Para melhor compreender a estrutura fundiária brasileira, e estudá-la, é 
preciso apresentar alguns conceitos. Um deles é o de estabelecimento agrope-
cuário, que segundo o Censo Agropecuário 2017, p. 17 

É toda unidade de produção/exploração dedicada, total ou parcialmen-
te, a atividades agropecuárias, florestais e aquícolas, independentemen-
te de seu tamanho, de sua forma jurídica (se pertence a um produtor, a 
vários produtores, a uma empresa, a um conjunto de empresas etc.), ou 
de sua localização (área urbana ou rural), tendo como objetivo a produ-
ção, seja para venda (comercialização da produção) ou para subsistência 
(sustento do produtor ou de sua família).

É importante ressaltar que um único proprietário pode ser dono de gran-
des áreas em função de que estabelecimentos com áreas descontínuas, locali-
zadas em municípios diferentes, ou que o trabalho é desenvolvido por equipes 
diferentes de trabalhadores, ou, ainda, que utilizam maquinários distintos, são 
considerados como estabelecimentos diferentes, mesmo que sob o controle do 
mesmo proprietário. Segundo o Censo Agropecuário:

As áreas não contínuas, exploradas por um mesmo produtor, foram con-
sideradas como um único estabelecimento, desde que estivessem situa-
das no mesmo município, utilizassem os mesmos recursos técnicos (má-
quinas, implementos e instrumentos agrários, animais de trabalho etc.) e 
os mesmos recursos humanos (o mesmo pessoal), e, também, desde que 
estivessem subordinadas a uma única administração: a do produtor ou a 
do administrador (CENSO AGROPECUÁRIO, 2017, p. 12 – grifos nossos).

O conceito de estabelecimento agropecuário, adotado pelo IBGE, enco-
bre a real estrutura fundiária, segundo a definição acima, pois é possível que 
uma mesma pessoa seja proprietária de diversos estabelecimentos, caso estes 
possuam áreas descontínuas, o que é comum para os grandes proprietários de 
terra no Brasil. O Grupo Bom Futuro, por exemplo, um dos maiores do país, 
com 520 mil hectares cultivados (Grupo Bom Futuro, 2018), possui terras em 
diferentes municípios e estados do país, de forma que a área total foi dividida 
pelo IBGE em muitos estabelecimentos, já que em 2010 o grupo possuía 86 fa-
zendas, conforme divulgado em seu site na Internet.

O Brasil possui uma das estruturas fundiárias mais desiguais do mundo. 
De um lado, poucos e grandes latifundiários que possuem grande porção de 
terras e, de outro lado, há um grande número de minifúndios com menos de 
1 ha. Segundo dados preliminares do Censo Agropecuário do ano de 2017, o 
Brasil possui 606.923 estabelecimentos com menos de 1ha e que ocupam uma 
área de 277.534 ha e, por outro lado, temos apenas 2.400 estabelecimentos com 
mais de 10.000 ha onde se tem a área de 51.923.420 ha, conforme os dados pre-
liminares do Censo Agropecuário. Cerca de 50% dos 5,07 milhões de estabele-



158 159158 159

NATÁLIA OLIVEIRA LEITE  –  SIDEMAR PRESOTTO NUNESO IMPERIALISMO E QUESTÃO AGRÁRIA: A LUTA DE CLASSES NO CAMPO BRASILEIRO

cimentos agropecuários brasileiros possui menos de 10 ha.

O quadro a seguir mostra dados em relação à área dos estabelecimentos 
no país.

Quadro 2 – Grupo de área dos estabelecimentos agropecuários no Brasil em 2017

Grupo de Área
Números de 
Estabeleci-
mentos

% total Área (ha) Área média 
(ha)

Menos de 1 ha 606.923
50

277.534
3,2

De 1 a menos de 10 ha 1.925.839 7.711.580
De 10 a menos de 50 ha 1.595.966 31,5 36.854.205 23,0
De 50 a menos de 100 ha 394.949 7,8 26.926.140 68,2
De 100 a menos de 500 
há 365.452 7,2 74.164.629 203,0

De 500 a menos de 
10.000 há 103.148 2,0 152.492.821 1.478,4

De 10.000 a mais ha 2.400 0,0 51.823.420 21.634,8
Produtores sem área 76.671 1,5 0,0
Total 5.071.348 100,0 350.253.329 73,0

Fonte: Elaborado com base nos resultados do Censo Agropecuário 2017 – Resultados Preliminares

Essa estrutura desigual contribui para que os pequenos proprietários se 
inviabilizem, restando a possibilidade da venda ou arrendamento para produ-
tores maiores. O estado do Paraná, segundo os dados preliminares do Censo 
Agropecuário 2017, possuía 371.063 estabelecimentos agropecuários em 2006, 
e em 2017 eram 305.115, uma redução de 17,8% em onze anos. Destes, 24.876 
possuem menos de 1 ha, totalizando uma área de 10.975 ha, e 115.378 possuem 
entre 1 e 10 ha, totalizando 584.951 ha. Portanto, os estabelecimentos de até 10 
ha são cerca de 140 mil (45% do total) e possuem área média de 4,17ha. Apenas 
35 estabelecimentos possuem mais de 10.000 ha, que juntos possuem 674.885 
ha (área média de 19,2 mil ha).

O quadro a seguir mostra dados em relação à área dos estabelecimentos 
no estado do Paraná.

Quadro 3 – Grupo de área dos estabelecimentos agropecuários no estado do Para-
ná em 2017

Grupo de Área (ha) Números de Es-
tabelecimentos

% total Área (ha) Área média (ha)

Menos de 1 ha 24.876
45,6

10.975
4,2De 1 a menos de 10 115.378 584.951

De 10 a menos de 50 118.847 38,9 2.624.203 22,1

De 50 a menos de 
100 20.100 6,6 1.414.030 70,3
De 100 a menos de 
500 20.441 6,7 4.382.882 214,4
De 500 a menos de 
10.000 4.333 1,4 5.044.448 1164,2
De 10.000 a mais 35 0,01 674.885 19282,4
Produtores sem área 929 0,3 0,0
Total 305.115 100 14.736.374 48,3

Fonte: Elaborado com base nos resultados do Censo Agropecuário 2017 – Resultados Preliminares

Por meio desses dados, podemos perceber que o Brasil tem uma grande 
concentração de terras em mãos de poucos proprietários e, por outro lado, tem 
o tamanho reduzido da área de terra de grande parte dos agricultores familia-
res/camponeses.

O tamanho reduzido dos estabelecimentos é um fator que contribui para 
levar à migração da área rural para a área urbana, pois inviabiliza que todos 
os membros da família possam desenvolver atividades econômicas agrícolas 
em áreas muito reduzidas, principalmente quando a evolução da mecaniza-
ção passa a exigir áreas e quantidade mínima de capital cada vez maiores.

As seções seguintes analisam, em função desse quadro, a realidade das 
comunidades rurais localizadas no estado do Paraná e as possibilidades da 
permanência dos jovens no campo.

3. A COMUNIDADE LINHA JACUTINGA – DOIS VIZINHOS, 
PARANÁ

A comunidade Linha Jacutinga está localizada no município de Dois Vi-
zinhos, Sudoeste Paranaense. Os dados foram obtidos por meio de trabalho 
anterior desenvolvido por um dos autores (LEITE, 2017).

A comunidade é formada por pequenas propriedades. Foram realizadas 
entrevistas com 14 famílias e com informantes-chave. Elaborou-se um roteiro 
de entrevistas com o objetivo de levantar informações como: número de pes-
soas por família, tamanho das propriedades, atividades econômicas, acesso 
a políticas públicas (habitação rural, seguro Proagro, Pronaf, PAA e PNAE).

A história da comunidade está ligada com a Revolta dos Posseiros, pois 
quando seus primeiros moradores chegaram nela, por volta de 1948, vindos de 
Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, estava ocorrendo as primeiras disputas 
por terra na região. Anos mais tarde se deu início à Revolta dos Posseiros.

A Revolta dos Posseiros aconteceu onde são atualmente os municípios 
de Capanema, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Pato Branco, Pranchita, Santo 
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Antônio do Sudoeste e Verê. Ela teve início nos anos de 1957 com a disputa pela 
posse das glebas Missões e Chopim. O governo implantou a CANGO (Colônia 
Agrícola Nacional General Osório) na região, em 1943, que era um projeto de 
incentivo à colonização, que tinha por objetivo intensificar a colonização com 
a vinda de Gaúchos e Catarinenses. Outra companhia colonizadora, a CITLA 
(Clevelândia Industrial e Territorial LTDA), se instala na região na circunstân-
cia de herdeira das glebas (VORPAGEL, 2008, p.01).

Nessa época houve muitos conflitos na região entre as companhias e os 
colonos, essas companhias tinham jagunços contratados para serem corretores 
das terras, porém era comum eles fazerem outros serviços. Esse conflito foi 
marcado também pelo grande número de mortes (VORPAGEL, 2008, p.07).

A Revolta dos Posseiros é bastante conhecida pelo fato de os colonos saí-
rem vitoriosos. Para conquistar a vitória, eles se organizaram, entraram nos es-
critórios das companhias e deram fim aos documentos que foram obrigados a 
assinar. Também expulsaram os jagunços e funcionários. Somente anos depois, 
a partir de 1962, que as terras foram tituladas pelo GETSOP (Grupo Executivo 
para as Terras do Sudoeste do Paraná) que tinha como objeto resolver os pro-
blemas da legalização das terras.

Grande parte dos moradores que vinham para a comunidade era oriunda 
do Rio Grande do Sul. Nos primeiros anos eram poucas as famílias, em 1948 
eram apenas quatro. Quando eles chegaram onde hoje é a comunidade era 
tudo mata, alguns chegavam ao local e escolhiam um lote para sua família e 
parentes ou compravam de terceiros. Após esse processo, eles voltavam para 
sua cidade natal onde buscavam a família e alguns bens materiais.

Quando voltavam ao local marcado, esses posseiros começavam a tra-
balhar, derrubavam a mata para a construção das casas e plantações para o 
consumo da família. A produção do porco-safra se iniciou na comunidade nos 
anos 50, juntamente com o ciclo da madeira e com a produção de grãos (milho, 
feijão e arroz). Esse ciclo de produção durou até o final dos nos 70. Na década 
de 80 começou a produção de suínos em sistema fechado, juntamente com a 
produção de grãos.

Nos anos 90, na comunidade, se dá início à produção de fumo (fumicul-
tura) e de bicho da seda (sericicultura). Nessa mesma década, começa a orga-
nização dos agricultores em uma pequena associação que tinha como objetivo 
produzir alimentos derivados da cana (açúcar mascavo, cachaça entre outros). 
No final dos anos 90, e começo dos anos 2000, essas três atividades foram subs-
tituídas pela produção de leite. Assim como as anteriores, a atividade leitei-
ra exigia pouco capital e bastante trabalho, além da possibilidade de “renda” 
mensal. Por esse motivo, os agricultores migraram para a atividade leiteira, 
que teve também bastante incentivo e investimentos de políticas públicas, e é 

uma atividade que atualmente está consolidada no mercado regional.

 A comunidade é formada majoritariamente por pequenas propriedades 
e tem atualmente 38 famílias. Destas, 14 foram entrevistadas.

O quadro a seguir mostra alguns dados obtidos na comunidade Linha 
Jacutinga.

Quadro 4 – Número de pessoas por família, tamanho da área de terra, atividades 
agrícolas e número de pessoas com mais de 60 anos entre as famílias entrevista-

das na Linha Jacutinga.

Esta-
beleci-
mento

Família N° pes-
soas

N° de 
jovens 
(18-29 
anos)

Área 
(ha)

Atividades Econô-
micas

Pessoas 
com mais 
de 60 anos

1 1 5 1 33 Leite e grãos (soja) 0

2 1 6 0 116 Gado de corte 2

3 1 2 0 12 Leite e grãos (milho) 2

4 1 4 2 7 Leite e grãos (milho 
e soja) 0

5 1 4 2 111 Leite e grãos (soja e 
milho) 0

6 1 2 1 1
Produz alimentos 
somente para sub-
sistência

1

7 1 3 0 25 Leite e grãos (soja) 2

8 1 3 0 5 Leite 3

9 1 2 0 17 Gado de corte 2

10 1 4 1 3 Leite, queijo e ovos 0

11 1 4 1 2 Arrenda a terra 0

12 1 3 0 Área 
cedida

Produz alimentos 
somente para sub-
sistência

2

13 1 2 0 6
Produz alimentos 
somente para sub-
sistência

2

14 1 2 0 8
Produz alimentos 
somente para sub-
sistência

1

Fonte: Dados da pesquisa

Devido à restrição de área (grande parte possui áreas pequenas e os solos 
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são bastante declivosos), apenas cinco das quatorze famílias possuem produ-
ção de grãos (soja e milho) em parte da área e nenhuma produz exclusivamente 
esse tipo de produto agrícola. Sete produzem leite, duas gado de corte e quatro 
produzem apenas alimentos para subsistência. Praticamente todas as famílias 
produzem para a subsistência hortaliças, aves, frutas, feijão, suínos.

A área de terra dos estabelecimentos agropecuários 2 e 5 é bem superior 
à dos demais entrevistados, mas trata-se de terras bastante declivosas, em que 
grande parte é coberta por mata. Mesmo assim, são estes que possuem maiores 
possibilidades de permanência de jovens e onde já houve a sucessão, como é 
o caso do estabelecimento 2, onde convivem três gerações (avós, pais e filhos).

Nos dias atuais, a comunidade é composta, na sua grande maioria, por 
famílias formadas apenas pelo casal, já que os filhos migraram em busca de 
emprego. Ainda há casos de pessoas idosas que decidiram voltar para o campo 
em busca de uma vida mais tranquila, segundo os entrevistados, por esse moti-
vo que 35% das propriedades são de pessoas com mais de 60 anos e que vivem 
da aposentadoria (LEITE, 2017).

Através desses dados podemos observar que o campo está cada vez mais 
envelhecendo, pelos seguintes fatores: saída dos jovens, mudança demográfica 
ocorrida no país e a expansão da política de previdência no campo que consi-
derou os pequenos agricultores e trabalhadores rurais na condição de segura-
dos especiais. Atualmente, na comunidade, residem apenas 15 jovens de um 
total de 38 famílias, desses 15 jovens apenas oito foram entrevistados.

O quadro seguir mostra alguns dados obtidos na comunidade em relação 
aos jovens.

Quadro 5 – Atividades realizadas pelos jovens da comunidade Linha Jacutinga.

Famílias
N° de 
jovens 
(18-29 
anos)

Jovens que 
trabalham na 
propriedade

Jovens que 
trabalham 
na proprie-
dade e tem 
sua própria 
atividade 
como fonte 
de renda

Jovens que 
somente 
residem na 
comunida-
de

Jovens que 
trabalham na 
propriedade em 
tempo parcial

1 1 1 0 0 0

2 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0

4 2 1 0 1 1

5 2 2 0 0 0

6 1 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0

10 1 1 1 0 1

11 1 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0

Total 8 5 1 1 2

Fonte: Dados da pesquisa

Apenas cinco jovens trabalhavam com sua família. Em muitos casos os 
jovens não recebem nenhum pagamento em dinheiro pelo trabalho realizado.

4. A COMUNIDADE GLEBA DEZ – MOREIRA SALES, PARANÁ

O município de Moreira Sales está localizado na região Centro Ocidental 
paranaense. Segundo o IBGE, no ano de 2010, a população de Moreira Sales era 
de 12.606 habitantes.

De acordo com a prefeitura municipal de Moreira Sales, em meados dos 
anos de 1940 a colonização da região centro ocidental se intensificou pelo en-
contro de dois movimentos colonizadores: a expansão da cafeicultura vindo 
do norte paranaense e o movimento dos gaúchos e catarinenses vindos do 
oeste paranaense.

Na década de 1950 o senhor João Moreira Salles, comerciante, banqueiro 
fundador do Unibanco, adquiriu terras na região. Ele tinha por objetivo colo-
nizar sua própria fazenda e abrir parte dela para começar o plantio de café, já 
que ele também era um grande comerciante do produto. Nesse mesmo ano, ele 
enviou alguns homens à região para realizar essas tarefas. Quando os enge-
nheiros começaram a divisão e comercialização das terras onde está localizado 
o município, deu-se início ao projeto e a construção da cidade.

As informações obtidas nesse trabalho, em relação à comunidade Gleba 
Dez, foram através da vivência da autora na comunidade e em uma reunião 
realizada com os moradores.

Os primeiros moradores da região começaram a chegar por volta de 1950. 
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Nessa época, a paisagem era tudo mata. Para chegarem onde hoje é a comu-
nidade vinham à cavalo, abrindo picadas (caminhos aberto no meio da mata).

Ao chegar ao local, eles derrubavam as árvores e em seguida já planta-
vam para o autoconsumo. No começo só vinham os homens, as mulheres e 
crianças ficavam em povoados próximos ou em Paraná d’Oeste (hoje distrito 
de Moreira Sales).

As casas eram todas construídas próximas às minas (nascentes de água), 
córregos ou rios. Essas casas eram construídas com as madeiras que eram der-
rubadas. As casas eram normalmente altas tanto por causa dos animais, quanto 
por serem próximas aos rios, por medo das enchentes. Depois que estava tudo 
pronto, o restante da família se mudava para a comunidade para começar os 
trabalhos no campo.

Nessa época, as famílias produziam hortelã, nas baixadas e proximidades 
dos rios, e, também, plantavam café. Nos anos 50 e 60, no norte paranaense, era 
grande a produção de café.

Nos anos 70 foi o auge da produção de café. Nessa década, a comunidade 
possuía o maior número de famílias, cerca de 90 famílias. As famílias também 
trabalhavam com feijão, algodão e outros alimentos para a subsistência (milho, 
arroz, mandioca, amendoim) e alimentação dos animais.

Já na década de 80 residiam na comunidade aproximadamente 70 famí-
lias, a maior parte das famílias que deixavam o local migraram para Rondô-
nia e Mato Grosso. A produção na comunidade continuava sendo os mesmos 
gêneros, porém teve um crescimento no número de propriedades que produ-
ziam algodão.

Já nos anos 90, a comunidade possuía 52 famílias, entretanto, nessa dé-
cada, um número grande de famílias migrou para as cidades. Muitas delas 
migraram para o estado de São Paulo, porém esse número de famílias não 
oscilou muito, pois outras famílias se mudaram para a comunidade. Nessa 
década, o auge da produção foi o algodão, porém também tinha um número 
grande de famílias que trabalhavam com a produção de mandioca e uma 
pequena produção de soja começava.

 Nos anos 2000, começa, na comunidade, a produção de leite, pois di-
ferentemente das outras produções, que a renda era por safra, o leite pos-
sibilitava uma renda mensal. Nessa mesma década, começou a crescer, na 
comunidade, a produção de grãos (soja, trigo e milho), e com o crescimento 
da produção de grãos, houve um aumento do uso de tecnologias, particular-
mente de máquinas e implementos agrícolas. A partir dos anos 2000 o núme-
ro de famílias da comunidade foi diminuindo.

Quando essa pesquisa foi realizada, a comunidade Gleba Dez possuía 
24 estabelecimentos e 19 famílias, 85% das famílias tem sua renda obtida 
direta ou indiretamente através da produção de grãos (soja, milho e trigo). 
Algumas propriedades possuem mais de uma família residindo no mesmo 
imóvel e, em outras, não há ninguém – são arrendadas ou os proprietários 
de outras cidades realizam o cultivo. O quadro a seguir mostra alguns dados 
obtidos na comunidade Gleba Dez.

Quadro 6 – Número de famílias, área e produção agrícola nos imóveis 
rurais da Comunidade Gleba Dez, em Moreira Sales – PR, em 2018.
Estabele-
cimento

N° Famí-
lias

N° 
pes-
soas

N° 
jovens 
(18-29 
anos)

Área 
(ha)

Atividades eco-
nômicas

N° de pessoas 
com mais de 
60 anos

1 1 3 0 24 Grãos 2
2 2 9 2 14 Leite/arrendada 

para produção 
de grãos

3

3 1 2 0 31 Grãos 1
4 1 2 1 7 Leite 0
5 1 5 0 7 Frutas 0
6 1 3 0 4 Mandioca 1
7 2 8 1 77 Grãos 2
8 1 2 0 6 Arrendada para 

produção de 
grãos

2

9 2 5 1 24 Arrendada para 
produção de 
grãos

2

10 1 2 0 3 Grãos 0
11 1 7 1 15 Leite 1
12 1 2 0 4 Leite 0
13 1 5 2 169 Grãos 0
14 0 0 0 242 Grãos 0
15 0 0 0 96 Grãos 0
16 0 0 0 36 Grãos 0
17 0 0 0 72 Arrendada para 

produção de 
grãos

0

18 0 0 0 12 Arrendada para 
produção de 
grãos

0
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19 0 0 0 12 Arrendada para 
produção de 
grãos

0

20 0 0 0 29 Grãos 0
21 0 0 0 7 Arrendada para 

produção de 
grãos

0

22 1 4 0 484 Grãos 0
23 2 7 0 242 Grãos 0
24 0 0 0 29 Grãos 0

Fonte: Dados da pesquisa

Para melhor compreensão, será realizada uma análise dos dados acima 
em duas partes. Inicialmente, analisaremos os treze primeiros estabelecimen-
tos que são de pessoas que residem na comunidade, que obtêm parcialmente 
ou totalmente sua renda de dentro do estabelecimento. Dessa forma podemos 
observar que, 54% dos estabelecimentos pertencem a pessoas que residem na 
comunidade. Entretanto, a comunidade possui uma área total de 1.646 hecta-
res, e desta área apenas 23% das terras da comunidade são de pessoas que resi-
dem nela. São produtores de grãos, porém também há famílias que trabalham 
na produção de leite, frutas e mandioca.

Os onze últimos estabelecimentos são de proprietários que não residem 
na comunidade. Eles respondem por 46% dos estabelecimentos, mas juntos 
controlam 77% da área de terra da comunidade, de forma que a maior parte 
das terras da comunidade está nas mãos de pessoas que não residem nela, e 
todos esses estabelecimentos trabalham com produção de grãos, até mesmo 
os que arrendam terras.

Em relação ao quadro acima, ainda podemos ver que alguns estabele-
cimentos possuem grande área de terra, segundo os padrões da região. Isso 
não ocorre somente na comunidade, mas em todo o município de Moreira 
Sales e se deve ao fato de grandes proprietários irem comprando as proprie-
dades menores no entorno da sua, de forma que o número de famílias na 
comunidade vem caindo. Todas as famílias que residem na comunidade têm 
na propriedade produção de alimentos para subsistência, como hortaliças, 
leite, suínos, aves, frutas, feijão.

A comunidade, atualmente, é composta na maior parte por pessoas com 
mais de 30 anos e 45% das famílias tem algum membro com mais de 60 anos 
de idade que são aposentados. Entretanto, a renda dessas famílias não é so-
mente da aposentadoria.

Os números abaixo demonstram que há na comunidade um número 

muito pequeno de jovens. Alguns desses jovens, que ainda moram na comu-
nidade, são menores de idade e alguns relatam que ao completar 18 anos irão 
embora em busca de novas oportunidades, que no momento o campo não 
está oferecendo.

O quadro a seguir mostra alguns dados sobre os jovens que vivem na 
comunidade.

Quadro 07 – Atividades realizadas pelos jovens da comunidade Gleba Dez
Família N° de 

jovens 
(18-29 
anos)

Jovens que 
trabalham 
na proprie-
dade

Jovens que traba-
lham na proprie-
dade e tem sua 
própria atividade 
como fonte de 
renda

Jovens que 
trabalham na 
propriedade 
em tempo 
parcial

Jovens que 
somente 
moram na 
comuni-
dade

1 0 0 0 0 0
2 2 1 0 1 1
3 0 0 0 0 0
4 1 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 1 1 1 0 0
8 0 0 0 0 0
9 1 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0

1

11 1 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 2 1 1 0 1
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
Total 8 4 3 1 2

Fonte: Dados da pesquisa

Nos dias atuais, das 19 famílias que residem na comunidade Gleba Dez 
apenas cinco possuem jovens entre 18 e 29 anos.
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Desses oito jovens que residem na comunidade apenas três trabalham e 
já tem sua fonte de renda própria. Um jovem está começando um projeto pro-
dutivo, três jovens somente residem, e estudam em outro município, e o último 
jovem apenas mora na comunidade, pois optou em ficar próximo da família.

Na comunidade, muitas famílias não possui uma preocupação de qual 
será o futuro da propriedade. Desejam que os filhos busquem novas oportu-
nidades nas cidades, pois para eles o campo não as oferece. Por outro lado, 
uma pequena parte dos pais apoiam os filhos a ficarem no campo, oferecendo 
condições e incentivando os jovens na implantação de novos projetos ou me-
lhorando os que já possuem.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As comunidades estudadas possuem história e estrutura fundiária dis-
tintas. A Linha Jacutinga resulta da ocupação realizada por pequenos possei-
ros que se envolveram em uma disputa pela área com uma grande compa-
nhia de terra e posteriormente se tornaram pequenos proprietários. A Gleba 
Dez resultou da venda de terras a pequenos e grandes proprietários de terra 
por uma empresa ligada a um grande banco brasileiro. Nos anos 40 e 50, no 
Paraná, o governo do estado cedeu terras para grandes companhias que, ou 
utilizaram para a exploração da floresta e o posterior cultivo, ou para a venda 
a futuros agricultores, quase sempre resultando em conflitos com posseiros 
que nelas residiam, de forma que este fato liga a história de ambas as comu-
nidades – a linha Jacutinga e a Gleba Dez.

Conforme destacado ao longo do trabalho, os fatores estruturais devem 
ser levados em consideração, não somente aqueles de caráter cultural, o que é 
muito comum nas análises sobre o tema. A redução na necessidade de trabalho 
vivo na agricultura, por meio da mecanização, o aumento da necessidade míni-
ma de capital para que os jovens desenvolvam uma nova atividade econômica 
e a pouca terra, além da falta de autonomia, são os fatores que mais influen-
ciam na migração dos jovens do campo para as cidades.

O trabalho no campo passou a ser cada vez mais mecanizado, o que é 
um aspecto importante para a permanência dos jovens. Por esse motivo, as 
perspectivas funcionalistas não dão conta de explicar o problema, já que consi-
deram o campo em oposição à cidade e não levam em conta a historicidade, ou 
seja, as mudanças nos diversos âmbitos da vida social, de forma que existem 
diversas classes sociais no campo e que este não é estático, mas ao contrário, 
encontra-se em constante mudança.

Este artigo parte do pressuposto que condições materiais são fundamen-
tais à compreensão do processo de sucessão familiar na agricultura como: a) 

o domínio do capital financeiro, que impõe o ritmo de desenvolvimento da 
mecanização e ora constitui, ora dissolve atividades econômicas até então 
existentes em um determinado lugar, bem como eleva a necessidade mínima 
de capital para ingressar ou permanecer em uma atividade agrícola. Há, evi-
dentemente, outros fatores externos às comunidades rurais que a modificam, 
como as relações comerciais entre países, as políticas, a taxa de câmbio etc. b) 
a estrutura fundiária, ou seja, o acesso à terra, bastante precário para grande 
parcela dos jovens que residem no campo no Brasil e cuja área mínima passa 
a se elevar em função do aumento do grau de mecanização, principalmente 
na produção de grãos.

Por fim, este trabalho indica outras hipóteses para a investigação da ques-
tão agrário-camponesa em relação ao processo da sucessão familiar rural que 
garanta a permanência da juventude no campo, apontando para a incapacida-
de da solução desse problema nos marcos do tipo de capitalismo que temos no 
Brasil sob a dominação imperialista.

Considera-se que, além da insuficiência teórica das abordagens cultu-
ralistas em dar conta de explicar o problema, as análises economicistas isola-
damente não esclarecem a problemática do esvaziamento do campo pela sua 
juventude. Trata-se de um problema complexo que requer a compreensão da 
questão agrário-camponesa brasileira determinada pelo tipo de capitalismo 
atrasado, guiado pelo imperialismo, mantendo subjacentes relações semifeu-
dais e semicoloniais. Decorrente desse modo de produção constituiu-se um 
sistema de poder, herdado do regime escravocrata, formado pelo Estado da 
classe dos grandes burgueses e dos latifundiários atados à dominação impe-
rialista, cujo sistema político-econômico latifundiário baseia-se na concentra-
ção de terras destinadas à produção de commodities para o mercado externo. 
Essa é a natureza da expulsão dos jovens do campo, marcada pelo tipo de 
forças produtivas associadas às relações sociais de produção e aos processos 
de trabalho, sob uma forma específica da propriedade privada do regime 
latifundiário e da lógica da mercadoria, para atender às demandas dos mo-
nopólios transnacionais da dominação imperialista.

Considera-se, portanto, que a luta pela libertação das forças produtivas 
que garanta o acesso à terra para quem nela vive e trabalha está diretamente 
ligada com a luta contra a dominação imperialista do país.
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OS ACAMPAMENTOS SEM TERRA NO 
SUDOESTE DO PARANÁ

Vagner Fernando Morawski1

Daniela Pagnoncelli2

Sidemar Presotto Nunes3

RESUMO: O presente trabalho pressupõe que a terra é um direito humano, 
e visou compreender os motivos que dificultam e atrasam o acesso a esse 
direito. Para isso, estudamos o acampamento denominado Sete de Setembro, 
localizado no município de Renascença, Sudoeste do Estado do Paraná, e que 
ainda não se encontra regularizado pelo Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (INCRA). No Brasil, o processo de desapropriação é comple-
xo, lento e burocrático. Além disso, a questão fundiária é estruturadora das 
relações sociais e de poder no país. No Sudoeste do Estado do Paraná, onde 
ocorreram inúmeros conflitos agrários entre as décadas de 50 e 80, o problema 
agrário não se encontra resolvido: o latifúndio persiste, continuam ocorrendo 
ocupações de terra e há acampamentos com mais de vinte anos de existência 
sem a devida regularização. O referido acampamento foi constituído a par-
tir da luta pela terra, e está localizado em áreas que pertenciam a empresas 
falidas e que possuem dívidas com o governo federal. Dada à situação, es-
perava-se que com isso o processo de regularização fosse mais rápido, mas 
a realidade é outra. A falta de regularização desses acampamentos faz com 
que os acampados não tenham acesso a diversas políticas públicas, tais como: 
crédito rural subsidiado, assistência técnica, infraestrutura, entre outras, ao 
mesmo tempo em que denota que, apesar das dificuldades, os acampados 
continuam lutando pela terra e se constituem como os novos posseiros, her-
deiros da Revolta de 1957.

Palavras-Chave: reforma agrária; acampamentos sem terra; trabalhadores ru-
rais; políticas públicas.

1. INTRODUÇÃO

Os problemas agrários no Brasil remontam desde a época em que éra-
mos colônia de Portugal. Os registros históricos relatam que a Coroa Portu-
guesa teve a intenção de promover a utilização social e também proteger a 
terra contra a invasão de outras potências econômicas, através das Sesmarias. 
No entanto, essa tentativa contribuiu com a formação de grandes latifúndios, 
que em sua grande maioria são improdutivos, cujos traços perduram até os 
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dias de hoje. O fato é que terra é poder. Na maioria das regiões brasileiras, 
aqueles líderes locais, que possuem grande influência social, liderança e ocu-
pam lugar de destaque são, na sua grande maioria, detentores de grandes 
porções de terras.

Vários governos tentaram realizar a reforma agrária e assim cumprir 
com a função social da terra, pois imaginavam que seria a solução de inúme-
ros problemas, desde a resolução dos conflitos agrários, até mesmo a solução 
para os problemas da economia brasileira, porém isso não ocorreu. Os inú-
meros conflitos agrários fizeram com que o campesinato brasileiro se orga-
nizasse como força social e começasse a lutar pelos seus direitos, também, 
a partir desse momento, foi que começou a se discutir mais abertamente a 
questão agrária no Brasil.

O processo de colonização do Sudoeste do Paraná também foi marcado 
por diversos conflitos agrários, pois inicialmente essa região do Estado era 
vista como um “território sem dono”. Somente no governo Vargas, com o 
decreto 12.417/43, foi criada a Colônia Agrícola Nacional de General Osório 
(CANGO). A partir desse decreto, a migração de colonos, principalmente do 
Rio Grande do Sul e Santa Catarina se intensificou, porém, esse processo de 
ocupação pelos migrantes não foi tranquilo e houve inúmeros conflitos agrá-
rios e disputas pelas terras.

A região Sudoeste não é marcada somente pelos conflitos de 1957, na 
década de 80 se iniciou um novo conflito agrário, quando 650 (seiscentos e 
cinquenta) famílias de sem terra ocuparam 4 (quatro) mil hectares de terras 
da “Fazenda Annoni”, localizada no município de Marmeleiro/PR. É impor-
tante destacar, que mesmo após os conflitos agrários ocorridos nas décadas 
de 50 e 80, os problemas agrários no Sudoeste do Paraná ainda não se encon-
tram resolvidos, pois conforme estudos realizados, ainda continuam ocorren-
do ocupações, como veremos no trabalho.

Estudos recentes demonstram que no Sudoeste do Paraná, existem inú-
meros acampamentos sem terra, alguns com quase duas décadas de existên-
cia e sem regularização por parte do INCRA, ocasionando diversos efeitos 
negativos para as famílias que se encontram acampadas nesses locais.

2. PROCESSO DE COLONIZAÇÃO E OS CONFLITOS AGRÁRIOS 
NO SUDOESTE DO PARANÁ

O processo de colonização do Sudoeste do Paraná se desencadeou a par-
tir da década de 1940, quando muitos colonos vindos, principalmente dos Es-
tados de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, migraram para essa região bus-
cando novas terras, pois suas colônias sofriam com o esgotamento do solo e 

excesso populacional, que não permitia mais a sobrevivência de tantas famílias 
(POLI, 2009, p. 70). Trata-se, especificamente, da ocupação oficial a partir da 
CANGO, já que na região existia uma população indígena e cabocla. Sobre a 
origem do Sudoeste do Paraná, citamos Zeno Soares Crocetti:

Nos anos 1940, o Sudoeste do Paraná era ainda um “território sem 
dono”. Com os objetivos de expandir a fronteira agrícola e povoar a 
“nova terra”, absorvendo o excesso de mão-de-obra existente no Rio 
Grande do Sul e, ao mesmo tempo, resolvendo os problemas de fron-
teira, o governo Vargas cria oficialmente, em 13/9/1943, o Território Fe-
deral do Iguaçu, juntamente com os Territórios Federais de Guaporé, 
Ponta Porã, Acre, Roraima, Amapá e Fernando de Noronha. No mesmo 
ano, pelo Decreto número 12.417/43, Vargas cria a Colônia Agrícola 
Nacional General Osório (CANGO), dando origem a Francisco Beltrão 
(CROCETTI, 2007, p. 97).

Para Crocetti, a migração dos colonos do Rio Grande do Sul e Santa Cata-
rina para o Sudoeste do Paraná foi intensa, principalmente na década de 1950, 
eles buscavam novas terras de cultivo, pois principalmente no Estado do Rio 
Grande do Sul, havia um excesso de colonos sem terra:

A colonização do Sudoeste, realizada, sobretudo na década de 1950, por 
duas frentes de ocupação – gaúchos (42,9%) e catarinenses (24,8%) – bem 
como a do Oeste, realizada por três grandes frentes de ocupação – gaú-
chos, catarinenses e paulistas – atenderiam uma dupla finalidade go-
vernamental, pois ao tempo em que desafogaria a pressão pela reforma 
agrária no Rio Grande do Sul (devido ao excesso de colonos sem terra lá 
existente), protegeria a fronteira de invasões de estrangeiros (CROCET-
TI, 2007, p. 99).

Ainda segundo Crocetti, a produção desses migrantes era para sua 
subsistência e tinham sua produção baseada inicialmente no extrativismo 
de madeira e erva mate, mais tarde cereais como feijão e milho, aliado a 
criação de animais.

Esses agricultores estabeleceram na região uma economia baseada na agri-
cultura em Unidades de Produção e Vida Familiares (UPVF′s), com forte 
orientação para o consumo local e regional e para o mercado nacional. No 
início, a base da economia era o extrativismo de madeira e erva mate – 
mais tarde cerealista, com feijão e milho – aliado à criação de animais para 
trabalho, transporte e autoconsumo. (CROCETTI, 2007, p. 99-100).

É importante frisar que o processo de ocupação da região Sudoeste do 
Paraná pelos migrantes não foi ausente de contradições, houve inúmeros con-
flitos e disputas pelas terras que aqui estavam, sendo assim, é importante des-
tacar o que diz Elir Battisti, “A história do Sudoeste do Paraná está intimamente 
vinculada à luta pela terra, concebida pela elite como fonte de poder (político/
econômico) e pelos camponeses como espaço de trabalho e de relações [...]” 
(BATTISTI, 2006, p. 66), essas disputas foram tão intensas no Sudoeste, que 
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deixaram marcas e relatos históricos, que perduram até os dias de hoje.

Conforme relatos históricos, os conflitos foram grandes até a compra das 
terras pela CITLA (Clevelândia Industrial e Territorial Ltda) em uma transação 
contestada. Antes disso, houve o conflito diplomático entre Brasil e Agentina, 
Paraná e Santa Catarina, e entre o governo Federal e Estadual, que marcaram a 
história das disputas pelas terras da região. Segundo Battisti (2006):

A disputa pelas terras do Sudoeste agravou-se depois da vitória jurí-
dica de José Rupp, em 1945, numa ação iniciada dezoito anos antes, 
contra a empresa Brazil Railway Co., que não lhe pagará os dormentes 
fornecidos. Como a Brazil Railway Co. havia sido encampada pelo go-
verno Federal em 1940, o crédito de Rupp era junto ao Poder Público 
Federal. Frustradas várias tentativas de acordo, Rupp aliou-se a Mário 
Fontana, amigo do Governador Lupion, que exercia influência junto ao 
Governo Federal, criando a Clevelândia Industrial e Territorial Ltda. 
(CITLA) com a finalidade de colonizar o Sudoeste. Mais tarde, Fontana 
comprou os direitos de Rupp e, por influência de Lupion, numa ope-
ração ilegal, em 1950, a CITLA adquiriu as Glebas “Missões” e “Cho-
pim” do Governo Federal, através da Superintendência das Empresas 
Incorporadas ao Patrimônio da União (SEIPU). O valor declarado da 
transação entre a CITLA e a SEIPU foi de 10 milhões de cruzeiros (BAT-
TISTI, 2006, p. 69).

Para Ruy Christovam Wachowicz:
Era uma importância ínfima, por uma área quatro vezes maior do que o 
então Distrito Federal, possuidora de inúmeros recursos hidrelétricos e 
detentora da maior reserva de pinheiros do Brasil, calculada em 3 milhões 
de árvores adultas (WACHOVICZ, 1987, p. 151).

A transação de compra foi muito contestada pela oposição política da 
época, oposição essa que tinha à frente o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), 
o qual denunciou a negociata, gerando enorme repercussão na mídia nacional. 
A repercussão foi tão grande que o Tribunal de Contas da União interviu e 
alegou inconstitucionalidade, negando o registro da escritura à CITLA (BAT-
TISTI, 2006, p. 69). A UDN, com Othon Mader, também contestou.

Essa repercussão fez com que o Conselho de Segurança Nacional, pas-
sasse ofício a todos os cartórios da região, para proibir o registro da escritura 
da CITLA. Porém, o Governo Lupion agiu rapidamente e criou um Cartório 
de Registro de Títulos e Documentos em Santo Antônio do Sudoeste, cartório 
este que fez o registro da escritura assegurando a negociata, antes que o ofí-
cio do Conselho de Segurança Nacional chegasse à região (BATTISTI, 2006, 
p. 69).

A partir do momento em que a oposição assumiu o poder estadual em 
1951, proibiram as coletorias de expedirem a Sisa (Documento emitido pelas 
coletorias comprovando o pagamento de imposto de transmissão de imóvel), 

e sem esse documento as vendas de terras realizadas pela CITLA, não podiam 
ser registradas em cartório:

Quando a oposição – PTB e UDN – assumiu o poder estadual, em 1951, o 
Governo de Bento Munhoz da Rocha Neto, através de portaria, proibiu as 
coletorias estaduais de expedirem a Sisa para as transações da CITLA na 
região. Sem esse documento, as vendas de terras realizadas pela mesma 
não podiam ser registradas em Cartório. Desta forma, o governo estadual, 
tentou impedir a grilagem. Por outro lado, políticos locais, vinculados a 
estes partidos, afinados com o projeto de Vargas para a região, incenti-
varam a migração de gaúchos e estimularam os colonos a não assinarem 
e nem pagarem nada à CITLA, que pressionou com jagunços. Os colo-
nos, buscando legitimar as posses e viabilizar a produção, derrubaram os 
pinheiros, inviabilizando o projeto de Fontana para a região. Sem apoio, 
este abandonou a idéia da fábrica de celulose e passou a vender as terras 
(BATTISTI, 2006, p. 70).

Após o fim do Governo de Bento Munhoz da Rocha Neto, ocorreu a ree-
leição do Governo Lupion, em que em um de seus primeiros atos, revogou a 
ordem que proibia o recolhimento das Sisas e assim abriu caminho para que 
a CITLA e outras duas companhias (Comercial e Apucarana) iniciassem a 
medição de vários lotes pela região. Nesse período, existia muita propaganda 
que tinha o intuito de convencer os posseiros e colonos a irem até os escritó-
rios das companhias para assinar os contratos de compra e venda das terras 
(PRIORI, et al., 2012, p. 148).

Toda essa reviravolta, e as medidas tomadas pelas empresas, ocasionou 
um clima tenso e de inquietação social dos colonos e posseiros que viviam 
por essa região e que buscavam regularizar suas terras.

Em face da não aceitação dos posseiros em assinar os contratos de com-
pra e venda e, também, pela oposição ferrenha dos políticos contrários a Lu-
pion, as empresas tentaram solucionar o problema na força e com uso de 
violência, contratando jagunços (PRIORI, et al., 2012, p. 148).

Existia indefinição jurídica sobre as terras, as empresas só pensavam 
nos seus lucros, e as autoridades policiais e políticas não davam a merecida 
atenção ao problema, impedindo uma solução pacífica. Então, os moradores 
da região por conta própria realizaram abaixo assinado em reação às inúme-
ras violências sofridas, porém, sem sucesso, se confirmou a ineficácia dessas 
medidas com a morte do Vereador Pedrinho Barbeiro, do PTB (PRIORI, et al., 
2012, p. 148-149).

Os colonos e posseiros tentaram regularizar a situação de forma pacífi-
ca, mas sem sucesso, se viram obrigados a fazer uso de armas para regulari-
zar a situação:

Ao colono eram oferecidas duas alternativas: ou adquiria as terras sob o 
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preço que lhe era imposto, ou deveria abandonar a terra. A atividade das 
empresas imobiliárias consistia em forçar a comercialização ou efetivar a 
‘limpeza da terra’. Foram sendo assim forjadas, progressivamente, as con-
dições de resistência do colono. Na luta contra a ameaça expropriadora de 
suas condições de trabalho, o camponês é levado à luta pela garantia da 
posse e pela legalização da propriedade da terra (REGO, 1985, p.208 apud 
PRIORI, et al., 2012, p. 149).

Depois de várias tentativas de acertos de forma pacífica, o que era inten-
ção dos posseiros, começou a ocorrer violência de ambos os lados, e algumas 
datas importantes ficaram marcadas nesse período:

 Ϣ 02 de agosto de 1957, no distrito de Verê, ocorreu o primeiro confronto 
entre os jagunços e posseiros, quando um grupo de colonos e possei-
ros armados iam em direção ao escritório da Companhia Comercial, 
e um dos colonos foi alvejado e morto pelos jagunços (PRIORI, et al., 
2012, p. 149).

 Ϣ 14 de setembro de 1957, um dos fatos mais marcantes do período foi a 
tocaia da camionete, em que o gerente da Companhia Apucarana, com 
o objetivo de acalmar os ânimos na região, marcou uma reunião com 
os colonos e posseiros em Lajeado Grande, no entanto, a reunião foi 
cancelada por medo de represália da população, assim ao invés de irem 
até a reunião, enviaram apenas a camionete com ordem de dar carona 
a quem estivesse na estrada, durante o caminho o veículo foi atacado 
e houve a morte de sete pessoas, onde somente duas eram da empresa 
(PRIORI, et al., 2012, p. 149-150).

 Ϣ 09 de outubro de 1957, foi o estopim dos conflitos, pois três crianças 
foram surradas para indicar onde seus pais estavam escondidos, no 
mato, de medo dos jagunços (WACHOVICZ, 1987, p. 196).

 Ϣ É importante ressaltar que antes do levante de outubro já havia ocorri-
do conflitos, liderados principalmente por Pedro Santin.

Para Priori et al. (2012, p. 149), “vários episódios que contêm estupros, 
covardias e violências físicas são narrados por quem se dedica ao estudo da 
Revolta dos Posseiros”. O fato que pode ser considerado como ponto de par-
tida para o final nos conflitos, se deu em 10 de outubro de 1957, e tem o 
seguinte relato:

Em Francisco Beltrão, já no dia 10 de outubro de 1957, também foi forma-
da uma comissão para tomada das decisões. Os colonos e posseiros foram 
chamados pelo rádio. A cidade foi ocupada por milhares de pessoas. Os 
jagunços foram presos antes de conseguirem fugir. Os revoltosos invadi-
ram os escritórios das companhias, quebraram tudo, rasgando e jogando 
pela rua afora as promissórias e contratos que haviam assinado. Além dis-
so, arrancaram a placa que dava nome à avenida principal e o obelisco co-
memorativo da fundação da cidade, por apresentarem o nome da CITLA 
(PRIORI, et al., 2012, p. 153).

Buscando encerrar os conflitos, diversas comissões foram organizadas 
no Sudoeste, os colonos e posseiros receberam o apoio fundamental de co-
merciantes e profissionais liberais que estavam ligados a grupos e partidos 
que faziam oposição ao governo Lupion. Os colonos e posseiros tomaram 
frente na revolta, pois idealizavam que a propriedade da terra era espaço 
de trabalho e relações, que garantiam a produção de seu sustento e de suas 
famílias e não era vista como fonte de poder, especulação ou acumulação de 
dinheiro (BATTISTI, 2006, p. 72-73).

Em Curitiba, Moysés Lupion aceitou todas as condições impostas. De 
acordo com Iria Zanoni Gomes (1987), as ações de Pinheiro Júnior foram 
uma medida inteligente e necessária a fim de evitar um confronto maior 
que não era desejado pelo governo estadual por estar sob ameaça de inter-
venção federal pelos lutuosos acontecimentos decorridos na região (PRIO-
RI, et al., 2012, p. 154-155).

Após a aceitação das condições impostas e com a pacificação da situação:
Após os ânimos terem se acalmado, foram enviadas até o Sudoeste tro-
pas da polícia militar para a retomada do controle da região. Como essa 
atitude contrariava os acordos estabelecidos com o Chefe de Polícia, 
houve a possibilidade de um ressurgimento do conflito, pela indignação 
dos colonos. Porém, segundo Iria Zanoni Gomes (1987), isso não aconte-
ceu. A polícia reassumiu as delegacias da região e, aos poucos, foi adqui-
rindo a confiança da população. Resolvia-se, portanto, pelo viés policial, 
parte dos problemas da região: o fim da ação das companhias (PRIORI, 
et al., 2012, p. 155).

Foi um período de muitas lutas e disputas pelas terras no Sudoeste do 
Paraná, onde passado o período de conflitos o autor Elir Battisti, faz a seguin-
te citação:

No Sudoeste do Paraná, resolvidas as questões da posse da terra através 
de conflito aberto, inclusive armado, entre agricultores e empresas colo-
nizadoras, iniciou-se o processo de modernização da agricultura que se 
constituiu, basicamente, na mudança da base tecnológica orientada pelo 
capital industrial (BATTISTI, 2006, p. 66).

Porém, a região Sudoeste não é marcada somente pelo conflito de 1957. 
No ano de 1983, se iniciou um novo conflito agrário, conforme relatado a seguir:

A luta pela terra, no Sudoeste do Paraná, reiniciou-se de forma sistemática, 
em 1983, quando seiscentos e cinqüenta famílias de “sem terra” da região 
Sudoeste do Paraná e Oeste de Santa Catarina ocuparam 4 mil hectares 
de terras da “Fazenda Annoni” – localizada no município de Marmeleiro/
PR, na divisa com o estado de Santa Catarina. A terra estava improdutiva, 
após a extração de quase toda a madeira pelos proprietários que residiam 
no Rio Grande do Sul. No confronto entre jagunços e ocupantes, um sem 
terra foi assassinado, fortalecendo a luta, e cujo desfecho foi o assentamen-
to dos ocupantes (BATTISTI, 2006, p. 76).
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Sobre essa ocupação, a mesma ocorreu de forma improvisada, e houve 
muitas discordâncias e rupturas entre os ocupantes e os “canais de apoio”. 
Foi nesse momento que o Estado entrou na jogada e tentou parar com o pro-
cesso de desapropriação, muitos políticos também se aproveitaram da situa-
ção para conseguir votos, sempre na promessa de regularização do acampa-
mento, mas somente no ano de 1998 a desapropriação foi concluída (BATTIS-
TI, 2006, p. 76).

É importante destacar que mesmo após os conflitos agrários ocorridos 
nas décadas de 50 e 80, os quais foram relatados, mencionamos que os pro-
blemas agrários no Sudoeste do Paraná ainda não se encontram resolvidos, 
pois conforme estudos realizados e que veremos a seguir, ainda continuam 
ocorrendo ocupações.

3. ACAMPAMENTOS SEM-TERRA NÃO REGULARIZADOS PELO 
INCRA NO SUDOESTE DO PARANÁ

Mesmo com o fim dos conflitos ocorridos nas décadas de 50 e 80, não 
se encerrou os problemas agrários no Sudoeste do Paraná, pois conforme es-
tudos realizados, ainda continuam ocorrendo ocupações de terras, algumas 
dessas com acampamentos com quase duas décadas de existência, e sem re-
gularização por parte do INCRA, órgão este, que dá diversas justificativas 
para a não regularização desses acampamentos em assentamentos de refor-
ma agrária (ANK; NUNES, 2016).

Esses acampamentos possuem situação precária, onde tiveram acesso à 
energia elétrica há pouco tempo (3 ou 4 anos), o que inviabilizava a produção 
de leite e outros tipos de produções até então (ANK; NUNES, 2016). Nas en-
trevistas realizadas pelos pesquisadores, constatou-se que devido à demora 
em transformação dos acampamentos em assentamentos, fez com que as di-
reções regionais e locais de onde estão localizados os acampamentos, dividis-
sem os lotes por iniciativa própria (ANK; NUNES, 2016).

Ank e Nunes (2016), ainda evidenciaram que “entre os acampamentos 
catalogados neste trabalho apenas um não possui ligação com o MST (Caci-
que Kretã, de Palmas). Há casos em que a ligação com o MST ocorreu desde 
o início do acampamento e outros posteriormente”. Sobre a divisão por conta 
própria dos lotes dos acampamentos, Jaqueline Ank e Sidemar Presotto Nu-
nes, relatam o seguinte:

A quase totalidade dos acampamentos que realizaram a divisão da área 
por conta própria ocupou fazendas de empresas que se encontram em 
processos de solvência: Olvepar e Jaciretã. A primeira atuava com a com-
pra e esmagamento de grãos e a segunda no setor florestal (ANK; NU-
NES, 2016).

Durante as pesquisas de campo realizadas por Jaqueline Ank e Side-
mar Presotto Nunes (2016), foram catalogados, no Sudoeste do Paraná, tre-
ze acampamentos, totalizando mais de trezentas famílias acampadas que 
tiram desses lotes o seu sustento familiar, conforme pode ser verificado no 
quadro a seguir:

QUADRO 6 – ACAMPAMENTOS DO SUDOESTE DO PARANÁ COM ÁREA 
DIVIDIDA PELOS ACAMPADOS

Acampamento Município Famí-
lias

Ocupa-
ção

Proprietá-
rio da área

Área 
aprox. 
(ha)*

Sete Povos Honório 
Serpa 24 2003 Olvepar 170

União pela Terra Mangueiri-
nha 19 2008 Olvepar 200

Mãe dos Pobres Clevelândia 28 2006 Olvepar 200
Terra Livre Clevelândia 10 2004 Olvepar 70
Vida Orgânica Clevelândia 4 2003 Olvepar 30

São Francisco Marmeleiro 60 1999 ————
—- 749

Ademir Dalazen Renascença 20 2013 Vários 250
Nova Geração Renascença 18 1998 Jaciretã 220
Capinzal Renascença 20 1998 Jaciretã 240
Santa Rita Renascença 36 1998 Jaciretã 400
Sete de Setembro Renascença 47 1999 Jaciretã 700
Setenta Renascença 13 1999 Jaciretã 170
Cacique Kretã Palmas 8 2008 Olvepar 220
Total 307 3.619
Fonte: Pesquisa de campo realizada por Jaqueline Ank e Sidemar Presotto Nunes 
(2016).

*O tamanho da área é aproximado em função de os informantes não possuírem 
acesso a informações precisas, que poderia ser obtida apenas a partir de estudo 
detalhado da cadeia dominial, trabalho este realizado pelo Incra.

Conforme pode ser observado com o relato do trabalho dos pesqui-
sadores Ank e Nunes (2016), ainda existem problemas agrários no Sudoes-
te do Paraná, inclusive problemas originados agora no século XXI, sendo 
isso um indicativo que muito ainda precisa ser feito para que todos tenham 
acesso à terra.

Para tanto, nosso objeto de estudo se delimitou ao Acampamento deno-
minado “Sete de Setembro”, onde no, próximo tópico, estaremos visualizando 
os efeitos da não regularização pelo Incra.
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3.1. EFEITOS DA NÃO REGULARIZAÇÃO PELO INCRA NO ACAMPAMENTO 
DENOMINADO “SETE DE SETEMBRO”

Para falarmos dos efeitos da não regularização pelo INCRA, no acampa-
mento denominado “Sete de Setembro”, localizado no município de Renascen-
ça/PR, estaremos apresentando informações de recente pesquisa realizada pelo 
pesquisador Silvonei José Pontes, acadêmico do curso de Zootecnia da Univer-
sidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus de Dois Vizinhos/PR, em que 
desenvolveu sua pesquisa de campo entre os meses de setembro e outubro de 
2017, no respectivo acampamento.

Um dos objetivos do trabalho de Silvonei Pontes (2017, p. 11), era saber se 
a falta de regularização da situação documental das famílias do acampamento 
Sete de Setembro influencia no nível de desenvolvimento da produção, situa-
ção econômica e desenvolvimento social, em comparação com agricultores da 
comunidade de Linha São Paulo, comunidade esta pioneira de Renascença.

Com a conclusão da pesquisa, alguns pontos merecem destaque, pois 
certamente são possíveis efeitos causados pela não regularização do acampa-
mento:

 Ϣ Troca de famílias ou desistência das mesmas, devido à falta de acesso a 
recursos para estruturação da produção, seja com créditos agrícolas, in-
vestimento ou assistência técnica. Devido à dificuldade em desenvolver 
projetos produtivos, uma parcela das famílias acaba desistindo do lote 
e voltando para as cidades.

 Ϣ Apenas 10% das famílias entrevistadas relataram possuir acesso a assis-
tência técnica, e esse pequeno percentual se deve a uma parceria entre 
uma Cooperativa de Agroindustrialização e Comercialização local e a 
Emater.

 Ϣ 100% das famílias declararam não ter acesso a créditos agrícolas do Pro-
naf e Pronaf Investimento, visto que para ter acesso a essas linhas de cré-
dito as Instituições Financeiras exigem a documentação da propriedade.

 Ϣ A grande maioria das casas são construídas com madeira pinus, retirada 
nas propriedades e possuem condições de conservação muito precárias.

 Ϣ Energia elétrica é um benefício recente, chegou apenas no ano de 2010, 
o que inviabilizava a produção de leite e outros tipos de produções até 
essa data.

 Ϣ Nível de fertilidade do solo menos equilibrado que na comunidade 
comparada.

 Ϣ Nível tecnológico menos desenvolvido e com produção menor que na 
comunidade comparada.

Segundo Pontes (2017, p. 28) “ao fim observa-se que a falta de regulari-

zação da situação documental das propriedades influência de forma direta no 
desenvolvimento econômico, de produção e social das famílias [...]”.

Mas é importante destacar também pontos positivos encontrados no 
acampamento:

 Ϣ 60% das famílias possuem carro ou moto, o que facilita a locomoção das 
famílias quando é necessário ir até a sede do município.

 Ϣ Consideram o acesso à saúde de boa qualidade. Na comunidade não 
possuí unidade básica de saúde, mas os agentes comunitários de saúde 
realizam visitas periódicas, buscando levantar as necessidades básicas e 
encaminham ao centro de saúde.

 Ϣ As estradas de acesso às propriedades estão em boa qualidade de con-
servação.

 Ϣ 90% das famílias tem acesso a mercados governamentais e institucionais 
de comercialização de alimentos (PAA/PNAE). Isso se deve ao fato de 
estarem organizados em cooperativa de agricultura familiar que fomen-
ta a produção de hortaliças, frutas e legumes, possibilitando uma me-
lhoria na renda das famílias.

 Ϣ Diversidade na produção, com destaque para hortaliças, frutas e legu-
mes.

 Ϣ Vale ressaltar que apesar de todos os problemas enfrentados pelos agri-
cultores do acampamento, os mesmos se mostraram, na sua grande 
maioria, satisfeitos ou muito satisfeitos em residir e desenvolver as suas 
atividades nas propriedades.

Ainda para Pontes (2017, p. 28), “[...] pode-se observar também a capaci-
dade de adaptação das famílias a situação a elas proposta pela falta dessa re-
gularização, as quais buscaram se organizar de forma coletiva e sair à procura 
de diversas alternativas de produção para tentar garantir a sua subsistência nas 
propriedades”.  A conclusão tirada pelo pesquisador Silvonei José Pontes, ao 
fim do trabalho, é que:

Através dos dados levantados pode-se concluir que falta de regularização 
da situação dos agricultores sem-terra acampados no Acampamento Sete 
de setembro, traz muitas dificuldades para o desenvolvimento econômico 
e social. A falta de acesso a recursos para investimentos acaba atrasando 
e muitas vezes até sendo o fator limitante da permanência das famílias 
no campo. Pode-se concluir também que além da importância de se via-
bilizar o aporte de recursos a esses agricultores, é de fundamental impor-
tância que os recursos venham acompanhados de uma assistência técnica 
constante, garantindo assim maiores chances de sucesso dos agricultores 
(PONTES, 2017, p. 29).

Com a contribuição do trabalho de Silvonei José Pontes (2017), vimos que 
são muitos os efeitos negativos ocasionados pela falta de regularização docu-
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mental do INCRA no acampamento Sete de Setembro. No próximo tópico fala-
remos das empresas Jaciretã e Olvepar, visto que as mesmas são atores impor-
tantes no processo e são delas as áreas onde estão situados a grande maioria 
dos acampamentos no Sudoeste do Paraná, conforme já citado.

3.2. NOTÍCIAS ENVOLVENDO AS EMPRESAS JACIRETÃ E OLVEPAR

A partir de pesquisas realizadas na rede mundial de computadores “in-
ternet”, encontramos algumas reportagens que falam das empresas Jaciretã e 
Olvepar, as quais são atores importantes na não regularização dos acampa-
mentos sem terra no Sudoeste do Paraná.

Em reportagem noticiada pela Folha de Londrina. em 04 de outubro de 
1997, menciona que o INCRA concretizou a compra de duas fazendas em po-
der do Banco do Brasil, fazendas estas que foram hipotecadas em troca de dí-
vidas com o Banco. A transação entre o INCRA e o Banco do Brasil, totalizou 
um desembolso em TDAs (Títulos da Dívida Agrária) no montante de R$ 3,11 
milhões (CASADO, 1997, n.p.).

A primeira área adquirida é da Fazenda Marrecas, com área de 1.392 hec-
tares e que está localizada no município de Francisco Beltrão/PR. A segunda 
área adquirida é parte da Fazenda Jaciretã, conta com 383 hectares e se encon-
tra localizada no município de Renascença/PR. O restante da Fazenda Jaciretã, 
que possui cerca de 300 hectares, está ocupada com reflorestamento de pinus e 
em negociação com o Banco (CASADO, 1997, n.p.).

Segundo o que foi noticiado na época o INCRA admitiu que o órgão tem 
interesse em outras áreas de terras que podem vir a ser hipotecadas pelo Banco 
e pela parceria destiná-las a Reforma Agrária. No entanto, o presidente do Ban-
co do Brasil, negou que o Banco possua mais terras que possam ser negociadas 
com o INCRA no Estado do Paraná. O Banco do Brasil vê com certo receio essa 
parceria, mas se prontificou a receber outras áreas em troca de dívidas e desti-
ná-las à projetos de Reforma Agrária (CASADO, 1997, n.p).

Ambas as fazendas adquiridas já estão ocupadas e os acampados serão 
priorizados no processo de seleção do INCRA. A Fazenda Marrecas possui 
capacidade de assentar 75 famílias e hoje nela já se encontram acampadas 70 
famílias. Já a Fazenda Jaciretã, tem capacidade de assentar cerca de 15 famílias, 
e hoje já possui esse número de famílias acampadas na área. Segundo apresen-
tado, a Fazenda Jaciretã foi adquirida por 5.190 TDAs, que em maio de 1997 
correspondia ao valor monetário de R$ 316.625,98 (CASADO, 1997, n.p.). Já so-
bre a empresa Olvepar, encontramos mais notícias, porém o imbróglio jurídico 
é muito grande, conforme relataremos a seguir.

Segundo noticiado pela Gazeta Digital, a juíza Anglizey Solivan de Oli-

veira, da Vara Especializada em Falências e Recuperação Judicial, estendeu 
os efeitos da falência da empresa Olvepar S/A também para a empresa Ol-
vepar Alimentos S/A, inclusive desconsiderou a personalidade jurídica, após 
evidenciar confusão patrimonial entre as sociedades, onde também observou 
desvio de finalidade na empresa Olvepar S/A (REDAÇÃO GAZETA DIGI-
TAL, 2018, n.p.).

Na reportagem é mencionado que a Olvepar S/A deixou de honrar dívi-
das que nos dias atuais estão avaliadas em R$ 300 milhões e que credores ainda 
tentam receber pagamentos pendentes após mais de uma década da falência 
(decretada em agosto 2002). Já a Olvepar Alimentos decretou falência mais re-
centemente, no ano de 2016 (REDAÇÃO GAZETA DIGITAL, 2018, n.p.).

A reportagem relata como ocorreu a fundamentação da juíza para o caso, 
conforme segue:

Ao fundamentar a decisão, a juíza Anglizey Solivan destacou que a Olve-
par Alimentos S/A faz parte do mesmo grupo econômico da massa falida 
da Olvepar Indústria e Comércio, que possui mais da metade das ações 
com direito a voto, sendo, portanto, a acionista controladora, conforme a 
lei que trata sobre sociedades por ações (Lei 6.404/76).

A magistrada citou que a Olvepar Alimentos nunca operou de fato, mes-
mo tendo sido “constituída com o escopo de industrializar e comercializar 
óleo bruto de soja e seus derivados, além de exportação de seus produtos 
e serviços, e, muito embora conste formalmente com status de ‘ativa’, e 
tenha captado recursos com a extinta SUDAM, para implantação de seu 
projeto de viabilidade econômico-financeira, concluiu somente a parte es-
trutural, consistente na compra e construção de armazéns”.

Explicou ainda que mesmo não entrado em operação, o patrimônio da 
Olvepar Alimentos era utilizado para garantia de operações realizadas em 
prol da massa falida, tendo inclusive esta arrendado os bens da primeira 
e ficado com a receita posteriormente arrecadada (REDAÇÃO GAZETA 
DIGITAL, 2018, n.p).

Apresentou ainda trecho da decisão da magistrada, conforme segue:
Tais conjunturas, que revelam a existência de controle entre a Massa Fa-
lida e Olvepar Alimentos, direção única, e vínculo empresarial, demons-
tram de forma inequívoca a existência de grupo econômico, e confusão 
patrimonial. Diante do reconhecimento da existência do Grupo Econô-
mico de Fato, deve-se perquirir acerca da aplicação da teoria da descon-
sideração da personalidade jurídica para fins de estender os efeitos da 
falência tal como requerido”, diz trecho da decisão (REDAÇÃO GAZE-
TA DIGITAL, 2018, n.p).

A reportagem menciona que de acordo com a magistrada, ao aplicar a 
teoria da desconsideração da personalidade jurídica, é criado um patrimônio 
único com a finalidade de garantir as obrigações contraídas pelas empresas do 
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grupo. A juíza afirma que o desvio de personalidade está comprovado, visto 
que Olvepar Alimentos nunca operou (REDAÇÃO GAZETA DIGITAL, 2018, 
n.p). Ela ainda indicou que:

foi justamente diante da inatividade da empresa Olvepar Alimentos que 
diversos bens móveis e imóveis que compõem seu patrimônio foram cedi-
dos de forma gratuita para sua controladora, a Massa Falida de Olvepar, 
tal como ajustado perante o Juízo Falimentar; aliado a tal circunstância 
tem-se ainda o fato de que outros imóveis da Olvepar Alimentos encon-
tram-se hipotecados como garantia de empréstimos, na modalidade de 
“pré export facility”, contraídos em 29/10/1999, pela acionista controlado-
ra Olvepar S.A – Ind. e Comércio; por conseguinte é evidente a existência 
de confusão patrimonial entre a Massa Falida de Olvepar e a Olvepar Ali-
mentos S.A, registrou (REDAÇÃO GAZETA DIGITAL, 2018, n.p).

A reportagem menciona que com a decisão da magistrada o processo 
se encaminha para o fim. A falência da empresa Olvepar já tramita há 16 
anos, sendo conhecida como a maior e mais complexa ação desse tipo no 
Estado (REDAÇÃO GAZETA DIGITAL, 2018, n.p). Vimos que são muitas as 
questões que envolvem as empresas hora estudadas, sendo que tais fatores 
colaboram para o entrave na resolução das questões agrárias no Sudoeste 
do Paraná, visto que muitos acampamentos se encontram localizados em 
áreas dessas empresas.

4. RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO

Após toda a abordagem teórica, efetuamos pesquisa de campo a fim 
de conhecer a realidade prática que envolve o acampamento Sete de Se-
tembro e a sua demora em transformação em assentamento de Reforma 
Agrária. Para isso, entrevistamos pessoas acampadas na referida localidade 
e servidor do INCRA.

Iniciamos com a entrevista feita junto ao Instituto Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrária – INCRA –, o qual informou que a área reivindicada 
pelos acampados do Sete de Setembro, totaliza 548 (quinhentos e quarenta e 
oito) hectares. Afirma, ainda, que o proprietário legal dessa área é a SAIMA – 
Santana Agrícola Industrial Manufaturados de Madeira Ltda, bem como não 
houve troca de proprietários durante esses anos.

Segundo o referido órgão, foi no ano de 1998 que o acampamento deu 
entrada no pedido para realizar a transformação para assentamento de re-
forma agrária. Questionados sobre os principais fatores que estão ocasio-
nando a demora na alteração para assentamento, obtivemos como resposta 
que o INCRA apenas se manifestará após o deslinde da Ação Civil Pública 
nº2009.7007.001942-8 (PR), movida pelo Ministério Público Federal, a qual 
contesta a ratificação das terras realizadas anteriormente, que encontra-se 

em fase recursal, junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ainda decla-
raram que, para a transformação do acampamento em assentamento falta a 
decisão do STJ.

Passamos agora a relatar as entrevistas realizadas junto às pessoas do 
acampamento Sete de Setembro. Segundo eles, o acampamento Sete de Se-
tembro originou-se na data que lhe ensejou o nome, no ano de 1998. O re-
ferido acampamento, conta atualmente com 47 (quarenta e sete) famílias. A 
área do acampamento pertencia à Fazenda Jaciretã, porém, no ano de 2003, 
em um leilão, parte da área, correspondente a 49 (quarenta e nove) alquei-
res, foi arrematada.

As famílias acampadas adentraram as áreas da Fazenda Jaciretã em 
razão da mesma não ser mais utilizada em decorrência da falência da ma-
deireira à qual a referida fazenda fazia parte. Várias famílias que ocuparam 
o espaço eram excedentes do assentamento João de Paula, onde era a sede 
da madeireira SAIMA.

Questionados se houve mudança de proprietários na área ocupada 
nos últimos anos, afirmaram não saber. Já sobre o tempo de abertura do 
processo de transformação, informaram que é desde a entrada das famílias 
no acampamento Sete de Setembro, quando foram cadastradas junto ao IN-
CRA.

Os entrevistados relataram ainda que os acampados possuem assistência 
jurídica que acompanha o processo envolvendo o acampamento. No que se 
refere à demora do INCRA em transformar o acampamento em assentamentos, 
falaram que é motivado pelo questionamento judicial sobre se as terras per-
tencem a União ou não, pelo fato de se encontrar em faixa de fronteira. Outro 
motivo levantado é que o INCRA não possui verbas para fazer o assentamento.

Os entrevistados afirmaram também que não possuem muito apoio polí-
tico para a resolução da questão, o maior auxílio advém do MST e luta própria 
dos acampados.

Em relação a fatores políticos ou jurídicos que estejam envolvidos para a 
não transformação do acampamento em assentamento, não souberam respon-
der precisamente, porém, relatam que dependem das decisões judiciais e do 
término dos processos desencadeados para que seja possível concluir a trans-
formação em assentamento, haja vista existirem várias demandas judiciais en-
volvendo a respectiva área.

A maior preocupação que acomete os acampados é não possuir a titulari-
dade das terras em seus nomes próprios e a consequente documentação, o que 
acaba por causar-lhes insegurança do que pode vir a ocorrer no futuro, como, 
por exemplo, um despejo do local onde habitam há aproximadamente 20 (vin-
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te) anos, e a falta de apoio.

Dentre os benefícios que conquistaram como acampados, está a energia 
elétrica em suas casas, cascalho nas estradas do acampamento, comunidade 
católica, evangélica e a parceria com a COOCAMP para a entrega de produtos 
através do PNAE.

Com a transformação em assentamento, os acampados relatam que pode-
rão ter acesso a uma melhor moradia, infraestrutura adequada e créditos rurais 
do PRONAF com rebates.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por mais que nossa atual Constituição Federal deixe claro que cabe à 

União desapropriar os imóveis rurais que não estejam cumprindo sua função 
social, na prática, isso não ocorre e o latifúndio persiste e vem crescendo no 
Brasil em pleno século XXI.

Ressaltamos, também, que por mais que o Estatuto da Terra diga que é as-
segurado a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, na prática, 
isso também não vem acontecendo. pois o processo de Reforma Agrária, que 
teria como função redistribuir propriedades improdutivas a quem necessita, 
na grande maioria dos casos acaba travando na questão da desapropriação, 
que é um dos fatores mais complexos envolvidos nesse processo.

Devido a esses fatores que a história do Brasil é marcada por ocupações 
de terras e diversos conflitos agrários, e ligado a isso está a violência, ameaças 
de morte, tentativas de assassinatos e assassinatos, não ocorrendo nada de di-
ferente durante e posteriormente ao processo de ocupação da região Sudoeste 
do Paraná, que foi objeto de nosso estudo.

É importante frisar, também, que mesmo após os conflitos agrários 
ocorridos nas décadas de 50 e 80, os problemas agrários no Sudoeste do Pa-
raná ainda não se encontram resolvidos, conforme pode ser observado no 
decorrer do trabalho, onde ainda continuam ocorrendo ocupações e criação 
de acampamentos, alguns destes que já tem quase duas décadas sem regula-
rização por parte do INCRA.

Com relação ao acampamento Sete de Setembro, concluímos que o prin-
cipal fator que vem atrasando o processo de regularização para a transforma-
ção do acampamento em assentamento de Reforma Agrária é a lentidão que 
afeta o sistema judiciário brasileiro, bem como das possibilidades de interpo-
sição de recursos para instâncias superiores, pois o processo de desapropria-
ção do referido acampamento ainda depende de decisão judicial, bem como 
de decisões judiciais de outros processos desencadeados e que estão ligados 
ao processo originário. Enquanto não forem resolvidas essas demandas judi-

ciais paralelas, envolvendo a respectiva área, a decisão do processo originário 
não pode ser concluída.

Infelizmente, enquanto não se desenrolar o processo judicial, as famílias 
viverão com a preocupação de não possuir a titularidade das terras, com a in-
segurança de no dia de amanhã poderem ser despejadas.

Como extensão da pesquisa, fica em aberto a possibilidade de ampliar o 
estudo na temática, focando em uma análise mais detalhada da questão jurídi-
ca dos processos que envolver a transformação do acampamento em assenta-
mento de Reforma Agrária.
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ÊXODO RURAL NA LINHA SANTA LÚCIA, 
CAMPO ERÊ-SC
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Resumo: Êxodo rural é um termo utilizado para definir a saída das pessoas do 
campo. Geralmente se dá por razões que inviabilizam a vida no campo. Através 
deste conceito buscamos pesquisar na Linha Santa Lúcia, Campo Erê-SC como 
se deu este processo na comunidade. Para isso levantamos a relação das famí-
lias que lá habitavam e que ainda habitam. Em consequência do êxodo rural a 
comunidade encerrou todas as atividades comunitárias. De acordo com o le-
vantamento de informações obtidos em uma das atas da igreja católica, esta era 
composta por 82 sócios. Havia também igrejas evangélicas, das quais não en-
contramos responsáveis pelas documentações, nem antigos membros da igreja. 
De acordo com antigos moradores da comunidade haviam no total mais de 100 
famílias. Atualmente a comunidade é composta por 16 famílias, das quais 25% 
delas são casais já aposentados, 25 % delas possivelmente ocorrerá à sucessão, 
já que os sucessores já atingiram 30 anos em média. As demais 50% das famílias 
são composta por jovens que indicam a vontade de mudar para a cidade em 
busca de estudo ou renda. Através das entrevistas realizadas concluímos que 
os principais fatores que levaram ao êxodo rural de forma tão acelerada foram 
principalmente fatores relacionados a modernização na agricultura, entre eles 
a mecanização, que diminuiu a necessidade de mão de obra. A exigência cada 
vez maior em capital foi inviabilizado da produção de pequena escala. Tam-
bém, estas famílias são incapazes de competir com as grandes propriedades 
que as rodeiam, que sob pressão, acabam vendendo suas propriedades. Além 
destas causas já mais conhecidas, o pouco debate nas famílias sobre a sucessão e 
inexistência de projetos voltados ao protagonismo dos jovens, podem também 
contribuir para levar a população em direção aos centros urbanos.

Palavras-chave: Estrutura fundiária; mecanização agrícola; comunidades rurais.

1. INTRODUÇÃO
O êxodo rural é um tema muito discutido. As consequências tem sido vi-

síveis por conta das modificações que causa tanto no campo quanto na cidade. 
No campo tem deixado as comunidades cada vez mais escassas de pessoas, 
que por consequência, afetam as atividades sociais e culturais que antes eram 
comuns. Enquanto isso, nas cidades, ocorre o aumento exorbitante da popula-

1 Técnica em Agropecuária (CEDUP- Campo Erê), Graduanda em Agronomia (UTFPR- Dois Vizi-
nhos).

2 Técnico em Agropecuária (CFR- Santo Antônio do Sudoeste), Graduando em Agronomia (UTFPR- 
Dois Vizinhos)

3 Técnica em Agropecuária (CFR- Santo Antônio do Sudoeste).
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ção em condições precarizadas, aflorando problemas sociais como o desempre-
go, hospitais lotados, aumento da criminalidade, marginalização, entre outros 
problemas, além de que as pessoas que passam a morar no ambiente urbano 
necessitam comprar tudo aquilo que antes podiam produzir para se alimentar. 
Esta problemática pode ser melhor defina com a contribuição de Pena (2011), 
que assim define Êxodo Rural:

O êxodo rural corresponde ao processo de migração em massa da popu-
lação do campo para as cidades, fenômeno que costuma ocorrer em um 
período de tempo considerado curto, com o prazo de algumas décadas e 
está diretamente associado a industrialização e a mecanização do campo 
(PENA, 2011).

Os efeitos do êxodo rural são observados em Santa Catarina na redução 
de sua população rural, que caiu de 77% para menos de 20%. Isto revela uma 
mudança perceptível de demografia populacional. A população de idosos no 
meio rural é também maior que a taxa de natalidade. Uma grande parte deste 
êxodo ocorre por conta das dificuldades comuns da vida no campo (MACIEL, 
2018). Estudiosos também tem definido a situação a partir das consequências 
ao meio urbano e aos conflitos por terra.

Nas últimas décadas, o estado de Santa Catarina vem apresentando um 
acentuado êxodo rural, responsável pelo aumento das populações urba-
nas, e uma escassa absorção da população migrante pela “economia ur-
bana”. A consequência deste processo tem sido o aumento do contingente 
populacional econômica e socialmente marginalizado, acompanhado do 
acirramento dos conflitos por terra, especialmente na região Oeste do es-
tado (SILVA et al, 2003 p.7).

A perspectiva de dispor mensalmente de proventos para a manutenção 
da família é muito valorizado pelo homem do campo, pois a incerteza de ob-
tenção de boas colheitas é uma constante na vida do agricultor. Além disso, 
muitas vezes, a remuneração ao trabalho do agricultor só se dá no final da 
safra. Desta forma, é perceptível que os fatores de atração da cidade são a outra 
face da realidade vivida na propriedade agrícola.

A população rural, no período de 1991 a 2000 na mesorregião Oeste Ca-
tarinense, decresceu a uma taxa anual de 2,45%. Na microrregião de Chapecó 
esta diminuição foi de 2,97% ao ano, sobressaindo a queda nos municípios de 
Campo Erê, União do Oeste, São Carlos, Quilombo e Palmitos (SILVA et al, 
2003, p.41). Nesta região predomina a mão-de-obra familiar dos estratos de 
área entre 5 e 50 hectares (especialmente de 5 a 10 hectares). Em geral, trata-se 
de agricultores descapitalizados, com pouca infraestrutura de produção, que 
exploram produtos básicos e cuja produção agrega pouco valor. Os agriculto-
res com pequena escala de produção, insuficiente para a manutenção da famí-
lia, forçam, muitas vezes, a migração de seus filhos jovens, pois estes possuem 
o potencial de competir no mercado de trabalho urbano. A modernização, ao 

mesmo tempo que aumenta a produtividade, diminui a renda que fica para 
agricultor por unidade de produto e exigem mais investimentos. Esta situação 
pode ser assim melhor compreendida: 

O sucesso da “modernização da agricultura” no aumento da produção e 
da produtividade agrícola foi acompanhado de impactos negativos, tanto 
do ponto de vista social quanto ambiental. Se, de um lado, ela contribuiu 
para a elevação da renda média e redução da pobreza absoluta, por ou-
tro, ao privilegiar determinadas regiões, produtos mais dinâmicos (prin-
cipalmente de exportação) e agricultores mais capitalizados, associou-se 
fortemente ao aumento de desigualdade distributiva, estando, assim, re-
lacionada com o aumento das disparidades de renda, com a intensificação 
do êxodo rural e com a deterioração da qualidade de vida da população 
trabalhadora do campo (HOFFMANN, 1989).

Com base neste referencial realizou-se uma pesquisa na Linha Santa Lú-
cia, comunidade rural do município de Campo Erê, localizado na região oeste 
de Santa Catarina com o propósito de observar como e em que intensidade 
isso ocorreu no local. Nesta comunidade predominava a agricultura com mão-
-de-obra familiar. Em média, os agricultores possuíam de 10 a 15 hectares e 
também, algumas famílias, apenas moravam “de favor” em propriedades em 
que os donos vivem na cidade. Os arredores da comunidade eram compostos 
por fazendeiros nos quais os mesmos também são responsáveis pelo êxodo na 
comunidade a medida que compram as propriedades menores para favorecer 
seus negócios. Esta realidade também é observada nos dias atuais.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A motivação da presente pesquisa se deu pela razão que observamos nes-

te local um alto índice de êxodo rural em um curto espaço de tempo. Este fato 
nos incentivou a conhecer melhor os motivos e o tamanho do êxodo. Para isso, 
realizamos visitas e entrevistas aos moradores atuais e antigos. Analisou-se tam-
bém documentos, como as atas da igreja católica, além de pesquisa em banco de 
dados do IBGE. Nas atas se encontrou registros detalhados de ocorrências de 
reuniões com as assinaturas de todas as pessoas presentes desde o ano de 1990 
em diante, o que permitiu fazer um levantamento qualitativo e quantitativo das 
informações, que nos remeteu ao número de famílias da comunidade. Através 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, buscamos informações 
com relação às modificações que ocorreram com a produção das principais ativi-
dades agrícolas do município, ou seja: soja, milho, erva mate, feijão, fumo e trigo.

Desta forma, o cruzamento de dados do IBGE com as informações ob-
tidas nas visitas permitiram conhecer e compreender melhor os contextos 
históricos da comunidade.

Para a execução destes levantamentos de informações nos deslocamos 
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até a comunidade de Linha Santa Lúcia nos dias 13 e 14 de abril de 2018, 
quando visitamos e entrevistamos alguns moradores, dando ênfase aos mais 
antigos. Considerarmos de extrema importância entrevistar antigos mora-
dores da comunidade e de comunidades vizinhas pelo fato de que também 
fizeram parte da história da comunidade, contribuindo principalmente para 
desvelar o contexto histórico da mesma.

No decorrer das visitas buscamos levantar as informações através de uma 
conversa descontraída com os entrevistados, a partir de um roteiro previamen-
te elaborado, onde estimulou-se a comparação como forma de coleta de in-
formações. Buscou-se conhecer informações sobre a origem da comunidade, 
sobre os fundadores, quantidade de moradores que haviam na comunidade e 
quantos ainda há e os motivos mais comuns que acarretaram o êxodo de forma 
tão acelerada. Para os moradores que ainda possuíam filhos nas propriedades 
levantamos a questão da sucessão familiar, perguntando se incentivavam seus 
filhos a permanecerem na propriedade ou se seus filhos possuíam interesse 
em continuar com a atividade dos pais. As entrevistas ocorreram por meio de 
visitas aos moradores, como ilustrada com a Figura 1. 

Figura 1 - Entrevistas aos moradores das comunidades Linha Santa Lúcia, na cida-
de de Campo Erê-SC – 2018.

Fonte: PEREIRA (2018)

3. RESULTADOS
A comunidade de Linha Santa Lucia foi fundada pela família de Siriaco 

Leite, por volta de 1920. Nas atas da igreja católica contamos 82 sócios. Porém 
estes dados não são de toda a comunidade, pois haviam também igrejas evan-
gélicas nas quais não encontramos responsáveis pelas documentações, nem an-
tigos membros da igreja para obter mais informações, mas de acordo com os 

moradores entrevistados, na comunidade haviam aproximadaente 100 famílias.

Estes dados foram levantados através da ata da comunidade, onde reali-
zamos a contagem das assinaturas das famílias que frequentavam as reuniões. 
Para maior confiabilidade produzimos uma lista com os nomes de um repre-
sentante de cada família que estavam presentes nas reuniões. Esta contagem 
foi realizada em várias reuniões para conseguir o nome de pelo menos um 
integrante de todas as famílias habitantes da comunidade.

Atualmente a comunidade é composta por apenas 16 famílias, das quais 
25% delas é composta por casais já aposentados cujos seus filhos já se mu-
daram para outro local. Outros 25% das famílias possivelmente ocorrerá a 
sucessão familiar, pois os sucessores já são adultos, em torno de 30-40 anos. 
Os outros 50% das famílias que ainda estão na comunidade pssuem jóvens 
que revelaram querer se mudar para a cidade em busca de estudo e rendas 
melhores. Pelo menos uma parte destes venderão suas propriedades, saindo 
não só os jóvens, mas toda a família.

A leitura das atas e a elaboração da lista de moradores, que foi muito 
importante para as reflexões neste artigo, podem ser verificadas na Figura 2.

Figura 2- Levantamento de dados dos antigos moradores em atas da igreja católi-
ca da Linha Santa Lúcia, na cidade de Campo Erê-SC – 2018.

Fonte: PEREIRA (2018)

Também em consequência de não haver a sucessão familiar na comunidade, 
o êxodo rural persiste aumentando. Outro fator muito importante para a ocorrên-
cia do êxodo, além da chegada da mecanização, foi a compra de terras por fazen-
deiros que rodeiam a comunidade dos pequenos produtores. Com a valorização 
das terras, o volume de dinheiro obtido com a venda passa ser atrativo.
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Das 100 famílias que habitavam na Linha Santa Lúcia, a maioria foi para a 
cidade e algumas outras mudaram para outras comunidades. Mesmo assim, dos 
anos de 1990 até 2020, ou seja, em 20 anos, em torno de 80% das famílias muda-
ram-se para a cidade. Nestes casos, não foi só um problema de sucesssão, embora 
quando isso ocorre, ou seja, quando sai os filhos, favorece o êxodo de toda família.

Devido ao grande número de famílias que saíram da comunidade, hoje 
não acontecem mais as atividades de interação como haviam anteriormente. 
Pela falta de pessoas não foi mais possível manter os clubes internos como o 
clube de mães, não foi mais possível realizar as festas da padroeira por falta de 
pessoas que seriam necessárias para auxiliar nos afazeres, e consequentemen-
te, também pela falta de pessoas, não foi mais possível realizar os cultos/missas 
na comunidade. Então as pessoas passaram a frequentar igrejas das comunida-
des vizinhas ou do centro da cidade.

A referida comunidade tinha portanto vida social intensa e organização 
social, como pode ser visto no livro ata da igreja, que indicava a presença de 
mais de 80 famílias. Atualmente a situação da igreja católica da comunidade é 
de abandono, como pode ser observada na Figura 03. 

Figura 03 – Estado de abandono da igreja católica da Linha Santa Lúcia, na cidade 
de Campo Erê-SC – 2018.

Fonte:PEREIRA (2018)

Realizamos através do site do IBGE/SIDRA um comparativo da produção 
agrícola do município entre os anos de 1974 até 2018. Os gráficos mostram as 
modificações que ocorreram na produção, pois acreditamos que estes dados 
possam ajudar a compreender o que influenciou o êxodo rural na comunidade.

Observamos no Gráfico 1 os rendimentos médio da produção das princi-
pais culturas do município como o milho, soja, feijão, trigo e fumo no decorrer 

dos anos 1974 a 2018. Notamos um aumento significativo no rendimento mé-
dio da produção principalmente do milho, soja e trigo, confirmando o processo 
de modernização da agricultura. As culturas tem intensificado a necessidade 
capital para manter ou aumentar a produção, o que diretamente atinge os agri-
cultores descapitalizados, favorecendo os fazendeiros da região. 

A cultura do milho foi que mais aumentou seu rendimento. Campo Erê 
é um município com altitude de 910 metros, ou seja, possui uma temperatura 
amena e apresenta uma diferença menor entre a temperatura diurna da no-
turna. Esta pequena variação proporciona maiores produtividade da cultura. 
Desta forma, a produção de milho no município se destaca. As culturas de 
fumo, trigo e feijão não demostraram o mesma transformação, embora também 
aumentaram o rendimento médio ao longo dos anos estudados.

Estes aumentos nas médias das produções das culturas se devem ao me-
lhoramento vegetal, que possibilitou o lançamento de novas cultivares mais 
produtivas e também se deve aos maiores constantes de investimentos reali-
zados nos solos, maquinários e em técnicas de manejo que são considerados 
essenciais para que a planta expresse seu máximo potencial produtivo.

Gráfico 1.Rendimento médio das principais culturas temporárias do município 
de Campo Erê. (Kg/ha)

No Gráfico 2, observamos a área colhida no decorrer dos anos de 1974 a 2018 
nas culturas da soja, milho, feijão, trigo e fumo. Visualizamos que as áreas colhidas 
de todas estas culturas decresceram. Contudo, pode-se observar que as áreas de 
milho e soja foram as que sofreram maior variação e a do fumo a menor variação. 
A cultura da soja vem apresentando aumento da área colhida depois do ano de 
1998. A partir deste anos, nota-se que todas as culturas passam a apresentar área 
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colhida menos. Contudo, é a partir deste anos que a produtividade do milho au-
menta significativamente, combinando menor área com maior produção.

As áreas destinadas a cultura do tabaco (fumo) no município sempre fo-
ram poucas, pois é cultivado por pequenos produtores e na atualidade vem 
sendo substituída pela produção de vacas leiteiras. A substituição também, se-
gundo os entrevistados, se devem as altas necessidades de mão de obra e aos 
altos riscos de intoxicações na cultura do fumo. 

O feijão vem apresentando um leve crescimento do plantio em safrinha, 
principalmente devido a ferrugem asiática que torna muito caro a produção 
da soja neste período. Contudo, seu cultivo migrou dos pequenos produtores 
para os fazendeiros, que o fazem de forma mecanizada.

A cultura do fumo e do feijão são cada vez menores e essas culturas vem 
sendo substituídas pela soja que, como observamos, cada vez mais as áreas 
estão sendo destinadas ao seu plantio.

As áreas destinadas de colheita de trigo também vêm diminuindo, mas a 
produtividade tem aumentado um pouco. No período do cultivo de trigo uma 
boa parte dos produtores opta por realizar plantio de pastagens para gado de 
corte, outra tradição do município, e em seguida utilizar das mesmas como 
plantas de coberturas para o plantio da soja ou do milho.

Gráfico 2. Áreas colhidadas principais culturas temporárias no município de 
Campo Erê– SC

A erva mate, conforme gráfico 3, que antigamente era considerada a prin-
cipal cultura do município vem perdendo importância para os grãos, pois os 
produtores preferem abandonar a cultura a realizar a colheita das folhas. Desta 

forma podemos perceber que o rendimento médio se encontra estagnado, ou 
seja, foi uma cultura que não passou pelo mesmo processo de modernização 
das demais culturas, embora a área cultivada permanece em 80 mil hectares. 
As famílias visitadas explicam que o abandono foi devido aos baixos valores 
pagos pelas mesmas, que torna inviável seu cultivo. Contudo, o êxodo rural 
também pode ter contribuído com a queda pelo interesse pela cultura, pois 
a cultura está diretamente relacionada ao cultivo em pequenas propriedades.

Gráfico 3. Área cultivada e rendimento médio da Erva Mate do município de 
Campo Erê.( ha e Kg/ha)

O desenvolvimento econômico da mesorregião oeste está diretamente re-
lacionado ao setor primário, particularmente o agropecuário e é caracterizado 
pela predominância de pequenas unidades familiares de produção agrícola 
diversificada. As altas produções de milho e de soja no município são ligadas 
as principais atividades pecuárias da região como suínos e aves, que exigem 
grande demanda de produção de grão, principalmente milho e também a pro-
dução leiteira que é considerada a principal bacia leiteira do estado.

A produção leiteira na região surgiu como uma oportunidade alternativa 
para utilizar os recursos da propriedade e aproveitar melhor a mão de obra fa-
miliar, substituindo assim a renda provinda de atividades como suinocultura e 
fumicultura. A importância da bovinocultura de leite no município de Campo 
Erê pode ser assim compreendida:

Além do aproveitamento da mão de obra familiar a bovinocultura de leite 
agrega alto valor na propriedade e possibilita o uso de terras declivosas, 
ou seja se tem maior aproveitamento de área e esta atividade possibilita 
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ao produtor uma remuneração mensal, por este motivo a atividade é con-
siderada como a ancora da maioria das propriedades da região oeste de 
Santa Catarina (MELLO,1998, p. 6)

Ao utilizar melhor a pequena área disponível possibilita ao produtor o de-
senvolvimento de um sistema de produção mais rentável do ponto de vista eco-
nômico e mais sustentável do ponto de vista da utilização dos recursos naturais.

A atividade leiteira (produção, transformação e comercialização) do Oeste 
catarinense, é baseada em um modelo diversificado de produção ligado ao pa-
trimônio sociocultural de uma agricultura de tipo familiar, que tem se mostrado 
dinâmica e competitiva (MELLO,1998, p.8). Contudo sofreu o êxodo rural e seu 
futuro ainda é muito discutido.

Há, no entanto, para a atividade leiteira, obstáculos que dificultam a possi-
bilidade de sua consolidação como alternativa, ou seja: a possibilidade de que a 
produção e a transformação do leite em pequena escala se tornem inviável, ocor-
rendo uma seleção e exclusão dos agricultores que não conseguirem se especiali-
zar. Há também exigências por força de lei, que aumentam os investimentos em 
resfriadores, que somado aos demais, como osemiconfinamento ou confinamen-
to, exercem pressão de exclusão de famílias mais empobrecidas da atividade. 

A Figura 4 demostra como a produção de leite está espacializada no território 
catarinense. Comparando todas as regiões do estado de Santa Catarina, é possível 
analisar pelo dados apresentados, que a região Oeste, na qual Campo Erê está situa-
do, é significativamente a maior região produtora de leite, com um volume em torno 
2 bilhões de litros. A segunda região maior produtora de leite é o Sul Catarinense.

Figura 4. Produção de leite no estado de Santa Catarina, ano de 2019

Fonte: Aliança Láctea Sul Brasileira (2019)

No Gráfico4, mostramos a quantidade de vacas ordenhadas no municí-
pio de Campo Erê. Nota-se que no decorrer dos anos, o número de cabeças 
veio aumentando até o ano de 2012. Deste ano até 2016 permaneceu estável. 
A partir de então sofreu uma queda significativa, perdendo mais da metade 
do número de vacas ordenhadas.  

Estes resultados são difíceis de explicar, contudo pode-se supor aban-
dono da atividade por muitas famílias. Como a produção leiteira no muni-
cípio é realizada predominantemente nas pequenas propriedades, pode-se 
supor que muitas unidades tenha deixado a produção de leite.

A produção em pequena escala, devido à insuficiência de terra agricul-
tável, nas pequenas propriedades agrícolas do oeste catarinense, é conside-
rada um fator limitante da renda neste perfil de unidade produtiva. O baixo 
nível de renda obtido nos estabelecimentos agrícolas se deve, por um lado, 
aos baixos preços recebidos pelos produtos aí gerados e, por outro, ao alto 
custo dos insumos utilizados.

Gráfico 4. Quantidade de vacas ordenhadas no município de Campo Erê

No gráfico 5, demostra-se a quantidade de vacas ordenhadas no em Santa 
Catarina e na Região oeste do Estado. O aumento do número se dá até o ano de 
2013, estabiliza até 2016 e depois declina, praticamente na mesma intensidade 
que se observou no município em questão.
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Gráfico 5. Quantidade de vacas ordenhadas no em Santa Catarina e na Região 
oeste do Estado. 

No Gráfico 6, observamos que a produção de leite no município de Cam-
po Erê sofre muitas oscilações. Tem aumento significativo a partir de 2004, o 
que coincide com o aumento de vacas ordenhadas. Apresenta um declínio na 
produção a partir de 2015, contudo, menos intenso que a queda do número de 
animais, indicando aumento da produtividade por vaca ordenhada e especia-
lização no setor. 

Gráfico 6. Produção de leite no município de Campo Erê (mil litros).

No gráfico 7, observamos um aumento da produção de leite no estado e 
na região oeste já a partir do anos 2000, se intensificando até 2015. Deste anos 
em diante apresenta um declínio. Contudo, este declínio é menor do que o 
observado no município de Campo Erê. A comparação entre os gráficos suge-
re que no município o abandono da produção de leite está maior que na sua 
região e que no próprio estado, tanto para a diminuição de vacas ordenhadas, 
quanto para a quantidade de leite produzida. No estado, a diminuição do nú-
mero de vacas ordenhadas teve menor impacto na diminuição da produção de 
leite que no município. 

Gráfico 7. Produção de leite no Estado de Santa Catarina e no Oeste (mil litros).

Na Tabela 1, pode-se observar que o número de estabelecimentos agro-
pecuários, no decorrer dos anos, no estado de Santa Catarina, vem diminuin-
do. Contudo a diminuição maior se dá a partir do ano de 2006, quando o esta-
do passa a ter menos de 200 mil estabelecimentos rurais. Quando analisamos 
desde o ano de 1975, haviam 206.505 propriedades agropecuárias no Estado, 
10 anos após houve um acréscimo de aproximadamente 28 mil estabeleci-
mentos, totalizando uma quantidade de 234.973 no ano de 1985. A partir da 
década de 90 já se percebe que se inicia a queda nos números de estabeleci-
mentos chegando em 2017 a 183.066 unidades. O mesmo comportamento é 
observado para a região oeste. No entanto, no município de Campo Erê se 
percebe um declínio mais acentuado que sua região imediata e ao estado, 
queda observada já a partir de 1995. Os dados indicam que no município de 
Campo Erê este fenômeno foi mais intenso, o que corrobora com a observação 
do esvaziamento da comunidade estudada.
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Tabela 02. Tabela 263 - Número de estabelecimentos e Área dos estabelecimentos 
agropecuários - série histórica e Censos (1920/2006), para o estado de Santa Catarina

1970 1975 1980 1985 1995 2006 2017
Santa Cata-
rina

207.218 206.505 216.159 234.973 203.347 193.668 183.066

Oeste Cata-
rinense

- - - - 76.664 82.143 68.429

Campo Erê - - - - 2.602 767 566

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A falta de diálogo com os jovens para que ocorra a sucessão familiar, no 

sentido de desenvolver projetos de vida viáveis, com o protagonismo dos mes-
mos é uma questão até agora pouco estudada pelos cientistas. 

As razões com que os mesmos desejem sair do meio rural, indo para os 
centros urbanos, seja para estudar e para trabalhar, tem por consequência a 
permanência a propriedade apenas os pais, que na maioria das vezes também 
acabam vendendo suas propriedades em função da inviabilidade dos proces-
sos produtivos intensos em capital. 

Nos estabelecimentos com pequenas áreas de terra destinada para a pro-
dução, os altos custos de produção e o aumento das demandas de investimen-
tos para a modernização da produção, geram uma situação que está sendo 
difícil de ser suportada pela maioria das famílias da comunidade estudada. 
Projetos intensivos em capital destinados aos mais jovens, que possam ser viá-
veis em pequenas áreas, necessitariam de políticas públicas orientadas a diver-
sificação da produção, alternativas as commodities. 

Das famílias que permanecem no campo, grande parte são idosos e nor-
malmente aposentados que não necessitam realizar atividades agrícolas para 
ter uma fonte de renda, apenas continuam vivendo na área rural produzindo 
para subsistência.

Através das entrevistas e análise bibliográfica e documental realizadas 
concluímos que os principais fatores que levaram ao êxodo rural de forma tão 
acelerada foi a modernização na agricultura, em que com a mecanização di-
minuiu a necessidade de mão de obra, inviabilizando financeiramente a pro-
dução em pequena escala, presente nas pequenas propriedades, tornando-as 
também incapazes de competir com os grandes fazendeiros que as rodeiam, 
que pressionam os pequenos produtores para venderem suas propriedades, 
dentro das políticas de produção orientadas as commodities. No entanto o es-
tudo apresenta uma nova hipótese de estudo relacionada ao aspecto da prepa-

ração para a sucessão.

Através dos dados estatísticos do censo agropecuário e da pesquisa pecuá-
ria municipal do IBGE foi possível entender que o êxodo rural teve seu início a 
partir da modernização da agricultura, que ocorreu na década de 80, década a 
qual observamos que a partir dela começaram a ocorrer quedas expressivas nos 
números de estabelecimentos agropecuários no município de Campo Erê, SC. 
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CONTANDO NOSSA HISTÓRIA: PESQUISA EM 
HISTÓRIA LOCAL COMO PROCESSO EDUCATIVO

Jaci Poli1

Resumo: O presente artigo discute a questão da educação pela pesquisa a 
partir da experiência de um projeto de pesquisa desenvolvido no Instituto Fe-
deral do Paraná, Campus Capanema, denominado “Contando nossa História”, 
com foco na história local e regional. Discutindo o papel da história regional 
como fonte da diversidade e da diferença, em contraposição à história nacio-
nal, que aponta para as semelhanças, a pesquisa histórica passa a desempe-
nhar um papel central no processo de construção da educação pela pesquisa. 
Salientando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão no Ensino 
Técnico Profissional integrado ao ensino médio do IFPR, a pesquisa passa a 
ser mobilizadora dos estudantes para que construam conhecimento a partir 
da sua curiosidade científica, a partir das problematizações sobre os temas e 
sobre a sua realidade, construindo sua capacidade crítica para compreensão 
da realidade. O projeto de pesquisa conseguiu o envolvimento e o compro-
metimento dos estudantes que, além de suas atividades de pesquisa histórica, 
passaram a se envolver mais concretamente no desenvolvimento das ativida-
des escolares e extracurriculares. O desafio que o projeto de pesquisa e este 
trabalho lançam é a compreensão da história do Sudoeste do Paraná, em cuja 
formação a questão agrária sempre teve papel essencial.

Palavras chave: história local; história regional; educação pela pesquisa; ques-
tão agrária.

INTRODUÇÃO
A experiência educativa desenvolvida no Instituto Federal do Paraná, 

Câmpus Capanema, a partir da pesquisa em história local e regional, no proje-
to “Contando nossa História”, produziu resultados excepcionais, com a adesão 
de muitos estudantes e o comprometimento deles com a pesquisa, mesmo du-
rante o período em que o professor não atuava em sala de aula com eles.

Narrar essa experiência é fundamental para compreender o engajamento 
dos estudantes em um processo que é científico e político, de um lado, pela 
produção acadêmica, com um nível de excelência para a educação básica e, 
no sentido principal, de outro, a capacitação para compreender os processos 
históricos que permitem uma leitura da realidade de forma mais crítica e muito 
mais capaz do compromisso com uma nova realidade social, econômica, polí-
tica e cultural na comunidade local e regional.

O projeto vem sendo desenvolvido nesses últimos três anos, tendo ini-
ciado com uma busca de fontes orais que pudessem despertar nos estudan-

1 Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – IFPR – Campus de Capanema.
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tes a curiosidade sobre a história da região, na escolha de pessoas para serem 
entrevistadas, a participação ativa dos estudantes na busca de referências em 
suas linhas de pesquisa, que trilhavam entre a Revolta dos Posseiros, a Estrada 
do Colono, a Feira do Melado de Capanema, a passagem da Coluna Prestes 
pelo Sudoeste do Paraná e os modos de vida dos habitantes nos primórdios 
da história regional. A cada entrevista, preparada coletivamente com os estu-
dantes, realizava-se, com autorização dos entrevistados, uma transmissão ao 
vivo através das redes sociais, tendo atingido uma média de mais de quatro 
mil visualizações a cada entrevista. No segundo ano, o desafio foi contar essa 
história através de estandes históricos na XX Feira do Melado de Capanema. 
Foram organizados cinco estandes, com mais de oitenta banners e várias ou-
tras formas de contar a história para a população. O terceiro ano do projeto 
se concentra nas pesquisas individuais ou em pequenos grupos, a partir dos 
temas que foram pesquisados desde o primeiro ano e que terá como resultado 
final a escrita de um artigo científico, que formará, no conjunto do projeto, um 
livro eletrônico a ser publicado na internet através das redes sociais.

A HISTÓRIA REGIONAL COMO PROPOSTA MOBILIZADORA 
PARA A PESQUISA

Ao iniciar o projeto, os estudantes foram chamados a participar das ati-
vidades de pesquisa de história da região, do seu local de vida, a partir do 
olhar para suas famílias e para suas comunidades tomando como referência 
um conjunto de questões abrangendo, desde a chegada da família à região, às 
relações com a terra e com o trabalho e à formação do território. Foram estu-
dados alguns pontos chave da história do Sudoeste do Paraná e os estudantes 
foram provocados a aprofundar esse estudo e conversar com suas famílias, 
vizinhos e pessoas da comunidade sobre a história local. Isso foi despertando 
uma curiosidade motivadora, pois passaram a descobrir-se na história.

A história regional passou a ser valorizada em virtude da possibilidade 
de fornecimento de explicações na configuração, transformação e repre-
sentação social do espaço nacional, uma vez que a historiografia nacional 
ressalta as semelhanças, enquanto a regional trata das diferenças e da mul-
tiplicidade (BITTENCOURT, 2018, p 143).

Tratar das diferenças e da multiplicidade significa, antes de mais nada, 
colocar a região e o local na história. É muito comum percebermos que a histó-
ria dos municípios e da região somente passa a ser relatada a partir da chegada 
de migrantes, que iniciam um processo de colonização como se fossem os pri-
meiros a chegar ao local, a descobrir o território e a produzir o desenvolvimen-
to. O que existia antes não tem muito significado e é silenciado pela história 
nacional ou estadual.

Um exemplo desse silenciamento pode ser visto em Capanema, que co-
meça a aparecer na história recentemente, desconsiderando que esse território 
foi habitado desde tempos imemoriais, com vestígios muito densos, passou 
por diversas disputas territoriais desde o século XVI, com a chegada de portu-
gueses e espanhóis, foi caminho da Coluna Prestes e outros tantos elementos 
diferenciadores, que não são pesquisados e nem considerados como parte da 
história local. Outro exemplo é a narrativa da Revolta dos Posseiros em 1957. 
Os momentos mais narrados são as tomadas de Pato Branco e Francisco Bel-
trão, com a formação de juntas governativas e expulsão das colonizadoras, sem 
levar em conta que o confronto armado realmente ocorre na fronteira com a 
Argentina no mínimo um mês antes. Na fronteira ocorreram os confrontos ar-
mados, as tocaias e as ocupações das pequenas cidades, como Pérola do Oeste 
e Capanema. Em Pato Branco e Francisco Beltrão não ocorreram confrontos 
armados e nem mortes. A narrativa geral afirma a revolta como se tivesse ocor-
rido nas duas maiores cidades como local privilegiado. Um estudo da Revolta 
dos Posseiros que busca a especificidade da fronteira como local e região vai 
descortinar uma multiplicidade de fatos e confrontos que tornam a narrativa 
do conflito agrário a partir de elementos novos, que tiveram como consequên-
cia o desfecho de Pato Branco e Francisco Beltrão.

O estudo da história regional e local, como ponto de partida para o en-
gajamento dos estudantes na compreensão da realidade de suas comunidades 
e dos seus municípios, tem uma capacidade muito grande de mobilização na 
medida em que começam a se enxergar, e às suas famílias, como construtores 
dessa história, como parte integrante de uma construção social que se transfor-
ma em “cordão umbilical” com sua ancestralidade.

Ao pesquisar, os estudantes passam a descobrir que a história é viva, 
que faz parte de suas vidas, que faz parte da sua comunidade e do seu mu-
nicípio, consegue encontrar nela seus avós, muitas vezes, seus pais. Docu-
mentos, fotografias, cartas, monumentos, memórias… assim começam a des-
cobrir que a pesquisa em história é fundamental para uma visão crítica e 
situada da sua realidade.

A história local tem sido indicada como necessária para o ensino por 
possibilitar a compreensão do entorno do aluno, identificando o pas-
sado sempre presente nos vários espaços de convivência – escola, casa, 
comunidade, trabalho e lazer – e igualmente por situar os problemas sig-
nificativos da história do presente. A história local geralmente se liga à 
história do cotidiano ao fazer das pessoas comuns participantes de uma 
história aparentemente desprovida de importância e estabelecer relações 
entre os grupos sociais de condições diversas que participam de entre-
cruzamentos de histórias, tanto no presente como no passado (BITTEN-
COURT, 2018, p 146).
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É neste sentido que começam a reconhecer a história como parte de seu 
cotidiano, em que estão presentes seus antepassados, mas também aparecem 
os momentos presentes, em que essas pessoas continuam a fazer parte de suas 
vidas e que, nas suas relações, conseguem olhar de forma mais crítica a reali-
dade que forma o entorno de sua vida e de sua família.

EDUCAR PELA PESQUISA
Usando o mesmo título do livro de Pedro Demo (2015), buscamos com-

preender o papel da pesquisa como instrumento fundamental e caminho para 
a construção de uma educação de qualidade. O ponto de partida dessa reflexão 
é o projeto de pequisa “Contando nossa História”, desenvolvido no Câmpus 
de Capanema do IFPR. É importante salientar que esse é um dos muitos pro-
jetos de pesquisa coordenados pelos professores do câmpus e podem revelar 
muitos outros aspectos se forem pesquisados. É fundamental observar, tam-
bém, que faz parte da prática docente a realização de pesquisa e de extensão 
no IFPR e em toda a rede federal de Ensino Técnico Profissional. Da mesma 
forma como a pesquisa da história local/regional produz conhecimentos sobre 
a diversidade e sobre as especificidades locais e regionais, o estudo de um pro-
jeto de pesquisa vai apontar as especificidades que constroem, no conjunto de 
todos os processos desenvolvidos na rede federal, as semelhanças produzidas 
sobre o papel da pesquisa na educação.

Esse modo de ver parte da definição de educação como processo de for-
mação da competência humana, com qualidade formal e política, encon-
trando no conhecimento inovador a alavanca principal da intervenção 
ética. O critério diferencial da pesquisa é o questionamento reconstrutivo, 
que engloba teoria e prática, qualidade formal e política, inovação e ética 
(DEMO, 2015, p 1).

Na fala do autor, há indicação de que a formação humana precisa ser 
formal, isto é, com bases acadêmicas e assentada no conhecimento acumulado 
pela humanidade, mas não pode deixar de ser uma formação política, isto é, 
que possibilite às pessoas a condição de situar-se criticamente frente a sua rea-
lidade. Não basta ter espírito contestador em relação ao capital e à dominação 
econômica. É necessária uma formação que possibilite a leitura das múltiplas 
variáveis que influenciam a vida da comunidade e da sociedade como um todo 
e uma capacitação para perceber quais os elementos básicos de uma ação trans-
formadora a partir do lugar onde cada estudante está, na escola e na sociedade.

Outro elemento é a questão da inovação, que precisa ter seu conceito 
ampliado, ultrapassando a concepção de que a inovação é apenas a geração 
de novos produtos e processos, mas a construção de novos conhecimentos, 
com novas perguntas e novas respostas, sempre a partir de um olhar crítico 

por parte dos estudantes. Inovar também é lançar perguntas, problematizar 
os processos históricos, questionar suas causas e consequências, identificar 
os atores presentes, os atores dominantes e os atores silenciados; inovar é 
perguntar e buscar respostas sobre os motivos dos silenciamentos de ato-
res sociais, é buscar a diversidade de atores e situações em cada momento 
histórico, pesquisando a aprofundando os porquês na trajetória desses seres 
humanos que construíram a história.

A afirmação de Pedro Demo destaca que educar pela pesquisa exige, 
antes de mais nada, uma atitude política, que não se reduz a um único mo-
mento, mas a uma atitude cotidiana, em sala de aula e em outros momentos, 
como o desenvolvimento dos projetos de pesquisa com a participação dos 
estudantes de Ensino Médio. Em sala de aula, a busca pela problematização 
dos temas e a busca de respostas a partir da pesquisa é atitude, transforma 
a experiência em sala de aula em momentos instigadores da curiosidade e, 
portanto, da busca de respostas. Não importa o componente curricular. Em 
todos existem as possibilidades de problematizações. No entanto, essa atitu-
de exige muito mais dos professores, que precisam superar o mero conhecer 
o conteúdo para buscar a capacitação para a problematização, que tem que 
ser clara, objetiva, diversa, multidimensional.

Partindo do olhar do ensino da História, podemos tomar como ponto de 
partida o processo desenvolvido por Fonseca (2003) quando discute o ensino 
de História:

A proposta de ensino da História que valoriza a problematização, a análi-
se e a crítica da realidade concebe alunos e professores como sujeitos que 
produzem história e conhecimento em sala de aula. Logo, são pessoas, su-
jeitos históricos que cotidianamente atuam, lutam e resistem nos diversos 
espaços de vivência: em casa, no trabalho, na escola etc. Essa concepção de 
ensino e aprendizagem facilita a revisão do conceito de cidadania abstra-
ta, pois ela não é algo apenas herdado via nacionalidade, nem se liga a um 
único caminho de transformação política. Ao contrário de restringir a con-
dição de cidadão a de mero trabalhador e consumidor, a cidadania possui 
um caráter humano e construtivo, em condições concretas de existência 
(GUIMARÃES, 2003, p 94).

A experiência desenvolvida no projeto “Contando nossa História” pode 
ser descrita como um processo de educação pela pesquisa. Isso porque tem 
conseguido despertar nos estudantes a percepção de que, na sua vida cotidia-
na, dentro do conjunto de componentes curriculares, trabalhos e provas, ainda 
pode-se inserir o momento da pesquisa como parte do seu curso e da sua vida 
acadêmica. É extremamente viva a relação entre o estudar e o pesquisar.

Será útil distinguir entre pesquisa como atitude cotidiana e pesquisa como 
resultado específico. Como atitude cotidiana, está na vida e lhe constitui a 
forma de passar por ela criticamente, tanto no sentido de cultivar a cons-
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ciência crítica, quanto no de saber intervir na realidade de modo alterna-
tivo com base na capacidade questionadora. Trata-se de ler a realidade de 
modo questionador e de construí-la como sujeito competente. Esta postu-
ra não pode ser vista como algo que cabe num momento e noutro não, ou 
em certos ambientes especiais, mas como típica atitude, que faz parte de 
nossa maneira de ser e ver permanentemente (DEMO, 2015, p 15).

Na medida em que o professor assume a atitude de educar pela pesqui-
sa deve ser capaz de assumir a postura de questionar a realidade e assumir 
criticamente uma posição capaz de educar os estudantes para esse olhar so-
bre a sociedade.

Uma das questões que pode levar a questionamento por parte de docen-
tes de alguns componentes curriculares é a relação de priorização que os estu-
dantes começam a dar para as atividades de pesquisa, dentro dos projetos, por 
considerarem mais prazerosas. Evidentemente que há a necessidade de debate 
com os estudantes sobre a questão da pesquisa como elemento essencial da sua 
atitude política em relação ao ensino. Não existe somente a pesquisa como pro-
jeto, mas como atitude cotidiana, em relação a todos os componentes, a partir 
da curiosidade, da problematização dos conteúdos, da busca de aprofunda-
mento e da compreensão mais clara de cada tema que circula em sala de aula. 
A afirmação de que os alunos “não têm interesse” é um equívoco. Todos têm 
interesses. Basta apenas saber quais são e transformar esses interesses em um 
processo de aprendizagem. Talvez seja necessária uma estrutura mais comple-
xa de apoio aos educadores no momento de enfrentar situações de desinteresse 
dos estudantes em relação aos componentes curriculares, pois nem sempre é 
fácil captar o campo de interesses dos adolescentes, que estão em uma fase 
muito complexa de sua vida, em busca de sua afirmação pessoal e, muitas ve-
zes, atormentados por questões apoiadas em relações sociais que lhes chamam 
a atenção muito mais que o ambiente escolar e familiar.

É fundamental compreender que nem sempre os resultados práticos po-
dem ser tomados como indicadores da qualidade da pesquisa realizada, espe-
cialmente no Ensino Médio. Quando estudantes de 15 a 18 anos se dedicam a 
pesquisar e nem sempre o ponto de chegada pretendido, por exemplo, a publi-
cação de artigos científicos, é atingido no tempo esperado e nem ser resultado 
único do processo não se pode falar em fracasso da pesquisa. Muitas vezes, 
a qualidade da pesquisa se consolida pelo crescimento do estudante em sua 
atitude cotidiana de pesquisador, que o leva a questionar a realidade que o 
cerca, em busca de uma compreensão crítica capaz de possibilitar atitudes mais 
comprometidas com os processos educacionais.

Essa atitude pode ser exemplificada pela forma como esses estudantes as-
sumem seu papel dentro da escola, especialmente quando a sala de aula passa 
a ser complementada por uma intensa participação na criação de eventos em 

que a atitude científica é marca e fundamento. No Campus Capanema pode 
ser citado o exemplo de estudantes que participavam do projeto de pesquisa 
“Contando nossa História” e que, em função da necessidade de organização 
do IFAgrotech2, aceitaram o desafio de coordenar o evento, com a proposta de 
colocar frente a frente agricultores familiares feirantes, participantes das Feiras 
Livres de Capanema e Planalto, estudantes e professores, em busca de soluções 
tecnológicas para os problemas apresentados pelos agricultores, promovendo 
uma ação de inovação simples, mas com atitude de pesquisa participativa.

No entanto, é fundamental que o estudante pesquisador também pro-
duza resultados em sua pesquisa, especialmente porque essa produção é ex-
pressão de sua capacidade de análise a partir dos olhares que lança sobre a 
realidade na medida em que se debruça na pesquisa.

Assim, o professor precisa cultivar ambas as dimensões, ou seja, além de 
representar o cidadão permanentemente crítico e participativo, necessita 
alimentar o processo de produção própria, para demonstrar, entre outras 
coisas, que não é criatura de ideias alheias, sectário de outras doutrinas, 
lacaio de outros projetos, mas que tem capacidade sempre renovada de 
ocupar espaço próprio e solidário (DEMO, 2015, p 15).

O incentivo à produção própria de artigos, de banners e de apresenta-
ções orais representa a consolidação do processo educativo pela pesquisa, de-
monstrando uma caminhada na sua construção própria enquanto sujeito de 
um processo. Publicar artigos ou outras formas de produção científica próprias 
e enriquecer um currículo, que pode ser o Lattes, pode expressar uma das di-
mensões do processo educativo, cujos resultados certamente explicitam para 
a comunidade acadêmica e para a sociedade a caminhada desenvolvida pelo 
estudante em sua trajetória na conquista de sua autonomia intelectual.

No entanto, é apenas uma das dimensões. Não podemos adotar esse 
como único indicador, porque ele pode esconder outras dimensões, que nem 
sempre foram desenvolvidas de forma adequada durante o processo. Isso 
porque precisamos compreender a educação como processo de formação que 
envolve não apenas o fazer, mas o saber fazer e, sobretudo, de refazer nossa 
relação com a sociedade e com a natureza de forma permanente a partir do 
conhecimento inovador (DEMO, 2015).

Ao mesmo tempo em que a pesquisa se torna parte essencial do proces-
so educativo, o papel do professor passa a ser novo e precisa viver uma re-
visão completa de suas posturas, dos seus planos de ensino, dos seus planos 
de aula, das suas formas de avaliação, que precisam tomar como elementos 

2 IFAgrotech – Workshop de Tecnologias Agroindustriais do Instituto Federal do Paraná, é um 
evento de pesquisa, extensão e inovação, criado no IFPR, e desenvolvido em Capanema no ano 
de 2017 e assumido por outros Campi. Foi regulamentado pela instituição pela Portaria 10, de 
12 de março de 2019.
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de base a posição do aluno como parceiro de pesquisa cuja postura deve en-
volver alguns elementos, sintetizados por Pedro Demo (2015), da seguinte 
forma: expressar-se de maneira fundamentada, exercitar o questionamento 
sempre, exercitar a formulação própria, reconstruir autores e teorias e coti-
dianizar a pesquisa (DEMO, 2015, p 41).

PESQUISA EM HISTÓRIA LOCAL E A EDUCAÇÃO
Uma das questões mais importantes do estudo da História nas escolas 

aparece na relação do aluno com o que vem sendo ensinado. Se observarmos a 
narrativa do desenvolvimento econômico brasileiro, apresentado pelos livros 
didáticos tradicionais, o estudante vai encontrar o estudo dos ciclos econômi-
cos de tal forma que, no período da prevalência da atividade agroexportadora 
do açúcar, o Brasil parece ser apenas o Nordeste. Quando se inicia o processo 
de mineração, o Brasil que aparece é apenas Minas Gerais. Quando passamos 
para o estudo do ciclo cafeeiro ficamos com a impressão que o Brasil se resume 
ao Rio de Janeiro e a São Paulo, como diz Circe Bittencourt (2018, p 142) “a 
história da economia agroexportadora cafeeira e da industrialização passou 
a constituir temática privilegiada para explicar a história nacional a partir de 
1850, mas o que acabou sendo entendido como história nacional é efetivamen-
te a historia de São Paulo”. Essa forma de estudar a história provoca o silen-
ciamento sobre o restante do país, que passa desapercebido pelo estudante, a 
ponto que praticamente não é capaz de relacionar a história do seu lugar, de 
sua região, com a história nacional.

O Brasil que aparece é um país monocromático, de uma atividade só, de 
uma influência única, incapaz de refletir a diversidade que fizeram parte do 
Brasil desde os tempos coloniais. Em determinados momentos, até são estu-
dadas algumas outras regiões, a partir de algum fato ou processo que se des-
taque, mas é muito complexa a relação que se faz com a história. Um exemplo 
disso são os estudos relacionados ao tropeirismo, quando se estuda a minera-
ção. Boa parte do estudo que fala da alimentação em Minas Gerais toma como 
referência a existência de um gado vindo do sul do Brasil através do tropei-
rismo. No entanto, é difícil ver um estudante sendo capaz de relacionar a ori-
gem desse gado e seu transporte para Minas Gerais com a “história do Brasil” 
que se conta com o ciclo econômico da mineração. Mesmo que seja estudado o 
tropeirismo, nem sempre se consegue ver o estudante do Sudoeste do Paraná 
percebendo a sua região entrando na história do Brasil.

Uma imensa diversidade de lugares e espaços de vida forma a realidade 
nacional e regional, e somente com o estudo da história regional pode-se che-
gar à percepção dessa diversidade e dessa multiplicidade.

Se tomarmos essas reflexões como pontos de partida, constatamos que 

nossos lugares, no Sudoeste do Paraná, têm uma história recentíssima, sendo 
incluídos nela a partir da chegada de colonos vindos do Rio Grande do Sul e de 
Santa Catarina. Pouco se sabe e pouco se pesquisa sobre a presença de índios 
e caboclos na região. E, ainda, quando se escreve a história dos lugares, há um 
esquecimento sobre as populações anteriores à colonização.

O silêncio da história sobre os povos nativos e sobre os primeiros per-
sonagens a ocupar essa terra, muitas vezes de forma contemporânea aos 
povos indígenas, que no oeste de Santa Catarina são conhecidos como ca-
boclos (POLI, 1987), e que no Sudoeste do Paraná também recebem essa 
denominação, torna a escrita da historia dos municípios uma história dos 
colonizadores, que vieram para conquistar a terra e implantar um sistema 
de ocupação da terra a partir da lógica da propriedade e da produção prio-
ritariamente para o mercado.

Um exemplo claro dessa construção histórica, baseada no esquecimento 
de populações, é a história da região da fronteira que esquece de apontar 
as disputas territoriais que fizeram parte de sua transformação em territó-
rio brasileiro e paranaense; que existiu uma Colônia Militar do Chopim, que 
teve muito influência na formação do território do Sudoeste e que abastecia 
de alimentos varias pequenas vilas que formavam o início do território; que 
esquece de contar que a Coluna Prestes passou pela região; que o programa 
Marcha para o Oeste, de Getúlio Vargas, trouxe para a região a CANGO – 
Colônia Agrícola General Osório – para ocupação e colonização do território, 
e quando é lembrada apenas se fala que ficou sediada em Marrecas e não se 
pesquisa sua influência sobre o território local; ainda, esquece-se muita vezes 
a própria Revolta dos Posseiros de 1957, que foi decisiva para a formação 
da estrutura agrária da região, as angústias vividas pelas populações locais 
quando a luta pela terra ainda estava em andamento, as inseguranças vividas 
depois da revolta sem a segurança da conquista depois da vitória conquista-
da e a satisfação de receber os títulos das terras e ver os movimentos migrató-
rios se acelerarem pela certeza da titulação das terras depois da implantação 
do GETSOP – Grupo Executivo para as Terras do Sudoeste do Paraná. Na 
escrita da História local, a influência dos olhares de quem escrevia demonstra 
que são necessárias novas escritas para que os personagens sejam incluídos, 
superando o esquecimento dos olhares dominantes.

A PESQUISA, A QUESTÃO AGRÁRIA E A HISTÓRIA DO 
SUDOESTE

O projeto de pesquisa “Contando nossa História” tem como objetivo 
principal a pesquisa de história local, mas tem uma área da pesquisa histórica 
que está assumindo cada vez mais importância junto ao projeto e à caminha-
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da dos estudantes: a história da luta pela terra no Sudoeste do Paraná, ou 
seja, a questão agrária na região.

O desafio da pesquisa da questão agrária não relaciona somente com a 
estrutura de distribuição das terras no período de atuação do GETSOP, entre 
1963 e 1973, mas busca os elementos que influenciam a formação do território 
e das suas características.

Se o educar pela pesquisa é fundamental para uma educação de qua-
lidade e com capacidade de formação de pessoas com senso crítico e capa-
cidade de leitura da realidade, certamente o estudo e a pesquisa da questão 
agrária têm uma condição ímpar de produzir consciência crítica e visão de 
classe social, pois é pela percepção das formas de apropriação do solo e de 
sua utilização que se pode visualizar elementos essenciais do processo de 
exclusão/inclusão social.

Na medida em que esse projeto avança, com possibilidades de ver pu-
blicados vários artigos científicos de estudantes de Ensino Médio sobre a his-
tória regional do Sudoeste do Paraná, certamente será testemunho de uma 
modalidade de ensino, o Técnico Profissional, na rede Federal de Educação 
Profissional, que assume a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a 
extensão como fator de construção de uma educação pública, de qualidade e 
gratuita, onde a maioria dos estudantes acessa através de cotas sociais.
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