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TODO O PROCESSO de colonização tem por origem a expansão 

territorial de um dado grupo humano, que avança sobre um espaço 

novo com intuito de incorporá-lo à sua área de habitação. As razões 

que motivaram tal expansão são bastante explicativas das formas 

que assume a colonização, uma vez que a apropriação de terra 

realizada e os usos do solo introduzidos respondem às carências ou 

às potências que alimentaram a motivação para mover-se.(MORAIS, 

2002, p. 77). 

 O trabalho apresenta sucintamente um panorama das discussões abordadas no segundo 

capítulo da dissertação de mestrado, intitulada: “Campo Mourão: colonização, uso do solo e 

impactos sócio-ambientais”. Dessa forma, não se pretendeu elaborar um estudo 

aprofundado, mas registrar e disseminar particularidades sobre a temática, bem como 

alguns pontos de discussões para o encaminhamento de outras pesquisas que objetivem o 

processo de expansão e organização de um determinado espaço geográfico. 

 Inicialmente ao estudar o processo de colonização territorial, é fundamental conceituar o 

que é colonização, já que existem diferentes significados pertinentes a este termo. Na 

síntese elaborada sobre a geo-história mourãoense, a conceituação do termo colonização, 

segue os preceitos de Laranjeira (1992, p.4) que considera colonização, “o processo 

correspondente de povoamento com seletividade, para exploração econômica do solo”. 

 A conceituação de Laranjeira, é o parâmetro utilizado na análise dos fatos sucedidos 

durante a organização sócio-espacial do território paranaense, que propiciaram a 

colonização das terras que constituem hoje a região de Campo Mourão. 

 Campo Mourão se localiza na região sul do Brasil, no Estado do Paraná, na chamada 

Mesorregião Geográfica Centro Ocidental Paranaense, estando situado na zona geográfica 

                                                 
1 Abordagem relativa a uma parte do 2º capítulo da  dissertação de mestrado. 
2 Professora colaboradora do Departamento de Geografia da Faculdade Estadual de Ciências e Letras 
de  Campo Mourão. Aluna do Curso de Mestrado em Geografia da Universidade Estadual de Maringá. 
UEM (bolsista CAPES) giseleramos569@hotmail.com 
3 Professor Dr. do Programa de Pós-Graduação em Geografia. UEM. Orientador 
elpídio_serra@hotmail.com 

 10954 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

do Terceiro Planalto Paranaense, entre os rios Ivaí e Piquiri (Figura 1). Possui uma área de 

755,3329 km², contando com uma população estimada de 80.420 habitantes, segundo o 

censo demográfico do IBGE 2000. 

 

Figura 1 – Localização de Campo Mourão na América do Sul. 

Fonte - ITCF, 1990. (Adaptação: Gisele Ramos Onofre). 

 O nome do município é em homenagem ao morgado de Matheus D. Luiz Antonio de Souza 

Botelho Mourão, governador da capitania de São Paulo. Etimologicamente a palavra Campo 

origina-se do latim “Campus” designado para uma região de grande extensão de terra, que 

tem ou não árvores esparsas. Já a palavra Mourão é um sobrenome de origem “Maura” ou 

do genitivo “Mauronis” ou seja, outra forma da palavra “Mauro” utilizado pelo dicionarista 

Leite de Vasconcelos que apresenta o termo no latim “Mauranus”, calcado em 

“Maurus”.(FERREIRA, 2000). 

 A colonização de Campo Mourão e dos municípios em seu entorno, engloba dois processos 

distintos: um envolvendo uma frente de expansão e outro uma frente pioneira. O avanço 

dessas duas frentes forneceu os alicerce para a estruturação da região mourãoense. 
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 Para melhor compreensão da dinâmica dessas frentes, é essencial a caracterização de 

Silva (1973, p. 205) que considera, frente de expansão, como uma faixa povoada que não 

possui vida econômica estruturada. Sua economia baseia-se em produtos que assumem a 

condição de valor de troca, ou seja é uma economia de excedentes, cujos participantes 

dedicam-se, principalmente, à própria subsistência e, secundariamente, à troca de produtos 

que excedem às suas necessidades. Por outro lado a frente de expansão se integra na 

economia de mercado de dois modos: pela absorvição do excedente demográfico e pela 

produção de excedentes que é vendida no mercado. Outra característica da frente de 

expansão é o uso privado de terras devolutas, que não assumem valor. Por isso, a figura de 

proa da frente de expansão é a do ocupante ou posseiro. 

 Em relação à frente pioneira, Silva relaciona suas características à instalação de 

empreendimentos econômicos e, como tal, apresenta-se organizada e integrada na 

economia de mercado, deixando de ser uma economia de subsistência, passando suas 

relações sócio-economicas a serem reguladas pelo sistema capitalista. Nesta frente, a terra 

não é ocupada, é comprada, possui um valor que passa a ser equivalente ao capital 

investido, constituindo a figura de proa o fazendeiro com capital a investir. A partir desta 

frente em decorrência da valorização das terras, surge a figura do grileiro, que pode ou não 

estar associado às sociedades de terras ou imobiliárias que também especulam sobre o 

valor da terra. 

 Nessas perspectivas, em Campo Mourão o avanço da frente de expansão deu origem ao 

povoamento. Essa frente iniciou-se a partir da organização de expedições de elementos 

guarapuavanos que registraram terras nessa localidade, com pretensões de criar gado. Mas 

essa frente apresentou-se pouco expressiva demograficamente, implantada precariamente 

em áreas acessíveis. Com relação à frente pioneira, iniciou-se a partir do século XX, com a 

implementação de política governamental, que consolidou a colonização da região, 

apresentando-se estruturada, organizada e integrada ao mercado. 

O RECONHECIMENTO: A FASE INICIAL DE UMA OCUPAÇÃO. 

Vista a distância em suas relações com o homem, a Geografia não é 

mais do que a História no espaço do mesmo modo que a História é 

a Geografia no tempo. (RECLUS, 1905, p. 4) 

 Ao realizar um estudo geográfico sobre a formação e organização territorial de qualquer 

localidade, não se pode ignorar a história desenrolada no decorrer do tempo. Efetivamente, 

o processo histórico revela a forma de interação dos seres humanos com seu meio 

ambiente durante a construção e organização de seu espaço 
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 Assim, é relevante salientar um breve histórico da fase inicial de reconhecimento da 

chamada região de Campo Mourão. Essa fase constituiu-se num processo lento e 

descontínuo, com suas raízes em meados do século XVI, composta, a princípio, em maior 

número, por desbravadores portugueses e espanhóis, que disputavam a posse do território 

paranaense. 

 O primeiro a fazer o reconhecimento da região mourãoense, foi o capitão Ruy Dias 

Melgarejo, em cujas margens do rio Ivaí, na confluência com o rio Corumbataí, no ano de 

1579, fundou um núcleo de povoamento indígena. Esse núcleo foi denominado Vila Rica do 

Espírito Santo, em virtude de existirem na região grande número de cristais de rocha 

(ágatas), que eles julgavam serem pedras de grande valor (LAZIER, 2003, p. 28). 

 Esse núcleo de ocupação espanhola, juntamente com outros que haviam no Estado do 

Paraná, foram completamente destruídos pelas bandeiras paulistas por volta de 1629/32. A 

vitória das bandeiras paulistas foi o fator decisivo para Portugal assumir o domínio do 

território paranaense. 

 Apesar dos objetivos de conquista, os bandeirantes fizeram um importante reconhecimento 

geográfico do Paraná. Assim, foram as incursões de reconhecimento, dos bandeirantes, que 

contribuíram inicialmente para incentivar o processo de ocupação do interior do Paraná, que 

desenrolou-se lentamente no decorrer dos séculos. 

 Após desempenharem as bandeiras paulistas, os portugueses realizaram as expedições 

militares (1761 a 1780), objetivando o reconhecimento fluvial e constituição geográfica. A 

respeito dos objetivos das expedições militares, Maack (2002, p. 79) afirma que: “Os 

objetivos principais das expedições eram os sistemas dos rios Ivaí (rio Ubatuba ou rio Real), 

do Piquiri, do Iguaçu (rio Grande do Registo ou rio Grande de Curitiba), assim como as 

regiões de matas e campos do terceiro planalto”. 

 Várias foram as expedições militares que perfilharam os campos cobertos de araucária, que 

já haviam sido avistados anteriormente pelos espanhóis e que ainda se encontravam 

inexplorados pelos europeus. Dessas expedições, foi a comandada inicialmente pelo capitão 

Estevão Ribeiro Bayão (que veio a falecer de malária) e completada pelo capitão Francisco 

Lopes da Silva, a que proclamou a denominação de Campos do Mourão para a região 

localizada entre os rios Ivaí e Piquiri. 

A ocupação efetiva da região de Campo Mourão 

 É somente a partir de 1880, em virtude do desejo de fazendeiros guarapuavanos de 

expandir a criação de gado para o interior do Paraná, que inicia-se a ocupação efetiva das 

terras da região conhecida como “Campos de Mourão”. Esses fazendeiros, em troca de 

iniciar a ocupação das terras devolutas da região, receberam uma área do governo de 
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60.000 hectares, concedida através de registro coletivo de posse, sendo 2.000 hectares 

para cada proprietário4. 

 O registro coletivo constituiu o primeiro documento oficial de posse nos Campos de Mourão. 

Constam no título os nomes de: Lauriana de Paula Marcondes, Joaquim Gonçalves de 

Motta, Alfredo da Silveira, José Simões de Oliveira, Antonio José Barbosa, Bento dos 

Santos Martins, Domingos Moreira Gamalier, Rozendo Moreira Rattes, Pedro Moreira 

Rubilar, João Ribeiro Soares, Manoel de Jesus e Araújo, José Hilário dos Santos, Manoel 

Lourenço da Silva Bastos, Hijino Honorato de Bittencourt, Constantino de Souza e Oliveira, 

Horácio Hilário Pimpão, Domingos Ignacio de Araújo Marcondes, Antonio de Oliveira Rocha, 

Anton B. S, Pedro Moreira Rubilar Filho, Norberto Mendes Cordeiro, Manoel Joaquim 

Cordeiro, Mizael Damasio de Camargo, Cheribim Chirspin Ayres e Guilherme de Paula 

Xavier. 

 Mas esse movimento expedicionário, apesar de contribuir posteriormente para a vinda e 

fixação de outras famílias, não processou o início da ocupação de Campo Mourão, uma vez 

que das famílias que conseguiram do governo o título de posse das terras na região de 

Campo Mourão, somente em 1920, o expedicionário Guilherme de Paula Xavier fixou 

residência nessa localidade. (LARA, 2003, p. 23). 

 A verdadeira ocupação da região mourãoense inicia-se a partir do ano de 1903, quando o 

povoamento recebeu novo alento com a chegada e fixação de moradia da família Pereira. 

Após a chegada dessa família, várias outras, vieram habitar este local. De acordo com 

Veiga (1999, p. 30), juntaram-se aos Pereiras, até 1910, as famílias: “[...] de Cesário Manoel 

dos Santos, Bento Gonçalves Proença, Américo Pereira Pinto, José Custódio de Oliveira, 

Francisco Mateus Tavares, José Teodoro de Oliveira, Guilherme de Paula Xaxier, Luiz 

Silvério e José Luiz Pereira Sobrinho”. 

 A partir da chegada dessas famílias, na região de Campo Mourão, verificou-se a expansão 

da pecuária desenvolvida no Paraná Tradicional. Em virtude desse fato, primando alargar os 

acessos ao interior do Paraná, propiciando o desenvolvimento econômico do Estado, em 

1906 foi aberto um caminho, denominado de Picadão. O picadão ligava Campo Mourão com 

o Mato Grosso, permitindo a passagem das tropas em seu percurso. (TEIXEIRA, 2001, p. 5) 

 O picadão nessa época foi muito importante para o desenvolvimento geoeconômico do 

Estado. Atualmente, este caminho é conhecido como “Estrada Boiadeira”, denominação 

concedida em virtude da passagem do gado nesse percurso. Paralelo a construção da 

Estrada Boiadeira, outros acessos e picadas foram abertos, ampliando as possibilidades de 

desenvolvimento da região mourãoense, bem como de todo o interior do Paraná. 
                                                 
4 Informações obtidas em entrevista e também retirada do 1º Titulo de Posse - Documento obtido no 
arquivo público de Curitiba – Paraná. 
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 Sobre a importância da abertura desses acessos, cabe salientar que os caminhos 

contribuíam para o engrossamento da frente de expansão, facilitando a chegada dos 

caboclos e colonos na região de Campo Mourão. Além disso, os caminhos facilitavam o 

abastecimento da população residente, propiciando maior fluxo de circulação de 

mercadorias e diminuição nos custos das viagens, conseqüentemente a diminuição no valor 

das mercadorias, o que propiciou uma melhoria na vida dos habitantes mourãoenses. 

 Com o crescimento demográfico na região de Campo Mourão, começa-se a luta pela 

municipalização. Essa luta é acompanhada dos objetivos do governo, que visava aproveitar 

racionalmente as terras devolutas do interior do Paraná, controlando a crescente expansão 

e o isolamento das famílias. 

 Diante dos objetivos do governo e do desejo populacional, em 10 de outubro de 1947, 

Campo Mourão é elevado à categoria de município pela Lei nº 2. A concessão do titulo de 

domínio pleno de terras a prefeitura de Campo Mourão foi expedida no ano de 1952, pelo 

título nº 75.5

OS PRIMEIROS MECANISMOS DE ACESSO À TERRA 

A terra é um bem natural. [...] como costumam dizer que “a terra é 

uma dádiva de Deus por isso é de todos. [...] É o trabalho que 

legitima a posse da terra; é nele que reside o direito de propriedade. 

Esse direito está em conflitos com os pressupostos da propriedade 

capitalista. [...] Mas é preciso não esquecer que a lei brasileira 

reconhece preferencialmente a legitimidade do regime dominante de 

propriedade, entrando em conflito com os modos populares de 

conceber a relação de trabalho do homem com a terra. Quando há 

conflitos, prevalece na decisão, sempre, esse direito. (MARTINS, 

1991. p. 56 – 60. grifo nosso) 

 No estudo da colonização, é imprescindível analisar a problemática relacionada a luta pelo 

direito a terra. Em Campo Mourão, essa luta tem como marco o ano de 1939, quando o 

governo, preocupado com a ocupação desordenada do grande contingente populacional na 

região, inicia os serviços de colonização das terras devolutas, demarcando a terra, 

planejando uma sede urbana tendo ao entorno os lotes rurais, com área variando entre 10 a 

200 hectares dependendo da gleba, sendo a maioria dos lotes superior a 50 hectares. 

Desse contexto, Bernardes (1953, p. 18-19) complementa: 

                                                 
5 Informações obtidas em registros históricos da prefeitura municipal  e no título do Patrimônio 
Municipal de Campo Mourão. 
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Como resultado de um plano geral de colonização, várias colônias 

foram criadas na vertente da margem direita do rio Piquiri, as 

colônias Piquiri, Cantu, Goio-Bang e Goio-Erê, e na do Ivaí, as 

colônias Manuel Ribas, Muquilão e Mourão. São estas colônias 

constituídas por numerosas glebas cujas áreas, salvo algumas 

exceções, variam entre 5 000 e 10 000 hectares. 

 De modo geral, os trabalhos de demarcação elaborados por meio do Departamento de 

Geografia Terras e Colonização (D.G.T.C) e pela 8ª Inspetoria de Terras, até agosto de 

1949, serviram para mapear as terras patrimoniais de Campo Mourão em colônias agrícolas, 

estabelecida a seguinte situação (Tabela 2): 

 Concluído o processo de medição das terras, foram demarcadas as glebas de cada colônia, 

sendo publicados no Diário Oficial do Estado, editais fazendo referência à área medida, 

propiciando a oportunidade a eventuais oponentes protestarem a demarcação sobre a 

alegação de estar residindo e trabalhando em área de terra devoluta, tendo o direito de 

posse da área. 

 Ao término da primeira fase, o DGTC (Departamento de Geografia, Terras e Colonização) 

elabora a proposta de colonização, encaminhada para decisão do governador do Estado. 

Após a publicação da decisão do governador, o DGTC atende os requerimentos de compra 

de terras. 

Tabela 2 - Colônias agrícolas de Campo Mourão 

 

Colônias nº de glebas Demarcadas Em demarcação 
 

Manuel Ribas 5 5 ----- 

Mourão 15 15 ----- 

Piquiri  19 6 3 

Cantu. 13 3 ----- 

Goio-Bang 10 1 ----- 

Goio-Erê 29 ----- 4 

Muquilão 19 ----- ----- 

Fonte: BERNARDES, Lysia Maria Cavalcanti. O problema das “Frentes Pioneiras” no Estado 

do Paraná. Revista Brasileira de Geografia. Rio de Janeiro, n 3, 1953. p. 18. 
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 A comercialização da terra, segundo Soriano (2002. p. 17), efetuou-se rapidamente, 

desencadeando durante o processo de transferência conflitos entre posseiros, grileiros, 

pequenos proprietários e grandes proprietários, sendo a terra vendida: 

Com preço significativo no mercado, [...] pela Sociedade Técnica e 

Colonizadora Engenheiro Beltrão Ltda. e Companhia de 

Melhoramento Norte do Paraná. Em maior escala, pelo governo do 

Estado, por meio do Departamento de Geografia e Terras e 

colonização e da 8ª Inspetoria de Terras, conforme o plano de 

colonização em desenvolvimento. (grifos nossos) 

 A área total comercializada em Campo Mourão foi de 170.980,8621 hectares, sendo áreas 

que compunham a Colônia Mourão, subdividida em 23 glebas (ITCF, 1959). Como exemplo 

da repartição dos lotes de terra, a planta da gleba nº 11 (Figura 2) representa uma área 

pertencente à colônia Mourão. Todavia, a configuração da repartição dos lotes não obedecia 

a uma padronização em seu corte, em parte, em conseqüência do povoamento espontâneo 

que tinha se iniciado na região e também por causa das áreas recobertas de matas onde o 

povoamento não havia avançado, sendo a repartição elaborada sem a preocupação com os 

moradores do local, como é o caso da gleba nº 11. 

 

 

  Figura 2 - Planta da gleba nº 11 da colônia Mourão 
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Fonte: BERNARDES, Lysia Maria Cavalcanti.O problema das “Frentes 

Pioneiras” no Estado do Paraná. Revista Brasileira de Geografia. Rio de 

Janeiro, n. 3, 1953. p.20 

 Durante o processo de regulamentação sustentado pela colonização oficial, ou seja, a 

realizada diretamente pelo próprio Estado, ocorre a eclosão de uma série de conflitos pela 

posse da terra. Esses conflitos foram entre posseiros, pequenos proprietários e grileiros, 

sendo as fraudes um recurso muito usado para a ocupação das glebas. Sobre esses 

conflitos Westphalen et. al. (1968. p.25) assinala que: 

Problemas de terras são registrados, em 1948, em Campo Mourão, 

onde grossas negociatas contra pequenos lavradores, estariam 

sendo realizadas. Haviam sido abertas as glebas de Paranavaí e 

Campo Mourão, mas os moradores das zonas próximas que 

anseiam por um pedaço de terra, são preteridos nas suas 

expectativas de aquisição, pelo critério do pistolão. Bandoleiros 

atiram contra sitiantes. 

 Para tentar controlar esses conflitos, o Estado, em 26 de outubro de 1951, edita Decreto lei 

(3.060) para ser cumprido por meio do D.G.T.C , que inibe a ocupação desordenada e 

irregular da terra. A importância desse decreto, assinado pelo governador Bento Munhoz da 

Rocha Neto, é abordada por Valderi Santos (1995. p. 75- 79) que ressalta: 

Os conflitos mais sérios pela posse de terras no Estado e as fraudes, 

recursos muito usado para a ocupação de glebas devolutas, sofreram o 

primeiro impacto, com a assinatura do Decreto 3.060 de 26 de outubro de 

1951, pelo governador Bento Munhoz da Rocha Netto. Os ocupantes 

irregulares foram surpreendidos, a reação veio logo, mas precisaram 

conformar-se com as novas medidas. O novo regulamento inibiu também 

levas de especuladores chegados de outros Estados. [...] O decreto 

Estadual de 26 de outubro de 1951, foi o caminho inicial para a ocupação 

legal das terras do então Campo de Mourão, depois município de Campo 

Mourão, uma enorme extensão de solo fértil e cobiçado. 

 

 Em cumprimento ao Decreto Estadual, a maioria da população mais pobre desta região foi 

expulsa dos lotes que ocupavam. Mas muitos posseiros que tinham condições de registrar a 

terra e pagar pequenas parcelas por mês ao Estado, “tiveram a sorte” de se tornarem 

proprietários das glebas invadidas, quando conseguiam provar que moravam há bastante 

tempo e cultivavam na propriedade (SANTOS, 1995). 
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 Na condição de morador da terra, o senhor Ananias Luiz Pereira requereu do Estado 703,6 

alqueires de terras, obtendo o título de posse da chamada fazenda Campo Bandeira. De 

acordo com Lara (2003, p. 78), descendente da família Pereira: a fazenda ficava ao lado 

direito do rio do Campo, possuindo uma faixa de pinheiros naturais, uma mata com palmitos 

e uma pequena área de cerrado e, em seguida, a terra de cultura. O mato foi sendo 

derrubado aos poucos para a plantação de lavoura de subsistência com a venda de 

excedentes como fonte de rendimento. Além da lavoura de subsidência, criavam-se porcos 

e gado para complementação de renda. 

 Mas os rendimentos obtidos com o trabalho na terra eram poucos e, no ano de 1940, esse 

pioneiro precisou vender sua propriedade para o senhor Georges Jort, por não conseguir 

pagar as prestações da terra para o governo. O título da propriedade saiu ainda em seu 

nome, sendo escriturado em seguida ao novo proprietário. 

 Apesar do senhor Ananias ter obtido o título da sua terra, outros pioneiros como o caso do 

senhor José Luiz Pereira “considerado um dos primeiros a fixar residência no município, 

cultivando a terra e criando gado”, não conseguiram registrar a posse da terra. 

 Segundo entrevista com seu neto Eurides Pereira6: “a dificuldade de registrar a terra era 

arrumar dinheiro para ir a cavalo até Curitiba. Depois de registrada a terra, o proprietário 

teria que pagar uma pequena taxa mensal para o governo. Mas as dificuldades financeiras 

eram tantas que meu avô não tinha dinheiro nem para pagar os custos da viagem”. 

 Decepcionado por não conseguir o título da terra e em virtude da morte de sua esposa, 

José Luiz Pereira mudou-se de Campo Mourão, deixando sua família. Mas, apesar do avô 

não ter conseguido terra, o senhor Eurides relatou que ajudou um agrimensor a medir 

fazendas em Campo Mourão, e como pagamento ganhou o direito de 200 hectares de terra, 

a qual pagou por mês, durante vários anos e registrou ao término das prestações. 

 Na regularização da posse da terra havia ainda as grandes empresas madeireiras, os 

grandes fazendeiros que requeriam a terra concorrendo com o pequeno produtor rural. 

Dessa situação, Soriano (2002. p. 81) salienta que: 

Não era apenas o pequeno produtor agrícola com poucas 

economias que concorria aos lotes, também entre os requerentes se 

encontravam as empresas madeireiras fazendeiros e os próprios 

trabalhadores rurais pobres, posseiros que mantinham seus 

pequenos ranchos cultivados e produzindo frutos. Eles se 

apresentavam como requerentes com o intuito de regularizar a 

                                                 
6 Entrevista realizada no dia 05 de dezembro de 2003, na qual o pioneiro destacou aspectos da 
ocupação de Campo Mourão. 
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posse e, seguidamente, solicitar a vistoria para poder pagar as 

parcelas do título de domínio. 

 Geralmente a terra era adquirida por quem tinha dinheiro, não só para ir até Curitiba efetuar 

o registro, mas também para pagar as prestações mensais ao Estado. Muitos registraram 

terras onde residiam trabalhadores rurais e sendo possuidores do título de posse, 

impetravam ações judiciais contra as famílias sob a acusação de invasão e espoliação de 

propriedade, geralmente com causa ganha da ação na justiça. Assim foram arrolados 

inúmeros processos judiciais em Campo Mourão após 1946. Das lutas judiciais cabe 

salientar as considerações de Soriano (2002. p. 81- 82) sobre a ação da D.G.T.C. na qual: 

[...] de um lado, os trabalhos empreendidos pelo órgão estatal 

D.G.T.C. na capital do Estado e a 8ª Inspetoria de Terras 

favoreceram para agilizar os trabalhos de colonização oficial em 

Campo Mourão, por outro, perfilhou-se uma emaranhada burocracia, 

alicerçada ora pela condescendência dos funcionários públicos para 

com um tipo de requerente, os grileiros, ora pela própria ineficácia 

da administração que expedia indiscriminadamente títulos de 

domínios, ora pelas mudanças intempestivas das demarcações das 

glebas. As conseqüências dessas ações geraram conflitos de terras, 

quase sempre, os trabalhadores rurais perdiam seus direitos às 

concessões de terras e sua esperança de se tornarem proprietários. 

 Outra forma de expulsar os agricultores da propriedade era por meio de ameaças e mortes. 

Vários jornais locais registraram a ocorrência da violência que estava acontecendo no 

município de Campo Mourão. Essa violência ocorria “via de regra, com o concurso de 

jagunços, pistoleiros de ofício” . (1968. p. 26) 

 Os casos registrados de violência foram muitos. Segundo Francisco Irineu Brezezinski 

(1975. p. 108), a violência chegou ao extremo de forçar a desocupação das terras pela 

expulsão do posseiro, quando muitas pessoas foram mortas e atiradas aos rios: 

As vistorias dadas pelos senhores inspetores, prevaleciam, e com 

isso, muitos se enriqueceram, obtendo vantagens em prejuízo de 

tantos, esbulhando-os, desalojando de seus ranchos, quantas e 

quantas vítimas foram feitas, quantas e quantas pessoas atiradas 

em rios, quantos ranchos queimados, quantas mães de família a 

chorar, quantos e quantos pais de famílias mortos, quantos e 

quantos entes desabrigados, quantas e quantas desumanidades. E, 

quantos e quantos posseiros, também, que passaram a ter uma 

atividade só, a de vender posses e mais posses. 
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 A violência deste período de lutas no campo marcou Campo Mourão, caracterizando esta 

localidade como um “lugar violento”. A polícia, após os inúmeros incidentes de mortes, agia 

constantemente procurando a jagunçada. A ação da polícia, em virtude dos conflitos chegou 

a ser agressiva e impositiva contra pessoas desconhecida na cidade, como retrata o registro 

da entrevista de Luiz Vaz Fernandes (MENEZES, 1992. p. 64): 

Chegamos em Campo Mourão, no Paraná. Naquele tempo a polícia 

era chamada de captura, era severa. Esbarrou com nós e levou para 

delegacia, porque as pessoas que vinha daquele lado que nós 

viemos era tudo jagunço. Nós contamos o caso, mas não adiantou 

nada. Mas Deus é grande! Tinha um fazendeiro que tinha uma 

grande fazenda de café no ponto de colher e ele viu quando a 

polícia pegou nós e levou pra delegacia. Ele correu lá e disse: “É 

tudo empregado meu, pode liberar, estão trabalhando ali na lavoura 

de café”. E por incrível que pareça, parece mentira isso daí, mas foi 

o que aconteceu. [...] Nós recebemos comida e não faltou nada. 

 Apesar dos relatos da ação policial e de vários registros de queixas contra a violência 

ocorrida por causa da terra, a luta continuou por muito tempo. As famílias de muitos dos 

trabalhadores rurais que foram expulsas da terra residem ainda no município e narram todo 

a história. 

 De acordo com entrevista realizada por Soriano (2002, p, 85, grifo nosso) com a Sra Neuza 

Lana em 27 de maio de 2001, filha do ex-posseiro Luís A. Lana Teixeira, que relatou a dor 

que significou perder sua terra, para o fazendeiro Antonio Weis Pereira. Na entrevista, 

Neuza contou sua história: 

Em 1949, [...] meu tio Tião, que tinha um velho caminhão e sempre 

vinha a Campo Mourão, falou para meu pai que lá em Campo 

Mourão a terra era boa que ele poderia trabalhar lá e depois 

comprar um sítio. Nós morávamos em Canoinhas, Santa Catarina, 

distrito, perto de Rio Negro. [...]. Então veio primeiro, meu pai, Sr. 

Luis, depois veio a gente.Meu pai como havia gostado do lugar 

decidiu ficar ali mesmo. Ali começamos, serrar árvores, a queimar a 

mata, a carregar água de longe, todo mundo ajudava[...]. Ali era 

sertão fechado não dava para ver os vizinhos. Tivemos que 

trabalhar muito. Quando meu pai conseguiu arrumar dinheiro 

trabalhando. Com o recibo que pegou do guarda florestal, em mão 

entrou em 1953, com o requerimento da terrinha à 8ª Inspetoria de 
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Terra. Ali disseram para aguardar que o requerimento ia até a 

Capital [..]. 

 Dessa forma, segundo Neuza, foi requerido por seu pai o direito da terra, direito que era 

assegurado pelo Decreto nº 7.700, do governador Bento Munhoz da Rocha. Mas, como 

verificou Soriano (2002. p. 83): 

[..] embora na teoria, o Regulamento de Terras de 1952, por meio do 

Decreto nº 7.700, no governo Bento Munhoz da Rocha, 

estabelecesse que o requerente posseiro em área devoluta com 

cultura efetiva e moradia habitual pudesse apresentar o 

requerimento junto ao D.G.T.C. ou à Inspetoria de Terra da região, 

seria preservado o primeiro lugar na participação do projeto de 

loteamento, na prática, subscrevia-se um poder paralelo, formado 

por funcionários públicos, que adulteravam o trâmite legal dos 

requerimentos. 

 No caso da família do senhor Luís A. Lana Teixeira, esse poder paralelo conseguiu, por 

meio de ameaças expulsá-los da terra. A Sra. Neuza relata que apesar de ter testemunhas e 

resistirem contra a grilagem de suas terras, não conseguiram obter o direito de propriedade, 

por causa da adulteração dos trâmite do requerimento pelo inspetor chefe da 8ª Inspetoria 

de terras. A dor de sua família em perder sua terra, sabendo dos seus direitos: 

 Foi muito triste e feio, não gosto de lembrar, agente não se 

conformava, deixar tudo para trás, o ranchinho, o café, milho, 

abobrinha, não teve jeito, a polícia veio e começou a quebrar tudo, 

tivemos que sair com o que conseguimos pegar. Lembro-me, eu não 

quis deixar meu cachorro e meu cabrito e o levamos preso na parte 

de trás da carroça.(SORIANO, 2002, p. 85). 

 A luta da família Teixeira em Campo Mourão, não é um caso particular, mas é registrada 

em muitas regiões brasileiras. E de todas as lutas a verdade é uma só, ficam somente na 

lembrança as memórias trágicas, não existindo possibilidades de retomar o direito de posse 

da terra. 

 A violência no campo não é recente e sempre esteve presente na história do Brasil, ficando 

na maioria das vezes impune, apesar das resistências. Nessa história de conflitos se insere 

a seguinte afirmação de Ariovaldo Umbelino (2002, p. 15, grifo nosso) que considera, a 

história de violência no campo, como: 

[...] um traço da história dos vencidos no Brasil. [Onde] contratar 

jagunços pistoleiros para matar não é um expediente dos grileiros e 
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latifundiário de nossos tempos. A história está repleta de muitos 

outros exemplos. Em geral estes exemplos foram, em muitos casos, 

tentativas dos vencidos em romper com a injustiça reinante no país. 

 É essencial registrar essa história de violência e expropriação territorial do trabalhador rural, 

verdadeiro proprietário da terra, que sofreu para desbravar a floresta, construir sua morada, 

sobrevivendo de laborar o solo. Enfim, não se pode negar que é, pois no bojo dessas 

contradições históricas vivificadas em todo território nacional, que se encontra a origem da 

crise agrária brasileira, sendo fundamental conhecer essa problemática para definir os 

rumos e responsabilidades dos governantes e sociedade em geral. 

 A história de violência ocorrida no município de Campo mourão não é um caso particular, 

mas merece atenção, já que constitui um exemplo entre muitos ocorridos no Brasil. E como 

escreveu Milton Santos (2002, p. 167) é dever dos geógrafos, ao lado de outros cientistas 

sociais, estabelecer: 

[...] os fundamentos de um espaço verdadeiramente humano, um 

espaço que uma os homens por e para o trabalho, mas não em 

seguida os separar entre classes, entre exploradores e explorados; 

um espaço matéria inerte trabalhado pelo homem, mas não para se 

voltar contra ele; um espaço, natureza social aberta à contemplação 

direta dos seres humanos, e não um artifício; um espaço 

instrumento de reprodução da vida, e não uma mercadoria 

trabalhada por uma outra mercadoria, o homem artificializado. 
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