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RESUMO 

O objetivo do nosso esforço analítico neste ensaio incide na discussão do processo de transformação 

de uma fração do território localizada no Noroeste do Estado do Paraná. Ele contém uma análise do 

território original dos povos indígenas, na qual procuramos, de comum acordo com outras pesquisas 

referentes aos povos autóctones no Norte do Paraná, desmascarar o mito do discurso hegemônico do  

“vazio demográfico” empregado e utilizado no período da colonização pelas companhias colonizadoras, 

discurso que atualmente ainda perdura nos trabalhos acadêmicos que servem de mera repetição da 

idéia predominante e não utilizam de um “olhar” minucioso para enxergar uma outra história que correu 

paralela ao processo de colonização, que é a história dos povos indígenas. Dessa feita, procuramos 

desenvolver uma análise da aniquilação do território original, bem como, tratamos do processo de 

ocupação do Noroeste enquanto território indígena. Destarte, nesse texto partimos da concepção de 

que a área em estudo era território dos povos indígenas, e foi mediante a aniquilação desse território, e 

o extermínio de seus primeiros ocupantes, que são instaurados os projetos de colonização na região. 

Diante do exposto, o procedimento metodológico usado para a coleta dos dados dessa pesquisa 

esteve vinculado às fontes bibliográficas e documentais, bem como as fontes orais como fontes 

primordiais de coleta de dados primários. Esses elementos em conjunto nos permitiram compreender a 

ocupação do que foi o território indígena no passado e com o seu aniquilamento a abertura para outra 

fase regional, aquela vinculada ao processo de colonização. Portanto a região estudada, até um 

passado recente que coincide com o período da colonização, tinha como seus primeiros habitantes a 

população autóctone, sendo, portanto, território original dos povos indígenas.  

Palavras – chave : Noroeste do Paraná. Aniquilação de Território. Povos indígenas. 
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INTRODUÇÃO 

 

Quando optamos pelo recorte espacial do Noroeste do Paraná, enquanto região de estudo, uma 

questão nos preocupava: tratava-se da história dos povos autóctones desse território, muitas vezes 

ocultada sob o discurso hegemônico de uma considerável parte de autores que escreveram sobre o 

Norte do Paraná e insistiram em não enxergar tal história; por isso consideramos relevante conduzir 

nossa análise de transformação do território pelo valor previamente determinado da história indígena, 

eis por que neste trabalho ela deveria ser relatada.  

Esclarecido este pormenor, partimos do pressuposto de que ao longo dos últimos anos outros 

estudiosos, pesquisadores e escritores, preocupados com a difusão e, conseqüentemente, com a 

repercussão dessa história mal-contada, já a reescreveram com mestria, através dos resultados de 

suas pesquisas, procurando mostrar à sociedade que sob a saga da colonização do Norte do Paraná 

há uma outra história que corre  paralela, a qual não é lembrada. Estes pesquisadores, no entanto, são, 

com certeza, bem menos numerosos do que aqueles que, ao longo da construção do processo 

histórico nesse espaço geográfico, enalteceram  apoteoticamente a entrada do capital privado das 

colonizadoras em todo o Norte do Paraná e  procuraram omitir que ali existiu por períodos longos - e 

infelizmente, num curto espaço de tempo deixou de existir - uma população indígena, cujos vestígios 

restam somente em sete remanescentes dos índios Xetá, que habitaram o Noroeste e que estão 

espalhados pelas terras indígenas do Paraná e Santa Catarina, nos sítios arqueológicos e, quando 

menos, em simples monumentos dedicados ao índio em algumas poucas cidades da região. Por isso, 

este texto soma-se aos trabalhos do grupo menor de pesquisadores. 

O texto está dividido em dois itens, no primeiro apresentamos a localização do da área de estudo 

mostrando alguns elementos importantes do processo de denominação regional. O segundo item 

apresenta a discussão aqui proposta, tratando especificamente da análise envolvendo o discurso do 

vazio demográfico. 

 

1. NOROESTE DO PARANÁ: LOCALIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DO RECORTE GEOGRÁFICO DA 
PESQUISA 

   

Antes de delimitar especificamente o recorte geográfico do Noroeste do Paraná, região de 

estudo desta pesquisa, faz-se necessário esclarecer o porquê  de o fazermos, pois quando se trata 

dessa região do Estado do Paraná, já definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

na divisão territorial brasileira de 1990 como Noroeste do Paraná, para seus moradores, como 

pudemos perceber ao longo da jornada dos trabalhos de campo, ainda é muito forte o uso da 

expressão “Norte Novíssimo” do Paraná.  
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A fração do território paranaense que compreende o Noroeste, igualmente é denominada de 

Norte Novíssimo do Paraná por alguns autores, por ser a última que passou pelo processo de 

ocupação regional ocorrido a partir de 1930. Destarte, as três fases que compreendem o processo de 

regionalização interna “vão ser marcadas pelos diferentes períodos em que as terras foram sendo 

incorporadas com maior ou menor dinamismo à cultura cafeeira. As próprias designações „Norte Velho‟, 

„Norte Novo‟ e „Norte Novíssimo‟ levam em conta os diferentes períodos de ocupação do Norte do 

Paraná como um todo, via de regra na cadência do café” (SERRA, 1992, p. 72). Outrossim elas d izem 

respeito ao limite máximo de expansão das frentes da segunda ocupação paranaense,  oriundas  do  

Paraná  Tradicional,  do  Norte  e Sudoeste do Paraná, porque 

na década de 1960, todo o Estado do Paraná está com o seu território ocupado, 
desaparecendo as frentes pioneiras e os grandes problemas de terras. Encontram-se e 
começam a confundir-se as três ondas de povoamento, a do Paraná tradicional que se 
expandiu desde o século XVII, de Paranaguá e Curitiba, pelas regiões de campo, com a 
criação de gado, a indústria da erva-mate e da madeira de pinho; a dos agricultores da 
agricultura tropical do café que, pelas origens e pelos interesses históricos, ficaram mais 
diretamente ligados à São Paulo; e a dos colonos da agricultura de subsistência, plantadores 
de cereais e criadores de suínos que pela origem e pelos interesses históricos, se ligaram 
mais intimamente ao rio Grande do Sul. Cada uma dessas três ondas criou o seu próprio tipo 
de economia, formou um tipo de sociedade e fundou as suas próprias cidades 
(WESTPHALEN; MACHADO; BALHANA, 1968, p. 7). 

 

A figura que se segue mostra o fechamento dessas frentes de ocupação no então denominado 

Norte Novíssimo. 

 

               Figura 1 – Frentes de Ocupação no Território Paranaense 
               Fonte: Westphalen, Machado e Balhana (1968, p. 7).  
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Tratando ainda da ocupação do Estado e dos fluxos migratórios em seu interior, os quais 

posteriormente contribuíram para a forma de subdivisão e definição do Norte do Paraná, Tomazi expõe 

a sua opinião sobre este assunto:  

 

Como se pode notar, a (re)ocupação até então se deu por diferentes caminhos e em vários 
pontos do território situado ao norte do estado do Paraná. O primeiro caminho foi o dos 
tropeiros, que sempre deixavam grupos no caminho, a segunda foi a passagem de mineiros 
e paulistas, pelo rio Itararé, mais tarde pelo rio Paranapanema, na altura de Ourinhos, 
criando-se Cambará e outros núcleos urbanos, e depois na altura de Presidente Prudente, 
que permitiram a fundação de dois pólos depois designados de Sertanópolis e Primeiro de 
Maio, e também a área da “Fazenda Brasileira”, não esquecendo-se da região nucleada por 
Campo Mourão. Assim, creio que fica clara a diversidade dos caminhos e das formas de 
(re)ocupação da região em estudo (TOMAZI, 1997, p. 174). 

 

Esse fluxo migratório de que trata o autor na citação acima é mostrado na figura subseqüente. 

 

               Figura 2 – Origem de Fluxos Migratórios No Norte do Paraná  
                    Fonte: Tomazi (1997,  p. 175). 
 

Não obstante, nesta mesma figura percebemos alterações feitas pelo autor em relação ao 

original desenvolvido por Westphalen, Machado e Balhana (1968), no que se refere ao fluxo de 

migrações para o Noroeste. No original desenvolvido por esses autores, as frentes de ocupação se 

encontram e se fecham nesta região, o que nos permite afirmar que a região foi a última a ser ocupada 

pelas frentes pioneiras. Por outro lado, na figura modificada por Tomazi (1997), o autor não fecha os 

fluxos migratórios no Noroeste paranaense, e sim, puxa um fluxo migratório originário do Sudoeste do 



5 
 

Estado de São Paulo para encontrar-se com os demais. Neste caso, confirma-se a crítica do autor a 

respeito da linearidade da ocupação ocorrida no Norte do Paraná destacada em linhas anteriores. 

Citando Hamilton Bettes (1995), que também escreve sobre a subdivisão do Norte do Paraná, 

Tomazi (1997) salienta que este aponta outra variante para esta subdivisão regional, e assim a 

delimita: 

 
“Norte: os paranaenses de “pés vermelhos”. 
Abrange toda a parte norte do estado, situada entre os rios Itararé, Paranapanema e Paraná. 
É a região da terra roxa – solo avermelhado e muito fértil, que estimulou a cafeicultura e deu 
origem à expressão “pés vermelhos”. 
Entre o fim do século passado e meados do atual, houve a expansão da cafeicultura paulista 
no Paraná, com a participação de migrantes vindo de São Paulo e do Nordeste e também de 
imigrantes estrangeiros. Atualmente, é uma região de policultura, pecuária, usinas de açúcar 
e de álcool, agroindústrias (óleos comestíveis, fiação de algodão), etc. O Norte paranaense 
pode ser dividido em Norte Pioneiro, Norte Novo e Noroeste. 
O Norte Pioneiro abrange, entre outros os municípios de Jacarezinho, Santo Antonio da 
Platina, Ribeirão Claro e Quatiguá. Foi a primeira porção a ser ocupada pelos grupos de 
colonização. 
O Norte Novo é muito extenso e vai de Londrina a Paranavaí. A ocupação dessa área se deu 
a partir de 1930, com a expansão da cultura cafeeira. Muitas de suas cidades foram 
planejadas pela Companhia de melhoramentos Norte do Paraná. 
O Noroeste é a porção que abrange os municípios de Umuarama, Loanda, Cruzeiro do 
Oeste, entre outros. Sua ocupação, iniciada a partir de 1950, é mais recente do Norte do 
estado!” (BETTES Jr1., 1995,  p. 63-64 apud TOMAZI, 1997,  p. 128). 
 
 

Tomazi chama a atenção pelo fato de não seguir a subdivisão Norte Velho, Norte Novo e Norte 

Novíssimo, pois “aqui já aparece uma nova denominação para aquilo que era chamado „Norte 

Novíssimo‟. Agora é o Noroeste. Isso se fez, tendo em vista dissociar uma parcela do território do 

„Norte‟ procurando dar-lhe especificidade, ou para que não seja confundido com o „Norte como um 

todo‟” (TOMAZI, 1997,  p. 128). Ainda segundo o  autor,  

 

Além destas, há uma série de outras tentativas de subdividir a região, seja por órgãos 
oficiais, estaduais e federais, seja por geógrafos, historiadores, etc. Uma das mais difundidas 
é aquela que a definia pela existência da cafeicultura entretanto, com o declínio desta, 
perdeu sua funcionalidade. Até hoje, ainda não há um consenso sobre quais são os limites 
da região situada ao norte do estado do Paraná e inúmeras são as suas subdivisões. Mesmo 
com toda a diversidade existente e sem um consenso sobre a definição de sua 
territorialidade, continua-se a falar na região norte-paranaense como se houvesse uma 
unidade indissolúvel, elemento essencial do discurso “Norte do Paraná” (TOMAZI, 1997, p. 
128). 

 

Portanto, é devido aos vários fatores expostos que a expressão “Norte Novíssimo” de 

Paranavaí ainda tem a sua relevância para os moradores da região.  

Feitas estas ponderações sobre a origem da subdivisão regional do Norte do Paraná em 

algumas  das  suas  diferentes  maneiras  de  pensar  essa  subdivisão pelo processo de ocupação,  

                                                           
1
 BETTES JR., Hamilton et al. Paraná: estudos sociais: livro do professor. São Paulo: Scipione, 1995. 
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procuramos  dar  uma especificidade ao Noroeste, não incluindo esta região num contexto geral do 

discurso “Norte do Paraná”. Por isso utilizaremos, para fins deste trabalho, a divisão territorial do 

Paraná em meso e microrregiões geográficas, estabelecida pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 1990.  

Essa especificidade do Noroeste, envolvendo principalmente os fatores físicos, igualmente é 

tratada por Olga Soares, quando a autora salienta que: 

 

A área enquadrada na última fase de ocupação da região Norte do Paraná, a década de 
cincoenta, se definiu especialmente um pouco a E do rio Pirapó, até a barranca do rio 
Paraná, no divisor Paranapanema – Ivaí. Os solos arenosos, e um clima com 
características especiais com regime mais tropical que a leste no divisor 
Paranapanema – Ivaí, e havendo temperaturas médias de Inverno mais baixas que no 
restante da região no divisor Ivaí-Piquiri – comandariam a caracterização de uma outra 
região geográfica. Entretanto, o sucesso obtido pela cafeicultura trazendo desenvolvimento 
rápido ao Norte suscitou o avanço daquela agricultura comercial além da sua paisagem 
natural favorável (SOARES, 1973,  p. 14, grifo nosso). 

 

Isto posto, salientamos que a mesorregião Noroeste Paranaense, na divisão territorial do Estado 

instituída pelo IBGE (1990), é composta por três microrregiões geográficas: as de Paranavaí (MRG 01), 

Umuarama (MRG 02) e Cianorte (MRG 03). Entretanto, este trabalho de pesquisa tem como recorte 

espacial do Noroeste Paranaense a microrregião geográfica de Paranavaí2, ou microrregião 01. Esta 

microrregião, por sua vez, é composta por 29 municípios: Alto Paraná, Amaporã, Cruzeiro do Sul, 

Diamante do Norte, Guairaçá, Inajá, Itaúna do Sul, Jardim Olinda, Loanda, Marilena, Mirador, Nova 

Aliança do Ivaí, Nova Londrina, Paraíso do Norte, Paranacity,  Paranapoema,  Paranavaí,  Planaltina  

do  Paraná,  Porto Rico, Querência do Norte, Santa Cruz do Monte Castelo, Santa Izabel do Ivaí, Santa 

Mônica, Santo Antônio do Caiuá, São Carlos do Ivaí, São João do Caiuá, São Pedro do Paraná, 

Tamboara e Terra Rica.  Nesta divisão territorial do Estado do Paraná, estes 29 municípios compõem a 

maior das microrregiões paranaenses.  

A localização específica de cada município da área pesquisada pode ser visualizada na figura 

seguinte. 

                                                           
2
 Embora o Noroeste do Paraná seja maior e abranja municípios que compõem mais duas microrregiões, para que não se 

torne repetitivo o termo microrregião geográfica de Paranavaí, para fins deste trabalho utilizaremos o termo Noroeste do 
Paraná para designar os 29 municípios da área estudada. 
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           Figura 3 – Localização da Microrregião Geográfica de Paranavaí no Noroeste do Paraná 
          Fonte da Base Cartográfica do Primeiro Mapa: Paraná (2000). 
          Fonte da Base Cartográfica do Segundo Mapa: IBGE (2005). 
          Organização: HARACENKO, Adélia.    
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2. UMA ANÁLISE DO DISCURSO "DO VAZIO DEMOGRÁFICO" NO NOROESTE DO PARANÁ. 
 

             Quero falar de uma coisa 
             adivinha onde ela anda?   

             já podaram seus momentos 
             desviaram seu destino. 

             Milton Nascimento 

 

Escrever a propósito da aniquilação do território indígena no Noroeste do Paraná é tratar 

literalmente do genocídio das nações indígenas que habitaram esta região, pois eles foram vítimas da 

expansão da última fronteira de colonização do Estado no período pós-1930. Portanto, o que se tem 

nessa região é o esfacelamento do território original dos povos autóctones juntamente com o 

aniquilamento dos recursos naturais, para a apropriação da propriedade privada.  

Isto nos faz refletir sobre uma frase de um indigenista não citado, pronunciada no início de um 

discurso religioso, a qual diz o seguinte: “quando o homem tiver cortado todas as árvores, poluído 

todas as águas e exterminado as nações indígenas, perceberá que dinheiro não se come”. No 

Noroeste do Paraná essa realidade é contundente: a floresta já não existe e, aliada ao seu 

desaparecimento, também não mais existe a população indígena que habitava esse território tão 

poucos anos atrás. Os estudiosos envolvidos com as questões indígenas lutam, junto com essas 

nações, para a preservação ou até mesmo a reconstituição de seus territórios, em razão de estarem 

preocupados com o futuro delas. Diferentemente, não podemos discutir o futuro dos povos autóctones 

do Noroeste do Paraná, haja vista que o futuro já foi interrompido num passado não muito distante e o 

seu legado é o que nos resta para contar, dando possibilidade de voz às vozes que foram caladas e 

interrompidas no percurso da história. 

A explicação para expor aqui a história indígena poderia ser entendida como um acerto de 

contas com a consciência de novos pesquisadores que buscam enxergar os fatos históricos omissos e 

revelá-los, à luz do entendimento de como esses fatos ocorreram, quando não, porque há também a 

reciprocidade da ciência geográfica com o tema, haja vista que as mudanças que ocorrem na 

sociedade vão refletir-se diretamente na reordenação do território.  

Posicionamo-nos contra a idéia da historiografia hegemônica sobre o Norte do Paraná voltada 

aos interesses burgueses, a qual faz questão de mostrar que essa região era um “vazio demográfico” 

no período de sua ocupação regional com o advento da chegada das empresas colonizadoras. 

Segundo essa historiografia tendenciosa, tais empresas desenvolveram o papel de lotear e vender as 

terras dessa região para preencher esse “vazio demográfico”. Nadando contra a corrente e trilhando 

caminhos que vão contra a iniqüidade do discurso social existente, afirmamos que o Noroeste do 

Paraná tem como premissa histórica de ocupação e povoamento a população autóctone. 
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Nesse sentido, faz-se necessário resgatar a primeira fase desse processo e mostrar como o 

discurso do “vazio demográfico” foi se construindo ao longo do tempo. Com esse intuito, faremos um 

resgate histórico pontuando os estudos dos pesquisadores que se dedicaram a mostrar a primeira 

época da história da ocupação do Norte do Paraná, analisando-os e criticando-os construtivamente 

para mostrar que antes da “saga dos pioneiros colonizadores e desbravadores” do Norte  do  Paraná, 

neste  trabalho  enfatizando  especificamente o Noroeste Paranaense, uma outra sociedade lutou 

bravamente para resistir à extinção e permanecer em suas terras. Por isso julgamos importante o 

estudo desses pesquisadores, que colocam em evidência a questão indígena, não só no Noroeste do 

Paraná, mas em nível de Estado, pois só assim reconheceremos a presença, deveras eficaz, de uma 

nova realidade desse espaço geográfico: a presença indígena. 

Lúcio Mota (1994), em seu trabalho sobre a história épica dos índios Kaingangs no Paraná no 

período de 1769 a 1924, analisa esse discurso da construção do “vazio demográfico” nas terras 

paranaenses, principalmente na região do Norte do Estado. A idéia hegemônica do vazio demográfico, 

em seu estudo, tem como ponto de partida a análise dos discursos oficiais, pesquisas acadêmicas, 

livros e materiais didáticos que tratam da história da ocupação regional. Sobre o assunto o autor diz:  

 

A evidente presença do indígena no Paraná não é, entretanto, registrada pela história da 
região. (...) Pois, na maioria dos discursos oficiais, em livros didáticos, nas obras sobre o 
pioneirismo no norte do Estado, nos trabalhos acadêmicos que tratam da ocupação da 
região a partir da década de trinta deste século, é comum encontrar-se a afirmação de que 
essas terras eram “devolutas”, “selvagens”, “desabitadas”, “estavam abandonadas”, 
“virgens”, “selváticas”, “sertão bravio”. (...) Ao lado dessa falácia, a classe dominante apaga 
um dos sujeitos da história: os povos indígenas. A ocupação da região é tida como pacífica, 
sem lutas ou resistências, uma vez que, segundo a versão oficial, os povos indígenas 
simplesmente não existiam (MOTA, 1994, p. 4). 

 

Essa idéia hegemônica trazida à baila pelo autor é a idéia das classes dominantes, que apagam 

a história indígena e materializam sua idéia através de discursos que,  de tanto que se repetem na sua 

forma materializada em dissertações, teses e livros, viram verdades acadêmicas contribuindo para a 

repetição da idéia predominante.  

Quando incorporou o Terceiro Planalto Paranaense ao seu sistema produtivo, integrando a 

região através da expansão das frentes pioneiras de colonização, a expansão capitalista procurou 

impingir também o ideário de que o processo colonialista aconteceu de forma harmoniosa e pacífica, e 

esse espaço passou a ser projetado como um “espaço vazio improdutivo pronto a ser ocupado por 

colonos destemidos que iriam fazer o progresso”, incorporando a região ao processo produtivo. Mota 

(1994, p. 9) afirma que os agentes dessa projeção foram vários, tais como: a história oficial registrada 

pelas companhias colonizadoras; as falas governamentais que foram incorporadas nos escritos que 

fazem apologia dessa colonização, onde o pioneirismo é exaltado; o papel dos geógrafos que 
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escreveram sobre a ocupação regional nas décadas de 1930 a 1950, e também a historiografia sobre o 

Estado do Paraná produzida nas universidades. Por fim, como uma síntese dessas três fontes, estão 

os livros didáticos, repetindo para milhares de estudantes do Estado a idéia da região como um imenso 

vazio demográfico, até o início da década de 30 do século XX, quando teria começado a ser 

colonizada. Dito isto, o que fica evidente é que a colonização de territórios dos povos indígenas teve 

efeitos os mais diversos sobre esses povos, passando por uma escala de ordem crescente que vai 

desde maus-tratos até a completa exterminação de grupos, fatos estes que contribuem de forma 

massiva para diminuição da demografia indígena. 

Por sua vez, Oliveira (1991), discorrendo sobre a história do desenvolvimento e do processo de 

ocupação do campo brasileiro, vai salientar que essa história, desde sua origem, é marcada por 

conflitos sociais, uma realidade que permeia todo o continente americano, tendo, outrossim, marcado 

profundamente, desde antes da formação dos Estados nacionais, a história que envolve o contato 

entre os colonizadores e as nações indígenas. O autor pondera que:  

 

Os povos indígenas foram os primeiros a conhecerem a sanha de terra dos colonizadores 
que aqui chegaram. Este genocídio histórico a que vem sendo submetidos, há quase 
quinhentos anos, os povos indígenas brasileiros não pode ficar fora das muitas histórias de 
massacres no campo. O território brasileiro foi produto da conquista e destruição do território 
indígena. Espaço e tempo do universo cultural índio foram sendo moldados ao espaço e 
tempo do capital. (...) Talvez, estivesse aí o início da primeira luta entre desiguais. A luta do 
capital em processo de expansão, desenvolvimento, em busca de acumulação, ainda que 
primitiva, e a luta dos „filhos do sol‟ em busca da manutenção do seu espaço de vida no 
território invadido. A marca contraditória do país que se desenhava podia ser buscada na luta 
pelos espaços e tempos distintos e pelos territórios destruídos/construídos. Esta luta das 
nações indígenas e a sociedade capitalista européia primeiro, e nacional/internacional hoje 
não cessou nunca na história do Brasil. Os indígenas, acuados, lutaram, fugiram e morreram 
(OLIVEIRA, 1991,  p. 15).  

 

 Como os fatos históricos não acontecem de forma estanque e seccionada, tudo é processo, os 

conflitos regionais não podem ser compreendidos sem considerarmos os conflitos atuantes em escala 

nacional. De forma análoga, referindo-se à ocupação da Amazônia, Faria (1997, p. 68), em seu estudo, 

salienta que a ideologia do “espaço vazio” traz em si a visão de que os habitantes daquela região, 

principalmente de faixas de fronteiras, que são povos autóctones em sua grande maioria, não teriam 

capacidade nem competência para defender o território, por serem donos de uma cultura diferente 

daquela da sociedade que os circunda. Esse caráter que lhes é atribuído, “falta de capacidade e 

competência” e “cultura diferente”, faz com que os povos autóctones, enquanto sujeitos objetivos que 

produzem história e cultura, sejam ignorados e passem a não existir, e o espaço, diante dessa lógica, 

está simplesmente “vazio”.  

Cabe aqui a ressalva de que essa ideologia calcada no discurso do Norte do Paraná como um 

vazio demográfico é baseada numa externalidade da natureza em relação à sociedade, como se a 
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natureza estivesse ali esperando para ser desbravada, e também num discurso comum no período da 

colonização, em que o progresso da sociedade se fazia com a derrubada da mata e: “Assim, o norte e 

oeste paranaense, da metade do século XIX em diante, com suas florestas, campos, rios, rochas, 

terras roxas, climas amenos, aguardariam a sua internalização no processo de produção da sociedade 

industrial moderna” (MOTA, 1994, p. 10). Essa externalidade faz parte da visão dualista que domina a 

concepção da natureza. Neil Smith (1988, p. 28) explica essa dualidade asseverando que, por um lado, 

a natureza é externa, é uma coisa; é também o reino dos objetos e dos processos que existem fora da 

sociedade. Essa natureza exterior é primitiva, autônoma e criada por Deus; é a matéria-prima da qual 

faz parte a sociedade, sendo também a fronteira que o capitalismo industrial de modo freqüente faz 

recuar. Composta de objetos físicos -, como árvores, rochas, rios, solos e até mesmo as tempestades -

, a natureza está esperando para ser internalizada no processo de produção social. Por outro lado, a 

natureza é também concebida como universal. Junto com a natureza exterior, tem-se a natureza 

humana, e nesta está implícito que os seres humanos e seu comportamento social são absolutamente 

tão naturais quanto os aspectos ditos “externos” da natureza.  

Foi com base nesta visão de uma natureza externa à sociedade, que precisava ser desbravada 

para que houvesse um desenvolvimento regional, que o Noroeste do Paraná inseriu-se no contexto do 

“progresso” através da cafeicultura. O depoimento que se segue confirma como a natureza era vista e 

tratada pelo colono camponês que passou a habitar o Noroeste do Paraná a partir da década de 50 do 

século XX. 

 
Quanto ao mato na beira de rio, foi derrubado tudo no começo, nada por lei de deixá 20% ou 
10%, principalmente beira de corgo. Mais num tinha nada, nóis morava lá encostado do rio, 
derrubô tudo, tá o pasto até em cima do rio, e onde que hoje fais falta, aquelas reservas se 
tivesse.... Hoje eu acho que seria importante, ou tivesse uma lei tem que prantá tanto de 
árvore, né? E depois naquela época era aquela ilusão só prá café, num queria nem sabê. 
Agora se fosse pa prantá  roça, derrubava ali um alqueire ou dois pa prantá milho, feijão, 
essas coisas, mais num ia derrubá muito. Mais como era só café, tinha 10, 20 alqueire, 
mandava derrubá tudo (PARISE; PARISE,  2001)3. 
 

Nota-se que a natureza era sentenciada e subjugada à plantação dos cafezais, a derrubada das 

árvores era fato. Entrementes, somavam-se a isto vários fatores: a necessidade do colono de cultivar o 

solo através da cultura do café, logrando com isso sua subsistência; falta de órgãos oficiais com 

políticas públicas direcionadas à proteção da fauna e da flora, e um conjunto de precárias leis de 

proteção ambiental, aliadas ao total desconhecimento, por parte do camponês, da existência dessas 

leis. Por outro lado, ao mesmo tempo em que revela a necessidade do lavrador de derrubar a mata 

para o plantio, no período em que se iniciava a colonização, o depoimento ressalta também a falta que 

a natureza intacta lhe faz na atualidade. Inferimos que houve, por parte do colono camponês, com o 

passar dos anos, certo arrependimento de ter contribuído para o desmatamento e não ter utilizado de 

                                                           
3
 Este depoimento pertence ao Senhor Horório Parise e Maria Tonel Parise em entrevista realizada em 19 de abril de 2001 

na cidade de Querência do Norte, na residência do casal. 
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forma correta os recursos naturais em sua propriedade. Isto nos leva a refletir sobre a percepção do 

camponês - embora tardia  da importância da natureza exterior, e de quão triste e danosa é sua falta, já 

que, como assevera Santos (1991, p. 62), a percepção “é sempre um processo seletivo de apreensão”.  

Neste sentido, o dualismo entre as concepções de natureza exterior e universal tratadas por 

Smith (1988) se transforma em uma universalidade, pois assim o homem percebe, através da sua 

dependência para com coisas naturais físicas, que também é natureza, e, com a falta da natureza 

exterior a sua própria existência é impossível. Logo, a relação de reciprocidade da natureza universal 

humana com a natureza externa não pode deixar de ser – e é –  absolutamente necessária.  

O depoimento seguinte reforça a afirmativa dos fatores que contribuíram para a derrubada das 

florestas na porção Noroeste do território paranaense. “Infelizmente nessa época não existia nada de 

preocupação com os  problema ambiental, não existia IBAMA, não existia IAP, e se existia era muito 

longe, em Curitiba. Não tinha exigência nenhuma, a pessoa derrubava o mato até na bera d`água, não 

tinha assim controle nenhum, era um absurdo” (CERQUEIRA, 2005)4.  

Esta foi, portanto, a relação homem/natureza no período em que o Noroeste estava novamente 

sendo ocupado pelas frentes colonizadoras: uma relação baseada culturalmente na idéia de futuro 

promissor e progresso, alavancada e sustentada pelo antagonismo com o meio natural, muito diferente 

da relação homem/natureza em sua primeira ocupação. Esta relação que a sociedade capitalista 

“civilizada” estabelece com a natureza constitui um total paradoxo no que concerne à relação mantida 

pelos povos autóctones, na sua maneira de pensar e de agir em se tratando da natureza que os 

circunda. Para estes é da relação que se tem com a natureza que eles constroem a sua identidade e se 

afirmam enquanto povo, constituindo-se em uma antítese da sociedade capitalista. Esta concepção 

pode ser aclarada na observação de Barbosa (2000, p. 53), quando a propósito dessa idéia argumenta: 

“Assim o pensamento dos povos autóctones sobre sua relação com a terra, territórios e recursos 

naturais rompe com a idéia de progresso, como uma idéia que deve ser buscada no futuro, como 

descoberta a ser feita”. Não obstante, “A relação dos povos indígenas com suas terras, territórios e 

recursos, mostra que, pelo contrário, para eles, ciência é um valor apenas na medida em que é capaz 

de manter a relação com a natureza de forma a preservar-lhes a identidade” (BARBOSA, 2000, p. 53). 

Para Barbosa (2000, p. 61), a aparente oposição entre natureza e cultura desenvolvida no 

Mundo Ocidental não ocorre entre as populações autóctones, como asseveramos em nossa área 

pesquisada. Entre essas populações não se admite a marginalização de uma e a supervalorização da 

outra; o que se tem é uma convivência familiar entre as duas realidades, baseada na consideração 

                                                           
4 O Senhor Deusdete Ferreira de Cerqueira concedeu-nos a entrevista em 19 de janeiro de 2005 na cidade de 

Paranavaí em sua residência. 
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entre ambas, de forma que a estrutura dessa situação seja mantida, preservada e transmitida às 

futuras gerações. É na inter-relação harmoniosa e estrutural entre natureza e cultura, dos povos que 

resistem a serem excluídos, que suas identidades e alianças fortes e definitivas são constituídas com 

suas terras, territórios e recursos. O mesmo  ocorre com os conceitos de terra e território, os quais são 

absolutamente diferentes na comparação entre os da população autóctone e os do Estado e da 

sociedade envolvente não indígena. Para elucidar essa diferenciação conceitual de terra e território 

tanto para a cultura autóctone quanto para o Estado, remetemo-nos ao estudo de Faria (1997) sobre a 

luta das populações autóctones do Alto Rio Negro, na Amazônia, para demarcação de seus territórios. 

Nele a autora salienta: “Para o Estado, território é um suporte material onde se encontra a nação, 

forjada a partir dos ideais burgueses da revolução francesa. Terra é considerada como mercadoria, 

contendo valor de troca” (FARIA, 1997, p. 285). Entretanto, para os povos autóctones: “ „Território‟ é 

uma evolução do conceito de terra que adquiriu os sentidos de limite e de planejamento, porém com as 

representações cosmológicas inerentes à cultura indígena, que não contém a concepção ocidental de 

território. O conceito de „terra‟ apresenta-se como um bem material, espiritual e ilimitável, sem a 

preocupação com o devir” (FARIA, 1997, p. 285).  Nesse sentido, ainda segundo a autora, “Os 

conceitos de terra, território e nação estão interligados e são fruto do processo histórico dos povos 

indígenas” (FARIA, 1997, p. 285).    

 Barbosa (2000) assevera que a luta dos povos autóctones, em nível mundial, está centrada em 

torno da terra, do território e dos recursos naturais, bem como na relação espacial e espiritual que com 

ela esses povos mantêm. Esta relação é que tem movido os povos indígenas, ao longo dos últimos 

tempos, na luta em prol dos seus direitos. Então esses povos, conforme torna saliente Barbosa (2000, 

p. 89), “manifestam-se no contexto da necessidade urgente de que as sociedades não indígenas 

entendam a importância espiritual, social, cultural, econômica e política que revestem para as 

sociedades indígenas suas terras, territórios e recursos para assegurar sua sobrevivência e vitalidade”.   

A terra é mãe, é a divindade sagrada que lhes fornece os recursos para que a vida se manifeste 

em todas as suas formas. A relação de respeito mútuo entre os povos autóctones e a natureza é o que 

os diferencia das populações não indígenas.  De uma forma clara, a autora acima mencionada assim 

se refere à questão:  

 

Nessa relação com o espaço vivido, não existe o pressuposto da superioridade de um com 
relação ao outro, o homem não é mais do que a natureza e a natureza pode ser confortável 
ao homem, porque ele a conhece e procura aprofundar essa relação, pois existe a 
responsabilidade de deixar para as futuras gerações o que foi deixado pela Terra aos 
homens do presente. Essa responsabilidade é a direção, origem, orientação e identidade das 
ações das populações autóctones (BARBOSA, 2000, p. 98).   
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Considerando-se que desde tempos imemoriais os povos indígenas preservam uma profunda 

relação (espiritual) material com a mãe-terra, que é acatada como a fonte de vida e fator de equilíbrio 

entre o homem e a natureza, não se poderá pensar senão numa unidade holística. Assim, a frase 

seguinte de Barbosa (2000) fecha o pensamento. “A Terra e o índio formam uma só identidade”. E 

mais: salienta a autora que a questão indígena, na sua essência, “é inseparável da terra, dos territórios 

e seus recursos naturais, trilogia que constitui o elemento vital para a sobrevivência dos povos 

aborígenes do mundo. O índio desapossado de suas terras e privado de seus recursos naturais é um 

ser sem alma e sem razão de existir” (BARBOSA, 2000, p. 136). 

Com base nesses apontamentos conceituais, Ladeira (2001), em seu estudo sobre o espaço 

geográfico Guarani-Mbya: significado, constituição e uso, igualmente tece considerações sobre o 

conceito de território e terras indígenas. Para a autora, de maneira geral a antropologia trabalha o 

conceito de território indígena “enquanto espaço físico onde uma determinada sociedade desenvolve 

relações sociais, políticas e econômicas segundo suas bases culturais. Isto é, o espaço suficiente para 

o desenvolvimento de todas as relações de vivências definidas pelas tradições e cosmologia” 

(LADEIRA, 2001, p. 93). Quanto às terras indígenas, continua a autora: 

 

A categoria de Terra Indígena, abrangendo as “terras ocupadas pelos índios” de acordo com 
a Constituição Federal, “as áreas reservadas” (destinadas à posse e ocupação dos índios, 
sem confundirem-se com as de “posse imemorial”) e as “terras de domínio indígena” (de 
propriedade plena do índio ou da comunidade indígena), não inclui a noção de 
territorialidade. Todavia, uma vez que área revela o seu valor fragmentário e reserva o 
conteúdo de confinamento, foi produzida a categoria de Terra Indígena cuja semântica 
associa-se ao significado mais amplo de território com as suas suposições e implicações (Lei 
6001 – dezembro de 1973, Título III “Das Terras dos Índios”) (LADEIRA, 2001,  p. 93).  

 

Sobre a noção de território e terra, especificamente para os Guarani, salienta a autora 

supracitada: 

Penso que, para os Guarani, a noção de território está associada à noção de mundo e, 
portanto, vinculada a um espaço geográfico onde desenvolvem relações que definem um 
modo de ser, um modo de vida. Assim, se o conceito de território implica limites físicos 
(permanentes ou temporários), o espaço, como categoria, pressupõe outros limites definidos 
por princípios éticos e valores que condizem com a visão de mundo dos homens e de suas 
sociedades. Para os Guarani, a questão do território contém a perspectiva da manutenção 
de seu mundo, ou nela está contida. A noção de terra está pois inserida no conceito mais 
amplo de território que sabidamente pelos Mbya se insere num contexto histórico (mítico) 
cíclico, e portanto infinito, pois ele é o próprio mundo Mbya. Talvez por isso, a imposição de 
limites territoriais é uma necessidade da sociedade nacional que não é assimilada pelos 
Guarani, haja visto sua peculiar forma de ocupação (LADEIRA, 2001, p. 109). 

 

Desse modo, após as explanações, apreendemos que o conceito de território para as 

sociedades indígenas está muito além das delimitações do território que são fixadas ao longo do 

processo histórico por meio das estratégias de poder e controle político do Estado. É uma outra visão 
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que os povos autóctones apresentam para a relação homem/natureza, uma visão cosmológica, 

embora, como lembra Ladeira (2001), os territórios e as terras indígenas sejam espaços controlados e 

dominados, onde os índios são forçados a firmar um pacto de dependência para com o Estado.  

Analisando a literatura que ressalta a relação homem/natureza ocorrida no período da 

colonização do Paraná, Mota (1994) enuncia que essa literatura, que faz apologia da colonização do 

Paraná, trata a natureza de forma agressiva, como um perigo que precisava ser vencido pelas jornadas 

de lutas e sacrifícios, e nesta missão de domar as matas virgens era necessário, principalmente, 

estoicismo. Desta forma: 

 
A natureza hostil, construída pelo pioneirismo colonizador, tinha uma função que, conforme 
Smith era: a de legitimar o ataque à natureza. Mas tão logo é conquistada, posta ao chão a 
golpes de machado, reduzida a cinzas, a natureza sofre uma transformação tanto física 
como no discurso. A floresta cheia de perigos se transforma nas terras roxas, prontas para 
fornecerem colheitas dadivosas de frutos destinados à alimentação e preservação da 
espécie humana. Misto de hostilidade e idolatria, a natureza como algo exterior ao social, ao 
homem que a subjuga (MOTA, 1994, p. 11). 

  

Ao comentar a literatura que trata da conquista do território norte-americano, Smith (1988) 

destaca qual era a visão que predominava na relação homem/natureza. O autor refere que, embora a 

linguagem fosse completamente refinada, a imaginação era menos ativa, uma vez que conferia ênfase 

maior à conquista do que àquilo que era conquistado, essa literatura que trata das conquistas do 

século XIX revela a mesma antipatia em relação à natureza selvagem , pois: “O sertão é a antítese da 

civilização; ele é estéril, terrível, até mesmo sinistro, não tanto por ser a morada do selvagem, mas por 

ser seu habitat ‟natural‟”. O natural e o selvagem eram uma coisa só; eles eram obstáculos a serem 

vencidos na marcha do progresso e da civilização” (SMITH, 1988, p. 37). 

É exatamente com essa visão e discurso de natureza selvagem, de sertão como antítese da 

civilização,. que os pronunciamentos ostentosos do “vazio demográfico” foram instaurados no Paraná, 

e nesse ínterim, discutidos especificamente na região em estudo. A população indígena ficou à 

margem da história e o discurso hegemônico encarregou-se de afirmar que o então “vazio” tornou-se  

preenchido pelo pioneirismo da colonização no Noroeste do Paraná.  

Os geógrafos ofereceram uma grande contribuição para a expansão do discurso do vazio 

demográfico no Paraná. A partir da década de 1930 o Paraná foi alvo de excursões científicas, 

principalmente a região do Norte, com o boom da colonização. Os resultados dessas excursões, os 

relatórios, os ensaios e toda a forma de trabalho científico escrito pelos geógrafos foram, em sua 

maioria, publicados pela Revista Brasileira de Geografia. Em seu minucioso estudo do trabalho dos 

geógrafos nas décadas de 30, 40 e 50, Mota (1994) mostra que quase todos, se não todos, abordam o 

Paraná e, principalmente o Norte do Estado, como sendo um vazio demográfico, pois nos seus escritos 
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os termos “terras virgens”, “sertão desconhecido e desabitado” “zonas desabitadas” “boca de sertão” 

vão dar a conotação de uma região vazia, onde a presença indígena  simplesmente  foi ignorada.  

Algumas das citações colhidas pelo autor nos trabalhos dos geógrafos ilustram esses termos: Ei-las: 

 “A maior parte da população do Paraná situa-se no planalto, concentrando-se a sudeste e 

reduzindo-se consideravelmente para oeste onde ainda se encontram, atualmente, reservas de 

terras virgens, muitas das quais devolutas”. 

 “Eis que essa região, que era em 1929 um sertão desconhecido, teve suas florestas quase 

inteiramente devastadas, e em seu lugar sucedem-se, a perder de vista, os cafezais; ela está 

atualmente em grande parte colonizada”. 

 “Assim, em 1929, apesar de alguns povoados que apontavam mais além, na mata virgem, 

Cambará ainda era considerada „boca de sertão’ ” (MOTA, 1994, p. 18-19- 21, grifos nossos). 

O autor afirma que esses trabalhos de pesquisa dos geógrafos foram e são bastante utilizados 

como fontes de referência para os novos textos acadêmicos sobre a região no que tange à demografia 

e ao pioneirismo; logo, a repetição do discurso vazio demográfico é constante. 

A historiografia e a sociologia paranaenses também vão dar a sua contribuição para a repetição 

do vazio demográfico. A década de 1950 é uma decisiva para o Estado do Paraná, porque a 

cafeicultura de exportação, cultivada principalmente no Norte do Paraná, é a alavanca do 

desenvolvimento do Estado. Neste período, em que o Paraná passa por um rápido povoamento, as 

classes  intelectuais desse Estado  “(...) pensam o Paraná, refletem sobre o homem paranaense na 

busca de uma identidade para a sociedade local” (MOTA, 1994, p. 30). Mas essa classe de intelectuais 

vai também, em seus trabalhos, repetir o discurso do vazio demográfico, e agora acrescentar, um 

segundo item de exclusão, que é retirar o indígena da formação da sociedade paranaense. 

As obras de autores regionais que louvam a colonização dos municípios do Norte do Paraná e 

os livros didáticos são igualmente fontes de repetição do vazio demográfico. Nas primeiras, segundo 

Mota (1994, p.51) “essa construção é amparada no ato heróico de homens fortes, desbravadores, 

modernos bandeirantes. A ocupação da mata virgem cheia de perigos é uma epopéia que precisa ser 

contada e recontada até se tornar verdade”. Em relação ao vazio demográfico, “O vazio não é apenas 

um espaço em  algum  lugar  no  mapa  que  está  pronto  para  ser  povoado.  O vazio demográfico 

das obras apologéticas é um espaço cheio de perigos que precisa ser vencido para que se possa 

erguer das cinzas das matas  as cidades, a civilização” (MOTA, 1994, p. 51). 

  Segundo o autor supracitado, os livros didáticos transmitem o processo de ocupação regional 

do Norte do Paraná, dando ênfase ao plantio dos cafezais nas famosas terras roxas dessa região, 

enfatizando o papel da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná na ocupação regional e na 

fundação das cidades. Aqui, inferimos que o problema da repetição do vazio demográfico no Norte do 
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Paraná está colocado de maneira absoluta, haja vista que através do livro didático a criança irá 

incorporar a idéia da ocupação do Norte do Paraná a partir da colonização e passará a repetir esse 

processo, mais uma vez ignorando a história indígena. 

 Diante de todos esses fatores o autor analisado pondera que essas manifestações reproduzidas 

nas escolas, nos livros didáticos e também nos trabalhos acadêmicos, passam “a ser aceitas como um 

pressuposto que acaba por retirar da história social paranaense a presença indígena, presença que 

resistiu e continua resistindo, das mais diversas formas, à ocupação de suas terras e à sua destruição 

enquanto comunidade diferenciada da sociedade nacional” (MOTA, 1994, p. 43).  

Outro autor que trabalha no processo de desconstrução do discurso hegemônico da ocupação 

do Norte do Paraná é Nelson Dacio Tomazi, em sua tese de doutoramento de 1997. Como o próprio 

salienta, em seu trabalho não tem a intenção de escrever fatos novos sobre a região, e sim, de analisar 

o que já foi escrito. Para tanto, Tomazi distingue o que entende por ocupação e (re) ocupação regional. 

 

(...) faço a distinção entre OCUPAÇÃO – o longo caminho percorrido por povos indígenas 
que ocuparam a região, hoje situada ao norte do estado do Paraná, desde há milhares de 
anos e que utilizavam todo esse território como espaço para o desenvolvimento de suas 
sociedades – e (RE) OCUPAÇÃO – como o processo que se  desenvolveu  a  partir  de 
meados  do século XIX, com a preocupação de integrar essas terras, consideradas “vazias”, 
ao processo de valorização do capital ou ao processo de desenvolvimento do capitalismo no 
Brasil (TOMAZI, 1997,  p. 10). 

 

O autor referenciado, em seu trabalho, igualmente diferencia a região física do Norte do Paraná 

do discurso Norte  do  Paraná,  em  suas  palavras: “  diferencio  a  região  situada  ao norte do 

estado do Paraná, que pode ser cartografável e delimitada através de vários critérios sejam eles 

geográficos, políticos, econômicos, sociais, históricos, administrativos, pedológicos ou climáticos” 

(TOMAZI, 1997, p. 10).    Por sua vez, o “discurso do Norte do Paraná” seria uma  “construção 

ideológica e fantasmagórica, feita por ideólogos vinculados aos dominantes, na região em estudo, e 

que traz embutida uma visão histórica vinculada à manutenção daquele poder e do status quo” 

(TOMAZI, 1997, p. 10).  

Feitas essas diferenciações entre a região física e o discurso do “Norte do Paraná”, o autor 

prossegue enunciando que “O discurso „Norte do Paraná‟ explicita a idéia de que há uma comunidade 

imaginária de interesses econômicos e políticos; e assim procura-se constituir uma solidariedade que 

tem vínculos com a própria terra roxa, que é tida como a base física para o sustento de uma visão 

triunfalista da (re)ocupação”. (TOMAZI, 1997, p. 11). Não obstante, esta visão teve e tem como intuito 

encobrir, através de subterfúgios, uma realidade que ao longo do tempo histórico foi contraditória e 

igualmente conflituosa, haja vista que teve sua estruturação num sistema de classes. “ Entretanto, é 

necessário aos olhos de quem domina, que esta realidade pareça una, sem conflitos, procurando assim 
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silenciar outros discursos que demonstram e falam sobre as contradições e os conflitos entre os 

diversos grupos, frações de classe e classes que viveram e vivem na região situada ao norte do estado 

do Paraná” (TOMAZI, 1997, p. 11). Continuando sua análise sobre o discurso Norte do Paraná, o autor 

escreve: 

(...) o discurso “Norte do Paraná” traz consigo um conjunto de idéias e imagens, quase que 
formando um bloco fundido e  refundido  onde  a  sua  simples  enunciação  faz  com  que  
se  faça  uma  identificação  com  algumas idéias basilares:   progresso,  civilização,  
modernidade,  colonização  racional,  ocupação  planejada   e   pacífica,   riqueza,  
cafeicultura,  pequena  propriedade,  terra  onde se trabalha, pioneirismo, terra roxa, enfim, 
todo um conjunto de idéias e imagens construído através de vários anos, mas estruturado, 
principalmente entre os anos 30 e 50, procurando assim criar uma versão, do ponto de vista 
de quem domina, para o processo da (re)ocupação desta região (TOMAZI, 1997, p. 12). 

 

Convém aqui ressalvar que, em suma, esse mesmo discurso fixado nas idéias basilares 

supracomentadas criou também a idéia do “vazio demográfico”.  

A despeito das demonstrações do uso corrente do discurso imperativo do vazio demográfico na 

região estudada, após a exposição de alguns dos pensamentos contidos nos trabalhos de estudiosos 

que se embrenharam na difícil tarefa de desfazer os contos hegemônicos considerados verídicos, 

salientamos que relatar nos estudos acadêmicos, principalmente na área da ciência geográfica, os 

aspectos da ocupação dos primeiros habitantes nesta região torna-se deveras eficaz como contributo à 

comprovação da veracidade da ocupação indígena no Noroeste do Paraná.  
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