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Resumo 

O presente artigo tem por finalidade examinar o processo de gênese da pequena propriedade na 
região Oeste do Estado do Paraná. Para realizar tal tarefa fazemos uso da literatura regional que 
estudou e descreveu a ocupação efetiva do território do Oeste paranaense: Wachowicz (1982), 
Padis (1981) Westphalen, Pinheiro Machado, Balhana (1988), Gregory (2002), entre outros; e 
também de dados estatísticos do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) referentes 
à evolução populacional e do número de estabelecimentos agrícolas. Até meados de 1930 essa 
porção territorial era pouco povoada e dominada por latifundiários estrangeiros (argentinos e 
ingleses). A conjuntura estabelecida pós 1930 com a entrada de Getúlio Vargas na presidência 
da república e o contexto entre guerras mundiais, alterou drasticamente a configuração espacial. 
Em meio a tal conjuntura, procuramos demonstrar que embora o Estado brasileiro tivesse 
preocupações com a ocupação efetiva desse espaço fronteiriço, a gênese do sistema de 
pequena propriedade ocorreu pela atuação das colonizadoras privadas, que optaram pela venda 
de terras em pequenos lotes a preços baixos, o que possibilitou a população expulsa do Estado 
do Rio Grande do Sul que via como única saída à migração, recriar a unidade de produção 
familiar agrícola. 

Palavras chave: Gênese da pequena propriedade, Oeste paranaense, Estado, Colonização 
privada. 

 

 

 

 



 

 

Introdução 
 

O processo de apropriação de terras no Brasil se baseou fundamentalmente na 

estrutura agrária da grande propriedade denominada de latifúndio. A crise de abastecimento 

alimentar interno ocorrida no final do século XIX exigiu mudanças paliativas. O governo imperial 

para solucionar tal questão adotou o sistema de colônias de povoamento no Sul e Sudeste do 

país, sendo estas povoadas pelos imigrantes europeus e japoneses. Assim se resolvia dois 

problemas para as elites do Brasil: garantir à manutenção do latifúndio e branquear a população, 

relegando à condição marginal as populações indígenas e negras do país. 

No contexto de formação do território brasileiro, o Estado do Paraná, cujo território de 

pertenceu a província de São Paulo até 1859, teve seu desenvolvimento atrelado a conjunturas 

econômicas de outros estados do país, como de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e 

Santa Catarina. 

 A formação do território paranaense pode ser explicada a partir de três frentes de 

ocupação, assim organizadas: 

 1) A formação do Paraná Tradicional que se inicia com a exploração de ouro nas proximidades 

de Curitiba e do litoral paranaense (1640-1660), e estendo-se ao desenvolvimento da atividade 

do Tropeirismo (séc.XVIII e XIX), em que a porção Centro-Oriental do Paraná era local de 

passagem e descanso para as tropas que transportavam mantimentos e mulas do Rio Grande 

do Sul até as Minas Gerais; 

2) A formação do Norte do Paraná que se deu a partir da economia cafeeira já consolidada em 

Minas Gerais e São Paulo, principalmente entre os anos de 1920-1940, que se estendeu para 

essa região do Brasil; e por fim:  

3) A formação do Sudoeste do Paraná se processa nos anos de 1940-1960 com a migração da 

população dos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa migração, realizada para a 

sobrevivência da unidade de produção familiar no local de origem, caracterizava-se por uma 

estrutura fundiária sustentada sobre a pequena propriedade e no trabalho familiar. 

A área objeto de estudo deste artigo é a Mesorregião Oeste do Paraná, que no 

processo de formação histórica se insere na frente denominada de “Sudoeste” do Paraná. O 

mapa a seguir indica a localização da área em relação ao Paraná e ao Brasil.  

 

 



 

MAPA 1: Localização da região Oeste do Paraná 

 

 

O sistema de pequenas propriedades surgiu tardiamente no Brasil, mais 

especificamente a partir do século XIX. Até então, as pequenas propriedade se surgiam nas 

bordas dos enormes latifúndios sem titulação efetiva da propriedade da terra. Nesse período 

citado, o Oeste paranaense, ocupado por diversos segmentos sociais (indígenas, agregados, 

posseiros), despertava pouco interesse nas autoridades brasileiras. Latifundiários de origem 

argentina e inglesa passaram a se apropriar de enormes áreas desta região e implementaram 

projetos de exploração econômica, como a madeira e a erva-mate. 

A organização espacial da região Oeste do Paraná mudou a partir dos anos de 1930 

com a entrada de Getúlio Vargas na presidência do Brasil. Fazia parte da política de Vargas o 

fortalecimento da ocupação do Oeste brasileiro, política que ficou conhecida como a “Marcha 

para o Oeste”. Nossa intenção neste artigo é evidenciar como se deu a gênese da pequena 

propriedade nesta porção territorial. O fato de não ter sido uma realização do Estado 

paranaense, nos impeliu a verificar então como ocorreu seu surgimento, especificamente na 

mesorregião Oeste Paranaense. 

  



Antecedentes históricos (1850-1930)- da Lei de Terras ao Governo Getúlio Vargas 

 

Até a segunda metade do século XIX, a região Oeste do Paraná era habitada por 

segmentos sociais que se apossavam de territórios que pertenciam ao Estado, às terras 

devolutas, e pouco interesse despertavam em relação à economia paranaense e brasileira. O 

espaço regional era praticamente todo coberto por mata nativa (Floresta Estacional 

Semidecidual). 

O governo imperial que vigorou no Brasil (1822-1888) acreditava que as fronteiras 

brasileiras estavam bem definidas pelo curso de água do rio Paraná. A partir dos anos de 1850, 

o Brasil assinou acordos com a Argentina, permitindo o acesso por meio da navegação, às 

costas paranaenses.  

A ilustração a seguir (figura1) destaca a localização da costa oeste paranaense, 

evidenciando o rio Paraná e as fronteiras com o Paraguai e Argentina. 

 

 Figura1: Localização da Costa Oeste Paranaense em relação ao Brasil e América do Sul 

 

Como resultado desses acordos de direitos de navegação pelo rio Paraná, algumas 

décadas mais adiante, a exploração de erva-mate e de madeiras, realizadas no norte da 

Argentina (região de Corrientes e Misiones), alcançou o Oeste paranaense.  

... a partir de 1881, são detectadas as primeiras penetrações dessa frente 
extrativa no extremo oeste do Paraná, ou seja, na margem esquerda do rio 
Paraná (...) O argentino adquiria uma propriedade ou obtinha uma concessão 
do governo paranaense a preços baixíssimos, ou mesmo sem documentação 
alguma, como a maioria, e iniciava a penetração no Oeste do Paraná. 
(WACHOWICZ, 1982, p. 45). 

 



No final do século XIX, estava implantado nas terras do Oeste paranaense o sistema 

de Obrages, que se caracterizava pela exploração da erva-mate e da madeira, presente nas 

matas subtropicais, dos territórios argentino e paraguaio. Os obrages instalados no Oeste 

paranaense eram de capitais argentinos e inglêses; utilizavam mão-de-obra paraguaia de origem 

guarani para o trabalho braçal, em regime de semi-escravidão; exploravam a extração da erva-

mate e da madeira. 

Diante dessa conjuntura de estrangeirização da população, no final do século XIX, o 

governo brasileiro passou a se preocupar com a fixação do homem brasileiro no território do 

oeste paranaense. Em 1889 foi criada a colônia militar de Foz do Iguaçu tendo como objetivo 

fixar a população no território, estimulando a produção de gêneros alimentícios. 

Segundo Wachowicz (1982), os pequenos proprietários de terras da colônia militar de 

Foz do Iguaçu não desenvolveram a agricultura; passaram a praticar a mesma atividade 

econômica predatória existente na região que era a exploração da erva mate e o corte e venda 

de madeiras. Recebiam mais por isso, do que por se dedicarem à agricultura. 

Essa forma de ocupação do território, baseada na prática predatória da natureza, e 

sustentada pelas concessões de terras para o sistema de obrages não proporcionava o 

povoamento: 

 “No oeste paranaense, as concessões feitas, no início do século [XX], às empresas 

privadas, estrangeiras, não resultaram na ocupação efetiva da terra”. (WESTPHALEN, 

PINHEIRO MACHADO, BALHANA, 1988, p.25).  

A tabela 1 demonstra que a região Oeste do Paraná estava se constituindo em enormes 

latifúndios. Essa situação perduraria até os anos de 1930. 

Tabela 1: Concessões de terras e direitos no Oeste Paranaense 

Concessões de terras e de direitos de exploração na região Oeste do Paraná (até 1930) 
Empresa Ano Área (ha) Direito 

Domingos Barthe 1901 50.000 Exploração de erva-mate e comercialização de 
madeiras 

Nunes Y Gibaja 1905 53.973 Exploração de erva-mate e comercialização de 
madeiras 

Compañía de Maderas 
Del Alto Paraná 

1907 251.000 Exploração de erva-mate e comercialização de 
madeiras 

Petry, Meyer e 
Azambuja 

1912, 1916 e 
1920 

246.100 Compra de terras, exploração e colonização de 
terras. 

Jorge Schimelpfeng 1905    -                Colonização e fundação de povoamento em 
Foz do Iguaçu 

Miguel Matte 1918    - Direito de construção de ferrovia para escoar a 
produção de erva-mate e de controle de porto. 

Alica ? 1000 Controle de porto, além dos direitos de explorar 
ervais fora de sua propriedade. 

Fonte: Tabela elaborada a partir de dados de Colodel (1988) e Wachowicz (1982). 



 
A conjuntura pós 1930: a política de colonização e a gênese da pequena propriedade 

 

Em 1940, no Oeste paranaense, havia apenas 387 propriedades, ocupando uma área 

de 567.319 hectares, e um único município: o de Foz do Iguaçu (Wachowicz 1982, p. 153). A 

região era dominada por latifúndios de capitais estrangeiros, em sua maioria, argentinos e 

ingleses. 

Em 1930, Getúlio Vargas assume a presidência do país, embasado num discurso 

nacionalista promove a “marcha para oeste”, que procurava ocupar áreas do interior do Brasil e 

suas fronteiras; nacionalizar empresas de capital estrangeiro e promover a industrialização do 

país. A nova conjuntura brasileira e mundial afetaria o sistema dominante na região: o das 

obrages. 

As transformações no cenário mundial geradas pela Primeira e Segunda Guerra 

Mundial sinalizariam uma nova etapa histórica da região, esta até então, dominada por capitais 

estrangeiros. 

“A conjuntura mundial em crise e as incertezas das companhias estrangeiras 
que operavam no Oeste do Paraná fizeram com que fossem desativados 
seus empreendimentos ou entrassem em falência, abrindo fabulosos 
espaços para o investimento de capitais nacionais no pós-Segunda Guerra 
Mundial”. (GREGORY, 2002, p. 91-92) 

 

Nos anos de 1930 e 1940, as obrages decretaram falência; conseqüência disso, 

capitalistas provenientes do Estado do Rio Grande do Sul, em especial da cidade de Porto 

Alegre, passaram a comprar essas propriedades a preços baixíssimos. O Estado vendia suas 

terras para as companhias colonizadoras, para que essas promovessem a ocupação efetiva do 

território. 

Durante os anos de 1940 foram criadas empresas no oeste paranaense que se 

dedicaram “à exploração de madeira, à mercantilização de terras, ao comércio e a indústria”. 

(GREGORY, 2002, p. 93) 

Gregory (2002) destaca ainda, que a ocupação da região Oeste e seu desenvolvimento 

a partir dos anos de 1940, estiveram atrelados a lógica nacional e internacional. A lógica 

nacional residia em ocupar áreas fronteiriças, expandir a fronteira agrícola brasileira, fornecer 

gêneros alimentícios para a população que estava se urbanizando devido à industrialização do 

país e madeiras para a construção civil. Do ponto de vista da lógica internacional, a exportação 

de madeiras atendia parte da demanda necessária para a reconstrução da Europa, destruída 

pela Guerra. 



As empresas colonizadoras no processo de comercialização de terras, não fugiram a 

prática da venda de lotes por mais de uma vez, tão praticado pelas colonizadoras na venda de 

lotes pelo território brasileiro. Foi comum a venda de títulos da mesma propriedade a vários 

agricultores:  

“Um dos maiores problemas fundiários do oeste paranaense, era o chamado 
segundo andar. O próprio governo do Paraná expedia títulos de domínio a 
particulares, em cima de glebas já tituladas. O Estado apenas mudava o 
nome da gleba”. (WACHOWICZ, 1982, p. 179). 

 

De acordo com Westphalen, Pinheiro Machado e Balhana (1988), foi comum o uso de 

jagunços na região Oeste do paranaense, que tratavam de expulsar posseiros e proprietários 

com títulos de terras. 

 Em meio a estes problemas fundiários envolvendo colonizadoras e o Estado, algumas 

empresas conduziram o processo de comercialização de madeiras e venda de lotes efetivando a 

titulação de apenas um proprietário, o que por sua vez daria origem a gênese da pequena 

propriedade neste território.  

A pequena propriedade agrícola historicamente marginalizada no país, e que sempre 

se recriava as bordas do latifúndio, modificou-se a partir do final do séc. XIX, quando o Brasil 

atravessou uma crise interna de abastecimento alimentar. O governo imperial da época em meio 

ao preconceito com a etnia africana e indígena, resolveu investir em núcleos coloniais de 

imigrantes europeus que passam a se instalar nos Estados do Sul (leste do Paraná, leste de 

Santa de Catarina e Rio Grande do Sul) e no Sudeste (São Paulo e Espírito Santo). Assim, 

desde o início, a pequena propriedade agrícola nasceu para suprir um importante segmento 

social e setor econômico: a população urbana e a indústria, contribuindo para a segurança 

alimentar do país. 

O contexto de crise do Rio Grande do Sul nos anos de 1940 e 1950 criou um grande 

contingente populacional na zona rural; excedente que não poderia ser absorvido pela indústria 

do próprio Estado (PADIS, 1981). O sistema de herança, característico da pequena propriedade 

havia provocado com o passar das décadas o parcelamento da terra entre os filhos, colocando 

em risco a sobrevivência da pequena propriedade. Ao mesmo tempo, a força política dos 

latifundiários dos pampas impedia qualquer projeto de reforma agrária.  A população se via 

obrigada a migrar pela pressão exercida pelo latifúndio gaúcho e pelas condições sócio-

econômicas que não apresentavam alternativas. Para Padis (1981), o Estado do Rio Grande do 

Sul atravessou uma crise gerada pelo desaquecimento do setor industrial, no qual o modelo de 

industrialização brasileira centralizava o crescimento nos anos de 1950 no Estado de São Paulo.  



 

A população, expulsa da zona rural, seja pelo agigantamento, seja pela 
minimização da propriedade, incapaz igualmente de ser absorvida pelo setor 
urbano da economia gaúcha, viu-se a braços com o espectro do desemprego. 
E outra alternativa não teve, [além] de cruzar as fronteiras do Estado em busca 
de trabalho em outras regiões. Isso intensificou-se a partir de 1952, 
agigantando-se depois de 1956 e permanecendo por cerca de mais uma 
década. (PADIS, 1981, p. 155). 

 

Essa população expulsa do Rio Grande do Sul viu nas terras da região oeste do 

Paraná uma das possibilidades de recriação do sistema de pequena propriedade agrícola. 

Os preços dos lotes vendidos pelas colonizadoras na região do Oeste paranaense 

possibilitaram à migração de pequenos agricultores dos Estados de Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul. Segundo Colodel (1988, p. 197) o preço dos lotes “chegava a atingir até três vezes 

menos do valor pago” nas terras do Rio Grande do Sul, local de repulsão dos camponeses. Para 

Silva, Bragagnollo e Maciel, (1988, p. 89) o baixo preço da terra estimulou a migração: “... a 

venda de um alqueire de terra no Rio Grande do Sul permitia em média, a compra de 2,5 

alqueires no Oeste do Paraná”.  

As principais colonizadoras optaram pelo sistema de pequenas propriedades, tamanho 

médio de 25 hectares (250.000m2). Gregory (2002, p. 116) destaca que: “... uma colonização 

baseada na pequena propriedade era uma maneira de aumentar a lucratividade da 

colonizadora”, e montar a infraestrutura necessária para a ocupação da área. 

Um dos exemplos foi à colonizadora Industrial Rio Paraná (MARIPÁ), fundada por um 

grupo de empresários de Porto Alegre, que comprou em 1946, da Compañía de Maderas Del 

Alto Paraná, a “Fazenda Britânia”, a maior gleba de terras da região, aproximadamente 251.000 

hectares.  

A Maripá iniciou em 1951 a venda de lotes rurais e também urbanos. Esta colonizadora 

procurou estruturar a área de colonização, abrindo estradas, fundando vilas e povoados, 

construindo hospitais e escolas como forma de promover o desenvolvimento regional e garantir 

uma infra-estrutura mínima para os pequenos agricultores.  

A gênese da pequena propriedade agrícola no oeste do Paraná esteve diretamente 

relacionada à opção preferencial da empresa colonizadora. O Estado do Paraná, como o 

governo brasileiro, se interessava pela ocupação efetiva do território, independente do tamanho 

da propriedade da terra:  

 

“Seria muito mais cômodo para os acionistas da Maripá, vender a Fazenda 
Britânia em grandes latifúndios. A área poderia ser dividida em 100 ou 150 



propriedades. O retorno do capital seria desta forma rápido e o lucro afluiria 
aos acionistas, sem muitas despesas maiores. Entretanto, a Maripá optou 
pelo sistema de pequena propriedade, como padrão dominante de 
colonização da terra”. (WACHOWICZ, 1982, p. 173). 

 

Em 1949 a Maripá passou a ser gerenciada por Willy Barth, acionista de origem alemã 

que já tinha experiência em projeto de colonização no Noroeste do Rio Grande do Sul.  

 

“... com receio dos exemplos do meio-oeste norte-americano, Willy Barth 
preferia o sistema de colônias de 10 alqueires [25 hectares] que mais tarde 
inviabilizassem a mecanização da terra. Economicamente poder-se-ia 
considerar prejudicial esse sistema de minifúndios, mas socialmente era ele 
mais seguro, mais tradicional e mais eficaz no povoamento” 
(SILVA, BRAGAGNOLLO, MACIEL, 1988, p. 86) 

 

Além do tamanho da propriedade, havia outras preocupações como: a escolha do 

elemento humano, a proximidade da vizinhança, o acesso a água e as estradas. A colonizadora 

Maripá adotou o “sistema de lotes longos, uns ao lado dos outros, subindo o rio para as partes 

mais altas de cada perímetro. (...) Os lotes, em faixas alongadas, foram todos planejados com a 

frente para a estrada e os fundos para a água.” (SILVA, BRAGAGNOLLO, MACIEL, 1988, p. 87) 

Ação da colonizadora Maripá, a mais importante da região Oeste do Paraná remetia a 

“... medições, venda de terras, construção de sedes, estradas, amparo ao agricultor, assistência 

médica, hospitalar e escolar, industrialização e desenvolvimento comercial.” (NIEDERAUER 

apud in SILVA, BRAGAGNOLLO, MACIEL, 1988, p. 88) 

O elemento humano escolhido para a ocupação da região foram os colonos do Rio 

Grande do Sul e de Santa Catarina, em sua maioria de origem alemã e italiana, que já tinha 

tradição no desenvolvimento da policultura. Criavam porcos, lidavam com vacas de leite, 

galinhas, hortaliças, frutas e cereais. 

Populações de outras áreas do território brasileiro foram excluídas do processo de 

colonização por não atenderem os atributos destacados acima. Um dos exemplos é a população 

da parte setentrional do país: “... o nortista foi afastado da colonização, porque não entendia do 

tipo de agricultura, praticado pelo sulista. Estava acostumado com a agricultura cafeeira, tropical. 

Pouco entendia da agricultura temperada de subsistência”. (WACHOWICZ, 1982, p. 175) 

A colonizadora Maripá vendeu mais de 10.000 lotes rurais (WACHOWICZ, 1982). 

Outras colonizadoras como a Industrial Agrícola Bento Gonçalves, a Colonizadora Matelândia, a 

Pinho e Terras, a Colonizadora Gaúcha, praticaram ação colonizadora similar nos anos de 1950 

e 1960, só que em número menor que a Maripá. 



A região Oeste do Paraná que registrava em 1940 apenas 387 propriedades passaria 

por uma drástica mudança na sua estrutura agrária e demográfica que podem ser verificadas 

nas tabelas abaixo (tabela 2 e 3). 

 

      Tabela 2: Evolução da pequena propriedade no Oeste do Paraná 
Evolução da pequena propriedade no Oeste do Paraná por extratos de área (1960-1970) 
Ano 10 a menos de 50 ha 50 a menos de 100 ha Totais por extratos 

Estabelecimentos  Área Estabelecimentos  Área Estabelecimentos  Área 

1960 8.818 216.138 838 102.245 9.656 318.383 

1970 36.761 745.574 2.525 173.703 39.276 919.277 
         Fonte: IBGE - Censos Agropecuários 1960; 1970, elaborado por BEM, Anderson. 

 
O florescimento das pequenas propriedades possibilitou a formação de um mercado 

interno regional, onde caberia a região Oeste do Paraná a função de fornecer alimentos para o 

abastecimento urbano, principalmente daquela residente no Estado de São Paulo. Ao contrário 

do modelo russo estudado por Lênin (1985) 1 em que a decomposição do campesinato cria a 

divisão social do trabalho e o mercado interno, na área de estudo, a formação das pequenas 

propriedades possibilitou o surgimento de uma economia regional. 

 
        Tabela 3: Evolução populacional do Oeste do Paraná 

Evolução da população da região Oeste do Paraná (1940-1970) 

Época 1940 1950 1960 1970 

População total 7.645 16.421 135.697 768.271 
          Fonte: IBGE Censos 1940-1970, elaborado por BEM, Anderson. 

 
No final dos anos de 1960 já estava consolidado o padrão de pequenas e médias 

propriedades na região Oeste do Paraná. A gênese da pequena propriedade se desenvolveu por 

interesses das companhias colonizadoras que optaram pela venda de lotes de 25 hectares, 

experiência já realizada anteriormente no Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. 

Na década de 1970 se fechava a fronteira agrícola do Oeste do Paraná. As populações 

rurais que estivessem dispostas a migrar teriam que ir para a região Central ou Amazônica do 

Brasil ou para o Paraguai. 

 

Considerações finais 
 

A região Oeste do Paraná até os anos de 1930 despertava pouco interesse das 

autoridades brasileiras. Ela era habitada em sua maioria por populações argentina e paraguaia. 

                                                           
1“O mercado interno para o capitalismo é criado pelo próprio capitalismo em desenvolvimento que aprofunda a 
divisão social do trabalho e decompõem os produtores diretos em capitalistas e operários.” (LÊNIN, 1985, p. 33). 

 



De 1880 até 1930 vigorou o sistema de obrages, onde empresas de capitais argentinos e 

ingleses exploravam a erva-mate e as madeiras da região, fazendo uso de mão-de-obra 

paraguaia, de origem guarani. 

O novo contexto histórico desenhado no mundo e no Brasil após os anos de 1930 

alteraria a dinâmica regional, com a nacionalização das terras e a preocupação geopolítica de 

povoamento das fronteiras. A conseqüência dessa conjuntura foi à falência das empresas 

estrangeiras e a implantação de colonizadoras nacionais oriundas de capitais financeiros de 

Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 

A opção pelo sistema de pequenas propriedades partiu do plano estratégico das 

empresas colonizadoras, que apostaram nos núcleos de pequenas propriedades formadas no 

final do século XIX em manchas dos Estados do Sul do país, para receberem os imigrantes 

europeus. 

A crise econômica vivenciada no Rio Grande do Sul nos anos de 1950 que diminuía a 

oferta de empregos na indústria e no comércio, associada à pressão exercida pelo latifúndio e o 

parcelamento da pequena propriedade entre os filhos, produziu um contingente populacional que 

viu como única alternativa, migrar. (PADIS, 1981). O baixo preço das terras e a qualidade do 

solo no Oeste paranaense foram um convite a migração.  

A gênese da pequena propriedade no Oeste do Paraná se localiza nessa 

contextualização histórica: política de nacionalização das terras nos anos de 1930; crise 

econômica no Rio Grande do Sul em 1950-60; colonização privada com base na pequena 

propriedade agrícola familiar européia, e como nicho de produção dedicado ao abastecimento 

alimentar da população urbana. 
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