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APRESENTAÇÃO

Lutas de classe e Hegemonia sãos dois dos principais conceitos históricos abor-
dados neste livro, de forma variada e com temporalidades distintas. Os eventos recen-
tes que determinaram a avalanche da hegemonia burguesa sobre a vida da população
mundial, tendo por base a pandemia do novo coronavírus, exemplificada nos milhares
de mortos pela covid-19, pavimentou, com requintes de crueldade e degradação soci-
al, o atual projeto capitalista. Na prática, as lutas pelo direito à saúde pública, presen-
tes na defesa pelo SUS e dos diversos organismos (universitários/acadêmicos) produto-
res de vacina, e a politização do imunizante no caso brasileiro (que foi responsável,
dentre outros, pelo esfacelamento da aliança da direita presente na campanha eleito-
ral de 2018 sob a fórmula “bolsodória”) denota os níveis alarmantes da luta de classes
e do processo de hegemonia em disputas. Dória foi o responsável por propor a “ração
humana” para suprir a fome, e Bolsonaro é o mentor do quadro econômico e social do
Brasil que obriga a classe trabalhadora a aumentar a procura por pés de galinha, osso e
carne de pescoço, refugo dos açougues brasileiros, que retornam às mesas de milhares
de trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. 

As  contrarreformas  neoliberais  avançam  sobre  a  vida  dos  brasileiros  e
brasileiras, mantendo, em parte, a conciliação burguesa que redundou na eleição de
Jair Messias Bolsonaro. Parte do ajuste estrutural do projeto de hiperconcentração de
capital,  e  de  recuperação  de  parte  do  excedente  não  criado  pela  força  da
desavergonhada fração rentista da burguesia (mas pelos trabalhadores), sob direção
Chicago boy  Paulo Guedes, atual  ministro da economia brasileira,  demonstra-nos a
hostilidade  do  planeta  para  com  a  própria  existência  humana,  e  o  aumento  da
violência  e  expropriação contra  a  classe  trabalhadora.  Trata-se  de um projeto que
concentra  alto  poder  de  opressão  e  violência  como  fórmulas  para  determinar  o
“encapsulamento” (Fontes, 2010) das lutas da classe trabalhadora,  cujo escopo é a
hiperexploração da força de trabalho e a retirada de quaisquer prerrogativas estatais
que pudessem frear o avanço do reacionarismo brasileiro, que se conecta ao projeto
de proporções continentais e extracontinentais.

As lutas recentes demonstram-nos a necessidade de alinhavar a análise teórica
para combater o ativismo subjugado aos  ditames revisionistas  dos tempos de pós-
verdade  (pós-moderno),  que  estilhaça  os  triviais  laços  e  bandeiras  de  lutas  dos
trabalhadores ao sabor das medidas imediatistas e sem propósitos para a construção
de  projetos  de  transformações  estruturais  que  pudessem  formular  uma  nova
hegemonia. Justamente aí reside o papel do intelectual, transformado em categoria
histórica  que  tomamos  de  empréstimo  da  poderosa  reflexão  gramsciana,  como
intelectual orgânico, ou seja, àquele capaz de organizar a vontade coletiva nacional do
outro lado do fronte onde se localizam as casamatas do capitalismo que assumem sua
vertente extremada e avança contra a vida dos trabalhadores e trabalhadoras.

Tão  importante  quanto  as  lutas  sociais,  e  nunca  desconectada  destas,  as
análises  históricas,  teóricas  e  estruturais,  dos  projetos  de  hegemonia,  são  armas
poderosas para a orientação e organização do senso comum, afim de transformá-lo em
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bom senso,  numa espécie de catarse coletiva para destruir os diversos gargalos  de
violência  de toda sorte  que recobrem a  vida do proletariado brasileiro  e  mundial.
Gramsci nos alertou sobre a importância de agir e refletir, elaborar teoricamente, a
direção  dos  processos  de  transformações  estruturais,  segundo  “O  otimismo  da
vontade  e  o  pessimismo  da  razão”,  concedendo  espaço  para  que  o  projeto  do
proletariado  se  transforme  na  direção  moral  da  sociedade.  Desta  feita,  seguir
problematizando  e  trazendo  a  lúmen  os  diversos  mecanismos  de  dominação  e
imposição da barbárie neoliberal extremada (Maciel, 2016) é o dever das armas da
crítica, mas também é o produto das reflexões teóricas e metodológicas ferramental
do ofício do historiador(a).

Os temas que organizam esta publicação ora disponibilizada de forma ampla,
problematizam os diversos mecanismos de imposição das pautas da classe dominante
nos  quadros  das  lutas  históricas  por  hegemonias.  Trata-se  de  trabalho  hercúleo
desenvolvido  pela  linha  de  pesquisa  com  concentração  em  “Estado  e  Poder”  do
Programa de Pós Graduação em História (PPGH),  nível  doutorado,  da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Campus de Marechal Cândido Rondon-PR. 

Nesta coletânea, reunimos uma miscelânea de capítulos que transitam entre o
problema  da  terra,  passando  pelas  organizações  históricas  das  direitas,  e  das
esquerdas, ao produto desta organização materializado nas redes sociais. Portanto, as
reflexões que ora  lançamos mão demonstram um conjunto orgânico  de pesquisas,
resultado de propósitos intelectuais que se conjugam na consolidação do doutorado
em História da UNIOESTE, mais especificamente na linha Estado e Poder. São fruto de
doutoramentos realizados no âmbito do Programa.

No capítulo I  da presente obra,  intitulado  Hegemonia,  aparelhos privados e
pesquisas  na  linha  de  pesquisa  Estado  e  Poder, escrito  por  Carla  Luciana  Silva  e
Gilberto  Grassi  Calil,  analisa  o  uso  da  categoria  “hegemonia”,  termo  central  que
estrutura  e  articula  o  universo  categorial  na  obra  do  intelectual  Antonio  Gramsci.
Docentes do PGGH da Unioeste, os autores destacam a importância de relacionar o
período  de  sua  escrita  e  as  questões  políticas  e  sociais  articuladas  nas  discussões
contemporâneas no Brasil. O capítulo está dividido em dois momentos, sendo que na
primeira parte,  apresentaram de maneira geral  a forma como a categoria analítica
“hegemonia”,  vem sendo apropriada,  tanto  pela  “nova  direita”  e  “extrema-direita,
quanto por parte da esquerda no Brasil. Num segundo momento, o capítulo analisou
como  a  mesma  categoria  analítica,  foi  apropriada  há  quase  duas  décadas  como
referencial nos estudos da Linha de Pesquisa Estado e Poder do PPGH-UNIOESTE. Ao
longo do texto, fica explícito o esforço intelectual dos autores para reafirmar o legado
revolucionário de Gramsci.

Isabel  Grassiolli,  autora  do capítulo  II  desta  obra,  problematiza  o  poder  de
organização subjetiva e psíquica de alguns dos principais aparelhos de hegemonia das
redes sociais em O Facebook: Privatização das Formas de Sociabilidade na Internet e a
Tendência  a  Uniformização  dos  Atos  Psíquicos  entre  seus  Usuários.  Retomando  a
poderosa teoria de Wilhelm Reich sobre A Psicologia de Massas do Fascismo, Grassiolli
nos brinda com uma leitura perspicaz e atenta a respeito dos excessos que a rede
social  Facebook comete ao  transformar  estruturas  e  sujeitos  históricos  em  massas
sociais, capturando informações valiosas a respeito das pautas psíquicas e sociais que
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evidenciam  o  cenário  de  transformações  que  caracterizam  a  história  do  tempo
presente.

No capítulo III, Leomar Rippel conta a história de uma das primeiras tentativas
de luta armada contra a ditadura brasileira. No artigo  Operação Três Passos (1965):
Movimento Nacionalista de Esquerda Insurrecional de Resistência Contra a Ditadura
Militar Brasileira,  encontra-se uma valorosa contribuição para pensar o contexto de
surgimento  e  afirmação  de  inúmeras  teorias  que  comprovam  a  dinâmica  da
dependência  estrutural  gestada  pelo  projeto  imperialista  para  o  Brasil,  e  que  foi
bravamente  resistido  por  parte  significativa  da  militância  dos  anos  de  ditadura.  O
artigo nos leva a refletir sobre a trajetória das Forças Armadas de Libertação Nacional,
e suas contribuições para os quadros da resistência brasileira à ditadura. O itinerário
de tortura e castigo exemplar sofrido por este movimento, se justificou pela injusta
assimetria entre os mecanismos repressivos da ditadura em detrimento do que esteve
ao alcance da resistência.

No capítulo Ausência de segurança x excesso de vigilância: a criminalidade e a
repressão aos crimes em Marechal Cândido Rondon-PR durante a ditadura civil-militar
brasileira,  a  autora Edina Rautenberg,  analisou algumas  notícias  entre meados dos
anos 1960 a 1980, veiculadas pelo programa radiofônico “Frente Ampla de Notícias”,
transmitido pela Rádio Difusora no município de Marechal Cândido Rondon – PR. O
texto objetivou desconstruir a visão positiva acerca da segurança pública no período
da Ditadura, demonstrando que de forma proposital (na maioria das vezes), há muitos
fatos do período não lembrados por parte da população que viveu o referido período.
Visto que as notícias vinculadas pelo programa, não apenas evidenciam a existência de
altos índices de criminalidade (entendida na análise da autora como roubos de carros,
pequenos furtos e assassinatos) durante a Ditadura Civil-Militar Brasileira, assim como
um descaso por parte do poder público (tanto nas esferas estaduais quanto na esfera
federal) no que concerne ao esforço de “garantir a segurança pública da comunidade”.
Mas em contrapartida, evidências alçadas no próprio programa, juntamente com as
fontes  da  repressão  (DOPS),  confirmam  que  quando  se  dizia  respeito  aos  crimes
considerados  “políticos”  pela  Ditadura  Civil-Militar  Brasileira,  existia  um  enorme
aparato disponível para investigá-los e reprimi-los. 

Marcos Vinicius Ribeiro, em seu  capítulo O ciclo da violência no Conesul das
Ditaduras  de  Segurança  Nacional  e  do  Terrorismo  de  Estado,  problematiza  alguns
aspectos teóricos e metodológicos em relação ao emprego da violência como política
de Estado durante  o contexto das  Ditaduras  de Segurança Nacional  do Conesul.  O
autor conceituou tal política como Terrorismo de Estado procurando contextualizar a
utilização da violência de forma ampla e indiscriminada no contexto da Guerra Fria.
Nesse  sentido,  o  autor  demonstrou  que  as  forças  armadas  na/da  América  Latina,
foram determinantes  para  a  defesa da hegemonia e reestruturação capitalista  nos
anos  de  1960-70-80,  e  essa  reestruturação  ocorreu  segundo  os  interesses  do
Complexo  Militar  Industrial  (CMI)  estadunidense,  política  denominada  de
Pentagonismo.  Dessa  maneira,  a  Doutrina  de  Segurança  Nacional,  a  política  de
Terrorismo de Estado e o  Pentagonismo,  são alguns dos principais conceitos que o
autor desenvolve ao longo de seu trabalho.    
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Na segunda parte desta obra, começamos com o capítulo de Paulo José Koling e
Marcio Antônio Both da Silva, ambos docentes do PGGH da UNIOESTE, com o capítulo
Terras em fronteiras: apontamentos sobre estudos agrários e ruralidades. Os autores
apresentam resultados dos estudos realizados no âmbito da Linha de Pesquisa Estado
e Poder,  em torno de temas e construções de territorialidades no universo agrário,
englobando a Questão da Terra e do Mundo Rural. Partindo dos debates e discussões
instigadas pelas atividades de pesquisa de mestrandos e doutorandos, o texto retoma
as discussões historiográficas representativas das demarcações da cartografia agrária e
de delineamento de fronteiras no âmbito do estado do Paraná e, em especial,  nas
mesorregiões Oeste, Sudeste e Centro-Sul, lócus dessas práticas de pesquisa em CT&I
e lugar social dessa Universidade e Programa de Pós-Graduação.

Encerramos este livro com o excelente  capítulo de Fabio Pontarolo.  Jogos de
Poder:  A Ocupação da Fronteira  Meridional  Paulista  na Crise  do Abastecimento da
Corte (1808-1821), que trata das primeiras ocupações paulistas autorizadas pela Corte
brasileira  em meio  ao  contexto  em que disputas  de  sentidos  colocavam em lados
opostos sujeitos pobres e a Corte brasileira. Pontarolo demonstrando, por meio de
poderosa reflexão histórica baseada em fontes do período, como a questão territorial
se transformou, como o é até a atualidade, em questão política, definindo a ocupação
da província  de  Guarapuava  (Séc.  XIX),  hoje  situada no estado  do Paraná,  que  foi
produto de escolhas históricas que, e definiu os lugares de fazendeiros e pequenos
produtores pobres no Brasil colonial naquela fronteira meridional.

No texto de Irene Spies Adamy,  Terra e poder: possibilidades de abordagem
sobre a patronagem rural no Oeste do Paraná, encontramos um estudo das relações
sociais de produção no campo brasileiro e a atuação das classes ou frações da classe
patronal rural. Adamy investiga as novas relações sociais, econômicas e políticas que
tem  sido  construídas  em  torno  do  que  se  convencionou  chamar  de  agronegócio,
partindo para a  análise  acerca das  ações  organizadas  pela classe patronal  rural  no
Oeste  do  Paraná,  com  destaque  para  o  Sindicato  Rural  Patronal  de  Cascavel  e  a
Sociedade Rural do Oeste do Paraná. Nesse caminho, a autora apresenta, no texto,
dados  que  desvendam  as  estratégias  dos  membros  desse  sindicato  no  sentido  de
construir consenso quanto à necessidade de preservação do direito de propriedade, ao
mesmo tempo em que os dirigentes de cooperativas que fazem parte da organização
patronal  pressionavam  o  governo  por  uma  política  agrícola  favorável  ao  setor.  A
autora  demonstra  que a  região  Oeste  do Paraná  não estava  alheia  aos  efeitos  da
reorganização produtiva em curso no país.

Em Questão agrária e o histórico da grilagem de terras públicas no Centro-Sul
do Paraná: estudo do imóvel Pinhal Ralo no latifúndio da Araupel S.A.,  Ana Cristina
Hammel,  Rafael  Osvaldo Machado Moura e Jefferson de Oliveira Salles apresentam
reflexões  a  partir  do  histórico  da  expropriação  e  grilagem  de  terra  no  Centro-Sul
paranaense.  No  texto,  a  análise  está  centrada  nos  imóveis  Pinhal  Ralo  e  Rio  das
Cobras,  sob  domínio  da  empresa  madeireira  Araupel  S.A.,  constituindo  o  maior
latifúndio em área concentrada do Sul do Brasil em meados do século XX. Os autores
apresentam dados a respeito do processo de concentração dessas terras no local e
problematizam as formas pelas quais a violência contra a população local indígena e
camponesa está inserida na lógica de colonização e grilagem de terras  públicas na

10



fronteira oeste do Paraná.  Os autores desvelam o jogo de interesses,  as  principais
formas  de grilagem e as  formas  de resistência camponesa que marcam a questão
agrária no Centro-Sul paranaense até os dias atuais.

Por  fim,  não  se  pode  deixar  de  mencionar  que  este  livro  é  uma  singela
homenagem aos milhares de mortos vítimas da pandemia transformada em projeto
genocida pelo atual governo brasileiro. Esperamos que suas memórias jamais sejam
esquecidas, e que a justiça se faça em nome dos milhares de familiares que sentirão
suas ausências. 

Marechal Cândido de Rondon-PR, outubro de 2021

Carla Luciana Silva
Fabio Pontarolo

Leomar Rippel
Marcos Vinicius Ribeiro
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HEGEMONIA, APARELHOS PRIVADOS E PESQUISAS NA LINHA DE
PESQUISA ESTADO E PODER

Carla Luciana Silva
E-mail: carlalusi@gmail.com

 Gilberto Grassi  Calil
E-mail: gilbertocalil@uol.com.br

RESUMO:  Neste  capítulo  buscamos  pautar  o  uso  do  termo  e  conceito  “hegemonia”,
sabidamente um termo nodal em toda a obra do intelectual Antonio Gramsci.  A leitura de
Gramsci precisa se relacionar com o momento da sua escrita e com as questões políticas e
sociais da época que ele vem sido trazido para o debate. Não há dúvidas que, dentro das
disputas  pelo  legado,  a  opção  que  aqui  defendemos  busca  o  Gramsci  revolucionário.  Na
sequência trazemos como o conceito de hegemonia vem sendo usado, há quase duas décadas,
no âmbito de estudos da Linha de Pesquisa Estado e Poder do PPGH-Unioeste. Não se trata de
um “uso” de Gramsci,  mas de um debate intelectual  e  social  sobre a pertinência de suas
interpretações históricas e sociais.

Uma parte significativa da produção da Linha de Pesquisa Estado e Poder se
construiu  orientada  pelos  conceitos  de  Hegemonia  e  Aparelhos  Privados  de
Hegemonia.  O  conceito  de  Hegemonia  é  o  que  estrutura  e  articula  o  universo
categorial gramsciano, e por isto suas concepções de Aparelho Privado de Hegemonia
(APH), intelectuais, organização, cultura, transformismo e revolução passiva não tem
como ser compreendidas senão em referência a ele. São muitas as leituras em torno
dessa categoria de análise e na literatura nacional e internacional sobre a contribuição
de Antônio Gramsci e nas ciências sociais esse é um dos temas mais debatidos. Da
mesma  forma,  é  um  termo  que  frequentemente  aparece  em  referências  não
fundamentadas  que  tentam  resumir  a  contribuição  a  uma  palavra,  de  forma
desarticulada, através de expressões como “hegemonismo”, “hegemonia cultural” ou
na redução da noção de hegemonia ao mero predomínio político, entre outras.

Este capítulo se divide em duas partes. Na primeira delas buscamos apresentar
de modo muito geral  a  forma como a categoria  analítica “hegemonia”  vem sendo
usada. Defendemos que a leitura de Gramsci precisa vir acompanhada de uma leitura
do momento histórico, do “uso” que se faz de sua obra, tanto no âmbito político como
no acadêmico. A segunda parte do capítulo busca discutir como o termo hegemonia
vem sendo usado como referencial dentro do âmbito de estudos da Linha de Pesquisa
Estado e Poder do PPGH-Unioeste.

Elementos de apropriação de Antonio Gramsci no Brasil 

No século XXI, a influência do marxismo e de Gramsci também foi um tema
apropriado politicamente de forma contundente pelas “novas direitas” e “extrema-
direita”. A ideia de “hegemonismo gramscista” foi bastante difundida nos intelectuais
de direita  que reproduzem a tese da “Guerra cultural”  nos últimos anos no Brasil.
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Como  indica  um  historiador  do  tema:  “a  maioria  dos  temas  sobre  o  suposto
‘gramscismo cultural’  tem sido divulgada entre os anos de 2009-2019, dez anos de
muita  vulgarização  do  pensamento  de  Gramsci  pelas  mãos  da  extrema-direita
brasileira” (AIRES, 2020, p. 253).

Muito antes, há toda uma vertente das ciências sociais que se notabiliza por
realizar uma leitura “light” de Gramsci, transformando o revolucionário sardo em um
liberal  ou em um socialista  reformista.  Quando observamos  o caminho político da
retomada de Gramsci pela esquerda no Brasil, associado a militantes que buscavam se
desvincular do antigo Partido Comunista Brasileiro – PCB, e que somaram forças ao PT
–  Partidos  dos  Trabalhadores,  percebemos  que  o  uso  da  obra  precisa  ser
problematizado junto com a obra.  A historiadora Virginia Fontes fez  um apanhado
geral sobre a forma que o conceito foi usado na história do Brasil, constatando que
ocorre a reprodução de noção de crise constante desde 1930. Mas a crise é apontada
sempre como a “incapacidade de gestão”, quando em verdade, a hegemonia não é um
momento de harmonia sem conflitos Nestes textos:

O terreno do processo histórico, em a sua complexidade, se perde
nessas  perspectivas:  o  terreno das  lutas  de  classe  e  dos  conflitos
intraclasses.  Em  alguns  casos,  os  interesses  não  tem  sujeitos;  e
outros,  os  sujeitos  do  interesse  são  isolados  e  fragmentados,
impedindo  a  compreensão  de  suas  formas  de  atuação  e  das
condições pelas quais se tornaram, historicamente, sujeitos (FONTES,
2005, p. 216). 

A  própria  historiografia  crítica  é  atravessada  por  versões  bastante
questionáveis das implicações que o termo hegemonia possui e propõe. Muitas críticas
ao conceito de hegemonia não levam em conta a complexidade do termo presente na
obra do intelectual italiano. É um termo que de certa forma foi apropriado pela direita,
que reduz Gramsci a um teórico da “guerra de posições”, e que levaria então a direita
a “disputar hegemonia”. Ao mesmo tempo é refutado por parcelas da esquerda que
seguem um outro campo de debate, propondo uma leitura culturalista de Gramsci, ou
mesmo abandonando-o por defender que o conceito de hegemonia seria uma camisa
de força que engessaria os sujeitos (como no caso de MARTIN-BARBEDO, 2001).

Inicialmente, é importante situar as formas da chegada da obra de Gramsci no
Brasil. Não apenas tratando de sua publicação, mas antes disso da chegada do debate
por políticos, e intelectuais de esquerda que passam a introduzir o debate em um meio
que pensava a revolução brasileira. Naquele momento, é difícil imaginar que fosse de
outra forma que não reducionista, pois a obra de Gramsci não estava disponível para
ser  aprofundada  e  debatida.  Carlos  Nelson  Coutinho  falou  na  primeira  “operação
Gramsci” que “apresenta ao leitor brasileiro sobretudo um Gramsci literário, no qual a
dimensão estritamente política tinha um peso secundário” (COUTINHO, 1998, p. 127).
E nesse caminho, ocorrido ainda nos anos 1960, Gramsci vem com olhar do PCI e de
Togliatti.  Coutinho  apresenta  um  problema:  “supõem-se  que  o  ‘pensamento  de
Gramsci  se  encontra  com  o  de  Lenin’,  sem  sequer  cogitarem  nem  mencionar  os
momentos em que o pensador italiano supera dialeticamente o revolucionário russo”.
Já  se  enunciava  ali  um  aspecto  no  qual  se  insistiria  muito,  “a  problemática  dos
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intelectuais,  que  também  no  Brasil  seriam  determinadas  pela  ausência  de  uma
dimensão nacional-popular”. Há uma tentativa de transformar Gramsci em “marxista-
leninista”, defensor das posições da III Internacional Comunista, e essa leitura se vê
nas edições dos cadernos temáticos publicados na Itália e no Brasil. O fato é que a
publicação do autor italiano ficaria restrita à edição de Togliatti, e posteriormente seria
fortemente associado às posições eurocomunistas. 

Ainda nos anos 1960, a ditadura e o terrorismo de Estado levariam a esquerda
descontente com o PCB a outro campo de debates, que permitisse pensar formas de
resistência e de luta armada1. O debate de Gramsci somente voltaria em meados de
1970,  curiosamente  por  meio  de  militantes  do  PCB  que  buscavam  novos  ares  de
pensamento. Em sintonia com isso, novas lutas começavam a se consolidar visando o
fim da ditadura. E a temática de uma tese que permitisse valorizar a “sociedade civil
contra o Estado” seria necessária,  exatamente o ponto onde se corta novamente o
pensamento de Gramsci. Inicialmente no debate político, como aponta Secco, falando
de 1973:  “o PCB,  que propugnava uma política de ‘acumulação de forças’,  onde a
referência ao conceito gramsciano de hegemonia se tornaria, com o tempo, cada vez
mais frequente” (SECCO, 2002, p. 29), aparecendo inclusive em resoluções do partido,
como aponta o autor.  Mas ressalte-se que é apenas a partir de 1975 que surge a
edição  Gerratana  na  Itália,  a  partir  daí  gerando  uma  série  de  debates  e
aprofundamentos dos conceitos de Gramsci, como por exemplo, na leitura de Perry
Anderson sobre o “marxismo ocidental”. Ou seja, as leituras têm uma história, não
podem  se  desprezar  o  contexto  da  discussão,  a  disponibilidade  das  obras  para
dimensionar seu alcance. Politicamente o pensamento de Gramsci chegaria antes de
difundir  na  academia,  por  dentro  do  movimento  comunista,  e  levaria  ainda  mais
tempo para chegar de forma direta à historiografia.

O mesmo autor indica que “houve um boom gramsciano a partir de meados
dos  anos  1970  e  que  novos  e  velhos  atores  sociais  acreditaram  [...] que  se
contrapunham à tutela do Estado e combatiam a ditadura” (SECCO, p. 50). Destaca-se
o papel de Alfredo Bosi e de autores como Michel Debrun e Francisco Weffort nesta
difusão, que logo estaria acompanhada da visão assumidamente liberal de Bobbio e
José  Merchior.  A  discussão,  entretanto,  seria  travada  por  uma  instrumentalidade,
mesmo das  concepções  de  política  de  Grasmci,  sobretudo  a  noção de  “guerra  de
posição” e “revolução passiva”.

No  âmbito  da  transição,  o  debate  sobre a  cultura  popular  e  o  nacional  foi
retomado  nos  anos  1980  no  Brasil,  e  de  fato  esteve  associado  a  uma  leitura
reducionista tanto da ideologia como da hegemonia. Justamente retomando a leitura
sobre as ações culturais e o CPC da UNE, Marilena Chauí marcaria uma geração de
historiadores, propondo que a ideologia é uma visão distorcida da realidade. Nas obras
publicadas por Chauí, ainda nos anos 1980 a autora demonstra um conhecimento fino
da obra de Gramsci, entretanto, no seu trabalho de divulgação, esse conhecimento é
fragmentado, impossível de ser apreendido senão como “saiba-se”, seria quase uma
espécie de um “discurso fundador” na academia sobre Gramsci?2 Seu esforço maior se
deu na divulgação do pensamento de Althusser, na obra O que é ideologia (1980). Não

1  Sobre a recepção de Gramsci e o PCB, ver SCHLESENER, 2001.
2  Nos livros da época poucas obras de Gramsci são citadas e não eram acessíveis aos brasileiros.
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temos como aferir, mas não nos parece desmedido dizer que em alguma medida a
leitura de Gramsci que o público de Chauí faria pode ter sido atravessada pela leitura
da ideologia como reflexo, popularizada pelo seu livro da coleção Primeiros Passos da
editora Brasiliense.  Lembre-se que entre 1976 e 1978 são publicados nos Brasil  os
cadernos em suas edições temáticas, à luz do que já havia sido feito na Itália.  Sem
dúvida, Carlos Nelson Coutinho, um dos responsáveis por estas obras é também autor
de  referência  no  aspecto  da  redistribuição  da  ideia  de  um  país  com  baixo
desenvolvimento  da  sociedade  civil  no  Brasil,  e  por  conseguinte,  do  papel  de  um
Estado promotor do nacional-popular (COUTINHO, 2000). 

Algumas passagens de seu livro “cultura e democracia” ilustram bem o uso que
a autora propunha para ideologia. Logo veremos que essa concepção não pode ser
associada  à  fineza  do  pensamento  de  Gramsci.  A  primeira  delas  parafraseia  Marx
afirmando que “as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante
dessa época, o ponto final da ideologia está necessariamente inscrito no movimento
que a constitui, isto é, o dominante se reveste de generalidade e de universalidade que
anulam e ocultam a realidade de classes” (CHAUÍ, 1980, P. 27). Nesta visão não há
lugar  para  a  ação  histórica,  as  ideias  da  classe  dominante  tornariam  as  classes
subalternas  incapazes  de  construir  uma  visão  antagônica  às  ideias  dominantes.  A
autora segue: “a ideologia procura neutralizar o perigo da história, opera no sentido de
impedir a percepção da historicidade” e mais: “a ideologia não tem história porque a
operação ideológica por excelência consiste em permanecer na região daquilo que é
sempre idêntico (...)”,3 impedindo desta forma a história.

Um  grande  leitor  crítico  e  difusor  do  pensamento  e  da  obra  de  Gramsci,
Edmundo Dias, alertava para esse uso da ideologia “como falsa consciência, dominante
em um discurso pseudomarxista, ‘absolutamente reducionista’ regra de que “ideologia
não  tem  história”.  Dias  situava  este  constructo  na  Ideologia  alemã  como  uma
percepção inaugural de uma base empírica antirreligiosa em 1845, mas opunha-se a
“eternizá-lo, retirando-o de seu contexto da investigação”. As leituras propostas por
Althusser  (e  Chauí)  negariam  a  ideologia  como prática  social,  (DIAS,  2006,  p.  78),
compreensão que seria assumida por Marx já no 18 de Brumário, como lembra Dias,
que mostra que a ideologia como história assume caráter revolucionário na obra de
Marx. O problema aqui colocado é entender os caminhos de uma crítica que iguala
hegemonia  a  uma  dominação  ideológica  que  engessa  os  sujeitos  históricos.  Na
historiografia crítica há um peso inegável na concepção de ideologia “estruturada” por
Althusser  e  difundida  por  Marilena  Chauí.  E  a  ela  cabe  um  fato  concreto,  uma
disseminação incompleta do pensamento de Gramsci. Realizar leituras que atravessam
hegemonia  como  uma  ideologia  mal  problematizada  não  é  responsabilidade  da
filósofa,  evidentemente,  mas  sua  obra  deu  sua  contribuição  a  isso,  essa  é  uma
impressão que merece ser mais explorada.

Como lembra Edmundo Dias, “o Estado não pode ser reduzido à mera vontade
dos dominantes como se as contradições classistas (entre as classes e intraclasses) não
existissem e não determinassem o sentido das  formas de fazer  política.  As classes
subalternas,  se  assim  procedem,  ficam  prisioneiras  de  um  politicismo  des-
historicizado, irmão gêmeo do economicismo” (DIAS: 2006, p. 23).

3  Idem, p. 29. Grifos no original.
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Leituras  totalizantes  da  obra  de  Gramsci  começam  a  existir  e  melhor  se
organizar com a expansão dos cursos de pós graduação, na medida que começam a ter
acesso  à  obra  completa  de  Gramsci  em  português.  Ainda  que  não  seja  a  edição
Gerratana, os  Cadernos de Cárcere (6 volumes) publicados pela Civilização Brasileiras
colocam em outro patamar as possibilidades analíticas.  A obra de Edmundo Fernandes
Dias já havia problematizado a necessidade de um “outro Gramsci”, buscando separa-
la do viés liberal, que passava a associar Gramsci ao eurocomunismo e à “democracia
como  valor  universal”.  A  partir  dai  são  muitos  os  novos  trabalhos,  os  grupos  de
pesquisa  e  os  trabalhos  de  pós  graduação  que  vem  permitindo  avançar  na
compreensão do pensamento da obra de Gramsci e sua contribuição, tanto do ponto
de vista teórico como metodológico.

Gramsci na Linha de Pesquisa Estado e Poder

No âmbito da linha de pesquisa Estado e Poder esse debate se realizou em dois
âmbitos principais: o estudo de aparelhos privados de hegemonia (APHs); a leitura da
ação partidária da imprensa e da mídia, que se confundem também com a concepção
de APHs. Inicialmente em nível de Mestrado e posteriormente no Doutorado, diversos
trabalhos  vêm  colocando  essa  concepção  em  teste,  aprofundando  e  também
percebendo alguns de seus limites.

Pensar a hegemonia burguesa no Brasil contemporâneo

Como indicado anteriormente, entendemos a categoria de Hegemonia como
estruturadora da compreensão de Gramsci. Eu sua definição, Hegemonia é entendida
como “combinação da força e do consenso, que se equilibram de modo variado, sem
que a força suplante em muito o consenso, mas, ao contrário, tentando fazer com que
a força pareça apoiada no consenso da maioria, expresso pelos chamados órgãos da
opinião pública – jornais e associações” (GRAMSCI: 2001a, p 95). A atenção de Gramsci
ao elemento “consenso” não significa, portanto, que minimize a relevância da coerção,
mas sublinha a capacidade de uma classe em construir as melhores condições para a
dominação.  Na  síntese  proposta  por  Edmundo  Fernandes  Dias,  trata-se  de
compreender  Hegemonia  como  “projeto  que  permite  expressar  o  programa,  o
horizonte ideológico no qual as demais classes se movem” (DIAS: 2006, P. 34).  Desta
forma podemos entender que  “a hegemonia é a racionalidade de classe que se faz
história e que obriga as demais classes a se pensar nessa história que não é a delas”
(Idem, p. 34), e que, portanto, “só pode ser pensada e articulada como projeto político
capaz  de  construir  a  identidade  da  classe  hegemônica  ou  candidata  à,  de
permanentemente redefini-la, de articular a partir dessa identidade o seu projeto de
significação da história, significação essa que terá que construir no processo de luta”
(Idem, p. 33). 

A  construção  da  Hegemonia  de  uma  classe  é  constituída  a  partir  da
estruturação  e  intervenção  de  um  vasto  conjunto  de  Aparelhos  Privados  de
Hegemonia, ou seja, de instrumentos que são construídos no âmbito da sociedade civil
visando a afirmação de uma visão de mundo, e, portanto, a disputa pela hegemonia.

16



Tais aparelhos têm como objeto o embate hegemônico (ou seja, a disputa pelo poder)
e, portanto, são “privados” apenas no sentido de que sua constituição se dá no âmbito
da sociedade civil, mas se articulam dialeticamente à sociedade política, como parte
integrante do Estado. Não há aqui espaço para a oposição mecânica entre público e
privado propugnada pelo pensamento liberal. Em Gramsci, Poder é entendido como
capacidade  e  exercício  da  direção  política  da  sociedade,  e  assim  é
disputado/construído simultaneamente na sociedade política e na sociedade civil. A
concepção  de  poder  não  se  restringe  –  como  na  acepção  liberal  e  mesmo  em
apreensões simplificadoras do pensamento gramsciano – à ocupação de posições na
Sociedade Política. Deter o poder, portanto, não se confunde em hipótese alguma com
“estar no governo”.

Gramsci colocou-se a tarefa de compreender a derrota da revolução europeia,
e  a  partir  deste  esforço  perseguiu  a  hipótese  de  que  nos  Estados  ocidentais,  “a
sociedade  civil  tornou-se  uma  estrutura  muito  complexa  e  resistente  às  irrupções
catastróficas”  (GRAMSCI:  2001a,  p 73), pois o  Estado (em sua acepção estrita  que
remete  à  sociedade  política)  passa  a  constituir-se  como  apenas  uma  trincheira
avançada, por trás da qual se situava uma robusta cadeia de fortalezas e casamatas:
“No  Oriente,  o  Estado  era  tudo,  a  sociedade  civil  era  primitiva  e  gelatinosa;  no
Ocidente, havia entre o Estado e a sociedade civil uma justa relação e, ao oscilar o
Estado, podia-se imediatamente reconhecer uma robusta estrutura da sociedade civil.
O Estado era apenas uma trincheira avançada, por trás da qual se situava uma robusta
cadeia de fortalezas e casamatas” (GRAMSCI: 2001a, p 262). Isto significa que a luta de
classes passa a assumir mais o formato de uma guerra de posição (ou de trincheiras)
do que guerra de manobra, e isto sublinha a importância dos Aparelhos Privados de
Hegemonia, verdadeiras trincheiras na guerra de posições:

Ocorre na arte política o mesmo que ocorre na arte militar: a guerra de
movimento torna-se cada vez mais guerra de posição; e pode-se dizer que
um Estado vence uma guerra quando se prepara de modo minucioso e
técnico no tempo de paz. A estrutura maciça das democracias modernas,
seja como organizações estatais,  seja como conjunto de associações na
vida civil,  constitui para a arte política algo similar às “trincheiras” e às
fortificações permanentes da frente de combate na guerra de posição: faz
com  que  seja  apenas  “parcial”  o  elemento  do  movimento  que  antes
constituía ‘toda’ a guerra, etc (GRAMSCI: 2001a, p 24).

A ênfase na importância da sociedade civil e dos movimentos que ocorrem no
seu interior para a preservação e para a contestação ao poder hegemônico conduzem
Gramsci  à noção de Estado Integral  – muitas vezes tratado pelos intérpretes como
Estado Ampliado, ainda que esta expressão não apareça nas obras do autor. O Estado
Integral  se  configura  em  especial  nos  estados  ocidentais,  nos  quais  há  maior
desenvolvimento da sociedade civil,  e ambas dimensões do Estado (civil  e  política)
constituem-se  em dois  momentos  integrados  e  não  opostos  em sua  configuração.
Assim,  o  Estado  deixa  de  ser  associado  exclusivamente  à  repressão,  deixa  de  ser
essencialmente restrito à sociedade política e deixa de ser considerado uma unidade
monolítica direta e mecanicamente controlada pela burguesia, e deve ser considerado
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como relação social: “O Estado, para Gramsci, não é sujeito – algo a pairar, inconteste,
acima  da  sociedade  -,  nem  objeto  –  como  propunham  algumas  leituras  marxistas
economicistas  -,  mas  sim uma  Relação  Social,  ou  seja,  a condensação de relações
sociais  presentes  numa  dada  sociedade  (MENDONÇA:  1998,  p.  19-20).  Entender  o
Estado como relação social implica em compreende-lo como locus da luta de classes,
onde se dá embate hegemônico. 

Os aparelhos privados de hegemonia são os instrumentos fundamentais para a
afirmação de uma determinada visão de mundo, uma racionalidade histórica, visando
estabelecê-la  como  “horizonte  ideológico  de  uma  época,  projeto  da  totalidade  da
sociedade” (DIAS: 2006, P. 77). 

A noção de Estado Integral – ou “ampliação do Estado” é, como destaca Guido
Liguori,  orientada  por  uma concepção  dialética,  o  que  implica  na  consideração  da
relação entre Sociedade Civil e Sociedade Política através do nexo unidade-distinção,
do que decorre o estabelecimento de uma distinção não-orgânica entre os diferentes
níveis da realidade. É importante destacar que esta reflexão não se desprende de uma
perspectiva classista, pois trata-se de  “um poder hegemônico cujo sujeito é a classe,
mas uma classe que – para ser verdadeiramente hegemônica deve ‘fazer-se Estado’”
(LIGUORI:  2007,  P.  21).  De acordo com o revolucionário italiano,  “Estado é  todo o
complexo  de  atividades  práticas  e  teóricas  com as  quais  a  classe  dirigente  não só
justifica e mantém seu domínio, mas consegue obter o consenso ativo dos governados”
(GRAMSCI:  2001a,  p.  331).  Nestes termos,  “por ‘Estado’ deve-se entender,  além do
aparelho de governo, também o aparelho ‘privado’ de hegemonia ou sociedade civil”
(Idem:  p.  254-255). Assim,  o  Estado  pode  ser  compreendido  como  “equilíbrio  da
sociedade política com a sociedade civil (ou hegemonia de um grupo social sobre toda
a sociedade nacional, exercida através das organizações ditas privadas, como a igreja,
os sindicatos, as escolas, etc...)” (GRAMSCI Apud LIGUORI, p.20-21, grifo no original). É
por  esta  razão  que  é  imprescindível  compreender  que  a  sociedade  civil  é  parte
constituinte do conceito de Estado: “na noção geral de Estado entram elementos que
devem ser remetidos à noção de sociedade civil, (no sentido, seria possível dizer, de que
Estado = sociedade política + sociedade civil, isto é, hegemonia couraçada de coerção)”
(GRAMSCI: 2001a, p. 244). De acordo com Gramsci:

Podem-se fixar  dois  grandes “planos”  superestruturais:  o  que pode ser
chamado  de  “sociedade  civil”  (isto  é,  o  conjunto  de  organismos
designados vulgarmente como “privados”) e o da “sociedade política ou
Estado”,  planos  que  correspondem,  respectivamente,  à  função  de
“hegemonia” que o grupo dominante exerce em toda a sociedade e àquela
de  “domínio  direto”  ou  de  comando que  se  expressa  no  Estado  e  no
governo “jurídico” (GRAMSCI: 2001b, p. 21).

Desta forma, define-se a configuração da sociedade civil e, consequentemente,
suas características e possibilidades, como indica Virgínia Fontes:

Não há nenhuma oposição entre sociedade civil e Estado em Gramsci, que
ele denuncia repetidas vezes como o principal  erro liberal.  A sociedade
civil,  ao  contrário,  é  duplo  espaço  de  luta  de  classes:  intra-classe
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dominante, que também se organiza para disputar a direção social, e entre
as classes, por meio de organizações nas quais se formulam e moldam as
vontades. Não há também isolamento da sociedade civil com relação ao
mundo da produção. Este forja o solo da sociabilidade, a partir do qual se
produzem possibilidades de pensar, organizar, agir, de produzir e definir,
inclusive,  interesses  e  antagonismos.  A  sociedade  civil  é,  portanto,  o
momento organizativo,  não é um espaço organizativo  (FONTES: 2007, p.
100).

Na  realidade  concreta,  ambas  as  esferas  não  existem  em  separado  e  toda
distinção  que  se  faça  é  meramente  metodológica.  Para  Dias,  “na  perspectiva
gramsciana, sociedade civil e sociedade política são distinções analíticas do conceito de
Estado. Do conceito de Estado integral. Estado que organiza, representa, vigia e pune.
A sociedade civil  não é,  portanto,  uma instância do real.  Ela é uma das formas da
natureza estatal” (DIAS: 2006, p. 113). Qualquer procedimento de autonomização da
sociedade civil feito em nome da obra gramsciana, é, portanto, abusivo. É entendida
como  integrante  desta  totalidade  estatal  que  pode-se  identificar  a  sociedade  civil
como espaço decisivo da luta de classes, “uma arena privilegiada da luta de classes,
uma  esfera  do  ser  social  em  que  se  dá  uma  intensa  luta  pela  hegemonia,  e,
precisamente  por  isso,  não  é  o  ‘outro’  em  relação  ao  Estado,  mas  –  junto  com a
sociedade  política,  isto  é,  com  o  ‘Estado-coerção’  –  um  dos  seus  inelimináveis
momentos constitutivos” (LIGUORI: 2007, p. 54). Sem considerar os movimentos que
ocorrem no âmbito da sociedade civil é impossível compreender, portanto, as bases do
processo de dominação imposto pela burguesia. 

É  neste  sentido  que  propomos  e  buscamos  investigar  o  conjunto  dos
instrumentos constituídos e utilizados pelas classes sociais antagônicas para o embate
hegemônico, com especial atenção às formas construídas pelos grupos dominantes ou
por  intelectuais  orgânicos  que  se  colocam  sob  sua  égide.  A  tarefa  proposta  por
Gramsci que orienta nossa abordagem é a que aponta a necessidade de “estudar com
profundidade  quais  são  os  elementos  da  sociedade  civil  que  correspondem  aos
sistemas de defesa na guerra de posição” (GRAMSCI: 2001a, p. 73), permitindo assim
compreender “as razões pelas quais um projeto de hegemonia é vitorioso ou não. Ou
seja,  compreender  como um discurso  pode capturar  as  emoções  e  as  práticas  das
classes que domina” (DIAS: 2006, p. 74). Isto coloca ênfase nos instrumentos utilizados
para a disseminação de concepções hegemônicas, de percepções, sentimentos e visões
de mundo em acordo com a ordem vigente. Desta forma seria possível compreender
os  elementos  fundamentais  que  constituem  a  hegemonia  burguesa,  e,
consequentemente,  definir  um programa de ação que orientasse  o enfrentamento
desta  hegemonia  e  a  construção  de  uma  nova  hegemonia,  que  corresponda  à
racionalidade da classe trabalhadora, contemplando, “por um lado, a crítica prático-
teórica  da  estruturação  das  formas  de  dominação  e,  por  outro,  a  condição  de
possibilidade de alterar as regras já dadas.” (Idem, p. 23).

A compreensão da sociedade civil como palco da luta de classes deve implicar
no  reconhecimento  de  sua  heterogeneidade,  reconhecendo-se  que  nela  “se
manifestam intensas  contradições  sociais”  (LIGUORI:  2007,  p.  49).  Estamos em um
terreno radicalmente antagônico ao projetado pela perspectiva liberal – que situa a
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sociedade civil “além do mercado e além do Estado” (FONTES: 2006, p. 212), e que a
partir  disto  pressupõe  a  sociedade  civil  como  uma  unidade  e  lhe  confere  uma
conotação positiva definida a priori, e em oposição ao Estado (Sociedade Política). Para
a autora, ainda, o mundo da produção é “o solo da sociabilidade a partir da qual se
produzem interesses e antagonismos”  (IDEM, P. 212). A sociedade civil é assim  “tão
contraditória e atravessada pelas desigualdades quanto a sociedade na qual ela se
constituiu” (FONTES: 2005, p. 231).

Investigar  os  Aparelhos  Privados  de  Hegemonia  implica  em  compreender  a
ação orgânica dos intelectuais em sua estruturação e a perspectiva de abordagem de
Grasmci  que  rompe  com  a  visão  tradicional  dos  intelectuais.  Sua  abordagem  em
relação aos  intelectuais  orgânicos vinculados à classe dominante é oposta às auto-
representações destes intelectuais como “autônomos” e “livres”:

Os intelectuais são os “prepostos” do grupo dominante para o exercício
das funções subalternas da hegemonia social e do governo político, isto é:
1) do consenso “espontâneo” dado pelas grandes massas da população à
orientação  impressa  pelo  grupo  fundamental  dominante  à  vida  social,
consenso  que  nasce  “historicamente”  do  prestígio  (e,  portanto,  da
confiança) obtido pelo grupo dominante por causa de sua posição e de sua
função no mundo da produção; 2)  do aparelho de coerção estatal  que
assegura “legalmente” a disciplina dos grupos que não “consentem”, nem
ativa nem passivamente, mas que é constituído para toda a sociedade na
previsão  dos  momentos  de  crise  no  comando e  na  direção,  nos  quais
desaparece o consenso espontâneo (GRAMSCI: 2001b, p. 21). 

Não  há  como  compreender  a  efetividade  do  processo  de  dominação  sem
incorporar na análise o papel desempenhado pelos intelectuais orgânicos vinculados à
classe dominante e sua ação na construção e impulsionamento dos aparelhos privados
de hegemonia. Nas palavras da historiadora Virgínia Fontes:

Em  Gramsci,  o  conceito  de  sociedade  civil  procura  dar  conta  dos
fundamentos da “produção social, da organização das vontades coletivas e
de sua conversão em aceitação da dominação através do Estado”. O fulcro
do conceito gramsciano de sociedade civil – e dos aparelhos privados de
hegemonia – remete para a organização (produção coletiva) de visões de
mundo,  da  consciência  social,  de  “formas  de  ser”  adequadas  aos
interesses do mundo burguês (a hegemonia) ou, ao contrário, capazes de
opor-se  resolutamente  a  esse  terreno dos  interesses  (corporativo),  em
direção  a  uma  sociedade  igualitária  (“regulada”)  na  qual  a  eticidade
prevaleceria  (o  momento  ético-político  da  contra-hegemonia)  (FONTES:
2006, p. 211). 

É através dos aparelhos privados de hegemonia que a ideologia dominante é
disseminada, e seu papel é efetivo na afirmação e reafirmação da dominação. Como
lembra Guido Liguori, o aparelho hegemônico “remete à materialidade dos processos
hegemônicos: não se trata só de ‘batalha das ideias’ mas de verdadeiros aparelhos
estabelecidos para a criação do consenso” (LIGUORI: 2007, p. 29).
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As pesquisas desenvolvidas no âmbito da Linha de Pesquisa Estado e Poder que
se inspiram na problemática da Hegemonia abarcam distintas temporalidades. A título
de  exemplo,  mencionamos  aqui  um  conjunto  de  pesquisas  que  abordam  as  duas
últimas décadas, investigando as formas da hegemonia burguesa em um contexto de
progressivo  avanço  conservador,  que  desemboca  na  conformação  de  uma  nova
modalidade de movimento fascista, o bolsonarismo.

Neste contexto, a dissertação de Lucas Patschiki (2012) inaugura um conjunto
de  investigações  dedicadas  à  conformação  de  uma  nova  direita  fascistizante.  Seu
estudo abordou a atuação partidária do Mídia Sem Máscaras, conduzido por Olavo de
Carvalho.  A  pesquisa  foi  desenvolvida  em  um  contexto  em  que  Carvalho  era
recorrentemente considerado irrelevante.  A despeito disto,  Patschiki  demonstrou a
efetividade deste aparelho constituído por Carvalho,  apresentado como espécie de
“observatório de imprensa” voltado a denúncia da grande mídia “comunista”, mas que
permitiu-lhe uma grande projeção. Foi através deste aparelho que Carvalho constituiu
uma vasta rede reunindo grupos fundamentalistas (católicos e evangélicos),  grupos
armamentistas e instituto pretensamente liberais e que tornou corrente um conjunto
de expressões que seriam depois incorporadas na ideologia bolsonarista (como, por
exemplo,  “revolução  gramscista”,  “marxismo  cultural”,  “destruição  da  família”,
“ditadura gayzista”, “plano bolivariano” e “Foro de São Paulo”). A pesquisa demonstra
que  as  forças  obscurantistas  vinculadas  a  Carvalho  não  se  constituíram  de  forma
repentina,  ao  contrário,  são  resultados de  um  trabalho  organizativo  minucioso  e
sistemático. 

Raphael  Dal Pai  (2017)  investigou  a  constituição  e  intervenção  do  Instituto
Ludwig von Mises Brasil, um importante APH voltado à propagação do ultraliberalismo,
nos termos do que denominam “anarcocapitalismo”, refletindo sobre as estratégias
discursivas utilizadas para afirmar a naturalização desta perspectiva, apresentando-a
como única alternativa.

A pesquisa de Isabel Grassioli (2019) aborda a atuação de páginas da chamada
“nova  direita”  nas  redes  sociais  no  período  de  2011  a  2016  e  seu  papel  na
disseminação de um conjunto de visões conservadoras, autoritárias, anticomunistas e
pretensamente moralizantes que estão na base da constituição do bolsonarismo. Aqui
ferramentas novas como o Facebook são problematizadas à luz da interpretação de
Gramsci.

Outras pesquisas em andamento, mas com resultados parciais já publicados,
abarcam outros aparelhos semelhantes, como o Escola sem Partido (PAIVA, 2020), o
Movimento Brasil Livre (MIRANDA, 2019) e a produtora de vídeos bolsonarista Brasil
Paralelo (SANTOS, 2020).

Outro APH investigado foi a Associação Vitória em Cristo, Ministério da Igreja
Assembleia de Deus comandado pelo pastor Silas Malafaia. A pesquisa de Jonas Koren
(2016) mapeia os instrumentos construídos, a articulação entre religião e política e as
principais campanhas desenvolvidas para a propagação da perspectiva conservadora e
moralizante adotada.

Abordando  a  intervenção  específica  de  um  intelectual  importante  na
construção do chamado “antipetismo” e na disseminação do anticomunismo, Julius
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Daltoé (2017) investigou os instrumentos utilizados por Reinaldo Azevedo e o discurso
que propagou.

Alexandre  Arienti  (2015)  estudou  a  atuação  da  Associação  Brasileira  das
Indústrias de Material de Defesa (ABIMDE) e sua intervenção no sentido da conversão
dos interesses da indústria armamentista brasileira em políticas públicas ao longo dos
governos petistas.

Em âmbito regional, as pesquisas de Irene Spies Adamy abordam a intervenção
da Sociedade Rural  do Oeste do Paraná, principal  organização da classe dominante
agrária  na  região  (2010)  e  o  papel  do  cooperativismo na propagação  da ideologia
dominante,  através  da  abordagem  em  torno  da  trajetória  da  Cooperativa
Agroindustrial de Cascavel (2019). Cristiane Bade (2011) investigou a intervenção de
grupos políticos e empresariais na cidade de Marechal Cândido Rondon no sentido de
contemplar seus próprios interesses na especulação do solo urbano.

Jornalismo: imprensa, e ação partidária

Um dos textos de referência se encontra nos escritos sobre jornalismo, parte do
“que fazer” de Gramsci. Ele foi um assíduo leitor de Lenin para a elaboração de sua
concepção de hegemonia. Mas isso não autoriza dizer que Gramsci era um intelectual
do  “marxismo-leninismo”,  nos  termos  da  normalização,  e  oficialização  restritiva
produzida pelo stalinismo. O mais importante a ressaltar é que, lendo Lenin, Gramsci
conseguiu elaborar uma proposta de análise avançando em elementos, percebendo a
importância  da  sociedade  que  se  desenvolvia  com  as  transformações  capitalistas.
Retomaremos essa questão para discutir a concepção de jornalismo em Gramsci.  O
tema foi basicamente estruturado no Caderno 22 (presente nos Cadernos do Cárcere
volume  2,  na  edição  da  Civilização  Brasileira).  Mas  ele  não  pode  ser  totalmente
apreendido se não for posto no diálogo com os textos que apresentam o contexto
mais  amplo  da  problemática  da  construção  da  hegemonia  por  parte  da  classe
trabalhadora. Não se trata de hegemonia eleitoral, mas da constituição de uma visão
de mundo, com fundamento político e econômico que permita construir  o projeto
social da classe, o que para alguns seria a “contra hegemonia”. 

O Caderno 22 fica melhor compreendido quando a ele se soma a leitura do
capítulo 5, “Plano de um jornal político para toda a Rússia”, da obra Que fazer, de
Lenin, publicado em 1902. Os debates que estavam colocados naquele momento se
situavam em uma luta mais ampla contra os oportunistas e o economicismo. Fazer a
luta  local  não  poderia  estar  desvinculado  da  luta  nacional.  E  por  isso  se  colocava
pensar o jornal do partido como um movimento em busca de hegemonia da classe
trabalhadora. A revolução de 1917 não teria passado de uma revolução burguesa se
não houvesse tido um trabalho sistemático prévio de preparação de um movimento
revolucionário  marxista,  um  organismo  capaz  de  “elaborar,  fazer  pensar
concretamente,  transformar,  homogeneizar,  de  acordo  com  um  processo  de
desenvolvimento  orgânico  que  conduza  do  simples  senso  comum  ao  pensamento
coerente e sistemático (GRAMSCI, 2001, p. 201). 

No interior do próprio marxismo, e do movimento comunista internacional, o
debate  se  dava  a  partir  dos  parâmetros  estabelecidos  pela  II  Internacional  e  dos
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abortados processos revolucionários europeus. Lenin se coloca contra os “métodos
artesanais” dos “economicistas” que tendem a atuar no problema econômico direto,
nas bases restritas de ação dos trabalhadores. Há uma separação do problema como
um problema político, ficando restrito à “luta econômica”. O jornal internacional da
classe,  o  Robotcheie  Dielo repercutia  exatamente  essa  posição,  e  contra  ele  Lenin
propunha um novo jornal, apontando táticas de ação concretas. Os problemas locais
poderiam ser tratados muito mais como “exemplos”, já que se repetiam pelo país, e
precisariam  ver  alinhados  a  uma visão  nacional,  que  permitisse  aos  trabalhadores
entenderem  a  totalidade  dos  problemas.  Resolver  o  problema pontual  da  fábrica,
desarticulado de uma visão da forma da constituição do salário seria incorrer sempre
no economicismo. O oportunismo segue como indissociado dessa posição. Este tipo de
posição dá lugar inclusive ao espontaneísmo e a ações “terroristas” pontuais, que tem
resultados absolutamente reduzidos e levam ao desânimo sistemático da classe como
um todo. 

Aos  leitores  de  Gramsci  se  percebe  que  há  vários  pontos  de  contato:  a
necessidade de um projeto nacional-popular, há uma ênfase analítica da correlação de
forças, a importância da formação, são pontos de contato quanto ao papel que o jornal
do  partido  deve  ter.  É  bem  verdade  que  existem  posições  divergentes  e  até  de
discordância  entre  os  dois  revolucionários.  Lenin,  construindo  um  processo
revolucionário  concreto  jogaria  alto  na  opção  de  um  partido  de  vanguarda,
profissionalizado, e seria contra as experiências dos comitês de fábrica. Gramsci por
sua vez participou de experiências concretas em Turim, que o ajudaram a pensar a
necessidade de um partido sob outro formato. Essa ideia seria amadurecida em seus
escritos na prisão. A relação entre sociedades “ocidentais”, ou seja, aquelas onde a
sociedade civil está mais desenvolvida e as “orientais”, onde o Estado prevalece como
força, seriam elementos relevantes dessa leitura.

Outro  elemento  polêmico  que  Lenin  problematiza  é  a  falsa  demanda  da
“liberdade da crítica” no jornal da classe, que seria, de acordo com a posição da II IC,
espaço  para  críticas  ao  que  havia  de  “velho  e  dogmático”  no  marxismo,  citando
Bernstein (LENIN, 2010, p. P. 59). Com isso se abandonava a concepção de ditadura do
proletariado. E se abria ao oportunismo, ou seja, às posições revisionistas, a “liberdade
de  introduzir  no  socialismo  as  ideias  e  elementos  burgueses”  (LENIN,  p.  61).  Em
contraposição, para Lenin, o jornal não poderia permitir essas brechas, ele deveria ter
a posição centralizada,  lembremo-nos que o debate de Lenin era prévio ao Partido
Bolchevique e mesmo à sua entrada na fração. Essa passagem é fundamental para que
se compreenda que um jornal é sempre o jornal de uma determinada fração de classe,
de um determinado projeto social. Nos parece que esse é um elemento que Gramsci
percebe e nos ajuda a visualizar quanto ao papel do jornal burguês, que não exerce e
não permite liberdade de crítica. 

Enfim, o jornal, em Lenin, vai exercer o papel educador: “não há outro meio
para educar pessoas para formar organizações políticas fortes senão um jornal para
toda a Rússia” (LENIN, p. 237. Grifos no original). Evidentemente que é preciso situar o
momento histórico dos primórdios do século XX. A mídia, sobretudo a internet, nos
coloca  outros  desafios  para  pensar  a  forma  com  que  a  educação  da  classe
trabalhadora se processa e completa. Mas é inegável o papel da imprensa escrita pelo
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menos até os meados dos anos 1990. Justamente nesse período, de ascensão de novas
formas de comunicação surgem leituras que propõem a inserção do sujeito através do
consumo, de bens, ideias e sentimentos.

Quando Gramsci diz que são as editoras os “verdadeiros” partidos políticos, ele
está  mostrando  a  amplitude  do  problema.  Não  se  trata  apenas  do  partido  de
esquerda, pelo contrário, ele se notabiliza por apontar o funcionamento da hegemonia
da  direita,  dos  mecanismos  organizadores  da  dominação  de  classe.  Não  há  uma
fórmula única para percebermos a relação entre um dado jornal e o “seu partido”. Se
em Lenin a perspectiva claramente era pensar o partido de um movimento real, em
Gramsci  também  é,  um  “jornal  integral”,  mas  este  o  faz  a  partir  da  realidade  de
observar uma sociedade mais “ocidentalizada”, na qual os partidos da classe burguesa
são diversos e complexos. Um grupo que produza hegemonia pode ter um jornal, ou
um jornal pode ser um aparelho de um grupo. Portanto, não há uma única forma de
visualizar e categorizar a relação entre jornal e aparelhos privados de hegemonia e/ou
partido. Da mesma forma que um intelectual tradicional pode se tornar um intelectual
orgânico, ou mesmo um intelectual coletivo. Estes termos não devem ser usados como
conceito predefinidores da realidade. 

Para visualizar outros trabalhos realizados com essa perspectiva pela linha de
pesquisa, consultar SILVA e RAUTENBERG (2014), onde estudos de caso são realizados
e os problemas teóricos pontuados.

Este  foi  um  estudo  aproximativo  que  buscou  apontar  de  modo  geral  as
influências das reflexões da Antonio Gramsci  na Linha de Pesquisa Estado e Poder.
Outras  leituras,  algumas  mais  pontuais  e  outras  por  caminhos  distintos  seguem
buscando se relacionar com as reflexões de Gramsci, lembrando o que dizia Edmundo
Dias, de que Gramsci não é um autor pra “ser usado”, pois ele precisa ser apreendido
na sua complexidade e sua reflexão tem que fazer sentido na problematização de cada
trabalho.

Poderíamos nesse campo destacar as obras que buscam aproximar as reflexões
de Gramsci  sobre sociedade  civil  no  contexto  do Terrorismo de Estado,  como é o
capítulo apresentado aqui nesta mesma obra por Marcos Vinicius Ribeiro.
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O FACEBOOK: PRIVATIZAÇÃO DAS FORMAS DE SOCIABILIDADE NA
INTERNET E A TENDÊNCIA A UNIFORMIZAÇÃO DOS ATOS PSÍQUICOS

ENTRE SEUS USUÁRIOS

Isabel Grassiolli
Email: grassiolli@gmail.com

RESUMO: O  presente  capítulo se  propõe  a  problematizar  o  conjunto  das  transformações
sociais vividas diante do processo de massificação das redes sociais na internet no início do
século XXI. Para isso, nos propomos a investigar e problematizar os mecanismos básicos de
funcionamento  do  site  Facebook.  A  escolha  de  nosso  objeto  de  estudo  se  justifica  por
entendermos  que  este  site  está  diretamente  ligado  a  um  conjunto  de  transformações  e
deformidades de ordem psíquica  e  social  no tempo presente.  Nossa  hipótese de trabalho
sugere que a massificação das redes sociais na internet tem contribuído significativamente
para a uniformização dos atos psíquicos ao colocar seus usuários em um estado constante de
massas  sociais,  em  um  ambiente  onde  podem  ser  facilmente  controlados,  mapeados  e
sugestionados por uma dinâmica única e padronizada.

As  novas  conformações  políticas  e  sociais  no  início  do  século  XXI  são
profundamente  influenciadas  e  mediadas  pelas  redes  sociais  na  internet.  Nosso
objetivo  no  presente  artigo  consiste  em  apresentar  uma  contribuição  teórica  e
metodológica  que possa auxiliar  no entendimento da natureza  das  transformações
vividas diante do processo de massificação das redes sociais na internet.  

Para  isso,  tomaremos  como  objeto  de  estudo  o  site  de  relacionamento
interpessoal  Facebook,  procurando  desvelar  seus  mecanismos  de  funcionamento
básico  e  buscando  dimensionar  de  que  maneira  a  utilização  dessa  ferramenta  na
contemporaneidade está atrelada a um conjunto de transformações e deformidades
de ordem psíquica e social. 

Nossa  hipótese  de  trabalho  sugere  que  a  massificação das  redes  sociais  na
internet tem contribuído significativamente para a uniformização dos atos psíquicos ao
colocar seus usuários em um estado constante de massas sociais, sendo controlados e
sugestionados por  uma dinâmica única e padronizada através  do  Facebook que ao
sugerir, direcionar e induzir comportamentos opera no apagamento das diversidades
humanas  existentes,  que  gradativamente  vai  sendo  orientada  para  consumir  e
raciocinar dentro de formas predefinidas e controladas.

Nesse  sentido,  nosso  objetivo  busca  identificar  quais  as  semelhanças
comportamentais  que  podem  ser  percebidas  entre  seus  associados  e  quais  as
demandas comuns entre seus associados que permitem que eles se unifiquem sobre
essa mesma comunidade? 

A presença massiva da internet em nossas vidas, alterou significativamente a
estrutura  das  relações  humanas  em  sociedade,  fazendo  emergir  desse  fenômeno,
novos arranjos sociais. Atualmente,

[…] nos movimentamos em ambientes híbridos, reais/virtuais, em que
o  “download do  ciberespaço”  projetado  por  Willian  Gibson  em
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Neuromancer é experimentado no cotidiano, e o que chamamos de
“ciberespaço” não pode mais ser concebido como um espaço social
separado.  Não  “entramos”  mais  na  Internet,  ela  nos  atravessa  de
diferentes  formas  em  conexão  a  céu  aberto  que  lutamos  para
democratizar e acessar. “Nós somos a rede social”. Como disseram os
manifestantes  brasileiros  nas  ruas  [em  julho  de  2013].  (MALINI;
ANTOUN, 2014. p.10) 

Com  a  exploração  do  ciberespaço,  novas  oportunidades  de  comunicação  e
interação  social  foram  inauguradas  entre  sujeitos  que  antes  se  encontravam
atomizados. Dentre as novas possibilidades trazidas pela internet, vimos emergir com
destaque  especial  o  fenômeno  das  redes  sociais  implementando  um  grau  de
comunicação e conexão nunca antes vivenciados na história da humanidade. Sujeitos
que viviam atomizados geograficamente, ou mesmo por questões de ordem política
e/ou  cultural  passaram  a  frequentar  ambientes  comuns  no  ciberespaço,  como  o
Facebook. 

Entre as infinitas possibilidades que se abriram com a massificação da internet
vimos também nascer as  novas conformações políticas e sociais do tempo presente,
fruto da ocupação, colonização e descoberta do ciberespaço como espaço possível de
constituição  do  real.  A  ocupação  do  ciberespaço  por  diferente  sujeitos,  culturas,
gerações  e  tendências  transformou  a  galáxia  da  internet em  um  novo e  possível
espaço de elaboração do real.1 

As  redes  digitais  de  comunicação  viabilizaram  facilidade  de  acesso  a
informações entre sujeitos sociais de diferentes classes, cores, idades, culturas, nações
e compreensões. Em um primeiro momento, é possível afirmar que as novas dinâmicas
viabilizadas pelas redes sociais na internet permitiram que se desenvolvessem entre
seus usuários um olhar mais amplo em relação ao mundo em que viviam justamente
por ter colocado em contato múltiplas compreensões de mundo.

Em um contexto de expansão da internet no mundo a criação do Facebook em
2004  prometia  revolucionar  as  formas  de  comunicação  presentes  até  então.  As
promessas anunciadas por seus ideólogos previam a construção de um mundo mais
democrático e conectado através de suas plataformas. 

O  projeto  Facebook desde  o  início  se  mostrou  um  empreendimento  de
profundo impacto social.  Segundo o autor do livro “O efeito  Facebook” (2010)  “Há
anos se brinca nos escritórios do Facebook que o objetivo da empresa é a dominação
total.” Os dados em relação a sua expansão na internet foram sempre impressionantes
como avaliado por David  Kirkpatrick:

Uma mudança memorável na internet foi anunciada em março
de  2009  pela  empresa  de  pesquisa  Nilsen  Company.  Pela
primeira vez, o tempo gasto em redes sociais por usuários da
internet em todo o mundo tinha ultrapassado o tempo gasto
com  e-mails.  Uma  nova  forma  de  comunicação  havia  se
tornado  predominante.  Em  2008,  o  tempo  total  gasto  em
redes  sociais  cresceu  saudáveis  63%  em  todo  o  mundo.  O

1 A respeito das novas formas de organização política surgidas através das redes sociais ver: GRASSIOLLI,
Isabel “A Nova Direita no Brasil (2011-2016): uma análise da atuação política via Facebook.”. 
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Facebook,  no  entanto,  estava  em  outro  grupo.  Ultrapassou
todos os outros serviços que a Nielsen mediu. O tempo gasto
no Facebook aumentou 566% em um ano, passando para 20,5
bilhões de minutos.(KIRKPATRICK, 2010. p.266)

.

De 2004 até o presente, através de uma política expansionista e ofensiva de
dominação e “colonização” do ciberespaço, o Facebook, passou a ser um dos lugares
mais frequentados pelo público que navega na internet. Para dimensionar o que isso
significa exatamente, peço licença para partilhar uma feliz analogia: Internet = Cidade.
Facebook = Shopping.

A  internet  é  um  lugar  amplo  e  infinito  de  possibilidades.  Nesse  sentindo,
poderíamos  comparar  a  Internet  com  uma  cidade  enorme.  Uma  cidade  cheia  de
opções  onde  você  pode  passear,  conversar  com  as  pessoas,  ouvir  música,  buscar
conhecimento, fazer compras, entre outras coisas. Já o Facebook, é um espaço muito
mais restrito que a internet. O  Facebook é um shopping dentro dessa cidade, é um
lugar privado, com regras privadas que dizem o que você pode ou não fazer dentro
dele. A gente nem sempre percebe, mas passa a maior parte de nosso tempo dentro
de um shopping e o objetivo de um shopping, ao contrário de uma cidade, é fazer você
passar  a  maior  parte  do tempo dentro  dele,  consumindo o que é  oferecido neste
shopping.

Normalmente estamos habituados a falar de Facebook, Instagram, Whats App
entre  outros  sites  como  sinônimo  de  Internet.  As  pessoas  reproduzem  essa
compreensão  sem  se  darem  conta  da  profunda  diferença  entre  um  e  outro.  Isso
acontece sobretudo porque a nossa experiência com a internet muitas vezes se limita
às gigantes que monopolizam o ciberespaço: Google, Facebook, Youtube entre outras.
O elemento significativo a se destacar é que o fato de não conseguirmos nos dar conta
dessa  diferença  enquanto  navegamos  na  internet  diz  muito  sobre  o  poder
monopolizador que essas empresas possuem.

Nesse sentido, quando aceitamos passar a maior parte de nosso tempo dentro
de um shopping estamos aceitando também ser vigiados, organizados e sugestionados
a partir  de um ambiente  controlado.  Não importa  se  estamos  ou  não conscientes
disso, os efeitos dessa arquitetura social atingem a todos aqueles que optam por fazer
um perfil no  Facebook, a ter uma conta de  Instagram ou a ter uma conta no Whats
App.

A  internet,  ao  contrário  de  um  shopping  é  um  lugar  amplo  e  infinito  de
possibilidades, a internet é uma galáxia que precisamos e ainda podemos descobrir. E
é  nesse  sentido  que  diferentes  coletivos  e  agrupamentos  sociais  apostaram  na
possibilidade de que a internet seria capaz de construir uma interação humana, mais
solidária, coletiva e verdadeiramente democrática. Entre eles, não podemos deixar de
citar como exemplo emblemático os entusiastas do software livre, para citar apenas
um dos movimentos mais influentes e interessante na luta pela democratização do
acesso ao conhecimento através da internet.

O  objetivo  desse  movimento,  entre  outras  coisas,  é  o  de  democratizar  as
oportunidades  de  conhecimentos  entre  as  diferentes  classes  sociais  e  com  isso
melhorar os abismos econômicos entre as elites mundiais e os miseráveis decorrentes
da falta de acesso a informação e oportunidade. 
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A  internet  lida  por  esses  agrupamentos  apontou  caminhos  promissores  na
partilha do conhecimento científico e técnico sem custo e sem o direito à propriedade
intelectual, na forma de um bem universal disponível a todos os povos que desejassem
sem precisar pagar por ele.

Porém, diferentemente do esperado, a chamada cultura do compartilhamento
na  internet  foi  protagonizada  massivamente  pelo  uso  das  redes  sociais  de  capital
privado,  dentre  as  quais,  neste  artigo,  queremos  problematizar  o  monopólio
empresarial construído pelo Facebook. 

Diante  dessa  realidade,  entendemos  que  a  pesquisa  em  redes  sociais  na
internet  se  configura  como  importante  e  necessário  objeto  de  análise  do  tempo
presente para que possamos atuar na realidade como sujeitos mais conscientes, tanto
de nossas possibilidades quanto dos limites e problemas enfrentados em nosso tempo
devido as escolhas e arranjos sociais que inventamos. 

O  Facebook,  as  tensões  sociais  e  as  desordens  psíquicas  entre  seus
usuários 

A  mídia  social  na  internet  Facebook,  lançada  em  2004,  é  um  site  de
relacionamento interpessoal de propriedade privada fundada por Mark Zuckerberg e
outros colegas de faculdade, Eduardo Severin, Dustin Moskovitz e Chris Hughes. 

Atualmente o Facebook é o site de relacionamento interpessoal mais usado no
mundo. Em 2012, a corporação anunciou a compra do Instagram e em 2014 a compra
do  WhatsApp (serviço  móvel  de  mensagem)  que  na  altura  eram  suas  principais
concorrentes  na  área2.  Sendo  assim,  atualmente,  quando  falamos  de  Facebook,
estamos falando também de Instagram e de WhatsApp, ou seja, estamos falando de
um conglomerado que reúne sobre uma mesma empresa os maiores aplicativos de
relacionamento interpessoal do mundo.3 

Segundo os dados fornecidos pelo próprio Facebook, atualmente, mais de dois
bilhões de pessoas no mundo estão conectadas ao site, constituindo dessa forma um
modelo de sociabilidade em redes sociais que se tornou mundialmente hegemônico.

O principal  atrativo do site é disponibilizar  uma experiência interativa entre
seus  usuários  em rede.  Para isso,  o  Facebook oferece gratuitamente uma série  de
recursos como aplicativos de conversação em tempo real via Messenger, mecanismos
de  pesquisa  e  conexão entre  pessoas  em qualquer  lugar  do  mundo,  um canal  de
comunicação direta que permite a divulgação de ideias, pensamentos, fotos, vídeos,
trabalhos, para um amplo número de pessoas no mundo.

2 Em  2012,  o  Facebook anunciou  a  compra  da  rede  social  Instagram.  O  Instagram é  um  aplicativo  de
compartilhamento de fotos e vídeos online entre seus usuários. Originalmente idealizado por Kevin Systron e Mike
Krieger, lançado ao público em 2010. Em fevereiro de 2014, o  Facebook anunciou a compra da rede de serviços
móveis  de  mensagens,  WhatsApp,  criado  em  2009  por  Jan  Koum  por  22  bilhões  de  dólares.
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2014/10/preco-de-compra-do-whatsapp-pelo-facebook-sobe-us-
22-bilhoes.html. Acesso em 08 dez. 2021
3 A gigante das redes sociais registrou receitas de US$ 28,07 bilhões (cerca de R$151,58 bilhões), ante US$ 21,08
bilhões  (R$ 113,8  bilhões)  no  último trimestre  de 2019.  O lucro do Facebook  aumentou 52%, para  US$ 11,22
bilhões, ou US$ 3,88 por ação. Ambas as medidas superaram em muito as projeções dos analistas. Acessado em:
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/01/anuncios-no-facebook-dao-receita-recorde-a-gigante-das-redes-
sociais.shtml. Acesso em 08 dez. 2021
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Ao  aderir  ao  Facebook, a  plataforma  viabiliza  uma  experiência  de  conexão
múltipla  entre  pessoas  de  diferentes  lugares  do  mundo,  isso  ocorre,  através  da
associação mútua entre seus usuários e do cruzamento automático de dados entre
eles. 

Essa  associação,  depende,  em um primeiro  momento,  da  rede  de  contatos
pessoais formada por usuário que adere voluntariamente a plataforma. São aquelas
pessoas que você encaminha ou recebe um “convite de amizade”, formando assim
uma (a sua) “rede de amigos”. 

A constituição dessa rede de contatos é gradativamente ampliada através da
experiência que cada usuário faz “de dentro” do Facebook. Toda a vez que um usuário
do  Facebook interage  através  dessa  plataforma  “curtindo”,  “compartilhando”  ou
“comentando”, ele pouco a pouco vai deixando sinais sobre seus interesses pessoais
no ciberespaço. 

Nesse sentido,  a quantidade de tempo que cada usuário passa conectado a
essa rede é um fator decisivo para o tipo de experiência que cada usuário formará
através dessa plataforma. Quanto mais tempo a pessoa passa no  Facebook, maiores
serão as possibilidades de conexões com outras pessoas e maiores serão os registros
criados por ela no ciberespaço. 

O tempo que cada usuário passa conectado no  Facebook é de fundamental
importância para garantir o sucesso da plataforma e explica as diferentes estratégias
construídas por seus programadores com o objetivo de capturar a atenção de seus
usuários em rede. 

Dentre  essas  estratégias,  encontram-se  proposta  de  jogos,  anúncios,  vídeos
engraçados,  lembretes  “fofinhos”  que  são  “gentilmente”  enviados  pelo  próprio
Facebook “especialmente” para cada usuário em rede, como datas de aniversário ou
outras datas comemorativas como “dia do amigo”, “dia dos avós”, “dia mundial da
leitura”,  “dia  das  mães”,  “dia  dos  namorados”  e  uma  série  de  outras  possíveis
distrações e datas criadas artificialmente com o propósito de monopolizar a atenção
dos que navegam na internet dentro do site. 

Essas ações estratégicas que visam capturar a atenção dos usuários na internet
possuem enorme valor  comercial,  como demonstraremos  mais  adiante.  Por  agora,
importa ressaltar que embora essas estratégias possam parecer bastante primárias,
elas  são  profundamente  eficazes  em  um  contexto  de  redes  sociais  onde  há
concentração massiva de pessoas. 

Conquistar  e  atrair  pessoas  na  galáxia  da  internet é  de  fundamental
importância para garantir o sucesso de um shopping como o Facebook. Portanto, toda
a arquitetura fornecida pelo  Facebook aos seus usuários tem o objetivo de capturar
nossa  atenção  e  nos  convencer  a  ficar.  Afinal,  por  que  sair  por  aí  se  dentro  do
Facebook os usuários têm a impressão de encontrar tudo que precisam em um único
espaço?  Nesse  sentido,  cada  segundo  de  nossas  vidas  a  passear  pelas  galerias  do
Facebook possuem alto valor monetário para seus proprietários.   

Sendo assim, sua eficácia cresce de acordo com o engajamento dos usuários
em rede e todos aqueles que optaram livremente por fazer parte dessa comunidade
criando um perfil no  Facebook e uma vez dentro desse site escolhem participar das
dinâmicas sugeridas por seus programadores. 
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Exemplificando: Se o Facebook encaminha uma notificação diretamente a você
dizendo: “Dia dos namorados. Poste uma foto com o seu amor”. Apesar de simples o
efeito dessa sugestão é extremamente eficaz no contexto das redes sociais na internet,
principalmente  se  levarmos  em  consideração  que  nesse  contexto  somos
constantemente estimulados a falar de nós mesmos, de nossos sentimentos, de nossas
opiniões e de nossos gostos, de nossos afetos etc. etc. etc. A ideia de importância do
Eu é central para encantar os usuários do Facebook e consequentemente para garantir
o sucesso da empresa. 

Essa dinâmica de supervalorização do Eu contrasta diretamente com a vida real
e os arranjos sociais fora da internet: em casa, no trabalho, na escola, na igreja ou
mesmo entre grupos de amigos. No contexto dos arranjos sociais “fora da internet” as
tensões  sociais  e  a  arquitetura  social  construída  entre  os  diferentes  sujeitos
envolvidos, esbarram na força das hierarquias, das tradições, das crenças enraizadas
na  subjetividade  vivida,  na  necessidade  constante  de  negociar  entre  diferentes
sujeitos,  na  necessidade  constante  de  pensar  antes  de  falar,  e  principalmente  na
formação de uma estrutura psíquica capaz de sustentar o que está sendo dito ou se
contrapor a algo. 

Portanto, os arranjos sociais fora da internet, tendem a ser mais difíceis de se
alterar, porque dependem de sujeitos capazes de sustentar suas posturas diante da
realidade, dependem dessa forma de estruturas psíquicas e sociais mais sólidas para
isso, tornando mais difícil a emergência do Eu como sujeito central. 

Já  no  contexto  das  redes  sociais  na  internet,  esses  laços  aparecem  mais
voláteis,  os  engessamentos  dos  arranjos  sociais  diários  parecem  se  tornar  mais
flexíveis e abre-se um espaço possível para o exercício do que seria o Eu sem controle
social e as inúmeras pressões do coletivo. No  Facebook, temos a falsa impressão de
sermos senhores de nós mesmos. Através dessa rede somos estimulados a criar nosso
ideal de Eu. 

Nesse sentindo, a sugestionabilidade proposta pelos idealizadores do Facebook
ganham  ainda  mais  força  quando  somada  ao  engajamento  de  milhares  de  outras
pessoas que prontamente atendem ao pedido do Facebook para participar de alguma
campanha postando fotos pessoais e partilhando suas visões de mundo. 

Imagens que geralmente são acompanhadas por alguma legenda ou  hashtag
que se remeta ao assunto da vez. Belos textos, belos corpos e belas fotos nas redes
sociais na internet contrastam diretamente com a dinâmica da vida real e se tornam
um lugar atraente para projetar a vida e os sonhos sem as implicações mais imediatas
que a convivência social nos impõem.  

Neste ambiente, as fotos e mensagens que postamos estimulam e encorajam
também outros usuários do Facebook a comentar, curtir e compartilhar, gerando assim
um efeito manada. No Facebook somos também parte ativa dessa engrenagem. Assim,
quando  “curtimos”  algum  conteúdo,  imagem,  vídeo,  ou  reportagem  estamos
estimulando  positivamente  a  propagação  daquela  ação.  Estamos  indicando  que
gostamos. 

O “botão like” nesse contexto aparece como reforço positivo entre os usuários
da rede indicando que a exposição da vida privada gera interesse. Nesse ciclo onde se
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estimula indiscriminadamente a exposição pessoal de qualquer tipo de pensamento, a
ideia de importância do Eu cresce deformando os limites da vida coletiva. 

É da exposição da nossa vida íntima e privada que nasce a fortuna do Facebook.
Nós, usuários, somos a mercadoria. E isso explica as disputas acirradas entre mídias e
marcas  em consumir  nosso  tempo.  Não  pela  importância  do  Eu mas  pelo fato  de
sermos consumidores em potencial.  O resto serve de “isca” para que as empresas
cheguem até nós.  

O tempo dedicado a estar nas redes sociais significa a vida humana empenhada
em algo.  Nossas  vidas  são  a  principal  moeda  de  troca  entre  o  Facebook e  outras
empresas.  Os  especialistas  em publicidade  e  propaganda  chamam  essa  disputa  de
economia da atenção. Tratam-se das estratégias empreendidas por grandes empresas
e marcas na busca de criar necessidades e claro, oferecer soluções, direcionando onde
e como devemos gastar nosso tempo e dinheiro. 

A eficácia dessas estratégias em busca de capturar a atenção dos usuários em
rede está ligada a um mecanismo de convencimento bastante sutil, que em vez de
obrigar  a ação através  de uma imposição coercitiva opera através  da sugestão,  do
convite, da insinuação, da solicitação e assim por diante. São todos mecanismos que
delegam  ao  usuário  a  responsabilidade  da  escolha.  Ao  delegar  exclusivamente  ao
usuário a responsabilidade da escolha, o Facebook escamoteia suas reais intenções e
interesses.  Portanto,  retira-se  do  Facebook qualquer  responsabilidade  pelo  tempo
dedicado a permanecer em suas redes, ou mesmo pelo conteúdo que seus usuários
publicam e/ou consomem.

Nesse sentido, os registros que nós4, usuários, do Facebook deixamos inscrito
no ciberespaço são estrategicamente importantes, pois esses registros dizem respeito
a nossas preferências pessoais como interesse musical,  as roupas que gostamos de
usar, os produtos que desejamos consumir, os tipos de reportagens que nos chamam
mais atenção, nossa orientação sexual, afinidade política, religiosa, nossas curiosidades
e assim por diante. 

Essas informações, que na prática, são fornecidas “espontaneamente” por nós,
servem de subsídios  para  que  os  programadores  do  Facebook possam sugestionar
conteúdos  considerados  e  interpretados  pelos  algoritmos  internos  da  plataforma
como sendo de “nosso interesse”. 

Na prática, é um mecanismo que funciona mais ou menos assim: se durante a
navegação  no  Facebook o  usuário  interage  com  a  publicação  de  outro  usuário,
“curtindo”, “compartilhando” ou “comentando” – essa reação fica registrada em um
banco de dados, indicando quais ações aquele usuário realizou naquele dia,  hora e
local. Isso tudo é possível pelas tecnologias presentes na própria plataforma e constam
nos documentos que regem a política de privacidade da empresa, conforme podemos
ler a seguir:

Usamos informações relacionadas a localização, como sua localização
atual, onde você mora, os lugares que você gosta de frequentar, bem
como as empresas e pessoas das quais você está próximo, a fim de
fornecer,  personalizar  e  aprimorar  nossos  produtos,  inclusive  os

4  Optamos por escrever adotando um pronome próprio para ressaltar que este estudo é referente também a nossa
própria experiência com a Plataforma Facebook, não se limitando a uma leitura técnica científica da coisa. 
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anúncios, para você e outras pessoas. As informações relacionadas a
localização  podem  ser  baseadas  em  coisas,  como  a  localização
precisa do dispositivo (caso você tenha nos concedido a permissão
para coletar esse dado), endereços do IP e informações sobre o uso
dos  produtos  do  Facebook  por  você  e  por  outras  pessoas  (como
check-ins ou eventos dos quais você participa.)5

 Através  desses  registros  é  possível  identificar  quais  são  os  tipos  de
publicação/conteúdos  que aquele  usuário tem maior  afinidade e  com os  quais  ele
costuma interagir mais. Se são publicações de cunho político ou se são publicações de
cunho artístico, religioso e assim por diante. 

Esses  registros,  são  utilizados  pela  própria  plataforma  para  sugerir  outros
conteúdos  considerados  similares  aqueles  primeiros  registros  realizados  por  nós
através da plataforma. Isso ocorre através de notificações dizendo: “você pode gostar
disso”, “talvez você goste da Página tal...” “pessoas que talvez você conheça”. 

Toda vez que os usuários do  Facebook interagem entre si  ou com qualquer
conteúdo publicado nesse ambiente, eles estão gerando subsídios que possibilitam ao
Facebook traçar uma espécie de perfil psicológico de seus usuários em rede. 

O perfil psicológico que deixamos impresso no ciberespaço ao navegar nesta
rede é utilizado como o ponto de partida pela própria plataforma para negociar com
outras organizações, nossas tendências políticas, preferências, gostos, afetos e assim
por diante. 

De modo que, gradativamente, essa infinidade de dados produzidos por uma
massa de usuários conectados nessa plataforma, ou na linguagem nada inocente do
Facebook, “dados produzidos por nós mesmos”, vai sendo armazenada e direcionada
para atender interesses também de terceiros, dos quais destacamos a utilização de
nossos  dados  para  atender  interesses  comerciais  e  políticos,  como  fica  explícito
através dos termos legais de uso desta plataforma:

Sua experiência no Facebook não se compara à de mais ninguém —
desde publicações, histórias, eventos, anúncios e outro conteúdo que
você vê no Feed de Notícias ou em nossa plataforma de vídeo até as
páginas que você segue e outros recursos que pode usar,  como a
seção Em alta,  o Marketplace e a Pesquisa. Usamos os dados que
temos (por exemplo, sobre as conexões que você faz, as escolhas e
configurações que seleciona e o que compartilha e faz dentro e fora
de nossos Produtos) para personalizar sua experiência.
Conectar  você  com  as  pessoas  e  organizações  com  as  quais  se
importa:  ajudamos  você  a  encontrar  e  se  conectar  com  pessoas,
grupos, empresas, organizações e outras entidades de seu interesse
nos  Produtos  do  Facebook  que  você  usa.  Usamos  os  dados  que
temos  para  fazer  sugestões  para  você e  para  outras  pessoas;  por
exemplo,  grupos  dos  quais  participar,  eventos  para  comparecer,
páginas para seguir ou para enviar uma mensagem, programas para
assistir e pessoas que você talvez queira ter como amigas. Laços mais
fortes  ajudam  a  criar  comunidades  melhores,  e  acreditamos  que

5  https://www.facebook.com/legal/terms. Acesso realizado 25 jan. 2019. 
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nossos serviços são mais úteis quando as pessoas estão conectadas a
pessoas, grupos e organizações com os quais se importam.6

Em outras palavras,  significa dizer que o  Facebook estimula constantemente
seus usuários a se exporem publicamente em rede, incentivando a criar conteúdo, a
publicar fotos, vídeos e a compartilhar o que estão pensando com o objetivo de utilizar
esses  dados  e  tendências  para  negociar  e  comercializar  com  outras  organizações:
empresas,  marcas  e  anunciantes  interessados  em  chegar  até  nós  –  vistos  como
consumidores  em  potencial  –  esse  fenômeno  é  denominado  por  especialistas  de
monetarização dos afetos.  Um processo onde nossas subjetividades são negociadas,
comercializadas e vendidas na internet. Vejamos isso nos termos apresentados pelo
próprio Facebook:

Em  vez  de  pagar  pelo  uso  do  Facebook  e  de  outros  produtos  e
serviços  que  oferecemos,  acessando  os  Produtos  do  Facebook
cobertos por estes Termos, você concorda que podemos lhe mostrar
anúncios  que empresas e  organizações nos pagam para promover
dentro e fora dos Produtos das Empresas do Facebook. Usamos seus
dados  pessoais,  como  informações  sobre  suas  atividades  e
interesses, para lhe mostrar anúncios mais relevantes. 
A proteção da privacidade das pessoas é fundamental para a forma
como concebemos o nosso sistema de anúncios. Isso significa que
podemos  lhe  mostrar  anúncios  úteis  e  relevantes  sem  que  os
anunciantes saibam quem você é.  Não vendemos suas informações
pessoais. Permitimos que os anunciantes nos informem suas metas
comerciais e o tipo de público que desejam alcançar com o anúncio
(por exemplo, pessoas entre 18 e 35 anos que gostam de ciclismo).
Então,  mostramos  o  anúncio  para  pessoas  que  podem  estar
interessadas.
Também  oferecemos  aos  anunciantes  relatórios  sobre  o
desempenho  dos  anúncios  para  ajudá-los  a  entender  como  as
pessoas  estão  interagindo  com  o  conteúdo  dentro  e  fora  do
Facebook.  Por  exemplo,  fornecemos  dados  demográficos  gerais  e
informações sobre interesses aos anunciantes (como a informação de
que um anúncio foi visto por uma mulher com idade entre 25 e 34
anos que mora em Madri e gosta de engenharia de software) para
ajudá-los a entender melhor o público deles.  Não compartilhamos
informações que identifiquem você diretamente (como seu nome
ou endereço de e-mail,  que alguém poderia usar para entrar  em
contato com você ou identificar quem você é), a menos que você
nos dê permissão específica7. 

Embora o Facebook não admita que os dados pessoais de seus usuários sejam
comercializados, fica claro, que as tendências e os padrões comportamentais adotados
em rede por seus usuários têm um enorme valor comercial. O que é praticamente o
mesmo  que  assumir  que  nossos  afetos,  tendências,  pensamentos  e  gostos  são

6  https://www.facebook.com/legal/terms. Acesso realizado 25 jan. 2019.
7  https://www.facebook.com/legal/terms.  Acesso realizado 25 jan. 2019.
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comercializados e que a corporação depende desses dados para garantir seus lucros e
a  gratuidade  do  serviço  fornecido.  Para  deixar  tudo  mais  claro:  no  shopping  do
Facebook a mercadoria somos nós.

Ao  admitir  que  os  serviços  oferecidos  por  essa  plataforma  dependem  da
comercialização de dados dos seus usuários, ainda que o  Facebook negue que esses
dados violem a privacidade dos indivíduos, eles confirmam as denúncias a respeito da
violação  de  dados  promovidas  por  essa  empresa,  como  no  caso  emblemático  da
Cambridge Analytica (2018) que envolveu a coleta de dados de 87 milhões de usuários
identificáveis do Facebook. 

Segundo as denúncias e investigações realizadas  pelos jornais The Guardian,
The New York Times e Channel 4 News a Cambridge Analytica mantinha um esquema
de compra de informações pessoais dos usuários do Facebook através das quais eram
traçadas estratégias para influenciar as escolhas dos eleitores nas urnas. De acordo
com  um  ex-funcionário  da  Cambridge  Analytica,  Chistopher  Wilie,  os  dados  eram
usados para catalogar o perfil das pessoas e então direcionar de forma personalizada
matérias pró-Trump e mensagens contrárias a adversaria democrata Hillary Clinton,
durante o processo eleitoral nos Estados Unidos, ou seja, o Facebook foi fundamental
nesse processo:

A  base  de  dados  coletada  é  uma  ferramenta  poderosa  porque
permite  que  as  campanhas  identifiquem  pessoas  que  estão  em
dúvida  e direcionem a elas mensagem com maior probabilidade de
convencê-las.  “Fornecer  a  informação  certa  a  pessoa  certa,  no
momento  certo  é  mais  importante  que  nunca”,  afirma  uma
propaganda da Cambridge Analytica sobre marketing eleitoral.”8

O  capital  humano  coletado  por  essa  plataforma  está  no  centro  de  uma
engrenagem  muito  mais  ampla  do  que  a  prática  cotidiana  de  se  comunicar  com
“amigos”  como  querem  nos  fazer  crer  seus  idealizadores.  Vejamos  como  isso  é
arquitetado para além das fronteiras do  Facebook, permitindo que os dados de seus
usuários vazem e sejam utilizados de diferentes formas por outras empresas, sem que
o Facebook seja responsabilizado por esses dados:

Quando  você  decide  usar  aplicativos,  sites  ou  outros  serviços  de
terceiros que utilizam ou estão integrados aos nossos produtos, eles
podem receber informações sobre o que você pública ou compartilha.
Por exemplo, quando você joga um jogo com seus amigos do Facebook
ou usa um botão Comentar ou Compartilhar no Facebook em um site,
o desenvolvedor do jogo ou do site pode receber informações sobre
suas atividades no jogo ou receber um comentário ou link que você
compartilha por meio daquele site no Facebook. Além disso quando
você baixa ou usa esses serviços de terceiros, eles podem acessar seu
perfil  púbico  no  Facebook  e  qualquer  informação  que  você
compartilha  com  eles.  Os  aplicativos  e  site  que  você  usa  podem
receber  suas  listas  de  amigos  do  Facebook,  se  você  optar  em

8 Entenda  o  escândalo  de  uso  político  de  dados  que  derrubou  valor  do  Facebook  e  o  colocou  na  mira  de
autoridades. 20.03.2018.  https://www.bbc.com/portuguese/internacional-43461751. Acessado 15 maio 2019.
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compartilhar  com  eles.  No  entanto,  esses  aplicativos  e  sites  não
poderão receber outras informações sobre seus amigos do Facebook e
seguidores do Instagram, embora seus amigos e seguidores possam
optar por compartilhar essas informações. As informações coletadas
por esses serviços estão sujeitas aos termos e políticas próprias, e não
a essa política.9 

Diante dessas evidências, fica claro que o Facebook se constitui como sendo um
espaço privilegiado de coleta de dados sobre comportamento humano,  lugar  onde
podemos  identificar  a  manifestação  de  tendências,  pensamentos,  desejos,  anseios
entre seus usuários em rede. O padrão comportamental de cada usuário, somado ao
padrão comportamental de todos os usuários em rede, fornece dados a respeito de
uma estrutura comportamental das massas sociais. 

Levando  em  consideração  que  os  recursos  disponíveis  no  Facebook são
praticamente os mesmos para todos os usuários em rede, a tendência é que as formas
de organização, resposta e reação sejam também muito semelhantes entre os seus
usuários. Lembrando que estamos falando de um universo de mais de 2 bilhões de
pessoas que a partir do uso dessas ferramentas aprendeu a linguagem proposta pelos
programadores da plataforma.  

Desse modo, os sujeitos sociais organizados como massas sociais tendem a se
movimentar como rebanho, respondendo a estímulos emocionais básicos, como ódio,
amor,  alegria  e  tristeza  de  formas  muito  semelhantes  e  na  maioria  das  vezes
irracionais, por se tratarem do estímulo de reações imediatas e instintivas, estamos
sugerindo  que  todo  indivíduo  quando  se  encontra  conectado  as  redes  sociais  do
Facebook tende a se movimentar como rebanho, respondendo a estímulos emocionais
fomentados  pelo  grupo  como  bem  nos  ensinou  Wilhem  Reich  em  “Psicologia  de
massas do fascismo”. 

O que o uso massivo das redes sociais nos revela sobre o caráter das
massas sociais hoje?

Para  nós,  a  chave  para  responder  a  estes  questionamentos  passa  pela
necessidade de pensar o poderoso papel que as redes sociais na internet – psicologia
de massa – assumiram na contemporaneidade. Fazer este questionamento implica em
buscar  perceber  de  que  forma  nós  estamos  nos  inserindo  e  nos  permitindo  ser
inseridos nesse processo. Observem que posto dessa forma, o problema requer de nós
compreender duas faces da mesma moeda, as formas como estamos sendo inseridos
(direcionados)  na  sociedade  através  das  mídias  sociais  na  internet,  mas  também,
implica perceber, como nós estamos nos inserindo e aderindo espontaneamente nesse
processo? Freud, proporia o seguinte questionamento: qual a sua responsabilidade na
desordem de que se queixa?

Atualmente, com o grande fluxo de informações produzidas via redes sociais na
internet, a tendência da ampla maioria das pessoas tem sido de receber, produzir e
reproduzir,  diferentes  conteúdos  quase  que  de  forma  automática.  O  padrão  de

9  https://www.facebook.com/legal/terms; Acesso realizado 25 jan. 2019.
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associação e atuação nas redes sociais no Facebook, se dá, em um primeiro momento,
através  do uso  de  contas  pessoais,  portanto,  de  perfis  de  uso  particular,  onde  os
indivíduos  se  entendem  livres  para  criar  os  tipos  de  conexões  que  desejam,  seja,
adicionando amigos, parentes, conhecidos, artistas famosos, músicos, num total de até
5  mil  pessoas  por  perfil,  ou,  participando  de  comunidades,  fóruns,  páginas
especializadas  com  temas  específicos  e  que  correspondam  a  interesses  de  sua
preferência. É importante destacar aqui que a compreensão que temos a respeito de
“interesses pessoais” busca abarcar a particularidade do indivíduo que está inserido
em um dado contexto histórico e social, portanto, uma particularidade do sujeito em
sua época. 

A respeito do que estamos considerando aqui como “liberdade de escolher”,
implica levarmos em consideração,  a liberdade de se associar ao  Facebook ou não.
Optando por ingressar na plataforma a liberdade de se associar com as pessoas que
bem entender. Solicitar amizades, aceitar ou não aceitar solicitações de amizade. Uma
liberdade limitada a 5 mil amigos em sua rede pessoal e uma liberdade limitada pelos
termos de uso do Facebook. (E qual liberdade não seria em algum aspecto limitada por
regras  sociais  pré-definidas?)  Mas  ainda  assim,  a  liberdade  de  aderir  ou  não,  de
escolher  fazer  parte  ou  não dessa  rede.  Uma rede de conexões pessoais  que tem
possibilidade de te  conectar  a  5  mil  outras  pessoas  em seu perfil  pessoal,  fora  as
comunidades das quais você pode fazer parte, está muito aquém do que uma pessoa
imaginaria ter de amigos ao longo de toda sua vida. Portanto, nestes termos, é possível
afirmar que há possibilidade de escolha, não existe nada que nos obrigue a usar o
Facebook. 

Através do Facebook temos a oportunidade de lidar com um dos aspectos de
como se estruturam a organização da representação das personalidades dos indivíduos
no universo das redes sociais e examinar como as escolhas desse indivíduo podem ser
lidas  no  quadro  das  disputas  de  diferentes  projetos  políticos  e  sociais  no  tempo
presente. 

Retomar a dimensão dessas questões no tempo presente é urgente: é preciso
fazer refletir de que maneira as escolhas supostamente individuais que faço, os gostos
que tenho,  as  coisas  que consumo,  podem ser  lidos  também como expressão das
disputas por projetos políticos no tempo presente e como estas ações estão implicadas
em tantas outras sendo capaz interferir e influenciar no espaço social do qual eu faço
parte e pertenço. 

Neste sentido, quando um usuário do  Facebook opta por compartilhar algum
tipo de  conteúdo  em sua  linha  do  tempo,  seja  ele  um  meme,  um  vídeo  ou  uma
informação, esse usuário tem a real dimensão do conteúdo que está compartilhando?
Tem consciência das possíveis implicações daquele pensamento? Quais estruturas de
pensamento está reforçando ou subtraindo? 

As redes sociais  na internet,  nesse sentido, nos permitem acompanhar  uma
infinidade de representações que nos ajudam entender de que forma se estruturam
determinadas compreensões de mundo. 

Através das redes sociais na internet podemos acompanhar por exemplo, como
escolhas  tidas  supostamente  como  individuais,  estão  direta  e  indiretamente,
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implicadas  e  orientadas  pela  comercialização  de  modos  de  vida,  de  símbolos,  de
formas de vestir, falar e até mesmo de se relacionar afetivamente. 

São “estilos de vida”, que compartilham de certas compreensões de mundo,
compreensões de mundo que participam de conjuntos específicos de valores sociais,
culturais  e  políticos  e  que por  sua vez estão implicados  e  orientados  por  projetos
econômicos  de  sociedade.  Olhar  as  coisas  a  partir  desse  movimento,  de  refletir  a
respeito  de  como  realizo  minhas  escolhas  e  suas  consequências  para  os  que  me
cercam, nos possibilita, entre outras coisas, entrar em contato com o núcleo de nossas
próprias contradições. 

Nesse sentido, reiteramos a importância de estudar as redes sociais na internet
na medida em que essas ferramentas se constituem uma porta de entrada bastante
promissora para pensarmos de que maneira vem se desenvolvendo a formação dos
indivíduos na contemporaneidade. 

O  Perfil  pessoal  no  Facebook significa  uma  forma  direta  da  pessoa  se
apresentar ao mundo contemporâneo e de coletar informações. É uma relação ativa,
voluntária e limitada em vários aspectos, mas que transformou radicalmente o modo
de se relacionar com o mundo. Trata-se de um movimento ambíguo, onde, por um
lado,  os  indivíduos  têm  em  mãos  uma ferramenta  que  permite  acessar  de  forma
dinâmica  os  conteúdos  que  quiserem,  e  por  outro,  a  medida  que  escolhem  seus
conteúdos  de  preferência,  são  gradativamente  sugestionados  e  direcionados  a
conteúdos similares através desse mesmo mecanismo. Importa notar que sugestionar
não é definir. Sendo assim ao sugestionar, a plataforma não obriga a escolha. 

Dessa forma, entendemos que o “Perfil” de cada membro do  Facebook e  a
forma  com  que  este  constrói  sua  persona,  identidade  pública,  é  fortemente
influenciada  pelo  Outro.  Voltamos  dessa  forma,  mais  uma  vez,  a  importância,  da
reflexão  a  respeito  das  influências  que  exercem  as  redes  sociais  sobre  o
desenvolvimento do indivíduo em nossa formação social contemporânea. 

Estando o Eu e o Outro em constante interação, ao compartilhar em meu Perfil
no Facebook o conteúdo de outra pessoa (outro), estou assumindo como parte de mim
aquele conteúdo, e também, aquela pessoa, com a qual crio uma ligação. 

Nossa  interpretação  sugere que ao compreendermos melhor  a  dinâmica de
funcionamento  das  redes  sociais  na  internet  também  seremos  capazes  de
compreender melhor as configurações sociais do tempo presente, como a emergência
e a formação de agrupamento de caráter racista, misógino e reacionário como os que
levaram milhares de pessoas a apoiarem a candidatura de Trump e Jair Bolsonaro no
Brasil em 2016. 

Ao  nos  pensarmos  como  sujeitos  sociais  em  constante  transformação,
sugerimos que ao estudar o potencial orgânico que nascem com as redes sociais na
internet, somos capazes de acompanhar de que maneira as transformações sociais e
de  conduta  moral  são  passíveis  de  transformações  moleculares  construídas
gradativamente através do convencimento e da repetição do mesmo conteúdo, porém
se  utilizando  de  diferentes  estratégias  conforme nos  ensinou Antonio  Gramsci  em
Americanismo e  Fordismo.   “o  americanismo  foi,  [...],  a  criação  de  um  ‘novo  tipo
humano, correspondente ao novo tipo de trabalho e de processo produtivo’, de uma
nova ‘fase de adaptação psicofísica à nova estrutura industrial’” (2001. p. 66).
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Nesse sentido,  entendemos que a massificação da internet e sobretudo das
redes sociais, inaugura um novo tipo humano através de um novo tipo de dominação
que inclui um alto grau de domínio da neurociência aplicada a arquitetura dessas redes
que operam através da manipulação de nossos sentimentos e emoções. Situação essa
que nos adverte a respeito dos perigos decorrentes da concentração de poder em
monopólios do tipo Facebook.

Considerações finais 

Dessa forma, entendemos que as redes sociais na internet hoje (Facebook), do
jeito  com  que  elas  estão  estruturadas,  (propositalmente  pensadas  e  organizadas),
procuram  em  grande  medida  satisfazer  aspectos  importantes  de  nosso  Eu  (ego),
criando constantemente formas de “atender” aos desejos de nosso ego em busca de
prazer (likes). Essa busca de prazer via likes funciona por meio do reforço “positivo” em
torno  das  ideias  que  proferimos,  das  fotos  que  partilhamos,  das  conversas  que
trocamos e assim por diante. Ao mesmo tempo, as redes sociais na internet têm por
função  estimular  constantemente  sentimentos  de  insatisfações  através  da  criação
deliberada de necessidades – própria do modelo de consumo sob capitalismo – sendo
assim, as relações humanas mediadas pelas redes sociais, estão atravessadas de um
processo ininterrupto da monetarização dos afetos. Um processo que embora busque
se efetivar e ser totalitário encontra constantemente resistências. 

A questão da monetarização dos afetos e como ela acontece em nossos dias
hoje  é  de  fundamental  importância  para  compreendermos  as  questões  do
esgotamento emocional das massas e a somatização desse esgotamento em doenças
de cunho emocional como a depressão e ansiedade. Com o advento da internet e a
massificação  das  redes  sociais  na  internet  no  mundo,  a  exploração  de  homens  e
mulheres alçou novos patamares. Se antes, o trabalhador tinha um horário de trabalho
regulamentado, normalmente, 8 horas por dia, do qual finalmente podia descansar,
agora,  com  a  massificação  das  redes  sociais,  existe  um  processo  ininterrupto  de
atividades  ocorrendo dos  quais  este  mesmo trabalhador  se  encontra  implicado 24
horas,  mesmo  em  momentos  de  lazer  onde  seus  afetos  são  continuamente
expropriados de si, manipulados e monetizado. O controle, e as exigências sobre a vida
privada das pessoas passou a acontecer durante 24 horas por dia, de modo que tudo
que se inscreve nas redes sociais pode resultar em julgamentos morais, por parte de
todos. Um cenário onde todos estão submetidos a todos. 

Ter  a  dimensão  dos  interesses  capitalistas  intrínsecos  as  redes  sociais  na
internet, não significa, pressupor, que essas redes sejam impenetráveis ou mesmo que
elas  não sofram alterações  ocasionadas  pelo tipo de apropriação que sua rede de
usuários faz dela. A internet por ser um espaço intimamente ligado a realidade social
contemporânea faz, também, parte de um tipo de cultura contemporânea: 

Por  um  lado,  todas  as  tecnologias  de  que  dispomos,  as  de
comunicação  digital  inclusive,  são  produtos  de  nossas  próprias
intenções e propósitos. Por outro,  o modo como nos apropriamos
delas,  o  uso  que  fazemos,  reinventam  constantemente  suas
características.  Conforme  algumas  possibilidades  são  exploradas  e
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outras  caem no esquecimento,  recriam-se os limites potenciais  da
comunicação mediada por computador. Assim, não é suficiente falar
em “redes sociais na internet” levando em conta apenas os fatores
estritamente  tecnológicos  da  questão,  ou  seja,  esquecendo  as
pessoas que interagem umas com as outras para concentrar-se sobre
a mediação tecnológica. Do mesmo modo, entretanto, recusar-se a
considerar as especificidades do suporte tecnológico é jogar fora a
criança  com  a  água  do  banho.  As  peculiaridades  da  sociabilidade
mediada se instituem na intersecção entre aspectos humanos e os
tecnológicos,  de  modo  que  só  podemos  enxergá-las  se  formos
capazes de reconhecer o conjunto complexo e múltiplo de fatores
que está em jogo (RECUERO, 2014, p.12-13). 

 
Portanto,  compreender  os  aspectos  mais  sutis  de  como  as  plataformas  de

interação interpessoal na internet são pensadas e estruturadas tem sido para nós uma
das formas de buscar captar as influências dessas redes na política, na sociedade, nas
formas de manifestar  os afetos,  nas formas de amar e odiar  e  também de buscar
compreender as influências que o uso dessas plataformas exercem na construção de
novas identidades coletivas. Monica Amaral em seu livro “O espectro de Narciso na
Modernidade” proporia o seguinte questionamento:  “A que forma da subjetividade
corresponderia  essa  reorganização da ideologia  (ela  mesma adequada a  mutações
‘objetivas do sistema’?10).

Dessa forma, entendemos que os posts que emergem das telas do  Facebook
podem  ser  lidos  também  como  fragmentos  representativos  da  subjetividade
contemporânea os quais precisamos aprender elaborar e descortinar, algo como um
registro psicosociológico de nosso tempo.

Quando se fala de psicologia social ou de massas, existe o hábito de
abstrair  dessas  relações,  e  isolar  como  objeto  de  investigação  a
influência  que  um  grande  número  de  pessoas  exerce
simultaneamente  sobre  o  indivíduo,  pessoas  às  quais  ele  se  acha
ligado de algum modo, mas em muitos aspectos elas lhe podem ser
estranhas. Portanto a psicologia de massas trata o ser individual como
membro  de  uma  tribo,  um  povo,  uma  casta,  uma  classe,  uma
instituição, ou como parte de uma aglomeração que se organiza como
massa  em  determinado  momento,  para  um  certo  fim.  Após  essa
ruptura  de  um  laço  natural,  o  passo  seguinte  é  considerar  os
fenômenos  que  surgem  nessas  condições  especiais  como
manifestação  de  um  instinto  especial  irredutível  a  outra  coisa,  o
instinto social – herd instinct, group mind [instinto de rebanho, mente
do  grupo]  que  não  chega  a  se  manifestar  em  outras  condições
(FREUD, 2011. p.15). 

Diante do exposto, entendemos que é preciso avançar em diferentes direções
para poder compreender as profundezas que movimentam intenções nos indivíduos
em sociedade e nas redes sociais na internet, mais do que isso, enquanto cientistas
10 AMARAL, Monica de. O espectro de Narciso na modernidade: de Freud a Adorno. São Paulo: Estação Liberdade,
1997. 
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sociais,  nos sentimos impelidos  a  movimentar  esforços  para  dialogar  também com
outras  áreas  de  conhecimento,  buscando  articular  a  ciência  histórica  com  outras
ciências, como psicanálise, antropologia, etnografia  para poder fazer florescer novas
compreensões sobre a vida humana em sociedade. 

A investigação histórica do tempo presente através do  Facebook nos permite
mapear  aspectos  importantes  do  comportamento  humano  e  traçar  estratégias  de
intervenção e atuação específicas sobre diferentes públicos. O que é central aqui é
buscar perceber como as massas pensam, ou, melhor, como as pessoas pensam em
massa? 

O grau de influência que cada usuário estabelece em rede, ou seja, sua capaci-
dade de se conectar com diferentes atores e seu engajamento é que determinam a
centralidade e a importância de um usuário ou de uma Página/comunidade por exem-
plo, nesse sentido,

Uma rede  é  uma metáfora  para  observar  os  padrões  de  conexão
estabelecidas entre os diversos atores. A abordagem de rede tem,
seu foco na estrutura social,  onde  não é possível  isolar  os atores
sociais e nem suas conexões.
O estudo das redes sociais na Internet, foca o problema de como as
estruturas  sociais  surgem,  de  que  tipo  são,  como  são  compostas
através  da  comunicação  mediada  pelo  computador  e  como  essas
interações mediadas são capazes de gerar fluxos de informações e
trocas  sociais  que  impactam  essas  estruturas.  Para  estudar  essas
redes, no entanto, é preciso também estudar seus elementos e seus
processos dinâmicos (RECUERO, 2014. p.24).

Tendo  em  vista  que  o  conjunto  de  informações  produzidas  nessas  redes  é
infinito e humanamente impossível de serem quantificados e qualificados sem a ajuda
de instrumentos tecnológicos direcionados, aprender a ler estes dados a partir de uma
perspectiva social crítica é de extrema importância para que possamos construir um
contraponto  ao  monopólio  de  dados  que  são  ininterruptamente  arquivados  e
comercializados pelo monopólio do Facebook e que posteriormente são manipulados
e apresentados a sociedade como sendo “opinião pública”.

Para nós, compreender essa dimensão das redes sociais na internet é de suma
importância para que possamos constituir uma independência e autonomia intelectual
frente  aos  grandes  conglomerados  que  atualmente  dominam  e  condicionam  a
utilização  do  ciberespaço  nos  dias  de  hoje,  mais  do  que  isso  compreender  a
arquitetura  das  redes  sociais  na  internet  e  traçar  estratégias  de  interpretação são
fundamentais se queremos aprender a ler os novos arranjos sociais que emergiram
através dessas redes.

A medida que nós aprendemos a mapear esses ambientes nas redes sociais na
internet,  indiretamente,  nós  estamos  alargando  também  nossa  compreensão  para
outras esferas sociais fora da internet, aquelas que se encontram diretamente ligadas
a  comunidades  que  nasceram  no  interior  do  Facebook como  é  o  caso  de  alguns
movimentos políticos e sociais do início do século XXI  do qual podemos destacar a
emergência da Nova Direita brasileira.
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Neste sentido, é de fundamental importância lembrar que por se tratarem de
tendências e comportamentos mapeados em um dado contexto histórico e social. Es-
sas tendências não significam comportamentos pré-estabelecidos nem o engessamen-
to do pensamento e do comportamento das pessoas que fazem parte dessas comuni-
dades. 

Ao contrário disso,  se  estamos trabalhando com uma perspectiva sistêmica,
importa  visualizar  o  que  essa  estrutura  nos  revela  em  termos  de  padrões
comportamentais – a uniformidade dos atos psíquicos vivido pelas massas sociais em
determinadas circunstancias históricas e sociais.
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OPERAÇÃO TRÊS PASSOS (1965): MOVIMENTO NACIONALISTA DE
ESQUERDA INSURRECIONAL DE RESISTÊNCIA CONTRA A DITADURA
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RESUMO: Este capítulo consiste numa análise dos fatos ocorridos no sul do Brasil no início de
1965,  quando  um  grupo  armado,  autointitulado  Forças  Armadas  de  Libertação  Nacional,
liderado pelo coronel nacionalista de esquerda, exilado do exército brasileiro, Jeferson Cardim
de Alencar Osório,  comandou a Operação Três Passos,  primeiro movimento de insurreição
armada, contra a ditadura militar brasileira. Alguns integrantes do grupo partiram do exílio no
Uruguai para Campo Novo-RS, ali angariaram mais pessoas e, realizaram ações de apropriação
de armamentos em alguns destacamentos da Brigada militar e delegacias no Rio Grande do Sul
e Santa Catariana,  para  em seguida,  se  deslocaram para  o  estado do Paraná,  onde foram
interceptados, presos e torturados pelas tropas do Exército em Capitão Leônidas Marques,
Oeste  paranaense.  Mesmo  reconhecendo  a  importância  da  Operação  Três  Passos  como
movimento de resistência contra a ditadura militar brasileira, ficou evidente sua fragilidade
organizacional no primeiro e único confronto que teve com as tropas do Exército.  
Palavras-chave: Operação Três Passos, nacionalismo, insurreição armada. 

1. Alguns apontamentos sobre nacionalismo brasileiro

Pode-se  afirmar  que  o  nacionalismo foi  uma terminologia  utilizada  desde o
golpe militar de 1930 que levou Getúlio Vargas ao poder, contudo, os debates mais
acalorados em torno dele datam principalmente nos anos de 1950 até início de 1960,
sendo  que,  seu  uso  nesse  período,  foi  muito  comum  e  utilizado  por  múltiplas
concepções  políticas,  no  projeto  de  desenvolvimento  econômico  brasileiro.  De  tal
maneira  que  “grupos  civis  ou  grupos  militares  defendendo  determinada  noção  de
nacionalismo como o verdadeiro nacionalismo em contraste com outras noções de
nacionalismos consideradas falsas” (KUNHAVALIK, 2009, p. 136). Porém de acordo com
Vânia Losada Moreira, “o ingrediente nacionalista, por si só, serve muito pouco para
qualificar e explicar os projetos sociais historicamente em disputa no Brasil” (2003, p.
169).

Pertinente destacar também que o nacionalismo está muito vinculado e por ve-
zes confundido com o desenvolvimentismo do contexto pós 1930,  pois  o nacional-
desenvolvimentismo, possui neste período suas origens. Bielschowsky aponta para o
conceito de desenvolvimentismo como “a ideologia de superação do subdesenvolvi-
mento nacional  com base numa estratégia  de acumulação de capital  na indústria”
(1996, p. 250). O período que compreende 1930 a 1945, se caracterizou pela “limitada
tomada de consciência da problemática da industrialização por parte de uma nova eli-
te técnica, civil e militar, que se instalava nas instituições de orientação e controle im-
plantadas pelo Estado centralizador pós-1930” (BIELSCHOWSKY, 1996, p. 250).
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O período que se estende de 1948 a 1952, Bielschowsky se refere como um
momento  de  amadurecimento  do  desenvolvimentismo,  nesse  sentido,  o  autor
apresenta  alguns  motivos  para  que  houvesse  o  processo  de  amadurecimento,  em
primeiro lugar seria o reaparelhamento econômico, resultante que “desde os últimos
anos de guerra, era utilizada para designar a necessidade de ampla reposição de bens
de produção na economia brasileira” (1996, p. 316). De tal maneira “1948-52 foi um
período  áureo  da  ideologia  do  nacionalismo  econômico,  aquele  da  campanha
nacionalista do petróleo” (BIELSCHOWSKY, 1996, p. 317). Na mesma perspectiva Lucilia
Neves Delgado afirma que desde o período pós-1930 até o golpe militar de 1964, o
nacionalismo “pode ser considerado uma das características mais significativas de uma
conjuntura histórica e, portanto, um de seus substratos” (2007, p. 361).

Como mencionado acima, o movimento nacionalista era plural, como pode ser
visto na Frente Parlamentar Nacionalista, constituída por vários partidos políticos, tais
como o PTB, PSD, PCB e até mesmo a UDN. No entanto, o nacionalismo com aspectos
populares se fortaleceu após a campanha “O Petróleo é nosso”, pois com a “a criação
da Petrobrás, em 1953, coroou de sucesso as jornadas em defesa do petróleo nacional.
Desde então, o nacionalismo se identificou, cada vez mais, com a ideia de apoiar um
processo de desenvolvimento centrado nas ‘forças sociais e econômicas da nação’”
(MOREIRA, 2003, p. 170). Ainda para Vânia Maria Losada Moreira, durante o período
de 1946 a 1964, o nacionalismo pode ser dividido em duas correntes, uma que ela
denomina de nacional-desenvolvimentismo, e a outra nacionalismo-econômico, sendo
que  a  primeira  estava  mais  vinculada  ao  Instituto  Superior  de  Estudos  Brasileiros
(ISEB), e a segunda, mais vinculada aos grupos de esquerda e de caráter popular. O
movimento  nacionalista  se  mobilizou  pelas  questões  como  a  “industrialização,  a
presença do capital  estrangeiro,  a  reforma agrária  e  o  pacto  social  e  político  que
deveria  orientar  e  sustentar  o processo de ‘desenvolvimento nacional’”  (MOREIRA,
2003, p. 170).

Apesar  de  interessante  a  interpretação  sobre  as  duas  tendências  de
nacionalismo mencionado por Moreira, avaliamos que a tendência do nacionalismo
econômico  denominada  pela  autora,  poderia  ser  substituído  por  nacionalismo
autônomo e reformista, de modo que tal tendência propunha, defendia e propagava
as  reformas  de  base,  e  principalmente  a  reforma  agrária,  para  superar  o
subdesenvolvimento  brasileiro.  Além  do  mais,  poderíamos  mencionar  mais  uma
tendência,  os  antinacionalistas1,  que  foi  se  constituindo  após  a  Segunda  Guerra
Mundial, e se consolidando após a criação da Escola Superior de Guerra (ESG), dentre
seus representantes estava o general Juarez Távora, que defendia a participação do
capital estrangeiro no desenvolvimento econômico brasileiro, como na exploração do
petróleo.  

 Os  nacionalistas  autônomos  e  reformistas  propunham  uma  “aliança  dos
‘setores  sociais  populares’  (proletários,  camponeses  e  progressistas)  na  defesa  da
industrialização  e  de  reformas  estruturais,  sobretudo  a  agrária,  para  viabilizar  a
elevação do padrão social e econômico da população brasileira” (MOREIRA, 2003, p.

1  Não será possível fazer uma reflexão aprofundada sobre essa tendência, mas dentre seus principais expoentes
estavam os seguintes militares: Cordeiro de Farias,  Juarez Távora, Idálio Sardenberg, Goubery do Couto e Silva,
Antônio Carlos da Silva Murici, Emílio Rodrigues Ribas Júnior, Jurandir de Bizarria Mamede, Ernesto Geisel, Rodrigo
Otávio Jordão Ramos, Edmundo Macedo Soares e Eduardo Domingues de Oliveira.
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172).  De modo que, o objetivo principal dos nacionalistas autônomos e reformistas
“não seria a industrialização, mas a melhoria da qualidade de vida da população rural e
urbana.  Entendiam  que  os  maiores  obstáculos  a  esses  objetivos  eram  o  capital
internacional  e  os  latifundiários  e  a  burguesia  nacional  vinculada  ao  capital
estrangeiro” (KUNHAVALIK, 2009, p. 148). 

A Frente Parlamentar Nacionalista (FPN), fundada em 1956 por parlamentares
de diversos partidos políticos inclusive alguns vinculados a UDN, passou a ter cada vez
mais projeção a partir de 1961, ocasião da posse de João Goulart na presidência da
república,  “a  FPN contribuiu  enormemente  para  a  difusão  das  teses  nacionalistas,
reformistas e desenvolvimentistas, tanto nos poderes Executivo e Legislativo em nível
federal,  como também na sociedade civil” (DELGADO,2002, p.  363)”.  Nesse mesmo
sentido,  o “recrudescimento do nacionalismo, resultante  do avanço das esquerdas,
contribuía para acender o debate sobre as perspectivas de longo prazo da economia
brasileira, ao estimular a discussão sobre a afirmação econômica e política da nação”
(BIELSCHOWSKY,  1996,  p.  410).  Com  a  chegada  de  Jango  à presidência  em  1961,
frações  nacionalistas  e  de  esquerda,  começam  a  pressioná-lo,  para  conduzir  às
reformas  de  base,  dentre  “os  que  defenderam  tais  posições,  destacaram-se  o
movimento  sindical,  particularmente  o  Comando-Geral  dos  Trabalhadores,  as  Ligas
Camponesas, a UNE, setores subalternos das Forças Armadas e a Frente Parlamentar
Nacionalista” (KUNHAVALIK, 2009, p. 149). 

As disputas dos projetos de desenvolvimento econômico brasileiro não ficou
restritos as organizações da sociedade civil, ela também penetrou os quartéis. Um dos
espaços privilegiados para as discussões foi o Clube Militar, os anos 1950 e início de
1960,  foram  de  debates  acalorados  entre  os  militares  nacionalistas  e  os
antinacionalistas tanto para a disputa da diretoria do clube, quanto para discutir os
problemas econômicos, sociais e políticos brasileiros. A revista do Clube Militar, foi um
importante veículo de divulgação e defesa tanto para a corrente nacionalista, quanto
para a antinacionalista, em abril de 1949, os editores da revista escreveram acerca da
siderúrgica de Volta Redonda, dizendo que, 

Volta Redonda é a menina dos nossos olhos, é o suporte poderoso
dos nossos entusiasmos patrióticos, é uma clarinada de esperanças e
de certezas em meio a tantas nuvens pardacentas que sombreiam os
nossos  horizontes.  Quando tudo em derredor  nos  aparece envolto
nas cores da dúvida ou do desalento, quando os pessimistas destilam
o  seu  desânimo,  os  cínicos  e  os  espertalhões  apregoam  a  nossa
incapacidade e defendem o nosso agrarismo colonial, quando forças
econômicas estrangeiras conspiram contra a nossa indústria – a usina
levanta-se  diante  do  Brasil  e  aponta-lhe  o  caminho  do  futuro,  e
ensina-lhe a lição do patriotismo atuante e libertador. [...] Agora, o de
que se trata é de defendê-la contra as maquinações dos trustes de
aço,  contra  todos  os  fatores  negativos,  de  natureza  interna  ou
externa,  que  conspirarem  contra  seu  funcionamento  (REVISTA  DO
CLUBE MILITAR, nº 96, abril de 1949, p. 03).
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Percebe-se que os editores da revista estavam tecendo críticas contra quem
defendia que o Brasil deveria ter uma economia pautada em produtos primários, e na
industrialização  associada  e  dependente,  ou  seja,  estavam  deixando  sua  posição
contrária a estrangeirização da economia brasileira. No mês de junho, o editorial da
revista escreve que o povo brasileiro e as Forças Armadas deveriam estar alertas em
relação a certos raciocínios quando se analisa atual  situação econômica do país,  o
mesmo  editorial  faz  uma  acusação  contundente  contra  aqueles  que  atrelavam  o
subdesenvolvimento brasileiro,  a incapacidade e a inferioridade do povo brasileiro,
nesse  sentido,  segundo  o  editorial,  quem  pensava  assim  eram  derrotistas  e
colonialistas, e isso conduzia a uma percepção de que o Brasil deveria ser tutelado. 

Fazendo uma crítica aberta aos que defendiam a subalternização do Brasil ao
capital internacional, enfatiza: “Somos incapazes. E se o somos, entreguemo-nos a um
que seja capaz. Não temos, dentro de nós mesmos, energia e ciência para solucionar
nossos problemas. E se não as temos, arrimemo-nos a um poderoso, que possua a
força e que seja armado do saber” (REVISTA DO CLUBE MILITAR, nº 98, junho de 1949,
p.  11).  No mesmo editorial,  prossegue  em tom irônico dizendo que  “felizes  como
vassalos,  já  que  não  podemos  sê-lo  como  senhores.  Tal  estado  de  espírito  vive
rondando em torno de nós. E precisa ser combatido, violentamente combatido”, nesse
sentido, temos “que olhar o povo brasileiro como ele realmente é: uma vítima das
condições geográficas pouco favoráveis e de condições socioeconômicas atrasadas e
iníquas” (REVISTA DO CLUBE MILITAR, nº 98, junho de 1949, p. 11). 

2. O exílio dos civis e militares nacionalistas brasileiros no Uruguai

Após o golpe militar, o primeiro escalão do governo deposto de João Goulart, e
seus principais aliados procuraram asilo político em Montevidéu capital do Uruguai.
Também nesse país, se exilou Leonel Brizola e centenas de civis e militares perseguidos
pela ditadura militar brasileira. O exílio no Uruguai residia em vários fatores, entre os
quais, a proximidade com o Brasil,  as históricas vinculações do país vizinho “com a
política, economia e cultura do Rio Grande do Sul, a reconhecida tradição democrática
e republicana do Uruguai, bem como a primazia do respeito à norma constitucional
maior e a percepção de saber-se protegido” (PADRÓS, 2014, p. 98). Porém, o autor
acrescenta  que esses  “atributos,  entretanto,  deixavam o Uruguai  na  mira  da  nova
ordem brasileira,  que  colocou seu  aparato  repressivo  e  seu corpo diplomático em
permanente estado de alerta” (PADRÓS, 2014, p. 98). 

É  mister  destacar  que  ao  longo da ditadura  militar  brasileira,  outros  países
também foram utilizados como preferenciais para o asilo político de brasileiros que
queriam  se  manter  organizado,  como  México,  Bolívia,  mas  sobre  tudo  Chile  e
Argentina. Mas ao Uruguai foram atraídos em grande quantidade partidários de Leonel
Brizola e João Goulart que lá estavam. Com o golpe militar e a instauração da ditadura
militar no Brasil, muitos de seus opositores civis foram presos, exilados e mortos, no
entanto, uma das categorias mais atingida proporcionalmente foi a dos militares.
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Segundo  levantamento  da  Comissão  Nacional  da  Verdade/Programa  das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (CNV/PNUD), no período de 1964-1988, cerca
de 6591 militares desde oficiais generais até soldados, que eram contrários ao golpe
militar,  foram expulsos  das  três  forças  armadas  e  das  polícias  estaduais  no  Brasil.
Desse conjunto, foram expurgados 722 oficiais e 5869 praças. Percebe-se pela tabela
abaixo, que a Aeronáutica e a Marinha foram as forças com mais militares atingidos
entre as praças, com 3190 e 2099 respectivamente, já no exército o número de oficiais
expurgados foi de 354, ou seja, número maior se somados os oficiais da Aeronáutica
da Marinha, os dados na tabela abaixo, ilustram os números. 

Tabela 1: Militares Perseguidos Diagnóstico – CNV/PN UD - Período 1964-1988
Força Oficiais Praças Total
Aeronáutica 150 3190 3340
Exército 354 446 800
Marinha 115 2099 2214
Forças Policiais Estaduais 103 134 237
Total de Oficiais 722
Total de Praças 5869
Total Geral 6591

Fonte: CNV – Comissão Nacional Da Verdade.

Muitos desses militares expulsos e perseguidos após o golpe militar, tentaram
articular de várias formas, no Brasil e/ou no exterior a resistência à ditadura militar,
como é o caso dos três militares que integraram a “Operação Três Passos”, o coronel
R/12 do Exército Brasileiro, Jefferson Cardim de Alencar Osório, 3º sargento da Brigada
Militar do Rio Grande do Sul,  Alberi  Vieira dos Santos e o 3º sargento do Exército,
Firmo  Chaves.  Os  três  respectivos  militares  foram  expulsos  de  suas  respectivas
corporações militares, logo após o golpe de 1964 e se exilaram no Uruguai3. 

2.1 Leonel de Moura Brizola e seus planos de insurreição no Uruguai

Enquanto muitos brasileiros entre civis e militares, buscaram se refugiar fora do
Brasil logo após o golpe militar, Leonel Brizola permaneceu no país clandestinamente
por mais de um mês, refugiando-se em diversas casas de amigos no Estado do Rio
Grande do Sul, até escolher o Uruguai para o exílio, país onde chegou em 7 de maio de
1964. Tudo indica que a permanência no Brasil durante esse tempo, se justifica pelo
fato  de  Brizola  ter  esperanças  de  organizar  alguma  resistência  aos  golpistas,  no
entanto, com o passar dos dias ele “percebeu que a população não estava disposta a
se levantar contra a ditadura. Sem muitas ilusões, o político pediu à mulher que fosse
para junto do irmão no Uruguai” (LEITE, 2015, p. 42). Para isso, “Obteve então a ajuda
de Wilson Vargas, ex-deputado, para levar Neuza e os filhos para Montevidéu” (LEITE,
2015, p. 42). Poucos dias depois, em 7 de maio, em uma operação de resgate no litoral

2  Refere-se a todos os militares graduados ou oficiais que são transferidos para a reserva remunerada.
3  A título de informações, é necessário dizer que não será possível detalhar nesse artigo, as particularidades do
exílio de cada um dos militares acima mencionados, tal análise foi realizada em minha tese de doutorado intitulada
“Operação  Três  Passos  (1965):  movimento  de  insurreição  e  resistência  contra  a  ditadura  militar  brasileira ”,
disponível no banco de teses e dissertações do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual
do Oeste do Paraná-Campus de Marechal Cândido Rondon.
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do Rio Grande do Sul a cerca de 100 quilômetros da capital,  Manoel Soares Leães,
piloto de João Goulart aterrissou para resgatar Brizola e levá-lo ao Uruguai.

Ao chegar no exílio, Brizola começou a organizar o retorno ao Brasil através de
uma insurreição armada, dessa forma, começa a liderar um grupo de pessoas ao seu
entorno. Em relação aos grupos formados em torno de Jango e Brizola, Herbert José de
Sousa4 em depoimento a Ricardo Gontijo, falou sobre a divisão dos asilados em torno
desses dois políticos, disse ele:

Assim que nos instalamos em Montevidéu, nos demos conta de que
do lado brasileiro, entre os exilados, havia dois grupos. O do Brizola e
o  do  Jango.  Lados  diferentes,  paralelos,  que  raramente  se
encontravam e  que  posteriormente  nunca  se  encontrariam,  até  a
morte de Jango. Em torno do Brizola forma-se o grupo que cria dois
tipos de comando, um político e outro militar. O primeiro, pensava na
volta ao Brasil, acabar com o golpe pela via revolucionária e retomar
o processo interrompido. Ele se constituía pelo próprio Brizola, Neiva
Moreira,  Max da Costa Santos,  Paulo Schilling,  coronel  Dagoberto,
Aldo Arantes e eu [Betinho]. Reuníamo-nos quase todos os dias para
discutir (e rediscutir) a situação e traçar (e retraçar) planos. Vivíamos,
realmente,  o  nervosismo  de  um  esquema  revolucionário.  Não
sabíamos muito bem como seria, mas tínhamos certeza que nossa
missão era acabar com o golpe (GONTIJO, 1988, p. 89).

Percebe-se que mesmo no exílio, tanto Jango quanto Brizola, cada um com sua
estratégia  eram  lideranças  importantes,  e  congregavam  em  torno  de  si,  grande
número  de  exilados,  evidencia-se  que  Jango  continuou  com a  postura  de  antes  e
durante  o  golpe  em  não  optar  pela  luta  armada,  tentando  uma  possibilidade  de
negociação para o retorno ao poder. Leonel Brizola também permanecia com a mesma
postura de sempre, em não aceitar negociações pelo alto, sempre acreditando que a
única forma de demover os golpistas era através da luta armada. Apesar de Leonel
Brizola  não descartar  a  possibilidade de guerrilha,  inicialmente ele  acreditava  mais
numa possível sublevação militar com apoio civil, pois, ele tinha muito prestígio com os
militares  expulsos  (das  Forças  Armadas  e  da  Brigada  Militar)  e  dos  militares  de
esquerda que ainda permaneciam dentro dos quartéis do exército e da Brigada Militar,
como veremos a seguir. 

Em  fevereiro  de  1965,  as  autoridades  uruguaias,  cederam  as  pressões  da
ditadura  militar  brasileira  e  confinaram  Leonel  Brizola  no  Balneário  de  Atlântida
localizado a 45 km de Montevidéu, lá permanecendo até 1971 sob controle policial.
Contudo, Brizola não respeitava as normas imposta pelas autoridades uruguaias, tendo
inclusive  grande  liberdade  de  deslocamento,  inclusive  era  muito  comum  seu  o
deslocamento para Montevidéu, local que permanecia por longos períodos fazendo
suas  articulações  na  organização  de  uma  possível  ação  armada  para  derrubar  a
ditadura militar. A maioria das fontes5 utilizadas nesse artigo, indicam  que Brizola,

4  Mais conhecido como Betinho, sociólogo brasileiro e ativista dos Direitos Humanos. 
5  Dentre as quais pode ser mencionada, os depoimentos de Jefferson Cardim de Alencar Osório, Alberi Vieiras dos
Santos e Firmo Chaves nos autos do processo nº 335/1965; entrevista concedida por José Wilson da Silva para o
autor desse trabalho em 18/12/2018 e A obra “O tenente vermelho” de José Wilson da Silva entre outros. 
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possuía uma assessoria político-militar  que colaborava nessa articulação,  entre eles
pode-se  mencionar,  o  economista  Paulo  Schilling,  Eno  Cristiano  Becker,  tenente-
coronel da brigada militar Átila Cavaleiro Escobar, o ex-deputado federal Max da Costa
Santos,  coronel  Dagoberto  Rodrigues,  tenente  José  Wilson  da  Silva,  Dilvo  Araújo,
Moysés  Kupperman,  tenente  Nilo  Silveira,  Capitão  Alfredo  Ribeiro  Daudt,  Paulo
Valente, o advogado Elizeu Torres, engenheiro Djalma Maranhão e os estudantes Aldo
Arantes e Herbert José de Souza da UNE.

Em torno de Brizola estavam aqueles que não acreditavam numa negociação
política com a ditadura militar,  e grande parte desses eram do Rio Grande do Sul.
Desse modo, formaram uma espécie de grande comando que tinha como integrantes
“Neiva Moreira, Paulo Schllling, Max da Costa Santos, coronel Dagoberto Rodrigues,
Elizeu Torres, engenheiro Maranhão, eu Aldo Arantes e Betinho colega Herbert José de
Souza [...].  A ideia era fazer um trabalho sério de reagrupamento” (SILVA,  2011, p.
135).  José  Wilson  da  Silva,  a  pedido  de  Brizola,  ficou  responsável  por  elaborar  o
primeiro planejamento para a retomada do poder no Brasil, segundo ele,  

[…] fazer um planejamento para ações em Porto Alegre, e se possível
para  o  Rio  Grande.  Ora,  um  planejamento  sem  saber  com  que
contávamos, sem termos, a esta altura, a realidade da situação, era
difícil.  Mesmo  assim,  rabisquei  uma  estrutura  mínima  capaz  de
permitir o início de uma ação de resposta, usando militares cassados,
militares  que  contávamos  ou  viéssemos  a  contar  dentro  de
determinados  quartéis,  meios  de  locomoção  e  grupos  de  civis
estruturados e sob comando designados.  Seria uma ação perecida
com a de 1930. Em cima destas exigências mínimas, depois de muitas
conversas  com  Brizola,  começamos  a  levantar  e  encaminhar  o
trabalho.  A  cada  contato  ou  visita  de  um  companheiro,  Brizola
procurava enquadrá-los numa ponta desse esquema” (SILVA, 2011, p.
136).  

Com essa estrutura, e mais um conjunto significativo de ex-militares do Exército
e  da  Brigada  Militar,  vinculados  às  mobilizações  nacionalistas  e  a  Campanha  da
Legalidade,  que possibilitou a  Leonel  Brizola  criar  o  MNR (Movimento Nacionalista
Revolucionário).  Primeiramente  os  setores  reunidos  em  torno  do  MNR,  buscaram
estabelecer contatos com múltiplos agrupamentos de esquerda que continuavam no
Brasil  para  planejar  uma ação  pela  derrubada  da  ditadura  militar.  Dessa  maneira,
iniciou-se  um  “trabalho  dos  então  denominados  ‘pombos-correios’6:  exilados  que
partiam  de  Montevidéu  com  instruções  de  Brizola,  originando  também  a  ida  de
militantes  brasileiros  de  esquerda ao  Uruguai  para  o  intercâmbio  de informações”
(LEITE, 2015, p. 77). 

Segundo José Wilson da Silva em seu livro “O tenente vermelho” os exilados do
sul, até pela proximidade e influência de Brizola, passaram “a desenvolver um intenso
intercâmbio de informações. Os emissários passaram a ser constantes, também com
muitos  exageros  e  informações  nem sempre  confirmadas,  embora eivadas  de  boa

6  Um dos pombos-correios de Brizola foi Alberi Vieira dos Santos, subcomandante e idealizador da “Operação Três
Passos”, de meados de 1964 até 1965, ele fez cinco viagens para o Brasil trazendo e levando informações para
Leonel Brizola. 
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vontade” (SILVA, 2011, p. 135-136). Era de fato um trabalho que exigia elevado nível
de  complexidade  organizacional,  principalmente  pelo  fato  de  estarem  sendo
constantemente vigiados pela ditadura militar brasileira em território uruguaio, sendo
que, inúmeras vezes os organizadores do movimento não poderiam ter certeza com
quem estavam falando, por isso mesmo, a necessidade de fazer frequentes checagens
nos colaboradores e nas informações, visto que, o “serviço de informações do regime
estava aí mesmo, os aventureiros e conservadores também, e por causa de um deles
poderíamos entregar sinceros correligionários” (SILVA, 2011, p. 136).

A primeira edição da obra José Wilson da Silva mencionada acima, é de 1987, e
como na sua segunda edição em 2011, não foi feito alterações, o autor portanto não
trabalhou com a documentação do CIEX (Centro de Informação do Exército). Todavia,
as informações de Silva, coincidem com as informações registradas na documentação
do CIEX, mas esse trabalho não deu conta de analisá-la, José Wilson da Silva, um dos
assessores de Leonel Brizola no Uruguai, em entrevista concedida para esse estudo em
18/12/2018, afirmou que Jango nunca participou das reuniões e da organização do
movimento armado no Uruguai, organização essa, pensada desde os primeiros dias do
exílio. Nos primeiros dias de maio de 1964, a primeira reunião entre os exilados para
tratar sobre o assunto, foi organizada pelo coronel Jefferson Cardim de Alencar Osório,
coronel Pedro Alvarez e o advogado Eliseu Gomes Torres ex-chefe da SUPRA7. 

Foi discutido nesse encontro a ideia de formar um comando no exílio e entrar
em Santa Vitória do Palmar-RS limítrofe com Uruguai, a justificativa da escolha desse
município por parte dos organizadores se dava pelo fato de ser um local turístico, a
intenção  era  tomar  por  meio  de  uma  ação  armada  essa  cidade  e  pedir  ajuda
internacional. Em um movimento dessa natureza era muito provável que seriam todos
facilmente  presos,  porém  o  que  motivava  alguns  para  realizar  a  ação,  seria  uma
espécie de grito internacional a fim de mostrar ao mundo que o Brasil estava vivendo
sobre um golpe de Estado. Entretanto, após inúmeras ponderações, foi decidido que
não havia condições para essa ação. 

Quando Brizola chegou ao exílio no Uruguai,  comentou com alguns exilados
que havia deixado um esquema no Brasil recolhendo fundo para o pessoal no exterior,
dessa  maneira,  boa  parte  dos  exilados  não  precisariam  buscar  a  sobrevivência
trabalhando  no  país  e  assim,  poderiam  contribuir  na  organização  do  movimento
armado para retomar o poder no Brasil. Segundo José Wilson da Silva, em entrevista
para esse trabalho,  afirma que pela aproximação de militância que havia na época
entre o PTB e o PCdoB de Porto Alegre, facilitou para que no início de maio de 1965,
conseguissem levar o primeiro8 militante brasileiro e integrante do PCdoB de Porto
Alegre para Montevidéu, e este começou a levar pessoas para lá, começando assim, a
primeira fase para reestruturar uma resposta que se opunha à ditadura militar a partir
do Rio Grande do Sul. Poucos dias após a chegada de Brizola, o hotel onde ele estava
hospedado  estava  cheio  de  agentes  da  repressão,  por  conseguinte,  boa  parte  da
organização dessa primeira fase ficou comprometida. 

7  Superintendência da Política Agrária (SUPRA), órgão hoje, conhecido como Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária. 
8  Não mencionou o nome do militante. 
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Diante disso, houve necessidade de iniciar uma segunda fase de organização
com outras  pessoas  do Rio Grande do Sul,  de acordo com José Wilson (2018),  ele
próprio  veio  algumas  vezes  de  forma  clandestina  para  Porto  Alegre,  organizar  o
movimento.  Nessa fase  da organização,  teve momentos  de grandes avanços,  dado
que, muitos militares que não foram identificados pela ditadura militar e ligados ao ex-
governador, permaneceram no exército e na brigada militar. 

Devido ao prestígio que Leonel Brizola gozava entre os militares principalmente
da brigada, mas também de frações do exército que ainda permaneciam nas unidades
militares, em final de 1964, houve uma tentativa de ação armada no Rio Grande do Sul
que ficou conhecida como “Operação Pintassilgo”.  Parte da Operação estava sob o
comando  do  capitão  aviador  Alfredo  Ribeiro  Daudt,  expurgado  da  Força  Aérea
Brasileira logo após o golpe militar, no entanto ela foi descoberta e desarticulada antes
mesmo de seu início, 

[…] na tentativa de repetir o que acontecera na Cadeia da Legalidade
em 1961, Brizola, que ainda contava com grande simpatia da Brigada
Militar, planejou a tomada do Palácio Piratini, sede do governo em
Porto  Alegre,  e  o  ataque  ao  quartel  da  Polícia  do  Exército.  Era  a
tentativa de desencadear uma sublevação militar com a participação
de  grupos  civis  que  ficou  conhecida  como  Operação  Pintassilgo
(LEITE, 2015, p. 77).

Em  novembro  de  1964,  Alfredo  Ribeiro  Daudt  foi  preso  em  Porto  Alegre
quando embarcava para Montevidéu, e tudo indica que essa ida seria para consultar
Brizola sobre os últimos detalhes da operação. O capitão Daudt estava de posse de
parte  do  planejamento  da  ação,  na  referida  documentação  apreendida  continha
detalhes da insurreição, inclusive teria a participação de frações do Exército e da Força
Aérea Brasileira, de um contingente significativo da Brigada Militar e de grupos de civis
organizados, o objetivo seria tomar diversos quartéis no estado do Rio Grande do Sul.
Após “tomar a Base Aérea de Canoas  e os  quartéis  dos  18º e  19º  Regimentos  de
Infantaria.  Após  essas  ações,  os  asilados  atravessariam a  fronteira  e  assumiriam o
comando do movimento” (LEITE, 2015, p.19).

Na entrevista, José Wilson da Silva (2018), comenta que após a organização de
levante armado passar vários reveses durante o ano de 1964, no início de 1965 as
articulações de Leonel Brizola já estavam atingindo o Paraná e o Sul do Mato Grosso,
havia  gente  pra lhes  dar  cobertura  para  fazer  uma entrada e tomar  uma ou duas
cidades no Rio Grande do Sul. Pelo fato de terem uma sólida estruturação em Porto
Alegre, possivelmente, desembarcariam na capital gaúcha, porém, por problemas de
informações, as ações eram sempre adiadas. 

Diante das inúmeras postergações em relação ao início da luta armada contra a
ditadura  militar,  o  coronel  do  exército,  Jefferson  Cardim  de  Alencar  Osório,  o  3º
sargento da Brigada Militar, Alberi Vieira dos Santos e o 3º sargento do exército Firmo
Chaves, e todos exilados no Uruguai, decidiram vir para o Brasil em março de 1965 e
promover  uma  ação  insurrecional  armada.  Mais  conhecida  como  “Operação  Três
Passos” em função de ter iniciado a ação armada no município de Três Passos, Rio
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Grande do Sul, mas o QG9 aconteceu no município de Campo Novo, próximo a Três
Passos. A escolha da região para iniciar o movimento insurrecional, foi de Alberi Vieira
dos  Santos,  subcomandante  do movimento  e  o  planejamento da  operação,  foi  de
responsabilidade de Jefferson Cardim de Alencar Osório, que assumiu o comando do
movimento. O 3º sargento Firmo Chaves, não participou do planejamento, mas aceitou
participar do movimento. 

Tudo indica, que os motivos pelos quais, Jefferson Cardim e Alberi escolheram
o norte e noroeste do Rio Grande do Sul para iniciar o movimento, deve-se ao fato do
quadro social, político, econômico da região, principalmente os conflitos agrários, as
vinculações  de  parte  significativa  da  população  com  o  PTB  de  Goulart  e  Brizola,
também Jefferson Cardim havia servido em quartéis na região, o vasto conhecimento
que  Alberi  possuía,  visto  que,  havia  comandado  alguns  destacamentos  da  Brigada
militar na região, e como era pombo-correio de Brizola na articulação de um levante
armado, aproveitou os contatos e legitimidade, para em nome de Brizola, mas sem seu
consentimento10, iniciar o movimento. 

3. Saída de montevidéu para Campo Novo – RS

Faltando poucos dias para completar um ano do golpe e ditadura militar no
Brasil, na noite do dia 18/3/1965 às 22h, Jefferson Cardim de Alencar Osório, Alberi
Vieira dos Santos e Alcindor Ayres saíram de Montevidéu em direção a Campo Novo –
RS,  em  um  táxi  contratado  e  se  deslocaram  para  Rivera.  Na  mesma  noite,  outro
integrante do movimento, o ex-sargento do exército Firmo Chaves se deslocou de trem
até Rio Branco, cidade uruguaia, cruzou a fronteira com o Brasil e foi até Porto Alegre,
com intuito reunir mais pessoas, principalmente militares que haviam sidos expulsos
das fileiras das Forças Armadas e da Brigada Militar após o golpe a irem até Campo
Novo-RS a fim de se integrarem ao movimento. Na imagem abaixo, está demonstrado
o trajeto dos militares até Campo Novo-R

9  Sigla que no vocabulário militar significa Quartel General, ou espaço ocupado por oficiais generais. Nesse estudo,
estamos utilizando este termo para nos referirmos ao local de encontro, organização e tomada de decisão para a
operação que estava prestes a ser realizada.   
10  A título de informações, é necessário dizer que não será possível abordar nesse artigo, a não participação de
Leonel  Brizola  no  referido  movimento,  tal  análise  foi  realizada  de  forma  pormenorizada  em  minha  tese  de
doutorado intitulada “Operação Três Passos (1965): movimento de insurreição e resistência contra a ditadura militar
brasileira”, disponível no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual do Oeste do Paraná-
Campus de Marechal Cândido Rondon.

53



Figura 1: Itinerário Montevidéu à Campo Novo

Fonte: Base cartográfica IBGE (2016). JUSTIÇA MILITAR FEDERAL – Autos do processo
nº 335 – 5ª Auditoria Militar  – Curitiba (PR).  Sistemas de Coordenadas Geográficas
SIRGAS – 2000. Elaboração do mapa: Raquel A. Meira (2020). Organização dos Dados:
Leomar Rippel (2020). 

O primeiro grupo chegou em Rivera no início da manhã do dia 19 de março de
1965, providenciaram outro táxi que deveria conduzi-los para Santa Maria-RS, e por
volta das 10h00 da manhã saíram de Rivera e no final da tarde chegaram em São Sepé.
Pelo fato de Alcindor Ayres residir nesse município, ali permaneceu na incumbência de
tentar  angariar  mais  pessoas  e  levar  até  Campo  Novo-RS  para  se  integrarem  ao
movimento.  Jefferson Cardim e Alberi,  continuaram a viagem até Catuípe-RS, onde
dormiram, logo ao amanhecer seguiram para a  casa de Silvano Soares dos Santos,
irmão de Alberi, situada às margens do Rio Turvo, ali chegaram no início da tarde do
dia 20/03/1965.

Jefferson Cardim solicitou a Valdetar ir à cidade de Três Passos, e lá observar a
localização da Prefeitura, do correio, dos Postos de Gasolina, dos Bancos, da delegacia
de polícia,  das casas comerciais,  do destacamento da Brigada Militar  e do presídio
local, bem como as saídas e entradas da localidade. Também no Destacamento, era
para Valdetar procurar pelo comandante da guarda a fim de saber a época da inclusão
de voluntários  na Brigada Militar,  e  nessa ocasião,  procuraria  verificar  o  efetivo,  a
localização dos materiais bélicos, após isso, deveria elaborar um croqui da cidade com
os pontos que julgava estratégicos. 

Outra missão dada por  Jefferson Cardim a Valdetar,  seria  tentar  atrair  mais
adeptos  ao  movimento,  desse  modo,  na  mesma  noite  que  seria  deflagrado  o
movimento – dia 26/03/1965, Valdetar que morava próximo da escola rural onde era
professor,  e  também  exercia  o  cargo  de  presidente  do  clube  de  futebol  da
comunidade,  marcou  um  jatar  e  uma  reunião  com  os  seus  integrantes,  com  a
justificativa de tratar assuntos pertinentes ao clube de futebol. 

Ao chegar em Porto Alegre, Firmo Chaves, tentou contato com o ex-sargento
Araken Vaz Galvão,  e  por intermédio desse,  fazer contato outros ex-sargentos  que
estariam  naquela  cidade,  e  dali  seguiriam  para  Campo  Novo-RS,  porém,  quando
chegou na Capital gaúcha, não conseguiu localizar o ex-sargento Arakem. Diante disso,
convidou Adamastor Antonio Bonilha, militante do PCB e antigo conhecido de Caxias
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do Sul,  a  integrar-se  ao  movimento,  após ter  concordado com o convite de Firmo
Chaves, dirigiram-se de ônibus no dia 23 de março para Cruz Alta e no dia seguinte,
também  de  ônibus,  foram  para  Catuípe-RS.  Conforme  combinado,  procuraram  o
prefeito da cidade de nome Frizo, que determinou o transporte dos dois até Campo
Novo-RS, onde se encontravam Jefferson Cardim, Alberi e outros companheiros, ali se
hospedaram na casa de Silvano Soares dos Santos, irmão de Alberi Vieira dos Santos.

Alcindor Ayres, que havia ficado em São Sepé-RS para tentar conseguir pelo
menos 20 homens a se integrarem ao movimento, se deslocou no início da noite do
24/03/1965  para  Campo  Novo-RS  com  apenas   4  homens,  sendo  eles,  seu  irmão
Manoel Ayres, Alípio Charão Dias, Silvino Souza Fraga e Odilon Vieira. Como o próprio
Jefferson  Cardim  de  Alencar  Osório  afirmou  em  seu  diário,  ele  e  Alberi  estavam
aguardando vinda de Alcindor  Ayres  com aproximadamente 20 homens e mais  10
sargentos que Firmo Chaves deveria trazer de Porto Alegre. A expectativa de Jefferson
Cardim era formar um grupo com aproximadamente sessenta homens, dentre eles 12
sargentos, mas como isso não se concretizou, precisou reformular e deduzir fases do
planejamento inicial.  

O grupo permaneceu até dia 25 de março em um bivaque11, no sítio de Silvano
e, em seguida, um novo QG foi instalado em um galpão no sítio de Euzébio Dorneles
em Campo Novo-RS. Logo após o almoço do dia 25 de março de 1965, Alberi saiu para
providenciar  o  transporte  do  pessoal  e  um  carro  para  Jefferson  fazer  o
reconhecimento da cidade de Três Passos,  todavia,  ao regressar por volta das  17h
horas, informou a Jefferson Cardim que não havia conseguido viatura.  Mas como o
início  do  movimento  estava  marcado  para  iniciar  naquela  noite  de  25/03/1965,
precisariam impreterivelmente conseguir o transporte até Três Passos, do contrário, a
operação teria que ser adiada, mas esse isso, causava muita preocupação ao Jefferson
Cardim,  já  que  a  vizinhança  estava  desconfiada  daquele  grupo  de  pessoas
desconhecidas nas proximidades.

Por  isso,  ao  escurecer,  Euzébio  Antôno  Dornelles  mencionou  que  poderia
conseguir um caminhão com seu amigo Nelson Bones. Jefferson Cardim que estava
fardado com a divisa  de coronel  do Exército,  comandou o deslocamento,  e  foram
todos  caminhando  até  a  residência  do  Nelson,  e  solicitaram  o  empréstimo  do
caminhão,  este  os  emprestou,  mas  não  poderia  conduzir  ele  próprio  o  caminhão
naquele momento, Jefferson solicitou a Silvino Souza Fraga,  o único motorista com
experiência do grupo, que tirasse o caminhão da garagem, e iniciasse o deslocamento
em direção a cidade de Três Passos-RS. 

3.1 Os Camponeses involuntários que integraram o movimento

Dali partiram rumo à Escola Rural onde Valdetar era professor, pois lá estava
com mais  7  agricultores,  que  não  tinham  a  menor  ideia  do  que  estava  prestes  a
acontecer. Ao chegar na escola, Jefferson desembarcou do caminhão e entrou na casa
onde  se  encontravam  jantando,  e  determinou  o  embarque  no  caminhão.  É  muito
provável que Jefferson Cardim também não sabia que os convidados de Valdetar não

11 Mesmo  que  buscando  sempre  o  maior  conforto,  é  uma espécie  de  acampamento  rudimentar  improvisado,
geralmente ao ar livre. 
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tinham conhecimento do que estava acontecendo. De acordo com os depoimentos te
todos os integrantes12 durante o IPM constante no processo nº 335/1965, tudo indica
que dada a confiança que gozava diante dos agricultores, Valdetar organizou-os de
forma tal,  para o instante em que chegasse Jefferson Cardim e os demais, pudesse
passar uma aparência de que não estava sabendo do que se tratava aquela ação, visto
que todos acreditaram estarem diante de uma autoridade militar a serviço do Exército.
Isso  fica  mais  evidente  ainda,  quando  Firmo  Chaves  foi  perguntado  em  seu
depoimento no mesmo IPM em 24/05/1965 em Porto Alegre, sobre a disposição dos
que estavam na escola do professor Valdetar de integrar o grupo, esse respondeu que
todos  “iam  como  tontos  demonstrando  não  saberem,  ao  certo,  o  que  se  estava
passando” (PROCESSO Nº 335). 

Se evidencia tal assertiva, quando Pedro Campos Bones, então com 22 anos em
depoimento no IPM em 03 de maio de 1965 constante no processo nº 335, menciona
que no dia 25 de março, quando participava de um treino de futebol, como integrante
do  Esporte  Clube  15  de  novembro  de  Lageado  Biriba  (São  Miguel),  município  de
Campo Novo-RS,  foi  abordado  por  Valdetar  Dornelles,  professor  da  Escola  Rural  e
presidente da associação esportiva a que pertencia. Este o convidou para participar à
noite seguinte de uma galinhada que oferecia em sua casa, o encontro segundo Pedro
Bones, tinha por objetivo reunir os associados do Esporte Clube, a fim de tratarem da
programação de um torneio a ser realizado no mês de maio. Também pediu a Pedro
Campos Bones para convidar os demais jogadores para tal reunião. 

Outro agricultor que integrou o grupo liderado por Jefferson Cardim, foi Adão
Oliveira da Silva, em seu depoimento no 1º Batalhão de Fronteiras em Foz do Iguaçu
no dia 03/06/1965 constante no processo nº 335, mencionou que suas relações com o
professor tornaram-se mais frequentes a partir de novembro, quando deu baixa do
Exército, e tornou-se sócio de um time de futebol do qual Valdetar era presidente. Por
isso, no dia 25, durante o treino de futebol, foi convidado por Pedro Bones, para uma
galinhada na casa de Valdetar na noite de 26/03/1965, visto que, após o jantar haveria
uma reunião para tratar de assuntos de futebol, o referido convite foi a mando do
próprio Valdetar. Nesse mesmo sentido, Antônio Riberio Vogt, em seu depoimento,
falou  que estava  treinando  futebol  perto  da  casa  do professor  Valdetar  quando  o
mesmo  o  convidou  para  uma  galinhada  em  sua  casa,  por  isso,  ao  anoitecer
compareceu ao local.

 Adão  ainda  se  encontrava  na  mesa,  quando  chegou  o  caminhão,
desembarcando Jefferson Cardim, dizendo que todos estavam presos, e que ninguém
sairia. Ocasião em que Adão, disse que estava acompanhado de seu irmão menor de
idade, e este não poderia ser preso em face disso, o coronel determinou que seu irmão
saísse. Em seguida, todos embarcaram no caminhão e partiram para Três Passos que
ficava em torno de 30 km.

Outro  que  acabou  de  forma não voluntária  participando  do movimento foi
Reinoldo  Von  Groll,  que  na  época  tinha  52  anos  de  idade.  Segundo  ele,  não  foi
convidado para participar da janta na casa de Valdetar, mas naquele dia, teve notícias
de  que  havia  uma  correspondência  para  si,  em  um  bolicho  próximo  à  escola  de
Valdetar, e por isso, foi busca-la, que no campo da escola estavam alguns conhecidos

12  Com exceção de Virgílio Soares de Lima que começou a integrar o grupo em Santo Antônio do Sudoeste.
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seus,  dentre  eles,  Arsênio Blatt,  Pedro  Campos  Bones,  Antônio  Ribeiro  Volgt,  João
Batista  Figueira,  Valdetar  e  Adão  Oliveira  da  Silva,  naquele  momento,  já  haviam
terminado de jogar futebol, no boliche também se encontrava João Antônio Jacques.
Em  seguida,  juntamente  com  seus  conhecidos  foram  para  a  casa  do  Valdetar,
enquanto  preparavam  a  galinhada,  ficaram  conversando,  tomando  chimarrão  e
falando sobre a construção de um galpão no campo de futebol.

Também João Batista Figueira, em seu depoimento no IPM em dia 25 de março
de 1965, disse que por volta do meio dia, estava em sua casa quando Pedro Campos
Bones chegou e lhe falou que haveria uma reunião na casa do professor Valdetar, e
que  o  declarante  deveria  comparecer.  Em  face  disso,  ao  anoitecer,  foi  à  casa  do
professor Valdetar, e lá encontrou Adão de Oliveira, Pedro Campos Bones, Reinoldo
Vol Groll, Antônio Vogt e Arsênio Blatt todos tomando chimarrão e preparando uma
galinhada. Dirigiu-se ao professor e perguntou sobre a finalidade da reunião, e este
respondeu-lhe que era para tratar de futebol, que depois da galinhada resolveriam o
assunto.

Como deixaram para tratar dos assuntos referentes ao futebol após a refeição,
por volta de 22 h enquanto comiam, se aproximou um caminhão transportando vários
homens, alguns desembarcaram e entraram na casa, um deles era o coronel Jefferson
Cardim de Alencar Osório,  estas  pessoas  disseram pertencer ao serviço secreto do
Exército,  e  que  por  ordem  do  general,  todos  deveriam  acompanhá-los.  Sem
alternativa, todos embarcaram no caminhão 

Segundo  as  afirmações  acima,  o  grupo  o  qual  Valdetar  se  comprometeu  a
organizar  para  fazer  parte  do movimento,  não  foi  previamente  avisado  do que se
tratava.  Valdetar  aproveitando de sua credibilidade  de  professor  na  escola  rural  e
sabedor de que nas pequenas comunidades, uma das poucas formas de convivência
coletiva é justamente a escola e a igreja, organizou uma galinhada com a justificativa
de realizar uma reunião de interesse da coletividade. Desse modo, há fortes indícios,
de que assim agiu por receio de não conseguir o consentimento dos agricultores para
integrar o movimento, a intenção foi surpreendê-los para que não esboçassem reação,
em relação às ordens de Jefferson Cardim que se apresentou em nome do Exército. 

Pode-se deduzir que  Valdetar esperava algumas palavras de Jefferson Cardim
direcionada  ao  grupo,  justificando  tal  ação,  mas  Jefferson,  resumiu-se  apenas  em
determinar  a  todos  para  que  embarcassem  no  caminhão.  Mesmo  assim,  Valdetar
relutou, indagando que nada fora esclarecido por parte do comandante às pessoas que
estavam  em  sua  casa,  do  que  se  tratava,  mas  Jefferson  apenas  determinou  o
embarque,  diante  disso,  Valdetar  pediu a  todos cumprirem as  ordens de Jefferson
Cardim. 

Prosseguiram  a  viagem  em  direção  a  Três  Passos,  onde  chegaram
aproximadamente  à  1  h  da  manhã  de  25  de  março de  1965.  Provavelmente  com
intuito de dificultar a comunicação aos maiores centros, pararam a viatura na entrada
da cidade e Jefferson Cardim determinou que Arsênio Blatts e Odilon cortassem os fios
de  telégrafos  e  telefônicos.  Foram  para o  Destacamento  da  Brigada  Militar,  onde
retiraram  armas,  munição  e  peças  de  fardamentos,  também  detiveram  alguns
soldados, detendo-os no caminhão que o grupo estava utilizando. 
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No  Destacamento,  retiraram  aproximadamente  22  mosquetões,  uma
metralhadora,  capacetes,  capotes,  uniformes,  toda  a  munição  existente  e  alguns
revólveres. Enquanto os integrantes do grupo embarcavam o material expropriado no
caminhão,  (armamento,  uniformes,  capotes,  borzeguins,  munições,  capacetes etc.,),
Cardim quebrou a chave, a mesa e o aparelho telefônico da estação de rádio. O jornal
curitibano  Tribuna  do  Paraná,  de  27  de  março  de  1965,  confirma as  informações
contidas nos autos do processo: 

[…]  depois  de cercarem,  pouco depois  das  duas  da  madrugada,  o
destacamento e a cadeia civil  da cidade de Três Passos,  da pouco
guarnecida  região  do  Alto  Uruguai,  desarmaram  os  militares,
despojando-os do seu armamento e munição, deixando a cidade em
seguida.  Antes,  cortaram  os  fios  telegráficos  e  telefônicos,  e
destruíram estações de rádio amadores, isolando a cidade (TRIBUNA
DO PARANÁ, 27 de março de 1965) 

Após  a  ação  no  destacamento  entraram  no  presídio,  de  onde  retiraram  6
mosquetões e toda a munição. Segundo Alberi em seu depoimento ao IPM, tanto no
destacamento quanto no presídio, não houve nenhuma reação contrária às ações do
grupo, até foram “bem recebidos e só não trouxeram os militares da Brigada de Três
Passos porque achou que o número de pessoas já era suficiente para dar a senha a
Brizola”. Ao analisar toda a documentação que dispomos sobre o movimento, percebe-
se que realmente não houve nenhuma reação por parte dos policiais militares e civis,
tanto do destacamento quanto do presídio, até porque Alberi era muito conhecido
pelos militares da brigada na região, pois ali havia comandado vários destacamentos
antes  de se  exilar  no Uruguai,  mas também principalmente pelo fato do Jefferson
Cardim estar fardado e com as divisas de coronel.  

Já em relação à afirmação de Alberi, sobre o intuito dos mesmos se integrar ao
movimento, e não ser aceito pelo fato de acreditar que o número já era suficiente, não
acreditamos que proceda, visto que, em inúmeros momentos o objetivo do comando
do grupo,  era  tentar  buscar  a  participação  do maior  número possível  de  pessoas,
inclusive percebe-se a frustração de Jefferson quando Firmo chegou de Porto Alegre
com apenas  mais  um integrante  e  Alcindor  com apenas  quatro  homens.  Portanto,
presume-se que não seria nesse momento,  que o comando da operação negaria a
contribuição no aumento do efetivo por vários motivos, dentre eles o fato que tiveram
que deduzir  o  assalto  ao  quartel  de  Ijuí-RS,  justamente  pelo  reduzido  número  do
efetivo,  bem  como  a  maioria  dos  que  integravam  o  grupo,  não  tinham  nenhuma
experiência militar. 

Aproximadamente 01h00 saíram de presídio e foram até a estação de rádio,
onde Odilon leu o Manifesto à nação escrito por Jefferson Cardim, Alberi também usou
o microfone segundo ele, “para dizer que a coluna não havia feito nenhum prisioneiro
e que não era intenção de ninguém maltratar qualquer pessoa”. Embora possa parecer
extenso o manifesto, optamos em citá-lo, pois há inúmeros elementos importantes no
mesmo:
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MANIFESTO À NAÇÃO
Nesse momento histórico e decisivo para o futuro de nossa pátria,
nós  brasileiros  e  patriotas,  militares,  intelectuais,  estudantes,
trabalhadores do campo e da cidade, constituindo às Forças Armadas
de Libertação Nacional,  nos dirigimos à nação e em particular aos
militares do Exército, Marinha e Aeronáutica, e das forças auxiliares
de  todo território  nacional,  para  dar  conhecimento  que  chegou a
hora de salvar o Brasil,  com sua soberania gravemente ferida pela
intervenção  econômica  e  militar  e  de  restaurar  as  liberdades
democráticas.
A esta  altura  dos acontecimentos ninguém pode ter  mais  dúvidas
quanto  às  intenções  e  os  rumos  desta  ditadura  que  em  uma
preconcebida conjura apoiada por forças estrangeiras imperialistas,
depôs  o  presidente  eleito  pelo  povo,  rasgou  a  constituição,
desrespeitou  as  decisões  da  justiça,  afastou  arbitrariamente
governadores, prefeitos e legisladores, cassando os direitos políticos
de autênticos representantes do povo, violou as liberdades sindicais
e religiosas, perseguindo e encarcerando trabalhadores do campo, da
cidade e sacerdotes, finalmente em sua sanha fascista, extinguiu as
organizações intelectuais, estudantis e camponesas, usando sempre
para isso impiedosamente a força e a violência sem paralelo em toda
história de nossa República;
As  metas  da  ditadura  foram  atingidas,  entregaram  as  riquezas
nacionais  ao  capital  estrangeiro,  revogaram  a  lei  de  remessa  de
lucros,  criaram  uma  lei  de  reforma  agrária  exclusivamente  para
resguardar  os  privilégios  dos  latifundiários  mais  reacionários,
entregaram as  refinarias  nacionalizadas  aos  trustes  internacionais,
desnacionalizaram a economia brasileira, reduziram a capacidade de
consumo  da  grande  maioria  da  população  em  consequência  da
diminuição  do  poder  aquisitivo  da  moeda,  desestimularam  a
indústria  nacional,  conferindo  vantagens  excepcionais  aos
investimentos  estrangeiros  e  finalmente  o  custo  de  vida  subindo
vertiginosamente  acompanhando  a  espiral  inflacionária  tudo  isso
levou  ao  empobrecimento  da  maioria  das  classes  trabalhadoras
espalhando  a  miséria  e  a  fome  no  campo  e  na  cidade,  e,  ao
enriquecimento  a minoria que se apoderou do poder;
Nós brasileiros nacionalistas que temos orgulho de nossa pátria, de
oito milhões e meio de quilômetros quadrados, e oitenta milhões de
habitantes, tão imensa e rica como as grandes potências, que possui
um índice cultural bastante elevado, com suas classes trabalhadoras
quer da cidade, quer no campo, esclarecidas e conscientes de seu
destino histórico, não podemos PERMITIR DE FORMA ALGUMA, que
este governo, ilegal e antipopular, reduza o nosso país a uma simples
colônia,  humilhando-nos  com  sua  política  norte-americano  em
detrimento não só de nossa economia mas da própria América do
Sul;
Mais uma vez o povo gaúcho levanta-se em armas, contra a tirania,
opressora,  miséria  e  espoliação,  conclamando  à  luta  todos  os
patriotas  contra  o  inimigo  comum,  e  aos  milhares  de  grupos
clandestinos  organizados  em  todo  os  Estados  e  territórios  que
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passem em agir  empunhando a bandeira a das forças armadas de
libertação  nacional,  com  a  sigla  “falna”,  procurando por  todos  os
meios ao seu alcance destruí-lo ou imobilizá-lo, nos quartéis, navios,
bases  aéreas,  repartições  públicas,  fábricas,  portos,  transportes
marítimos,  ferroviários  e  aéreos,  enfim  em  todo  os  setores  da
atividade nacional, numa luta sem tréguas ao inimigo comum, pois
esta causa não nos pertence, é de todos os brasileiros democratas e
progressistas que desejam viver sob um regime em que impere a lei,
a justiça, a liberdade e o respeito a dignidade humana.
Nós,  que  constituímos  os  elementos  de  vanguarda  das  forças
armadas  de  liberação  nacional,  patriotas,  aguerridos  e  idealistas,
iniciamos  esta  marcha  histórica  conscientes  de  nosso  destino  e
convictos de nossa missão. Trazendo aos ombros as próprias armas
que se voltaram contra o povo, e requisitaremos daqui por diante
todos  os  meios  necessários  para  cumprirmos  o  nosso  juramento,
liquidar  para  sempre  o  inimigo  do  povo,  preferindo morrer  como
heróis  a  viver  como  covardes.  FORÇAS  ARMADAS  DE  LIBERAÇÃO
NACIONAL (PROCESSO, Nº 335/1965).    

Apesar  de o manifesto basicamente falar  por  si,  é  importante  destacar  que
Jefferson  tinha  posicionamentos  claramente  de  esquerda,  assim  como  uma
compreensão  relativamente  profunda  da  realidade  econômica,  social  e  política  do
Brasil.  Podendo  afirmar  inclusive,  seu  posicionamento  na  defesa  da  classe
trabalhadora,  tentando  em  seu  discurso  unificar  o  conjunto  de  trabalhadores
brasileiros, como os militares, estudantes, trabalhadores do campo e da cidade, mas
conclama em particular os militares das três forças armadas e das forças auxiliares,
para salvar a soberania nacional e as liberdades democráticas, gravemente ferida pela
ditadura militar. 

Outro  aspecto  relevante  no  manifesto,  diz  respeito  ao  apoio  das  forças
estrangeiras imperialistas na deposição de João Goulart, e na instauração da ditadura
militar, violando um conjunto de liberdades individuais e coletivas, perseguindo o povo
trabalhador com uma violência impiedosa e sem precedente na história da república.
De acordo com o manifesto escrito por Jefferson, a ditadura militar atingiu a sua meta,
entregando as riquezas nacionais ao capital estrangeiro, revogando a lei de remessa de
lucros,  criando  uma  lei  de  reforma  agrária  para  resguardar  exclusivamente  os
privilégios dos latifundiários mais reacionários do  Brasil. Percebe-se, através de seu
nacionalismo  uma  dura  crítica  em  relação  a  estrangeirização  da  economia  e  a
subalternização dos interesses brasileiros em relação aos interesses estrangeiros. 

Da estação de rádio foram para a delegacia de polícia de Três Passos-RS, mas
não entraram,  permanecendo ali  em conversa pessoas  que se aproximavam, entre
elas, estavam o delegado de Polícia Altino e o Inspetor de Polícia local que foi atingido
pelo Ato Institucional.  O delegado ofereceu ao grupo um caminhão Mercedes Benz
que estava retido num posto de gasolina por não estar com sua documentação em dia,
sendo que o próprio delegado os conduziu ao local, onde determinou a um funcionário
realizar a entrega da viatura a Silvino Souza Fraga, motorista do grupo e ali deixaram o
outro caminhão. 
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O grupo se deslocou para a residência do gerente do Banco do Brasil, localizada
no pavimento superior do banco. Bonilha, responsável por essa etapa da operação, e
mais dois  integrantes do grupo já se encontravam no local.  Tocaram a campainha,
sendo  atendidos  pelo  próprio  gerente  do  banco,  conforme  consta  no  diário  de
Jefferson  Cardim,  ele  se  dirigiu  ao  gerente  do  banco  nas  seguintes  palavras:
“Queremos dinheiro, rebentou a revolução contra o golpe em todo o Rio Grande, o III
Exército  já  aderiu  e  neste  momento  Brizola  deve  estar  chegando  a  Porto  Alegre,
precisamos de dinheiro para o nosso deslocamento” (CARDIM, s/d, p. 06). No entanto,
o  gerente  não  entregou  o  dinheiro,  afirmando  existir  no  cofre,  uma  fechadura
clavicular composta por duas chaves, sendo uma de posse dele e outra do subgerente
que,  por  sua  vez,  estava  em Ijuí.  Bonilha  sugeriu  arrombar  o  cofre,  mas,  segundo
Cardim, o grupo não possuía ferramentas adequadas, além do mais não havia tempo
suficiente, de modo que indicaram ao gerente que se recolhesse.  

Ao mesmo tempo que se realizava a operação no Banco do Brasil,  Alcindor
Aires,  organizou  um  patrulhamento  revistando  todos  os  carros  que  entravam  na
cidade e detendo todos aqueles que tentavam sair  durante a operação.  Durante a
revista, Aires encontrou, dentro de um dos carros, uma pasta de couro com mais de
mil contos em notas de cem cruzeiros. Levando o dinheiro e o motorista até Jefferson
Cardim que lhes advertiu dizendo que não “somos ladrões somos revolucionários, não
vá dizer que roubamos o seu dinheiro”. Esse fato foi registrado em uma das manchetes
jornalísticas do período:

[…] enquanto o coronel estava no banco, seus homens detinham, na
rua,  todos os  passantes.  Uma dessas  pessoas foi  o  chofer  Ornélio
Renz,  dono  de  um  carro  de  aluguel.  Perguntaram-lhe  se  portava
armas  e  respondeu que  não.  Mesmo assim,  passaram-lhe  revista;
depois, foi mandado embora. O mesmo aconteceu com um colono
que  chegava  à  cidade,  trazendo  uma  bolsa  de  800  mil  cruzeiros.
Revistaram-no,  mas não lhe  tiraram o dinheiro (FATOS/FOTOS,  10
abril, 1965).

Em  frente  da  delegacia,  Jefferson  Cardim  agradeceu  ao  comissário  pela
eficiente colaboração, liberou as praças da BM que estavam presos no caminhão e lhes
devolveu alguns armamentos. Neste momento, já havia passado duas horas desde o
início da operação resultando em um atraso de uma hora do previsto, segundo Cardim,
o atraso foi ocasionado devido à demora na execução das operações na rádio e no
Banco do Brasil. Era aproximadamente 02h da madrugada, numa quinta-feira do dia 26
de março de 1965, quando o grupo saiu em direção a Tenente Portela embarcando
num caminhão Mercedes-Benz, ano 1964, conduzido por Fraga. Na cabine iam Alberi e
Jefferson Cardim, na carroceria iam os outros integrantes do grupo.
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Figura 2: Itinerário da Operação Três Passos

Fonte:  Base  cartográfica  IBGE  (2016).  Ministério  da  Guerra  –  Diretoria  de
Telecomunicações  (Radiotelegramas  da  Operação  de  Contraguerrilha  do  Exército
Brasileiro, (1965). Sistemas de Coordenadas Geográficas SIRGAS – 2000. Elaboração
do mapa: Raquel A. Meira (2018). Organização dos Dados: Leomar Rippel (2018).

Poucos minutos  faltavam para as  03h00 quando o grupo chegou a Tenente
Portela-RS.  Por  se  tratar  de  uma  cidade  pequena,  os  habitantes  estavam  todos
dormindo e as luzes todas apagadas, com exceção da polícia militar, para onde o grupo
se dirigiu. Ao pararem o caminhão, Jefferson e Alberi desembarcaram, enquanto os
demais  ficaram  no  caminhão  aguardando  ordens,  Jefferson  abriu  a  porta  do
destacamento,  e  constatando  que  o  sargento  estava  sozinho,  ordenou  que  Alberi
executasse  o  pedido de entrega das  armas.  O sargento,  no  entanto,  não  acatou  a
ordem e tentou fechar a porta, diante desta ação, Alberi apontou o revólver 38 para o
referido sargento e este, saiu correndo pelo corredor pulando a janela em seguida.
Nesse momento, Firmo, Ayres e Bonilha desceram do caminhão, Cardim ordenou que
eles quebrassem as instalações da delegacia e carregassem diretamente no caminhão
todo  o  armamento  e  equipamento  disponível.  Enquanto  a  ação  se  desenrolava,
Jefferson Cardim sentou-se na mesa do sargento, quebrou o quadro e rasgou a foto do
governador Ildo Meneghetti que estava pendurada (DIÁRIO DE CARDIM s/d, p. 07)

No destacamento, os integrantes do grupo do Cardim destruíram a “mesa da
radiotelegrafia, telefone, quadros de autoridades da Ditadura e do General Fascista-
Golpista Castelo Branco, etc.” (DIÁRIO DE CARDIM s/d, p. 07). Por ordem do próprio
Cardim, o grupo devastou todo o destacamento policial e, antes de partirem, o grupo
avistou  as  luzes  acesas  da  agência  de  Correios  e  dos  Telégrafos,  e  entraram  nas
dependências, inutilizaram a estação, o telefone e a radiotelegrafia. 
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Visando cruzar o rio Uruguai, após  concluída a operacão em Tenente Portela-
RS, o grupo se deslocou para Itapiranga-SC, e lá chegando, assaltaram o destacamento
militar, como havia apenas um praça no destacamento, e diante da superioridade de
homens, não houve nenhuma dificuldade na expropriação do material. Dali retiraram o
pouco armamento existente, uma máquina de datilografia,  um mapa do Estado de
Santa Catarina e um mapa do Basil. 

Prosseguiram viagem, e ao amanhecer o grupo parou para tomar café em um
hotel, em Iporã-SC. Enquanto tomavam, Jefferson com seu rádio, ouvia as notícias suas
ações em Três Passos, Tenente Portela e Itapiranga. Foi nesse momento, que segundo
ele, percebeu que não teria adesão ao movimento. 

Como não houve nenhum apoio como rebeliões nos quartéis tanto do Exército
quanto da Brigada Militar ou qualquer tipo de apoio em relação às ações do grupo,
Jefferson, Alberi e Bonilha, passaram a organizar um plano de fuga. Por estarem juntos
a fronteira com a Argentina, discutiram a possibilidade de se refugiarem naquele país.
Segundo Jefferson, Alberi sugeriu que a melhor hipótese seria conduzir o grupo até o
seu sítio próximo a Santo Antônio do Sudoeste-PR, pois havia alimentação para todo o
grupo e lá poderiam traçar um plano de fuga para o Mato Grosso.

Contrariando tal versão, em seu depoimento ao IPM, Alberi Vieira dos Santos
disse que em Iporã-SC, quando o grupo estava discutindo como proceder, argumentou
que o grupo deveria entrar em território argentino, contudo, Jefferson lhe respondeu
que não havia perigo naquele dia 27 de março, porque o Exército só poderia prossegui-
lo no dia 28, que o melhor seria ir em direção a Mato Grosso.

Não se sabe quais das versões está de acordo com os fatos, mas percebe-se
que tanto Jefferson quanto Alberi, não imaginavam que pudesse haver um cerco tão
rápido das tropas do Exército sobre o grupo que comandavam, nem como proceder
após tais ações. Isso indica que o planejamento da referida operação iria somente até
a divisa com Santa Catarina.

Conforme  Jefferson  Cardim  em  seus  depoimentos  no  IPM  que  constam  no
processo nº 335/1965, havia um processo de articulação entre Brizola no Uruguai com
ex-coronel da Aeronáutica Emanuel Emanoel Nicoll exilado na Bolívia. Nesse sentido,
como Alberi esteve no Mato Grosso a pedido de Brizola, contribuindo na articulação
de um plano de luta armada, possivelmente seja esse o motivo pelo qual eles optaram
em ir para Mato Grosso.

De  Iporã-SC,  se  deslocaram  para  Santo  Antônio  do  Sudoeste-PR,  antes
passaram pela barreira do posto fiscal na divisa de Santa Catarina com o Paraná, no
local  havia uma corrente formada por militares e pelo chefe do destacamento que,
prontamente,  prestaram  continência  abrindo  passagem  para  o  grupo.  Entretanto,
segundo  Jefferson,  o  chefe  encarou-os  “com uma cara  de  desconfiado  e  deve  ter
telefonado a Curitiba comunicando a nossa passagem” (CARDIM, s/a, p. 09). 

Analisando  as  fontes  militares,  tudo  indica  que  o  chefe  do  destacamento
descrito  por  Jefferson Cardim de  fato  comunicou às  autoridades  militares  sobre  a
passagem do grupo na divisa de Santa Catarina com o Parará,  já que,  às  14h28, a
1ª/13º recebeu novo radiograma do comando da 5ª RM/DI de Curitiba informando
que o  grupo  estava  em Barracão  e,  às  15h15,  outro  rádio  também  da  5ª  RM/DI,
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descreveu que o grupo havia passado por Barracão às 12h50 e havia se deslocado em
direção a Santo Antônio do Sudoeste, Capanema e Foz do Iguaçu. 

Havia uma série de preocupações em relação ao movimento, pois até então o
Exército não possuía uma dimensão exata do mesmo, uma das preocupações era uma
possível  adesão  de populares  ao  movimento,  por  isso  em comunicar  que  o  grupo
estava vestindo uniforme militar, tanto do Exército, quanto da Brigada Militar do Rio
Grande  do  Sul,  possivelmente  pelo  fato  de  entenderem  que  essas  informações
poderiam facilitar a identificação dos integrantes do grupo. Essa informação, porém,
também tinha por objetivo levar ao conhecimento dos civis os detalhes da operação
com o fim de dificultar a adesão das camadas populares ao movimento. Isto porque,
desde sua instalação em 1954, o exército manteve um relativo prestígio na Região
Sudoeste  do  Paraná,  principalmente  por  ter  prestado  auxílio  ao  GETSOP  (Grupo
Executivo para as Terras do Sudoeste do Paraná) na medição e legalização jurídica das
terras. 

Figura 3: Cerco das tropas do Exército, ao grupo da Operação Três Passos em Capitão
Leônidas Marques

Fonte:  Base  cartográfica  IBGE  (2016).  Ministério  da  Guerra  –  Diretoria  de
Telecomunicações  (Radiotelegramas  da  Operação  de  Contraguerrilha  do  Exército
Brasileiro, (1965). Sistemas de Coordenadas Geográficas SIRGAS – 2000. Elaboração do
mapa: Raquel A. Meira (2018). Organização dos Dados: Leomar Rippel (2018). 
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Às 12h55 do mesmo dia, o Capitão Miscow, da 5ª RM-DI, enviou para a 1ª/13º
RI o rádio nº 130 ordenando que a unidade militar ficasse em situação de prontidão13

até o recebimento da nova ordem de reconhecimento na região.  Após quarenta e
cinco minutos,  a  unidade  militar  recebeu o  rádio  nº  318-E3  enviado  pelo  General
Carmo, determinando o deslocamento urgente de um pelotão armado, municiado e
comandado por um oficial, a fim de interceptar o grupo. O rádio autoriza também a
requisição de viatura, combustível e lubrificante de civis e do poder público para a
operação. Evidencia-se, portanto, que o exército não dispunha de condições materiais
suficientes para uma operação que imaginavam ser de guerrilha, indicando que a ação
contra a ditadura militar brasileira pegou o Exército de surpresa.

A ditadura militar brasileira, através do 3º exército e da 5ª RM/DI, nas primeiras
horas do dia 26 de março, traçou a estratégia militar de cercar o grupo de Jefferson o
mais rápido possível, e com o maior número possível de militares da região do sul do
Brasil. Foram deslocados para a região 13 pelotões, sendo 11 do Exército, 1 pelotão da
Política Militar do Paraná e mais 1 da Polícia Militar de Santa Catarina,  não há, no
entanto,  números exatos  do efetivo militar  mobilizado  na operação.  A  quantidade
exata  de  militares  que  podemos  afirmar  através  da  análise  da  documentação  que
dispomos é apenas referente à 1ª/13º BI, de Francisco Beltrão, e ao 13º BI, de Ponta
Grossa, entretanto, o número do efetivo de um pelotão militar varia de vinte e cinco
até  cinquenta  militares,  sendo que todos os  pelotões  sobre os  quais  dispomos  de
números  possuem,  no  mínimo,  quarenta  militares.  Assim,  adotando  um  número
intermediário em cada pelotão, percebe-se, que foram mobilizados, nos três Estados
do Sul do Brasil, aproximadamente 600 militares durante a operação de interceptação.

Pouco antes do grupo liderado por Jefferson Cardim chegar a Santo Antônio do
Sudoeste-PR, segundo Jefferson Cardim, a convite de seu sobrinho Alberi, começa a
integrar  o  grupo  Virgílio  Soares  de  Lima,  contudo,  Virgílio  Soares  de  Lima,  em
entrevista concedida ao pesquisador Valdir Sessi, no dia 25 de fevereiro de 2014, e
publicada na obra “Combatentes: tempos de falar: depoimentos da audiência pública
da Comissão Estadual da Verdade do Paraná”, diz que, ao chegarem em sua casa “o
Coronel e todos os outros companheiros”, Jefferson lhe pediu para atuar como guia
até Ponta Porã, pois estavam “a serviço secreto do Exército. Aí eu fui. Depois que nós
viajamos um pouco, eu já senti diferente, não era como ele estava dizendo” (SILVA;
BATISTA, 2016, p. 50). Lima afirma ter aceitado atuar como guia com o grupo, pelo fato
de que dois sobrinhos seu, Alberi Vieira dos Santos, Silvano Vieira dos Santos, estarem
integrando o grupo. 

Após o ingresso de Virgílio Soares de Lima ao movimento, o grupo foi até a
cidade de Santo Antônio so Sudoeste-PR para reabastecer o caminhão, e enquanto se
processava  o  reabastecimento  aproximou-se  um  sub-tenente  da  Força  Pública
Estadual,  solicitando o comparecimento do coronel Jefferson à delegacia de polícia
local, porém, Jefferson recusou o convite. Em seguida, foram ao sítio de Alberi Vieira
dos Santos, onde pretendiam almoçar, todavia, ao tomarem conhecimento através do
rádio, que o caminhão já estava sendo procurado no Estado do Paraná, embarcaram

13  De acordo com o Ministério da Defesa, prontidão “É definido como a capacidade de pronto atendimento da Força
para fazer face às situações que podem ocorrer em ambiente de combate. A prontidão fundamenta-se na doutrina,
organização, adestramento, material, educação, pessoal e infraestruturas, fatores determinantes para a geração
das capacidades requeridas a uma Força com prontidão operativa” (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2014, p. 55).
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novamente e  rumaram por  estradas  pouco transitáveis  (sempre muito próximo da
fronteira  com  a  Argentina)  até  Aparecida  do  Oeste.  Nesse  ínterim,  passaram por
Pérola D’ Oeste, Capanema e Realeza até chegarem nas margens do rio Iguaçu, por
volta das  16h00,  o  grupo foi  avistado por  um avião da FAB que estava  fazendo o
reconhecimento da área, no intuito de localizar o grupo e o trajeto que estava sendo
percorrido. 

Figura 4: Localização do caminhão pela FAB

Fonte: REVISTA MANCHETE, 10 de abril de 1965

A  aeronave  que  Jefferson  Cardim  se  refere,  de  fato,  consta  num  dos
radiotelegramas enviado para a 1º/13º RI pelo comandante do 3º Exército, General
Joaquim Justino Alves Branco. O referido general  se encontrava em Foz do Iguaçu,
devido à vinda do General Castelo Branco para a inauguração da Ponte da Amizade. No
radiotelegrama, foi comunicado que o grupo de Jefferson foi localizado pela FAB, na
Região de Pérola do Oeste às 18h10. A essa altura, intensifica-se ainda mais o cerco
que os militares fazem ao grupo. 

Ao  cruzarem  de  balsa  o  rio  Uruguai,  o  grupo  chegou  em  Capitão  Leônidas
Marques-PR  por  volta  de  23h00,  em  um  bar-restaurante  providenciaram  22
sanduíches  com  salame,  e  após  a  refeição,  deslocou-se  aproximadamente  dez
quilômetros  em  direção  a  Cascavel-PR,  camuflaram  o  caminhão  na  mata  e  todos
pernoitaram na encosta de uma roça de milho. 
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3.2 O confronto com as tropas do Exército: o fim da Operação Três Passo e a prisão 
de seus integrantes 

Na  manhã  do  dia  27,  enquanto  retiraram  todo  o  material  do  caminhão  e
camuflagem  do  mesmo,  Jefferson,  Alberi  e  Bonilha  foram  para  Capitão  Leônidas
Marques  tentar  contato  com  o  subdelegado  Arelino  Alves  Dorneles14,  bem  como
comprar alimentos para o grupo. Porém, após caminharem cerca de 2 quilômetros,
uma viatura do Exército com vários militares os ultrapassou, com isso, decidiram, que
Alberi e Adamastor Bonilha continuariam a caminhada até a cidade e Jefferson Cardim
regressaria junto ao grupo.

Ao chegar no local onde os outros integrantes se encontravam, todos muito
bem camuflados, inclusive o caminhão, Jefferson chamou todo o grupo, esclareceu a
situação e determinou que todos se armassem pois havia passado uma patrulha do
Exército  numa viatura  e  iriam prendê-la,  diante  disso,  todos  se  se  deslocaram em
direção da estrada principal, quando estavam se aproximando da estrada, ouviram o
ruído de uma viatura que se aproximava, nesse momento Jefferson ordenou para que
todos tomassem posição e deitassem na mata a beira da estrada. 

No leito da estrada havia uma lombada com vegetação densa de ambos os
lados, o que dificultava a visibilidade, a vantagem, porém, era de que o grupo liderado
pelo Cardim, sabia a direção que se deslocava o caminhão do Exército, dessa forma,
assim que o caminhão chegou ao topo da lombada, Cardim ordenou a rendição do
pelotão  dando-lhes  ordem  de  prisão,  a  surpresa  fez  com  que  todos  os  militares
pulassem da viatura, havendo um troca de tiros entre os dois grupos, sendo que, no
confronto morreu o 3º Sargento Carlos Argemiro de Camargo 

O tiroteio aconteceu num terreno em que ambas as tropas tinham dificuldades
visualizações, devido à vegetação formada por um cipoal “que se formava em torno de
grandes  arbustos  abundantes  de  folhagens  e  o  chão  coalhado  de  vegetação  com
espinhos, muito peculiar em toda selva” (CARDIM, s.a, p. 11). Além da falta de preparo
que os militares tinham para esse tipo de operação, também não tinham certeza do
efetivo que integrava o grupo liderado por Cardim, tampouco noção da direção exata
do grupo, diante disso, acreditavam estarem cercados por todos os lados. 

Mesmo com imensa bravura,  as  fragilidades  do movimento comandado por
Jefferson Cardim, ficou evidente no primeiro e único confronto, enquanto ainda havia
a  troca  de  tiros,  seu  grupo  se  dispersou  de  forma  muito  rápida.  A  maioria  dos
integrantes,  não faziam ideia  do que  estava  acontecendo em seu conjunto,  e  não
tinham a menor noção de como manusear o armamento no momento do confronto,
tanto  é  que,  a  maioria  foi  preso no primeiro  e/ou segundo  dia  após  o confronto,
inclusive o comandante Jefferson foi o primeiro a ser preso pelos militares, a maioria
se  apresentou  livremente  às  forças  militares  do  Exército,  e  após  a  prisão  foram
barbaramente torturados. 

14  Como Alberi Vieira dos Santos, veio do Uruguai para o Brasil como mensageiro de Brizola na articulação de um
movimento armado para a derrubada da ditadura militar, pelo menos 5 vezes de meados de 1964 até início de
1965, Arelino Alves Dorneles, havia se comprometido com Alberi a aderir ao movimento. 
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Considerações finais

Como ficou observado no artigo, Brizola desde o início de seu exílio no Uruguai,
organizou e articulou a luta armada com intenção de derrubar a ditadura militar no
Brasil. Num primeiro momento, até meados de 1966, Brizola e seu grupo tentavam
organizar a derrubada da ditadura militar brasileira, por meio de uma quartelada, ou
seja, com apoio de militares de esquerda das Forças Armadas Brasileiras e da Brigada
Militar,  tanto  da  ativa,  quanto  dos  expurgados,  visavam  tomar  alguns  quartéis  no
estado do Rio Grande do Sul, e a partir disso, nacionalizar a quartelada, estilo o golpe
de estado de 1930. E foi justamente esse o contexto que ajudou a produzir a Operação
Três  Passos.  Mesmo  sem  apoio  de  Leonel  Brizola  e  do  seu  grupo  que  estavam
articulando a quartelada no Brasil, Jefferson Cardim de Alencar Osório e Alberi Vieira
dos  Santos,  acreditavam  através  da  eclosão  do  movimento,  dar  iniciar  a  um
movimento  mais  amplo  no  Rio  Grande  do  Sul,  e  a  partir  disso,  nacionalizar  a
resistência contra a ditadura militar.  
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O CICLO DA VIOLÊNCIA NO CONESUL DAS DITADURAS DE SEGURANÇA
NACIONAL E DO TERRORISMO DE ESTADO*

Marcos Vinicius Ribeiro
Email: marcos.ribeiro@ueg.br

RESUMO:  Problematizo nesse artigo alguns aspectos teóricos e metodológicos da pesquisa
histórica acerca do emprego da violência como política de Estado no Conesul em meio ao
contexto das Ditaduras de Segurança Nacional. Conceituamos esta política como Terrorismo
de Estado e procuramos contextualizar seu uso amplo e indiscriminado nos marcos da Guerra
Fria.  Os  anos  de  1960-70-80  foram  marcados  por  intensa  reestruturação  capitalista  que
abarcou  as  forças  armadas.  Como  resultado,  as  forças  armadas  latino-americanas  foram
determinantes  para  a  defesa  da  hegemonia  capitalista,  e,  por  consequência,  foram
reestruturadas segundo os  interesses do Complexo Militar  Industrial  sob as  bases  de uma
política  denominada  de  pentagonismo.  A  doutrina  de  Segurança  Nacional,  a  política  de
Terrorismo de Estado e o Pentagonismo são alguns dos principais conceitos que procuramos
desenvolver como resultado deste artigo.

Introdução

A Doutrina de Segurança Nacional (DSN) foi formulada a partir do final dos anos
de 1940 nos centros de treinamentos militares tutelados pelos EUA. Tratou-se de uma
forma de controle social para aplicação de Golpes de Estado e foi experimentada na
América Latina desde a segunda metade dos anos de 1950.1 A política de Terrorismo
de Estado  (TDE),  por  sua  vez,  em seu  contorno  violento  e  planificado  a  partir  do
próprio Estado, foi ativada pelas ditaduras de Segurança Nacional no Conesul (1960-
1990)  e  se  transformou  na  estrutura  de  transformação  das  atividades  policiais  e
militares da América Latina, principalmente durante a década de 1970. 

Como dado complementar, sabe-se que os anos de 1950 foram caracterizados
pela  afirmação  do  Complexo  Militar  Industrial  (CMI)2,  que  teve  como  principal
representante mundial os EUA. A indústria bélica do pós 2ª Guerra exigiu a ampliação

* DOI
1  O Golpe de Estado contra Jacobo Arbenz protagonizado pela junta militar chefiada por Carlos Castillo Armas em
1954, foi a primeira experiência de aplicação da DSN para a derrubada de um governo popular. Cf.: SOLARES, Jorge.
Jacobo  Árbenz:  “soldado  del  pueblo”,  “coronel  de  la  primavera”. Guatemala  :  Universidad  de  San  Carlos  de
Guatemala,  Dirección  General  de  Investigación,  Unidad  de  Publicaciones  y  Divulgación,  Dirección  General  de
Extensión Universitaria, TV USAC, 2015.
2  Segundo Fred J. Cook, a expressão “complexo militar industrial” (CMI) foi usada por Dwight David Eisenhower,
presidente estadunidense  entre 1953 e 1961.  Antes de ocupar  o cargo executivo,  Eisenhower  possuía  extensa
carreira militar e foi condecorado general do exército daquele país. Em discurso de despedida na noite de 17 de
janeiro de 1961, Eisenhower, ao desocupar o supremo cargo executivo, mencionou que: “Haverá sempre crises (...).
Ao encará-las, sejam estrangeiras ou domésticas, grandes ou pequenas, há sempre a tentação de sentir que uma
ação  espetacular  e  dispendiosa  poderia  ser  a  solução  milagrosa  para  todas  as  dificuldades  decorrentes.”  E,
sequência, Cook esclareceu que: “As ameaças à democracia, ‘novas em gênero ou grau’, surgem constantemente, e
era uma destas, nova tanto em gênero como em grau que Eisenhower se propôs a discutir a fundo. Chamou-lhe o
‘complexo militar industrial’”.  COOK, Fred J.  O Estado Militarista: O que há por trás da morte de Kennedy? Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 1965.  

70



dos  circuitos  de  acumulação  expandindo  um  conjunto  sistemático  de  medidas  de
adequação aos  mais diversos contextos sociais.  Os  militares  foram escolhidos  para
operar tais transformações e adequações às demandas políticas, econômicas e sociais
daquele  período.  Nesse  quadro  histórico,  os  anos  de  1970  representaram  o  auge
daquelas  investidas,  ativando  ações  de  treinamento  e  novas  formas  de  repressão,
ocasionando, desta forma, certa reestruturação produtiva militar com efeitos sociais
bem específicos.

A  este  treinamento  correspondeu  uma  situação  de  desnacionalização
(pentagonismo)  dos  objetivos  das  forças  armadas  latino-americanas,  já  que,  ao
transferir  materiais  bélicos  obsoletos  a  estes  países,  e  seu  treinamento
correspondente,  os EUA incutiram novos ideais  de dominação sobre seus pares na
América Latina. Nesse sentido, ao reproduzir em seus treinamentos a ideia de que as
forças armadas eram responsáveis (política e socialmente) pela manutenção do status
quo (capitalista), os generais e especialistas em inteligência abriram caminho para a
transferência de ideais golpistas, mas não só isso, a prática sistemática e planificada da
tortura e eliminação do inimigo (interno) também se difundiram. Assim, os EUA não
precisaram  mais  lançar  mão  das  intervenções  diretas,  mas  sim  confiaram  no
reacionarismo dos pares latino-americanos para garantir a hegemonia capitalista e os
níveis desejados de exploração da força de trabalho.  

Nesse quadro contextual,  a  Doutrina  de  Segurança  Nacional  (DSN)  ativou e
delineou o TDE. A DSN foi  aplicada como artifício de contenção das oposições que
pudessem se colocar em desacordo (com potencial ativação da militância dissonante) a
este contexto de dominação capitalista em plena Guerra Fria. Sua aplicação, portanto,
correspondeu ao Terrorismo de Estado (TDE), forma política da DSN. Na avaliação de
Enrique Serra Padrós, a DSN obedeceu ao delineamento operacional militar e atingiu
às  sociedades  latino-americanas  em  sua  totalidade,  como  costuma  acontecer  em
contextos de reestruturação.3

Nesse artigo apresentamos alguns aspectos a respeito da prática repressiva dos
Estados  ditatoriais  latino-americanos  durante  a  aplicação  da  DSN  e  TDE,  mais
especificamente durante os anos de 1960-1990.

DSN e TDE

Segundo  Padrós  (2014,  p.  13),  a  DSN:  “(...)  flexibilizou  a  figura  do  ‘inimigo
interno’  e  transformou  numerosos  setores  da  população  em  potenciais  inimigos”,
produzindo uma situação de perseguição que acabou por se estabelecer da seguinte
forma:  “alterando  pautas  de  conduta  social  e  naturalizando  formas  de  controle
disseminadas  tanto  na  dimensão  pública  (espaços  escolares,  profissionais  e  lazer),
quanto  no  âmbito  privado  da  cidadania.”  (PADRÓS,  2014.  p.  13).  Assim,  a
especificidade  desse  tipo  de  solução  implementada  visando  controlar  ações  e
arregimentar novas e velhas práticas de perseguição, produziu uma relação social bem
específica entre agentes de segurança e população civil,

3  Tomamos por base a conhecida reflexão de A. Gramsci sobre o Americanismo e Fordismo para tal afirmação. Cf.:
GRAMSCI, A. Americanismo e Fordismo.  In:  Cadernos do Cárcere - Volume 4. Temas de Cultura,  Ação Católica,
Americanismo e Fordismo. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.   
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Além  das  ações  direcionadas  a  alvos  seletivos  (a  luta  armada,  os
partidos de esquerda, as direções e organizações sociais), sensações
de  medo  e  paralisia  atingiram  a  população  em  geral,  através  de
canais  condutores  de  uma  “violência  irradiada”,  o  que  facilitou  a
manutenção do status quo (PADRÓS, 2014. pp. 13 a 36.p. 13).

A violência irradiada se transformou num dos elementos centrais da DSN na
aplicação do TDE e colaborou para a construção meticulosa e ampla da difusão do
“inimigo  interno”.  O  alvo  foi  a  sociedade  interna,  que  experimentou  medidas  de
violência militar, submetendo-a à homogeneização operacional  que garantiu formas
específicas de controle social tendo em vista o extermínio ou desarticulação de toda
atividade opositora ou questionadora ao status quo. 

Além disso,  os interesses da fração militar  industrial,  hegemônica durante o
período de divisão dos blocos econômicos-sociais que caracterizou a Guerra Fria, ditou
o ritmo das transformações contrarrevolucionárias planejadas para o contexto latino-
americano das ditaduras. Nesse ponto reside uma das chaves de interpretação para a
consideração  da  DSN  e  do  TDE  (doutrina  e  política)  como  partes  conectadas  e
complementares de um grande plano de reestruturação civil-militar-empresarial.  

O treinamento dos militares latino-americanos, proferido pelos comandantes
estadunidenses  nas  escolas  de  guerra,  açambarcou  quadros  castrenses  por  todo o
subcontinente permitindo que a Ideologia de Segurança Nacional4 penetrasse entre os
quadros militares e fosse irradiada/difundida a ponto de se tornar um modus operante
descrito em manuais e instruções técnicas5. 

Desta  forma,  o  anticomunismo  aplicado  à  definição  de  “inimigo  interno”
considerou potencialmente perigosa toda atividade que pudesse “colocar em risco” a
segurança  interna  dos  países  que  orbitavam  em  torno  dos  interesses  do  CMI
capitaneado  pelos  militares  estadunidenses.  Nesse  caso,  a  DSN  foi  um  elemento
externo que procurou arregimentar os contextos internos na América Latina, sendo
que  sua  difusão  do  anticomunismo  e  da  definição  de  inimigo  interno  foram
incentivadas  como  elementos  centrais  da  reestruturação  produtiva  almejada  pela
indústria bélica em consonância com os demais ramos do grande capital. 

Segundo Tápia Valdez (1980), os EUA reconstruíram sua política de intervenção
direcionada à América Latina tendo por princípio o treinamento e suporte militar da
seguinte  forma:  “El  peligro  comunista,  real  o  falso,  no  fue  catalogado  como  un
problema de carácter nacional, concerniente exclusivamente a la política interna del
país en cuestión, sino como un problema de carácter internacional que legitimaba la
intervención [estadunidense] en otros países.” (TAPIA VALDÉS, 1980. p. 55).

A  violação  das  soberanias  nacionais,  e  consequente  desnacionalização  das
forças armadas, foi condição sem a qual o sucesso da DSN não se efetivaria, e para
isso, os militares estadunidenses contaram com a colaboração e ativismo dos militares
latino-americanos  responsáveis  pela  aplicação  da  DSN  nos  diversos  contextos

4  COMBLIN, J. A Ideologia da Segurança Nacional: O poder militar na América Latina. Rio de Janeiro - RJ: Civilização
Brasileira, 1980.
5  Sobre a presença dessas instruções em alguns manuais,  Cf.: RIBEIRO, Marcos Vinicius.  Anticomunismo e Inimigo
Interno: Uma avaliação da Doutrina de Segurança Nacional a partir de sujeitos e manuais da repressão durante as
ditaduras do Conesul. Revista HISTÓRIA, DEBATES E TENDÊNCIAS. PASSO FUNDO, V. 19, N. 3, P. 384-401, SET/DEZ
2019. 
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nacionais. Portanto,  ao obedecerem à aplicação dos preceitos norteadores da DSN,
conjugada com a perspectiva da hegemonia militar estadunidense sobre comandantes
e exércitos latino-americanos, passaram a definir o “inimigo interno” (dos EUA, mas
nos  contextos  nacionais  latino-americanos)  como  alvo,  segundo  a  lógica  do
pentagonsimo. 

Sua definição correspondeu à imposição das premissas do Departamento de
Estado dos EUA durante a Conferência da Organização dos Estados Americanos (OEA)
em 1954, ocorrida em Caracas na Venezuela. Nesta ocasião, o secretário de Estado
John Foster Dulles, irmão de Allen Dulles que foi diretor e agente da CIA (e ajudou no
golpe de Estado de 1954 na Guatemala contra Jocobo Arbenz), pronunciou-se a favor
das intervenções militares estadunidenses por meio dos exércitos locais, segundo a
hipótese de que: “La dominación o control de las instituciones políticas de cualquier
Estado  Americano  por  el  movimiento  comunista  internacional  [...]  constituiría  una
amenaza para la soberanía e independencia política de los Estados Americanos [...].
(BARNET, 1968. p. 231 Apud, TAPIA VALDÉS, Op. Cit. p. 55).

Para Ananda Simões,  a  DSN possuiu objetivos econômicos e políticos muito
claros.  Ao  levar  em  consideração  os  passos  adotados  pela  DSN  no  contexto
subcontinental,  a autora delimitou os interesses que determinaram o pragmatismo
político que gerenciou a violência de Estado e correspondeu a um mote organizativo.
Nesse caso,  a  criação do inimigo (interno),  estabeleceu-se  como parâmetro de um
projeto. Segundo Simões,

A Doutrina de Segurança Nacional foi concebida pelos Estados Unidos
e  difundida  principalmente  para  os  países  de  Terceiro  Mundo.  O
objetivo maior desta ideologia era a “contenção ao comunismo”, que
significava, na prática, qualquer ato que interferisse nos interesses
políticos, sociais e econômicos dos Estados Unidos. Dessa forma, a
Doutrina de Segurança Nacional era “um instrumento utilizado pelos
setores dominantes, associados ao capital estrangeiro, para justificar
e legitimar a perpetuação por meios não democráticos de um modelo
altamente  explorador  de  desenvolvimento  dependente”  (SIMÕES,
2013. p. 179-194. p. 179-180).

 
Juan Bosch, denominou esta fase de dominação estadunidense sobre a América

Latina de “pentagonismo”6.  Segundo o autor, este processo se iniciou durante a 2ª
Guerra  Mundial,  e  se  alastrou  pelo  subcontinente  no  pós  guerra.  A  partir  deste
período, o papel das forças armadas foi ressignificado, assim como a perspectiva de
exploração  imperialista.  A  partir  de  então,  o  alvo  da  exploração  passou  a  ser  as
sociedades nacionais,  e as forças armadas transformaram-se no gestor da violência
que correspondeu ao crescimento demandado pela indústria bélica no bojo de sua
expansão.  Portanto,  é  uma  violência  requisitada  pelos  setores  dominantes  da
burguesia nacional associada aos interesses imperialistas. 

6  BOSCH, J. El Pentagonismo. I. ed. Montevideu: El Siglo Ilustrado, 1968. 
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Pentagonismo, CMI e Inimigo Interno

A partir da leitura de Bosch, é possível  avaliar que para explorar a força de
trabalho  nos  contextos  nacionais,  não  se  usou  mais  uma  intervenção  direta  e
estrangeira, como experimentado durante a 1ª Guerra Mundial, mas, sim, uma nova
modalidade  de  intervenção  que  Bosch  denominou  de  pentagonismo:  “El
pentagonismo  no  explota  colonias:  explota  a  su  propio  pueblo.”  Sendo  que,
“Efectivamente, no ha cambiado el uso del poder militar; lo que ha cambiado es su
finalidad”(BOSCH,  1968, s.p.).

Bosch esclarece que,

Las  fuerzas  militares  de  un  pais  pentagonista  no  se  envian  a
conquistar dominios coloniales. La guerra tiene otro fin; la guerra se
hace para conquistar posiciones de poder en el pais pentagonista, no
en un território lejano. Lo que se busca no es un lugar donde invertir
capitales sobrantes con ventajas; lo que se busca es tener aceso a los
cuantiosos recursos económicos que se movilizan para la produción
industrial de guerra; lo que se busca son benefícios donde se fabrican
las armas, no donde se emplean, y esos benefícios se obtienen en la
metropoli  pentagonista,  no en el  país atacado por él.  Rinde varias
veces más, y en tiempo mucho más breve, un contrato de aviones de
bombardeo  que  la  conquista  del  más  rico  território  minero,  y  el
contrato se obtiene y se cobra en el lugar donde esta el centro del
poder  pentagonista.  Los  ejercitos  operan  lejanos  del  pais
pentagonista, pero los aviones se fabrican en él, y es ahí donde se
ganan las sumas fabulosas que produce el contrato. Esas sumas salen
del pueblo pentagonista, que es al mismo tempo, la metrópole y por
lo tanto asiento del poder pentagonista.(BOSCH,  1968, s.p.).

Embora o autor trabalhe com a hipótese de que o pentagonismo se diferencie
(na forma e nos objetivos do grande capital)  da dominação colonial,  os  termos de
exploração  da  força  de  trabalho  e  de  matérias-primas  na  periferia  aproxima  o
pentagonismo  (e  o  país  pentagonizado)  dos  métodos  de  exploração  colonial.  A
violência  e  a  exploração  da  força  de  trabalho  conjugada  aos  interesses  da  classe
dominante  capitalista,  são  termos de aproximação entre  a  exploração colonial  e  o
pentagonismo. No entanto, o pentagonismo é contextualmente distinto da exploração
colonial  por  se  inserir  nas  estratégias  de dominação  conectadas  aos  interesses  do
Complexo Militar Industrial (CMI).

O  crescimento  da  indústria  bélica,  conjugado  aos  desmandos  da  violência
militarista, (re)elaborou a gestão das sociedades americanas, nos anos de 1960 a 1980,
como resultado das investidas capitalistas no campo militar. A reestruturação social
que  delineou  a  imposição  da  DSN  conjugou  fatores  violentos  de  controle  social,
baseados  no  anticomunismo constituidor  da  figura  do “subversivo”  como  “inimigo
interno”. Isso só foi possível porque acionou métodos de controle social baseados na
necessidade de vigilância, alarmada pela possibilidade de que um ataque comunista
poderia vir de qualquer membro do contexto nacional. Segundo Padrós:
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A DSN associou diretamente, o “subversivo”, portador de tensões e
“contaminado” por ideias e influências “estranhas” (externas), com o
comunismo, sendo este tratado de forma tão vulgar e imprecisa que
abrangeu  toda  e  qualquer  forma  de  manifestação  de
descontentamento diante da ordem vigente. Extrapolando a leitura
da Guerra Fria, a América Latina, durante os anos 60 e 70, foi vista
como cenário da expansão da influência soviética, o que justificou o
virulento  anticomunismo  existente  nos  setores  dominantes  locais.
Associando  o  comunismo  à  tirania,  à  opressão  e  à  barbárie,
procurou-se desenvolver, junto à população latino-americana, a ideia
de  que  o  socialismo  e  a  democracia  eram  incompatíveis.  Outra
associação identificou as organizações revolucionárias e os partidos
políticos  de  esquerda  com  o  fenômeno  terrorista.  A  força  desta
relação se expressaria, mais tarde, na afirmação da embaixadora dos
EUA na ONU, Jeane Kirkpatrick: “As revoluções são feitas com os fuzis
dos  terroristas”.  Consequentemente,  a  constante  ampliação  do
guarda-chuva  do  anticomunismo  fez  com  que  aumentasse,  o
espectro dos suspeitos de tentar agredir o “mundo livre”  (PADRÓS,
2005. p. 55).

 
Os “espectros da Revolução”, aliados a outros fatores de crise no interior das

Forças Armadas, foi radicalizado e alarmado no golpe e consequente ditadura militar
brasileira,  seguindo  as  já  consolidadas  premissas  da  DSN.  No  Brasil,  o  governo
progressista e popular de João Goulart  foi  questionado por setores reacionários da
sociedade brasileira quanto às reformas de base, que levariam o país a uma revisão de
suas instituições políticas ao ponto de transformar a realidade desigual do estatuto da
propriedade privada.  Contra esses interesses os militares reagiram e aplicaram um
golpe  de  Estado  em  1964  atendendo  a  uma  organização  prévia  dos  setores
dominantes  da  sociedade  civil.  Ao  destacar  seu  aspecto  contrarrevolucionário,  e  a
ocupação  de  cargos  que  caracterizou  o  início  da  ditadura  brasileira,  James  Green
avaliou que.

   
Na realidade,  as  Forças  Armadas  levaram a  cabo uma espécie  de
contrarrevolução com o objetivo de bloquear as reformas moderadas
apresentadas  por  João  Goulart  no  começo  de  1964.  Prometeram
extirpar  a  corrupção  no  governo,  controlar  a  inflação  e  deter  o
alegado avanço rápido do país em direção ao comunismo.
Embora  tivessem  alijado  Goulart  do  poder,  os  militares
argumentaram que ele na verdade abandonara o palácio presidencial
e violara a Constituição ao sair do país sem autorização do Congresso.
Não importava o fato de que Goulart ainda estava em sua fazenda,
em território brasileiro, os adeptos leais dos generais no Congresso
rapidamente  elegeram Ranieri  Mazzilli,  presidente  da  Câmara  dos
Deputados  como  presidente  provisório,  e  o  embaixador  norte-
americano  Lincoln  Gordon  insistiu  para  que  a  Casa  Branca
reconhecesse  imediatamente  o  novo  governo.  Com  a  velocidade-
relâmpago, o presidente Johnson prontamente apoiou Mazzilli, em 2
de abril. A breve mensagem remetida pelo gabinete da presidência
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assim começava: “Por favor, aceite meus votos mais calorosos por
sua  investidura  como  presidente  dos  Estados  Unidos  do  Brasil.  O
povo norte-americano acompanhou com ansiedade as dificuldades
políticas  e  econômicas  que  seu  grande  país  tenha  atravessado  e
admirou a decisão resoluta da comunidade brasileira para resolver
essas dificuldades em termos constitucionais e sem enfrentamento
civil” (GREEN, 2009. p. 50). 

Renato do Couto Lemos também avaliou os aspectos contrarrevolucionários do
golpe e da ditadura brasileira. Para o autor, a percepção entre os militares de que uma
“Revolução Comunista era iminente” não fora de todo descabida. Ao apresentar os
aspectos conjunturais, os militares faziam crer na possível derrota do capitalismo se as
reformas de Jango avançassem. O autor apresentou aspectos significativos das lutas
sociais  empreendidas  entre  os  trabalhadores  e  a  burguesia  brasileira  do  período.
Segundo Renato Lemos:

O  inédito  nível  de  mobilização  dos  trabalhadores  da  cidade  e  do
campo se combinava com importantes divisões no interior das Forças
Armadas e configurava uma situação perfeitamente perceptível como
pré-revolucionária,  invocando  o  espectro  da  revolução  comunista.
Afinal,  as  revoluções anticapitalistas bem-sucedidas,  como a Russa
(1917) e a Chinesa (1949), só o foram quando combinaram esses dois
elementos. Eles eram necessários à preparação da fase decisiva de
uma revolução,  ainda que não suficientes.  O que, essencialmente,
distinguiu  a  nossa  conjuntura  de crise  política  dessas  experiências
vitoriosas foi a ausência de um partido que pudesse se apresentar e
ser  reconhecido  como a  direção  revolucionária,  papel  que  nem o
Partido  Trabalhista  Brasileiro  (PTB),  nem  o  Partido  Comunista
Brasileiro (PCB), os dois mais influentes junto à classe trabalhadora,
tinham  condições  político-ideológicas  de  cumprir.  Havia,  entre  os
opositores ao governo, quem tivesse consciência dessa limitação da
turbulência social e militar, mas é razoável supor que um expressivo
setor tenha agido por real temor da “ameaça comunista”, vendo na
oficialidade e nos subalternos identificados com o governo nacional-
reformista  de  João  Goulart  (1961-1964)  a  sua  principal  fonte
( LEMOS, 2014. p. 71-86. p. 73).

O  alcance  das  medidas  militares  visando  estabelecer  os  parâmetros
“(re)fundacionais”  das  sociedades  latino-americanas  sob as  ditaduras  de Segurança
Nacional, atingiram setores críticos às ditaduras (oposicionistas). O campo acadêmico,
por exemplo, e o campo educacional  como um todo, sofreu com essa intervenção.
Visando  destruir  a  autonomia,  e  os  pilares  para  a  emancipação  humana  (nesse
segundo caso, atingiu as correntes revolucionárias), pensamento crítico e oposição que
surgiram (e pudessem surgir) naquele contexto, a simples presença do pensamento
crítico  foi  alarmada  pelo  anticomunismo.  Ao  criminalizar  o  pensamento  crítico,  as
ditaduras tentaram cercear as possibilidades de transformação social, fossem elas (as
transformações)  possíveis  ou  não,  ou  até  mesmo  desarticular  desejos  de
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transformações mais modestas que pudessem caracterizar certa oposição aos termos
de exploração da força de trabalho. 

As universidades foram submetidas à imposição de duras medidas de cercea-
mento dos preceitos democráticos, a exemplo do que também ocorreu entre os seto-
res sindicais mais combativos. A perseguição aos docentes; os “desaparecimentos for-
çados” e torturados; os afastamentos e aposentadorias compulsórias; o esvaziamento
dos conteúdos críticos; a desqualificação da política; o ataque ao caráter laico da edu-
cação pública, dentre outras medidas, objetivaram transformar a realidade educacio-
nal e cultural dos países latino-americanos. Segundo Padrós, analisando o caso uru-
guaio e indicando uma situação mais ampla acerca do problema,

A educação foi  um alvo particular.  Incorporando ou adaptando as
premissas da Doutrina de Segurança Nacional (DSN) ou do integrismo
católico, os setores dominantes nacionais, que se sentiam ameaçadas
com o clima  de instabilidade resultante  da  crise  e  do avanço  das
reivindicações  populares,  passaram  a  perceber  a  laicidade,
gratuidade igualdade, fatores basilares do sistema de ensino, como
“subversivo”  e  formador  de  “subversivos”.  Desta  forma,
Universidade, as  escolas  secundaristas,  a  comunidade escolar  e as
atividades culturais vinculadas, foram identificadas como espaços e
instituições  de  formação  de  “inimigos  internos”,  concretos  ou
potenciais, e como tal foram tratadas. Tal situação pode ser colocada
sob  uma  perspectiva  histórica  maior,  hemisférica,  no  bojo  das
complexas relações de subordinação e dependência entre a América
Latina e Estados Unidos.  A experiência confirmou:  a educação e a
cultura  foram  alvos  estratégicos  na  imposição  das  ditaduras  de
segurança nacional.(PADRÓS, 2011. p. 13-38. p. 13-14)

A própria política de perseguição das oposições que caracterizou as ditaduras, e
os planos econômicos de crescimento de determinados setores aliados aos interesses
imperialistas,  ou  de  desindustrialização,  em  alguns  casos,  reformulou  o  quadro
populacional destes países. Jorge Christian Fernández analisou o fluxo migratório das
sociedades sob ditaduras, abordando a questão do exílio por motivos econômicos e
políticos.  Este  último,  caracterizando  a  avalanche  de  perseguidos  políticos  pelas
ditaduras,  o  que  construiu  um  quadro  multifacetado  de  trajetórias  emigratórias.
Tratava-se  de  um dado  novo para  a  mobilização  de  sujeitos  de  origem diferentes
daqueles que emigraram em busca de emprego. Ao mencionar a especificidade da
emigração argentina para o Brasil no contexto das ditaduras, Fernández avaliou que,

Os argentinos encontravam-se entre esses novos imigrantes,  parte
deles profissionais seduzidos pelo denominado “milagre brasileiro”,
mas  também  havia  entre  eles  inúmeros  perseguidos  políticos.
Embora  tal  mão-de-obra  tecnicamente  qualificada  pudesse  ser
necessária  para  o  projeto  desenvolvimentista  brasileiro  (...)  a
chegada  dos  argentinos  (mas  também  dos  chilenos  e  uruguaios,
principalmente) colocava o governo militar em situação de alerta no
tocante a um dos pilares do regime: a segurança nacional. Pois para
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os militares, a chegada desses estrangeiros despertava demônios há
muito presentes no imaginário coletivo do grupo, embora reavivados
no  contexto  da  Guerra  Fria.  Assim,  temia-se  que  tais  imigrantes
pudessem representar a ponta de lança de uma suposta “infiltração
subversiva internacional”, efetuando uma transposição dos conflitos
internos dos vizinhos a terras brasileiras  (FERNÁNDEZ, 2016. p. 109-
138. p. 136-137.

     
Os planos de desindustrialização das ditaduras no Chile e Argentina, durante os

anos de 1970, pautaram-se nas receitas (neo)/liberais do economista Milton Friedman,
e estiveram na base dos deslocamentos (econômicos) dos sujeitos que, ao emigrarem,
também se transformaram em alvos da vigilância e da repressão das ditaduras.  As
receitas de Friedman foram implantadas com mais agressividade no caso chileno, mas
não  deixaram  de  ser  seguidas  pelos  argentinos.  No  Chile,  o  economista  chegou  a
participar  da equipe econômica e propôs as  transformações e reestruturações  que
resolveram  os  conflitos  de  classes  em  favor  dos  setores  da  burguesia  aliada  ao
imperialismo.  O  TDE  foi  a  política  que  garantiu  o  amplo  sucesso  do  receituário
neoliberal de Friedman no Chile.

No  entanto,  o  receituário  neoliberal  não  se  restringiu  ao  Chile,  já  que,  na
década de 1970, Friedman espalhou-o em alguns Aparelhos Privados de Hegemonia da
classe  dominante  pela  América  Latina.  Em  1977,  Friedman  deu  uma  entrevista  à
revista  Visão sobre  as  possibilidades  de  implantação  do  receituário  econômico
proposto por ele na América Latina. O estudo de mestrado de Gervásio Cezar Júnior
trouxe alguns importantes recortes desta entrevista. Nela, ao usar negativamente o
exemplo da Índia, com certa dose de anticomunismo, Friedman argumentou que,

  
A ideia de sociedade livre que esposo é aquela em que cada indivíduo
separadamente possa ter a  oportunidade de controlar seu próprio
destino. Esse é o único tipo de sociedade onde se pode ter também
liberdade política. Se considerarmos, por exemplo, o caso da Índia
atualmente... a Índia é um país que tem procurado seguir uma linha
política socialista, um país que se apoiou durante anos na fonte do
pensamento  político  de  Harold  Lasky,  da  London  School  of
Economics. E isso conduziu a quê? Conduziu a uma ditadura. Esse não
é certamente o cunho para a liberdade política... o caminho para a
liberdade política é uma maior confiança no mercado e uma menor
dependência com relação ao aparato estatal (CEZAR JUNIOR, 2011. p.
179.

Embora  este  receituário  econômico  nunca  chegasse  a  ser  hegemônico  no
Brasil, até os anos de 1990, devido, dentre outros, pelo caráter desenvolvimentista da
ditadura,  em  outros  países  da  América  Latina  a  política  de  austeridade  e
“encolhimento” do Estado, pelo menos no plano social, - com exceção do campo da
“segurança”  -  ocasionou  o  processo  de  desindustrialização.  O  achatamento  dos
salários  e  o  fechamento  de  postos  de  trabalhos,  obrigou  muitos  trabalhadores  a
reelaborar seus planos de vida, optando pela emigração para o caso da mão de obra
tecnicamente qualificada. Mas também é importante dizer que, na mesma medida em
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que  o  Estado  encolheu  nas  políticas  e  funções  sociais,  como  saúde,  educação  e
emprego,  os gastos  com segurança,  marcadamente os capitais  que se transferiram
para  a  indústria  bélica,  continuaram  crescendo,  revelando  a  dialética  ampliada  do
capital para a sustentação das ditaduras.

A pesquisa de mestrado de Alexandre Arienti Ramos, situou o projeto histórico
da indústria bélica para o Brasil, entre os anos de 2003 e 2013. Para o pesquisador, as
décadas  de 1970 e  1980 foram de grande atividade no setor.  Segundo Ramos,  ao
identificar os problemas tecnológicos gerados pelo descompasso da indústria bélica
brasileira com a indústria multinacional, ainda no pós II Guerra, os militares brasileiros
foram subalternizados diante de sua inciativa de aumentar o produto nacionalizado
para  a  fabricação  de  armas.  Ramos  mencionou  que  neste  período  houve  “Um
momento de inflexão deste projeto [que] se dá após a Segunda Guerra e a Guerra da
Coréia, quando muito material bélico usado, principalmente estadunidense, passa a
ser desmobilizado. Este equipamento  [...] é destinado aos países de periferia, já no
contexto de Guerra Fria […]” RAMOS, 2015. p. 214). Trata-se de um indício a mais para
a hipótese da desnacionalização das forças armadas em meio ao pentagonismo.

O historiador Osvaldo Coggiola situou a questão do armamentismo, e a corrida
que se seguiu à consideração do setor como um dos principais fatores de  status e
concorrência em plena Guerra Fria, envolvendo os blocos capitalista e socialista. Nesse
caso, os anos de 1970 são marcados pela queda do orçamento estadunidense com
gastos  em  armas  propriamente  ditas,  embora  os  gastos  militares  ocorressem
tergiversados por fatores que iam ao encontro da sustentação e apoio às ditaduras.
Segundo Coggiola,

Relatórios do Sipri (Instituto de Pesquisas para a Paz, de Estocolmo)
informam que em 1980 os gastos militares no Terceiro Mundo, que
superavam os 80 bilhões de dólares,  já  eram maiores  que os  das
superpotências  em  1969,  quando  os  Estados  Unidos  e  a  URSS
consumiam aproximadamente 8,5% do seu PIB (conjunto) em gastos
de defesa, o Egito consumia 13,3%, o Iraque, 10%, e Israel... 25,1%. A
queda percentual dos gastos militares dos Estados Unidos e da Otan
durante  a  década  de  1970  não  correspondia  a  uma  tendência
“pacifista”:  tratou-se  de  uma  racionalização  do  gasto,  depois  da
derrota norte-americana no Vietnã, paralela a um intervencionismo
político crescente dos Estados Unidos superaram a URSS como os
maiores  exportadores  de  armas  do  Terceiro  Mundo,  ao  mesmo
tempo  que  alimentavam  as  sangrentas  ditaduras  militares  da
América Latina (COGGIOLA, 2001. p. 36).

Como se pode aferir a partir dos dados acima, apesar de diminuir em números
absolutos  o  gasto  com  armamentos  os  EUA  racionalizaram  e  reestruturaram  sua
indústria bélica adaptando-a ao contexto que se abriu com as ditaduras de Segurança
Nacional  e  de  TDE.  No  entanto,  no  quadro  subcontinental  e  regional,  o  Conesul
apresentou  dados  relativos  mais  preocupantes  e  que  corroboraram  a  crescente
ampliação  do  TDE  em  termos  práticos,  atendendo  à  lógica  da  DSN.  Foi  um
complemento interno para a  promoção de conflitos  que refletiam o deslocamento
regional em relação aos conflitos de alta intensidade. Os conflitos de alta intensidade,
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caracterizaram a intervenção da indústria bélica durante a Guerra Fria, no oriente e na
África. Levando em consideração essa realidade, é possível afirmar que:

Os gastos militares na América do Sul se concentravam em poucos
países.  Em 1977,  apenas  três  países  –  Argentina,  Brasil  e  Chile  –
absorveram  76,2%  dos  gastos  totais.  Se  tomarmos  o  período  de
1970-1977,  observamos que os  mesmos três  países  concentravam
73,1%  dos  gastos,  se  juntarmos  a  eles  a  Venezuela  e  o  Peru,
chegamos  a  92,2% dos  gastos  militares  regionais.  Uma proporção
crescente  desses  gastos  estava  representada  pela  importação de
armamentos (em detrimento da produção armamentista nacional) –
entre meados da década de 1960 e meados da década de 1970, essas
importações cresceram na Argentina, Peru e Venezuela em 96,3%,
199%, e 673,5%, respectivamente (COGGIOLA, 2001. p. 36).

Os países do Conesul, atingiram o máximo de seus gastos militares durante o
período de consolidação do monopólio do Complexo Militar Industrial (CMI), chefiado
pelos  EUA,  justamente  no  auge  do  questionamento  a  respeito  das  soluções  de
intervenções militares que marcaram conflitos diretos durante a Guerra Fria. Dentre
estes  conflitos,  a  guerra  dos  EUA  contra  o  Vietnã  atingiu  grande  parte  daquela
mobilização.  Nesse caso,  a  própria  ideologia  de  concorrência,  traduzida  na  corrida
armamentista,  mas  também  em  outros  campos  da  intervenção  estatal,  revelou  o
caráter  coercitivo  do  Estado  capitalista  na  sua  fase  extremada  de  militarização.  O
binômio  Estado/força  envolveu o  conjunto  das  classes  sociais,  revelou  o  papel  de
grupo social desempenhado pelos militares e as ditaduras no Conesul. Ao fazer isto, o
Estado  capitalista  recuperou  certas  características  orgânicas  do  que  já  havia  se
consolidado no auge do imperialismo, durante as mobilizações militares que marcaram
tanto a 1ª quanto a 2ª Guerras Mundiais.

Edmundo Dias analisou, sob o ponto de vista da teoria gramsciana, a concepção
de Estado capitalista que surgiu daquele contexto. A luta de classes que emergiu no
período entre guerras, desafiou o controle (moral e espiritual) da burguesia. Assim,
tendo em vista  a  direção (moral  e  espiritual,  mas também econômica e social)  da
sociedade, e a necessidade de controlar a mobilização dos trabalhadores,  o Estado
capitalista se tornou o espaço de organização de estratégias para a contenção dos
trabalhadores. Segundo Dias:

O Estado é apresentado como uma articulação de dois  campos da
vida  social:  a  atividade  econômica  e  a  atividade  espiritual.
Anteriormente,  Gramsci  se  referia  ao  Estado como a  “fábrica  dos
capitalistas” e assim ele pensa o Estado, na época imperialista, como
o máximo da unidade econômica e do político do ponto de vista da
burguesia.  Mais: esse  estado  mostra  como  a  violência  básica  da
economia  revela-se  na  violência  aberta  da  política.  “A  produção
assume a  forma do  monopólio  centralizado nas  finanças,  não por
acaso, não por razões contingentes, não em consequência da guerra:
é  essa  a  sua  tendência  orgânica,  a  sua  normalidade”.  Para  a
burguesia,  deter  o  Estado  significa  ter,  “no  momento  decisivo,  o
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mecanismo  administrativo  que  regula  a  vida  da  nação,  lançando
assim o país no caos e tumulto, criando as condições que permitirão
a uma minoria que vê levantar-se diante dela o espectro da fome”
(DIAS, 2000. p. 122).

 
Os  dados  da  indústria  bélica  no  contexto  latino-americano,  as  reflexões  a

respeito  da  tendência  orgânica  do  Estado  (presente  no  binômio  Estado-força)
referenciada acima, constituíram a relação de poder após o alerta de Eisenhower a
respeito  do  poderio  político  e  social,  atingido  pelo  CMI.  Para  Luis  Alberto  Muniz
Bandeira,  esse  poderio  influenciou  sobremaneira  os  rumos  da  democracia
estadunidense, revelando-se um fator determinante também nos países fora do eixo
central do capitalismo. Esta tendência está em processo de consolidação. Para Muniz
Bandeira: 

A  característica  da  “military  democracy”,  sob  a  regência  de  um
presidente  da  república  com  mais  poderes  que  um  monarca
absolutista,  acentuou-se cada vez mais ao longo do tempo, com a
mutação estrutural  do capitalismo, aumentando a desigualdade na
apropriação da renda nacional e alcançando níveis sem precedentes,
entre os anos 1970 e 1980. A partir de 1982, a desigualdade ainda
mais se ampliou. As famílias mais ricas,  1% da população, que em
1982 recebiam 10,8% de todos os rendimentos antes da incidência
de impostos (pretax), e 90%, com 64,7%, passaram a receber 22,5%,
em 2012, enquanto a participação das demais caiu de 90% para 49%
(MONIZ BANDEIRA, 2016. p. 135).

 
As consequências das transformações decorrentes do circuito de reprodução

ampliada do capital,  para  a  democracia  estadunidense e  a  exploração da  força  de
trabalho - que encaminhou a crítica do modelo fordista de organização da produção -,
colaboraram  para  o  aumento da  repressão  sobre  as  sociedades  latino-americanas.
Parte de um plano estrutural de ajuste às novas demandas do capital, a implantação
do modelo produtivo que mais se intensificou no período, levou em consideração as
necessidades de ampliação dos lucros de setores potencialmente influentes na órbita
dos países centrais. 

Os objetivos do TDE e das ditaduras de Segurança Nacional se ampliaram. Se
levarmos  em consideração  o  contexto  mais  amplo  da  economia  do período,  estas
novas  relações de produção não se restringiram ao papel  desempenhado somente
pela  indústria  bélica  na  organização  da  violência.  Portanto,  registrou-se  alterações
mais  amplas  das  economias  capitalistas,  atendendo aos  interesses  estadunidenses.
Segundo Padrós,

[...] considerando o contexto da  Guerra  Fria  vigente,  o  exame do
terrorismo  de  Estado  na  América  Latina  da  Segurança  Nacional
precisa relacionar o fenômeno concreto com a visão global que os
EUA detinham sobre os  problemas de segurança de cada um dos
países  da  região,  entendendo-os  como  “questões  de  sua  própria
segurança  interna”.  Tal  percepção  não  se  restringia  a  fatores
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ideológicos ou militares (dentro da lógica das relações bipolares de
embate  com  a  URSS),  mas  se  estendia  à  dimensão  econômica  –
comércio,  produção,  finanças  -,  no  contexto  da  reconversão
capitalista  da  região  e  da  consolidação  hegemônica  planetária  do
capitalismo estadunidense (PADRÓS, 2014. p. 15).

O TDE, como forma política de aplicação da DSN, munido das bases essenciais
do  papel  desempenhado  pelas  forças  armadas  reestruturadas  sob  as  bases  do
pentagonismo,  ditou  o  ritmo das  transformações  de longo  alcance  almejadas  pelo
capital.  As  burguesias  nacionais  e  associadas  viram  com  bons  olhos  e  apoiaram
ativamente  certas  soluções  de  desaparição  forçada,  modalidade  repressiva
especificamente relacionada ao TDE, pelo anseio de contribuir para o esfacelamento
de uma conjuntura potencialmente transformadora dos diversos contextos nacionais
na América Latina.

O  apoio  da  classe  dominante  latino-americana  ao  projeto  pentagonista  foi
fundamental para que a repressão atuasse sem maiores incômodos. Soma-se a esse
apoio ativo a conivência do sistema judiciário para encobrir os crimes de violação aos
direitos  humanos  e  temos  um  quadro  amplo  e  retroativo  do  apoio  que  logrou  a
sociedade civil latino-americana ao projeto regressivo das ditaduras e do capital. 

Conclusão

A DSN, aplicada ao contexto latino-americano, oportunizou uma abertura sem
precedentes para a hegemonia capitalista. Essa hegemonia foi imposta com coerção
extremada. Ao capital, a conveniência com o projeto das ditaduras foi fundamental,
pois se tratou de uma solução contrarrevolucionária que deixou severas fraturas na
militância revolucionária. Por isso, os militares desempenharam papel determinante, já
que  se  tratam  de  uma  instituição  que  possuía  a  capilarização  necessária  para  a
garantia de uma política sistemática de repressão.

A essa política correspondeu à sistematização do TDE. Para que o sucesso do
TDE fosse possível, foi necessário definir de forma ampla o inimigo interno. A recepção
dessa definição só foi possível porque as sociedades nacionais formaram parte de um
amplo  contexto  de  reestruturação  das  instituições  militares  que  foram  escolhidas
como  meio  para  assegurar  a  hegemonia  capitalista,  mesmo  que  o  preço  dessa
hegemonia fosse um processo de desnacionalização sem precedentes das referidas
instituições.

A  desnacionalização  das  forças  armadas,  como  vimos,  correspondeu  ao
pentagonismo.  Tratou-se  de  uma  atualização  nos  termos  de  dominação  para
contenção dos níveis de perda da acumulação capitalista que definiu a luta de classes
em  favor  da  burguesia  latino-americana.  Ao  definir  a  corporação  militar  como
instituição  determinante  para  a  manutenção  dos  níveis  alarmantes  da  exploração
capitalista no subcontinente, a classe dominante aderiu ao projeto de reestruturação
proposto pelo CMI estadunidense. 
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AUSÊNCIA DE SEGURANÇA X EXCESSO DE VIGILÂNCIA: A CRIMINALIDADE
E A REPRESSÃO AOS CRIMES EM MARECHAL CÂNDIDO RONDON-PR

DURANTE A DITADURA CIVIL-MILITAR BRASILEIRA*

Edina Rautenberg
SEED-P. E-mail: edina_rg@hotmail.com

RESUMO: O capítulo é parte das reflexões realizadas na pesquisa de doutorado em História,
pela UNIOESTE, em andamento. Demonstramos e analisamos algumas notícias veiculadas pelo
programa  radiofônico  “Frente  Ampla  de  Notícias”,  transmitido  pela  Rádio  Difusora  no
município de Marechal Cândido Rondon – PR, entre meados dos anos 1960 a 1980. As notícias
veiculadas  pelo  programa  não  só  demonstram  a  existência  de  um  grande  índice  de
criminalidade  (entendida  nesta  análise  como  roubos  de  carros,  pequenos  furtos  e
assassinatos)  no  município  durante  o  período  da  Ditadura  Civil-Militar  Brasileira,  como
também de um descaso por parte do poder público (esferas estaduais e federais) no que se
refere  ao  trabalho  de  “garantir  a  segurança  da  comunidade”.  Por  outro  lado,  evidências
levantadas no próprio  programa, somadas a fontes da repressão (DOPS),  demonstram que
quando se  tratava de crimes considerados “políticos”,  havia disponibilização de um amplo
aparato para investigá-los e reprimi-los, caso fosse necessário. O artigo visa contribuir com a
desconstrução de uma visão positiva em torno do período da Ditadura e de demonstrar que há
muitos  fatos  do  período  não  lembrados  (propositalmente  na  maioria  das  vezes)  pela
população que os viveu.

O interesse pelo tema “Ditadura no Oeste” se deu durante o início de minha
graduação em História, pela UNIOESTE1, quando, nas viagens de ônibus de minha casa
em  Porto  Mendes  (interior  do  município  de  Marechal  Cândido  Rondon) para  a
Universidade,  ouvia  o  motorista  lamentando das  condições  da  rodovia  naquele
momento  (que  tornava  quase  inviável  o  trajeto  entre  Marechal  Cândido  Rondon
e Guaíra) e  referia-se  à  época  da  Ditadura  “quando  tudo  era  melhor”  e  quando  a
população rondonense “podia dormir com as janelas e portas destrancadas, já que não
havia criminalidade”. Incomodava-me ouvir aquele senhor referenciando de maneira
positiva  aqueles  tempos,  cujos  acontecimentos  eu  estava  conhecendo  aos
poucos durante os trabalhos de Iniciação Científica2. 

Passada uma década do início dos trabalhos sobre Ditadura, vivenciamos uma
ampliação da indignação quanto ao saudosismo acerca do que teria sido a Ditadura, já
que no contexto de campanha eleitoral de 2017-2018, o então candidato à Presidência
da República, Jair Messias Bolsonaro (já conhecido por suas manifestações, enquanto
deputado  federal,  de  desrespeito  as  vítimas  da  Ditadura  Militar  –  como  as  frases
“Quem procura osso é cachorro”-2005, ou de que o “erro da Ditadura foi torturar e
não  matar”-2008)  despontava  no  cenário  nacional  e  estimulou  uma  onda  de

* DOI
1  2005 a 2008.
2  Orientados pela professora Dr. Carla Silva, tendo como foco de pesquisa a revista Veja no contexto da ditadura
civil-militar brasileira. No período em questão, trabalhava com o discurso da revista em relação aos movimentos de
resistência à Ditadura, em especial, os grupos de luta armada.
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retrocessos  no  que  se  refere  a  memória  da  Ditadura  e  as  lutas  travadas  pelos
familiares dos mortos e desaparecidos políticos. 

 Neste sentido, construímos a proposta de pesquisa de doutorado em História,
no  qual  buscamos  contribuir  na  desconstrução  da  imagem  de  Marechal  Cândido
Rondon  como  um  local  que  só  colheu  os  “louros”  da  Ditadura.  Apesar  da
“modernização”  vivenciada  pelo  município  no  período  (como  a  mecanização  da
agricultura,  chegada  de  energia  elétrica,  pavimentação asfáltica na  área  urbana,
construção  de  escolas  no  interior,  fundação  do  primeiro  veículo  de  comunicação,
chegada  dos  primeiros  aparelhos  de  televisão,  etc.),  os  moradores  de  Marechal
Cândido Rondon também conviveram com a violência, criminalidade, repressão e o
clima era de constante insegurança, perseguição e medo. 

A pesquisa de doutorado, iniciada em julho de 20173, visa investigar como se
deu a construção da Ditadura no município de Marechal Cândido Rondon, percebendo
como as relações de domínio e supremacia (social e política) foram construídas por
sujeitos sociais no âmbito do município e suas relações e articulações com as agências
e agentes no âmbito estadual e federal, durante o período de 1964 a 1985. Utilizamos
o termo Ditadura  com “D”  (maiúsculo),  pois  estamos  nos  referindo  a  um período
histórico que marcou a história do Brasil entre os anos de 1964 e 1985, e não apenas a
um aspecto do regime de governo. Entendemos que a Ditadura não foi um fenômeno
exclusivamente militar, embora as Forças Armadas tenham assumido papel importante
neste regime. Para efetivação do regime autoritário e a montagem da estrutura da
repressão foram cruciais  a  participação de setores civis,  entendidos como pessoas,
empresas, instituições, corporações e entidades.

Portanto, ao analisar a história de Marechal Cândido Rondon entre os anos de
1964 e 1985 não pretendemos focar a Ditadura como um caso de “política restrita” ou
de uma “história política” (no sentido tradicional ou renovado do termo), mas, sim,
compreender  esta  Ditadura  nas  práticas  sociais  percebidas  na  perspectiva  da
sociedade  política,  da  sociedade  civil  organizada  e  da  vida  das  pessoas  (seja  nos
aspectos da produção socioeconômica, seja em outras questões das práticas sociais).
Para tanto, buscamos compreender o Estado em seu sentido “Ampliado” ou “Integral”,
utilizando-se,  para  isto,  do  referencial  teórico  do  filósofo  italiano  Antônio  Gramsci
(2002).

Neste  sentido,  no  intuito  de  contribuir  com a  desconstrução  de  uma visão
positiva em torno do período da Ditadura e de demonstrar que há muitos fatos do
período não lembrados (propositalmente na maioria das vezes) pela população que os
viveu,  buscamos  neste  artigo  analisar  algumas  notícias  veiculadas  pelo  programa
radiofônico “Frente Ampla de Notícias”, transmitido pela Rádio Difusora (único veículo
radiofônico do município entre meados dos anos 1960 a 1980). As notícias veiculadas
pelo programa não só demonstram a existência de um grande índice de criminalidade
no município de Marechal Cândido Rondon (entendida nesta análise como roubos de
carros, pequenos furtos e assassinatos), como também de um descaso por parte do
poder público (esferas estaduais e federais) no que se refere ao trabalho de “garantir a
segurança  da  comunidade”.  Mesmo  sendo  “Área  de  Segurança  Nacional”,  o  setor

3  Orientada também pela prof. Dr. Carla Silva, ainda em andamento, com previsão de término no final do ano de
2021.
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policial  de Marechal  Cândido Rondon não possuía veículo automotivo próprio para
realizar  o  patrulhamento  do  município  e  atender  as  ocorrências  policiais  e  as
necessidades básicas da população rondonense. Por outro lado, evidências levantadas
no próprio jornal, somadas a fontes da repressão (DOPS), demonstram que quando se
tratava de crimes considerados políticos, havia disponibilização de um amplo aparato
para investigá-los e reprimi-los, caso fosse necessário. 

Reconhecemos a polícia como mantenedora e ordenadora das relações sociais,
sob  comando  das  classes  dominantes  que  dirigem  o  Estado  em  cada  contexto
histórico,  com  a  função  de  controlar  os  excessos  decorrentes  da  luta  de  classes.
Embora a “segurança pública no Brasil sempre foi militarizada, servindo de aparelho
bélico do Estado e de controle, imposição de restrições e proibições” (COMISSÃO DA
VERDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2015, P.02), foi a partir do Decreto Lei nº 217,
de 08/04/1970, que ocorreu a criação da Polícia Militar, tornando as forças policiais
fortemente militarizadas4, moldando ainda mais a polícia aos interesses do Estado, a
fim de atender as necessidades da nova ordem pública.

É importante lembrar que as políticas públicas disponíveis para a prevenção e
controle da violência entre os anos 1960-1980 eram distintas das existentes hoje. A
prevenção criminal  era calcada nos princípios da Doutrina de Segurança Nacional5,
recém-reelaborada pelo contexto de Guerra Fria, e havia uma priorização da defesa do
Estado e  da  ordem política e  social.  A identificação de “violência”  era relacionada
muito mais com as ameaças aos interesses nacionais (associado às preferências dos
detentores do poder), do que aos atos que atentavam contra a ordem pública e/ou
gerassem perigo para as pessoas e/ou seus patrimônios. A luta contra os “inimigos
internos”,  que  seriam os  influenciados  pelo  “movimento  comunista  internacional”,
justificavam esta priorização. Neste aspecto, a partir da concepção de política pública
de Segurança Nacional, foram criados aparatos repressivos e órgãos de informação,
como o Serviço Nacional de Informação (SNI), que garantissem de forma eficiente o
bloqueio ou a eliminação de qualquer força que exercesse pressão ou ameaçasse o
Estado de Segurança Nacional. A concepção de Segurança Pública enquanto dever do
Estado e direito e responsabilidade de todos, foi criada apenas com a Constituição de
1988, embora prevalece a militarização das polícias e a segurança ainda está muito
distante da concepção de uma Segurança Cidadã6. 

Portanto,  durante  a Ditadura não só havia muita criminalidade em Marechal
Cândido Rondon (entendida neste texto como prática de atos que atentam contra a
proteção dos  cidadãos  e/ou de seus  bens)  e  uma falta  de assistência  estatal  para
contê-la,  como  os  pesos  usados  pelas  instâncias  repressoras  demonstram  que  as
autoridades  políticas  que  compunham  os  governos  ditatoriais  estavam  muito  mais
preocupadas com a manutenção da Ditadura do que com a segurança da população

4  Sendo forças auxiliares do Exército e seguindo o Regulamento Disciplinar do Exército.
5  Como demonstra Enrique Padrós, “o ponto nodal da DSN era a percepção de que a URSS utilizava o comunismo
internacional  como  instrumento  de  agressão  e  de  subversão  no  interior  dos  países.  Frente  a  isso,  os  EUA
contrapunham uma guerra total permanente. Auto proclamando-se defensora do ‘mundo livre’, a superpotência
capitalista impôs uma divisão de tarefas no plano militar, correspondendo aos países latino-americanos arcar com a
proteção dos seus territórios nacionais”. (PADRÓS, 2012, p. 498).
6  Utilizamos das reflexões de Moema Dutra Freire, quando ela contextualiza a Segurança Cidadã como parte da
promoção  de  convivência  e  cidadania,  prevenindo  e  controlando  a  violência.  Nesta  concepção,  a  violência  é
multicausal, por isso demanda uma estratégia multissetorial de prevenção e controle. (FREIRE, 2009).
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que em tese deveriam representar. Ao dizermos “ausência de segurança X excesso de
vigilância”, não estamos necessariamente considerando que a vigilância era realizada
com grande intensidade no município7,  mas que havia uma maior  preocupação da
manutenção  da  ordem  pública,  em  detrimento  da  prevenção  da  violência  e  da
criminalidade, ou seja, da proteção à vida. 

O município  de Marechal  Cândido  Rondon e aspectos  gerais  a  serem
considerados

Marechal  Cândido  Rondon  é  um  município  brasileiro  situado  no  Oeste  do
Paraná.  A  região  começou  a  ser  ocupada  oficialmente  em  19308 e  a  colonização
imobiliária se intensificou em 1946, após a compra das terras pela Indústria Madeireira
Colonizadora  Rio  Paraná  –  MARIPÁ,  que  implementou  um  intenso  projeto  de
colonização/especulação  imobiliária  da  região  a  partir  de  então.  Chamado  de  Vila
General Rondon, a localidade foi distrito de Toledo até 1960, quando foi emancipado e
substituído o nome para Marechal Cândido Rondon. Atualmente o município abrange
uma área de 748.003 Km² e possui uma população estimada (pelo IBGE de 2020) de
53.495 habitantes. Limita-se ao Norte com o município de Mercedes, a Nordeste com
Nova Santa Rosa, a Leste com Quatro Pontes, a Sudeste com Toledo e Ouro Verde do
Oeste, a Sudoeste com Pato Bragado, ao Sul com São José das Palmeiras e Entre Rios
do Oeste e ao Oeste com a República do Paraguai (via Lago de Itaipu). 

Porém, é importante ressaltar que os atuais contornos geográficos de Marechal
Cândido Rondon não são os mesmos dos existentes entre os anos de 1960 e 1990: Em
outubro de 1982 ocorreu o fechamento das comportas da Usina Hidrelétrica de Itaipu9,
construídas no desvio do leito do Rio Paraná,  dando início à formação do Lago de
Itaipu10 e  alagando  aproximadamente  12%  das  terras  agricultáveis  de  Marechal
Cândido  Rondon.  Com  o  alagamento  das  terras  e  a  indenização  paga  pela  Itaipu,
muitos  agricultores  e  moradores  decidiram  sair  de  Marechal  Cândido  Rondon
buscando outras áreas de terras, em outros estados inclusive, para dar continuidade à
sua vida e aos seus negócios (implicando na diminuição da população no município). Já
em  1992  ocorreu  o  processo  de  emancipação  dos  distritos  de  Quatro  Pontes,
Mercedes, Pato Bragado e de Entre Rios do Oeste, todos distritos de Marechal Cândido
Rondon e que, a partir desta data, passaram a ter gerência política municipal própria. 

Há uma grande quantidade de elementos que devem ser considerados quando
se trata da história de Marechal Cândido Rondon entre as décadas de 1960 a 1980: 1)
As especificidades da colonização dirigida pela MARIPÁ11; 2) O sucesso da ocupação do
7  Embora tenhamos outros casos de vigilância que não puderam ser trabalhados neste texto.
8  É importante lembrar que esta região já era habitada por indígenas, que foram mortos, expulsos ou utilizados
como mão de obra escrava pelos colonizadores da região. Para mais informações ver RIBEIRO, 2005.
9  Construída entre os anos de 1975 a 1982, num acordo binacional entre Brasil e Paraguai, a Usina Hidrelétrica de
Itaipu localiza-se em Foz do Iguaçu, na fronteira entre Brasil e Paraguai. 
10  O lago acabou abrangendo uma área de 1.350 Km², indo de Foz do Iguaçu até o município de Guaíra, 150 Km (em
linha  reta,  via  lago)  ao  norte.  Marechal  Cândido  Rondon  fica  no  meio  do  trajeto:  Em  vias  terrestres,
aproximadamente 170 Km de Foz do Iguaçu e 65 Km de Guaíra.
11  No que se refere à seleção dos indivíduos “aptos” a comprarem terras aqui; no projeto pré-estabelecido quanto
ao tamanho das terras e a lucratividade decorrente desta escolha; a atuação de Willy Barth (um dos acionistas da
Companhia  Colonizadora,  responsável  pela  colonização  do  Oeste  do  Paraná)  no  direcionamento  econômico,
político, social e religioso da localidade; etc.
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município12 e o papel político exercido pelos corretores da MARIPÁ (convidados para
se estabelecerem no município ou que vieram a ser contratados após a aquisição de
terras)  que estabeleceram moradia em Marechal Cândido Rondon,  lucraram com a
venda  das  terras,  aplicaram  o  capital  acumulado  no  município  e  se  tornam
personalidades políticas e empresariais importantes; 3) A legislação que determinou
Marechal Cândido Rondon como “Área de Segurança Nacional” em 196813, implicando
na não elegibilidade de prefeitos a partir de então e em um direcionamento (com uma
certa constância) de ações federais visando levantamento de dados sob os aspectos
socioeconômicos  do  município  e  destinação  de  algumas  verbas  financeiras;  4)  O
processo  de  modernização  da  agricultura14,  que  vai  tornar  este  setor  de  grande
importância econômica no município e motivar muitas pessoas a adquirirem terras
nesta região15, ao mesmo tempo em que vai implicar em um grande êxodo rural; 5) A
construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu que levaram à desapropriação de centenas
de moradores. Todos estes aspectos (e outros que não foram pontuados aqui) estão
sendo tratados na tese e são considerados (em maior ou menor medida) quando da
análise do texto que aqui apresentamos.

A Rádio Difusora e o Programa “Frente Ampla de Notícias” 

Uma de nossas primeiras fontes de pesquisa sobre Marechal Cândido Rondon
foram os arquivos do programa “Frente Ampla de Notícias16”, levado ao ar pela Rádio
Difusora, diariamente (desde novembro de 1966), entre as 07h:00 e 08h:00 e 12h:15
às  13h:0017.  O  programa  construía/reproduzia  e  veiculava  notícias  internacionais,

12  E/ou o sucesso das vendas de lotes na região, já que a população (dez anos depois da emancipação de Marechal
Cândido Rondon) aumentou 994%: De 4.426 habitantes em 1960, foi para 44.037 pessoas de acordo com o Censo
Demográfico de 1970.
13  A lei  nº  5.449,  de 4 de junho de 1968, estabelecia  como municípios  estratégicos  e “Áreas de Interesse  da
Segurança Nacional” todos os municípios de fronteira, além das estâncias hidrominerais e municípios portuários. 
14  Processo este que, além da inserção de máquinas, implementos, insumos, sementes modificadas, etc., implicaram
numa transformação social  do ser e fazer do agricultor,  como demonstra  Marcos Smaniotto em sua tese.  Vale
destacar que a modernização conservadora implicou na intensificação da monocultura, na concentração fundiária e
na exploração da terra voltada à produção agroexportadora. (In: SMANIOTTO, 2016).
15  Pois, além de mostrar-se favorável ao cultivo da soja, Marechal Cândido Rondon se destacou no setor pecuário,
especialmente  na  produção  de  suínos.  Esta  produção  foi  incentivada  pela  instalação  do  frigorífico  de  suínos
(Frirondon),  iniciado  em  1963  e  inaugurado  no  final  de  1968.  Como  demonstra  Carlos  Seibert,  “no  triênio
1967/68/69, Rondon atingiu uma grande produção de suínos, sendo destacado como ‘município de maior criação
do Estado do Paraná’”. (In: SEIBERT, 2008. P.237).
16  Algumas considerações são necessárias: Inicialmente o nome do jornal era “No mundo das notícias, as notícias do
mundo”. Os apresentadores eram Dirceu da Cruz Vianna e Antônio Maximiliano Ceretta, e o operador era Ilário
Kehl. Em 10/04/1971, o jornal mudou de nome novamente e passou a se chamar “O mundo em revista”, com os
apresentadores Vitorino Angelli e Adalberto Schmidt. Em 19/03/1973 o noticiário ganhou um novo nome (mantido
até hoje) “Frente Ampla de Notícias”, sendo apresentado por Ricardo José. Por  ser este último nome a grande
referência do programa, optamos por mantê-lo em todas as indicações do jornal.
17  O arquivo foi constituído em 1974, por Elio Winter que, ao assumir a direção da emissora, encontrou o material
do  noticiário  e  decidiu  organizá-lo.  Para  isto,  selecionou  apenas  as  notícias  que  tratavam  da  esfera  local  e
encadernou o material em volumes de acordo com as datas. É importante salientar que, apesar de muito rico, o
material é falho no que se refere a muitas páginas faltando. Isto se deve ao tardio processo de arquivamento (ação
do tempo) e, possivelmente, a ações intencionais, tanto no que se refere à primeira seleção, quanto ao que se
refere aos acessos ao arquivo,  já que até ser  cedido para a UNIOESTE (2016),  o arquivo permanecia  na Rádio
Difusora e não havia muito controle sobre o trabalho realizado nele. A ação do tempo tornou também muitas
páginas praticamente ilegíveis, dificultando muitas vezes o acompanhamento do processo.  Atualmente o acerco
está sob guarda do CEPEDAL na UNIOESTE, campus de Marechal Cândido Rondon. 
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nacionais,  estaduais  e  locais,  embora  o  material  disponível  e  consultado
(acervo/arquivo)  é  constituído  apenas  de  notícias  de  caráter  local.  A  leitura  dos
programas do Frente Ampla de Notícias nos proporcionou uma grande base acerca dos
principais  acontecimentos  de  Marechal  Cândido  Rondon  no  período  de  nossa
pesquisa,  bem como  evidenciou  as  disputas  políticas  e  empresariais  existentes  no
município.

O projeto para criação da Rádio Difusora foi iniciado em 1963, encabeçado por
Arlindo Alberto Lamb, enquanto ainda era prefeito de Marechal Cândido Rondon18.
Quando Arlindo Lamb chegou19 na vila de General Rondon, existia um sistema bastante
precário de rádio (via autofalantes), através do Auto Falantes Guarany. Tendo recursos
financeiros e sabendo da importância da atividade radiofônica na difusão e construção
de consensos, Arlindo Lamb decidiu dar início ao processo de estruturação de uma
emissora no município.  Como a legislação da época proibia a abertura de rádios e
outros meios de comunicação por uma pessoa somente, Arlindo Lamb convidou para
que compusessem a sociedade Helmuth Priesnitz (que era o presidente da Câmara de
Vereadores  na  gestão  de  Lamb,  eleito  pelo  PTB),  Alfredo  Wanderer  (então  vice-
prefeito, pelo PTB) e Egon Bercht (então deputado federal do PTB).

No entanto, quando a emissora já estava estruturada e funcionava em “caráter
experimental”, houve a concretização do Golpe de 31 de março de 1964 e os meios de
comunicação  passaram  a  serem  vistos  como  instrumentos  que  necessitavam  de
controle  por  parte  do  governo  ditatorial.  No  caso  de  Marechal  Cândido  Rondon
agravavam os  fatos de que o município era/é área de fronteira com o Paraguai;  a
prefeitura  era  gerenciada  por  indivíduos  filiados  ao  PTB (partido  do Presidente  da
República deposto pelos golpistas); e eram estas mesmas lideranças que buscavam a
criação de uma emissora de Rádio.  Segundo depoimento do próprio Arlindo Lamb,
passado um tempo e diante do não-andamento do processo, Arlindo Lamb teria ido à
CONTEL (Conselho Nacional de Telecomunicações) para buscar formas de liberação da
emissora:

Mas eu fui de novo no CONTEL, cheguei lá e perguntei: escuta, mas o
que  pode  se  fazer  pra  sair  uma  concessão.  Aí  um  senhor  lá  do
CONTEL disse: “olha, você não tem um militar, desses da revolução,
pra usar  como pistolão?”.  Digo,  olha, só conheço eles pelo nome.
Mas o senhor quem sabe, pode me indicar um? Aí ele disse: “olha,
aqui no Rio tem um general aposentado, um general da reserva, ele
era da revolução. Eu tenho quase certeza se o senhor vai procurar
esse general, ele vai lhe dá uma mão”. Eu fui lá procurar esse general,
o nome dele era Aloísio Contim Guimarães, procurei o endereço dele
e  achei  ele.  Cheguei  lá,  me  atendeu  muito  bem.  Expus  a  minha
situação e ele disse: “eu aceito. Eu vou dar uma mão pro senhor, só
eu quero participar da firma”, diz ele e sem entrar com dinheiro né.
Bom, o que que eu ia fazer né, tu ia admitir ele. Aí tive que voltar pra

18  Eleito pelo PTB, gestão dez.1961 a dez.1965.
19  Em 1954, adquirindo mais de 20 alqueires de terra. Pela grande projeção econômica da família Lamb e pelos laços
(políticos e de amizades) já existentes entre Lamb e Willy Barth, em 1956 Arlindo Lamb foi eleito vereador pelo PTB
no  município  de  Toledo,  assumindo  o  cargo  de  presidente  da  Câmara  Legislativa  nos  dois  primeiros  anos.
Posteriormente,  por  esta  mesma  ligação  com  Barth,  Lamb  vai  projetar-se  como  prefeito  do  recém  formado
município de Marechal Cândido Rondon.
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casa, fazer alteração de contrato, admitir ele como sócio não é? E o
processo  andou  normalmente  né  (OTTO,  apud GONSALVES,  2015.
p.31-32)20.

Este relato que narra as estratégias utilizadas por Arlindo Lamb para conseguir
a concessão da emissora de Rádio já foi bastante utilizado pela bibliografia que situa o
surgimento da Rádio Difusora. Porém ele contribui para elucidar algo que buscamos,
que  é  demonstrar  o  quanto  havia  corrupção  no  período  ditatorial.  Arlindo  Lamb
conseguiu a concessão porque tinha condições financeiras de dar parte da sociedade
da empresa para um general, sem contrapartida monetária. Em vários momentos na
construção  da  pesquisa  ouvimos  relatos  dos  “apadrinhamentos”  de  generais  que
possibilitaram  coisas  e/ou  ajudaram  a  livrar  pessoas  de  problemas.  Esse
apadrinhamento vai exigir moeda de troca e a própria posição da Difusora em relação
ao  governo  federal  demonstra  esta  conciliação21.  Ainda  sobre  os  trâmites  da
concessão, Arlindo Lamb relata:

Um tempo depois, acho que já foi sessenta e cinco, ele me telefonou,
disse, “olha Arlindo, vem aqui que eu preciso falar contigo a respeito
da rádio, né?”. Eu cheguei lá, aí ele me disse, “olha, nós temos uma
secretária aqui no CONTEL, ela está dando uma mão muito grande
prá nós e nós precisávamos gratificar essa secretária. Mas e como é
que  vamos  fazer”.  Ah,  eu  não  sei  eu  disse,  eu  vou  deixar  a  seu
critério. Eu acho, ele disse assim: “achava que nós tínhamos que fazer
um  presente  prá  ela”.  Tá  bom,  eu  autorizo  o  senhor  comprar  o
presente, eu pago não é?. Aí ele foi e comprou um anel de brilhante
pra ela, eu paguei o anel de brilhante. Essa funcionária, de fato, ela
dava uma mão. Lá tinha processo de centenas, de firmas tentando
concessão, diz que ela,  quando o nosso processo estava no meio,
estava  em  baixo,  ela  sempre  tirava  e  botava  em  cima,  pra  ser
apreciado primeiro. Ela então talvez merecia isso mesmo, né? Bem,
aí correu normalmente e em primeiros dias de novembro de sessenta
e seis recebi outro telefonema e ele avisou: “olha Arlindo, vem aí que
saiu a concessão. Está tudo pronto aí, pode começar a funcionar”. Aí
eu  fui  lá  de  novo,  e  aí  eu  cheguei  lá,  ele  disse:  “olha,  está  aí  a
concessão, está tudo, pode voltar para casa e agora pode soltar a
rádio  lá  e  fazer  à  vontade.  Aí  ele  disse:  mas  agora  eu  gostaria
também, nós devíamos oferecer uma janta para os funcionários do
CONTEL”. Bom, eu já comprei um anel de brilhante, podemos pagar
uma janta também né (OTTO, apud GONSALVES, 2015. p.33). 

As  citações  expressam  não  apenas  os  diversos  recursos  empregados  por
Arlindo Lamb para contornar as regras como também a importância que a efetivação

20  Entrevista com Arlindo Alberto Lamb, realizada em 04/10/2005 em Marechal Cândido Rondon pela profª Claricia
Otto para o Projeto de Pesquisa, “Patrimônio Histórico em Marechal Cândido Rondon: levantamento de imóveis,
documentação, catalogação de dados e educação patrimonial”, coordenada pela Prof. Dra. Méri Frotscher. (Apud:
GONSALVES, 2015).
21  Marcos  Smaniotto identificou exemplos  da filiação político-ideológica  dos  responsáveis  pela  Rádio  Difusora,
reproduzindo trechos que foram veiculados pelo programa Frente Ampla de Notícias nos aniversários do Golpe de
1964, por exemplo. (In: SMANIOTTO, 2008).
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da emissora tinha para o empresário, ao ponto de investir quantia considerável  de
dinheiro para obter a concessão da mesma. Vale lembrar que, para além do caráter
político,  Arlindo  Lamb  vislumbrava  com  a  emissora  a  veiculação  de  propagandas
comerciais  das  suas  próprias  empresas  já  que,  como  afirmou  Marcos  Smaniotto,
Arlindo Lamb era quem mais se utilizada do então existente Serviço de Auto-Falantes
Guarany (SMANIOTTO, 2008. p.260).

Em 1974, no contexto de eleições estaduais em que Werner Wanderer (ARENA
2)  e  Levi  Martins  Gomes  (ARENA  1)  disputaram  eleitores  em  Marechal  Cândido
Rondon, Elio Winter, genro de Arlindo Lamb, comprou as cotas de Helmuth Priesnitz e
Alfredo  Wanderer  e  assumiu  a  direção  da  emissora22.  Em  1988  a  Rádio  Difusora
conquistou o canal FM e em 1994 a sociedade foi vendida para um grupo de laços
políticos ligados ao PMDB, encabeçados por Alcides Waldow e Dilceu Sperafico (na
época  deputado  federal  pelo  PP).  Na  ocasião,  Elio  Winter  havia  desistido  da
possibilidade  de candidatar-se  ao  cargo de  prefeito  de Marechal  Cândido Rondon,
Arlindo Lamb já  não tinha mais  tanta  projeção política  para  o  cargo do executivo
rondonense e a família decidiu investir o capital da empresa em empreendimentos em
Curitiba, especialmente na área imobiliária23.

O  Programa  “Frente  Ampla  de  Notícias”  como  evidência  da
criminalidade em Marechal Cândido Rondon 

Durante a leitura e fichamento do Programa Frente Ampla de Notícias, muitas
foram as notícias encontradas sobre os crimes ocorridos no município de Marechal
Cândido  Rondon  durante  o  período  analisado.  Talvez  porque  uma  das  fontes  de
notícias  da Rádio Difusora (depois  da Prefeitura)  era a  delegacia  e o delegado era
muito  influente  no município24.  Neste  sentido,  para  exemplificarmos  estas  notícias
(demonstrando não só a existência, mas também a grande quantidade), construímos a
tabela abaixo.  Nela  estão elencados  alguns fatos  (roubos  e assassinatos)  ocorridos
entre  1972 e  1977.  O recorte  temporal  refere-se  a  um descaminho da pesquisa25,
embora identificamos que há alguns períodos em que essas notícias  aparecem em
maior  abundância  no  programa.  Salientamos  ainda  que  não  são  todas  as  notícias
veiculadas neste período e sim uma amostra26 para identificação da existência destes
fatos.

22  Esta decisão que levou Elio Winter à direção da emissora se deu por aspectos políticos envolvendo as disputas
entre ARENA 1 e ARENA 2. A postura da Rádio Difusora neste contexto eleitoral levou o diretor a quase perder a
concessão da emissora em 1974.
23  Assim como a assunção da direção da emissora, a venda da Rádio Difusora se deu por questões políticas, embora
agora especificamente envolvendo a pessoa de Elio Winter que buscava o cargo de prefeito de Marechal Cândido
Rondon, pelo PMDB, nas eleições de 1985 e acabou perdendo a candidatura na Convenção Municipal do PMDB
para Ilmar Priesnitz (que se elegerá prefeito). Esta disputa dentro do próprio partido resultou em mudanças de
posição por parte de Elio Winter, que permanecerá durante algum tempo almejando o cargo.
24  Alberto Meier (grande proprietário de terras em Marechal Cândido Rondon e também “pioneiro” no município)
foi delegado indicado durante quase todo o período de análise da tese. 
25  Percepção da necessidade de fichamento destas matérias quando já estávamos trabalhando com o ano de 1972 e
inexistência  de  tempo  hábil  no  momento  para  retornarmos  aos  volumes.  1977  refere-se  ao  período  em  que
estamos analisando no momento atual da pesquisa.
26  Organizada a partir dos critérios acima mencionados e a partir das notícias que nos chamaram atenção durante o
levantamento de fontes.
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Tabela 1 - Notícias do Programa Frente Ampla de Notícias (Rádio Difusora) referente a
roubos e assassinatos executados em Marechal Cândido Rondon-PR entre 1972 e 1977

Notícias do Programa Frente Ampla de Notícias (Rádio Difusora) referente a roubos e assassinatos
executados em Marechal Cândido Rondon-PR entre 1972 e 1977

nº Data Título/Manchete Apresentação e/ou trecho da Notícia
01 Vol.  XVI,

14/07/1972
“Bárbaro  assassinato  em
nossa cidade, família inteira
é trucidada”

3 mulheres foram assassinadas a tiros de revólver
calibre 38, com idades de 70, 35 e 17 anos (a última
gestante).  “Apesar  dos  esforços  envidados  pela
polícia,  até  agora  nenhuma  pista  que  pudesse
conduzir ao assassino ou assassinos”.

02 Vol.  XVI,
18/07/1972

“Marechal Cândido Rondon
registra mais um crime”

Homem  morto  a  facadas  em  uma  briga  de  bar.
Assassino foi preso.

03 Vol.  XVI,
21/07/1972

“Gatunos  levam
mercadorias  avaliadas  em
12  mil  cruzeiros  de  firma
comercial de nossa cidade”

Roubo ao Moinho Rondon Ltda. Responsáveis não
identificados. No final da notícia: “E tem mais: Anda
uma  onda  de  roubos  também  de  uso  pessoal  e
roubo  de  bicicletas.  Cuidado,  portanto,  contra  a
gataiada minha gente!”.

04 Vol.  XVI,
12/08/1972

“Gataiada  está  agindo
novamente na cidade”

Arrombamento e furto em duas residências da área
urbana de Marechal Cândido Rondon.

05 Vol.  XVI,
12/08/1972

“População  cerca  mato
onde  ladrão  se  refugiou  e
dentro  da  noite  o  mesmo
foi  capturado.  O  fato
aconteceu  em  Margarida,
ontem!”

Assalto a um bar em Margarida, realizado por dois
menores. Prisão dos mesmos.

06 Vol.  XVI,
23/08/1972

“Carro  roubado  em  nossa
cidade”

Roubo de carro ainda não emplacado. Ninguém foi
responsabilizado.

07 Vol.  XVII,
07/10/1972

“Menor furta automóvel em
Quatro Pontes”

 O  carro  roubado  (chaves  em  seu  interior),
localizado em perseguição,  num cerco após vários
disparos  da  polícia.  “Qual  não  foi  a  surpresa,  um
menino de 15 anos tinha feito a bravata e por pouco
não foi atingido por um disparo. Tanto o carro como
o  menor  detido,  foram  trazidos  até  Marechal
Cândido Rondon, sendo o menor que é de Quatro
Pontes,  entregado  ao  Comissariado  de  Menores.
Prova  isso  mais  uma  vez  que,  chaves  dentro  do
carro  é  uma  tentação.  Portanto,  nunca  deixe  as
chaves no carro”.

08 Vol.  XVII,
12/10/1972

“Mais  um carro  é  roubado
em nossa cidade”

“Uma gangue de ladrões de automóvel está agindo
em  nossa  cidade  e  em  apenas  noventa  dias,  o
segundo  carro  é  levado  sem  que  as  autoridades
possam ao menos apurar uma pista sequer. [...]  E
alertamos  para  o  fato  de  que  uma  quadrilha  de
ladrões de automóvel está agindo na região, tomem
suas precauções porque eles geralmente atacam à
noite”.

09 vol.  XXIV,
19/12/1975

“Três carros roubados nesta
madrugada”

“[...]  O  acontecimento  de  um  roubo  coletivo,  faz
crer, segundo palavras do Delegado Maier, ser uma
ação  conjunta  de  uma  gang  que  acabou  de
perpetuar  o  crime  levando  nada  menos  que  três
veículos  numa  só  noite,  deixando  o  povo  e
autoridades apreensivos. O delegado Maier, à testa
da segurança, vem pedindo a colaboração do povo
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com respeito a esses acontecimentos pois o número
do  efetivo  policial  é  irrisório.  A  população  se
inquieta  e,  ao  par  deste  acontecimento,  não
tranquilizará de imediato”.

10 Vol.  XXIX,
25/08/1976

Assalto  ao Fórum de Marechal  Cândido Rondon e
roubo de 27 armas de fogo, “todas envolvidas em
processos  que  se  encontram  em  andamento”.
Relação com o nome dos proprietários  das  armas
que foram roubadas.

11 Vol.  XXIX,
01/09/1976

“Delegado  Maier,  cada  vez
mais preocupado”

“Uma onda de roubos e outros pequenos assaltos
vem preocupando o titular da Delegacia de Polícia, o
sr. Alberto Maier e seus assessores diretos.[...]”.

12 Vol.  XXIX,
22/09/1976

“Três furtos em três dias” Roubo  de  3  automóveis  em  Marechal  Cândido
Rondon.

13 Vol.  XXX,
22/10/1976

“20 carros em 2 meses” Roubo de 20 carros na região Oeste no período de
60 dias.

14 Vol.  XXXI,
18/12/1976

“Ladrões,  também  em
residência aqui na cidade”

Arrombamento  de  residência  a  “procura  de
dinheiro”.

15 Vol.  XXXI,
18/12/1976

“Dois  carros  roubados  em
Marechal Cândido Rondon”

Roubo de 2 automóveis. Um é recuperado durante a
fuga dos ladrões (ainda na área urbana).

16 Vol.  XXXI,
20/12/1976

“Mais  um  carro,  mostra
mais  uma  vez  que  os
ladrões estão agindo”

“[...]  Tudo  isto  nos  faz  parecer  um serviço  muito
bem organizado, melhor que muitas empresas, visto
a facilidade com que agem, numa autêntica façanha
ou gozação”.

17 Vol.  XXXI,
08/01/1977

“Em  48  horas,  quatro
tentativas  de  roubo  de
carros  no  município.  Três
consumadas”.

Roubo de carros em Marechal Cândido Rondon.

18 Vol.  XXXI,
11/01/1977

“Na  calada  da  noite,  mais
um carro roubado”

“Em 6 dias, 4 carros roubados no município, 2 em
Entre  Rios,  1  em  Iguiporã  e  agora  mais  um  em
Rondon, além de uma tentativa frustrada em Pato
Bragado. [...] O Delegado Maier, pronunciando-se a
respeito  do  roubo,  pede  mais  uma  vez  que  os
proprietários  defendam  o  patrimônio,  instalando
alarmes. Caso alguém não souber como armar uma
cilada para os ladrões, poderá dirigir-se à Delegacia
de Polícia para tomar orientações”.

19 Vol.  XXXII,
28/01/1977

“Recuperado  carro
roubado”

“[...] O delegado Alberto Maier informou na mesma
oportunidade que este é o sexto veículo recuperado
dos 21 que foram roubados no nosso município”.

Autoria: RAUTENBERG, Edina, junho de 2021.

Como podemos perceber na tabela acima, os crimes existiram em Marechal
Cândido Rondon durante a Ditadura. Percebemos não só a existência de assassinatos
(3 mulheres na notícia 01; um homem morto a facadas em uma briga de bar, na notícia
02),  mas de furtos no geral:  na notícia 03 o roubo de uma empresa comercial  e a
indicação da frequência de roubos de bens de uso pessoal e de bicicletas; na notícia 04
o arrombamento de 2 residências na área urbana; na notícia 05 o assalto a um bar; e a
intrigante  notícia 10,  na qual  faz-se referência a um roubo ao Fórum de Marechal
Cândido Rondon, ocorrido em agosto de 1976, no qual foram levados 27 armas de
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fogo,  “envolvidas  em  processos  que  se  encontram  em  andamento”27.  Este  último
aspecto, evidencia não só o fato de parte da população rondonense andar armada (o
que  sugere  a  presença  do  “perigo  constante”,  entendido  como  possibilidade  de
assaltos e necessidade de defesa privada do patrimônio), mas também da vigilância
policial  no que se  refere  a  tentativa de desarmar  a  população28.  Por  fim,  é  alta  a
quantidade de furtos de automóveis no período: 06 carros roubados entre agosto e
dezembro  de  1972  (notícias  06,  07,  08  e  09);  03  carros  roubados  em  3  dias  em
setembro de  1976  (notícia  12);  20  carros  roubados  em 2  meses,  contabilizando  a
região Oeste do Paraná (o que evidencia que a criminalidade não era específica do
município),  na  notícia  13;  se  repetindo  na  notícia  15,  16,  17  e  18.  Os  roubos
aconteciam  sempre  “sem que  as  autoridades  possam  ao  menos  apurar  uma pista
sequer”,  comprovando  que  o  “número  do  efetivo  policial  é  irrisório”,  causando  a
impressão  de  que  os  criminosos  cometem  tais  atos  “numa  autêntica  façanha  ou
gozação” “pela facilidade com que agem”, e apelando, diante da impossibilidade das
autoridades policiais conter os roubos, que “os proprietários defendam o patrimônio”. 

Percebemos na análise das notícias do Programa Frente Ampla de Notícias, que
a Rádio Difusora sempre buscou apresentar em suas notícias a falta de estrutura para
contenção da criminalidade em Marechal Cândido Rondon (até mesmo para justificar a
existência dos crimes e não responsabilizar o delegado pela não responsabilização dos
culpados). No entanto, em nenhum momento as notícias relacionaram o fato com uma
política mais ampla, de descaso, falta de investimento público e a própria conjuntura
econômica  que  levaria  muitas  pessoas  à  prática do roubo.  Além disso,  em alguns
momentos  há  uma  indução,  por  parte  da  emissora,  de  que  o  aumento  da
criminalidade seria resultado de uma falta de ética e moral individual, como podemos
constatar na notícia abaixo:

Pelo noticiário de qualquer jornal ou qualquer meio de divulgação,
seja Rádio, Televisão ou cinema, é alarmante a quantia de roubos,
assaltos e mortes estúpidas que se registram! Afinal, o que significa
isso? Até o nosso pequeno município seguidamente registra casos de
pasteiros,  passadores  do  conto  do  pacote,  assaltantes,  fofocas,
inquéritos e mais inquéritos na polícia! Será que o homem perdeu
completamente o seu senso de responsabilidade? Acredito que uma
análise sobre o porquê trará muitas respostas,  não,  no entanto, a
solução do problema! O fato é que ninguém está seguro ao trafegar
tanto na cidade como no interior. [...] Hoje em dia deve-se ter dois
bons  sensos:  o  primeiro  em  não  roubar  e  o  outro  em  não  ser
roubado! [...] (Frente Ampla de Notícias, vol. XVI, 07/07/1972. Grifos
meus).

Intitulada “E ontem, mais dois assaltos”, a notícia evidencia a constância dos
roubos e assaltos em Marechal Cândido Rondon. Isto pode ser percebido nas palavras
grifadas  da citação.  Além disso,  percebe-se que a grande criminalidade gerava um
clima  de  insegurança  por  parte  da  população  (o  que  não  é  lembrado/evidenciado
atualmente, conforme argumentávamos no início deste texto). Ao dizer que as pessoas
27  Este fato exigiria aprofundamento de análise, porém não seria possível dentro dos limites deste texto.
28  Sobre isto, retornaremos adiante, na sequência deste texto.
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precisam  ter  “dois  bons  sensos”  (não  roubar  e  não  ser  roubado),  novamente  a
emissora atribui aos indivíduos a necessidade de usar a razão e a sabedoria para tomar
atitudes que visassem impedir o roubo, preestabelecendo que quem rouba e quem é
roubado não tomariam ações de acordo com as regras e costumes estabelecidos e
adequados aquele contexto.

Nesta dinâmica de atribuir ao indivíduo a responsabilidade de garantir a sua
segurança  e  a  segurança  dos  seus  bens  materiais,  o  Programa  Frente  Ampla  de
Notícias  apresentava  o  “manual”  com  instruções  de  como  evitar  o  roubo  de
automóveis. Segundo a notícia,

Acompanhando instruções  de  autoridades  que  alertam através  da
imprensa,  vamos  apresentar  novamente  para  nossos  ouvintes,
diversas sugestões de como evitar o roubo de carro. / Dizem que o
que está na moda não incomoda, mas ver-se roubado, é moda que
incomoda, e como! / Prestem atenção e procurem seguir as nossas
instruções: 1°- Viaje sempre com as portas trancadas, com trava de
segurança interna; 2º- Retire a chave de contato, mesmo que seja
para  trocar  um  pneu furado;  3º-  Viagem  com os  vidros  fechados
deixando  uma  pequena  abertura  para  ventilação;  4º-  Quando  for
para  uma  cidade,  procure  um  local  para  estacionar  responsável,
chaveie vidros, porta-malas e capô. Não deixe documentos no veículo
e nem tão pouco objetos sobre o assento; 5º- Nunca entregue seu
carro para ser levado por pessoas desconhecidas; 6º- Quando em sua
residência, mesmo que seja por alguns momentos, deixe seu carro na
garagem; 7º- Evite parar a noite em local pouco iluminado; 8º- Ao
chegar em sua residência e notar pessoa estranha e suspeita,  não
pare, comunique a autoridade; 9º- Utilize todos os meios disponíveis
para  evitar  a  ação  dos  ladrões,  tais  como:  trava  de  segurança,
interruptores  elétricos,  interruptor  de  gasolina,  chave geral,  etc.  /
Agora o principal, nunca deixe seu carro funcionando e vá comprar
cigarros  ou tomar um refrigerante ou bater um papo.  Geralmente
pessoas que assim procedem ou é por falta de arranque ou confiam
demais neste mundo. O melhor mesmo é não ter carro, estes não se
incomodam (Frente Ampla de Notícias, vol. XVI, 13/09/1972, p.220).

Ao  dizer  que  os  roubos  ou  ser  roubado  era  “moda”  no  período,  a  notícia
evidencia que o roubo de veículos era um hábito que estava em voga em Marechal
Cândido  Rondon.  Também  aponta  para  o  fato  de  que  a  modernização  agrícola,
vivenciada no município a partir dos anos 1970, permitiu a aquisição de automóveis
por alguns empresários do município (sinônimo de modernidade), porém, ao mesmo
tempo em que trouxe o consumo, evidenciou/agravou a desigualdade social e atraiu
indivíduos  que  passaram  a  adquirir  automóveis  a  partir  do  crime.  Para  além  das
instruções/precauções de como evitar ser roubado, a emissora chega a concluir que o
melhor era “não ter carro”, já que só isto evitaria a possibilidade de perda do mesmo.
Em nenhum momento da notícia é sugerido uma ação policial mais efetiva e nem se
questiona o porquê destas ações não estarem acontecendo. Novamente, é mais fácil

96



atribuir ao indivíduo a responsabilidade pela sua segurança do que indicar/cobrar que
os verdadeiros responsáveis o fizessem.

No  dia  19/09/1972  há  uma  notícia  semelhante  (de  também  uma  página
inteira),  falando  em  como  os  rondonenses  deveriam  agir  para  evitar  assaltos  em
residências e como reagir caso isso acontecesse. Também orienta como as mulheres
deveriam reagir caso fossem abordadas sozinhas a noite.

Ausência  de  segurança,  excesso  de  vigilância:  os  arrastões  visando  a
identificação dos indivíduos presentes em Marechal Cândido Rondon

Se  por  um  lado  os  roubos  aconteciam  sem  serem  identificadas  pistas  dos
infratores e/ou a polícia local não dava conta de ações mais efetivas para evitá-los ou
punir os responsáveis, por outro lado foram frequentes as notícias dos “Arrastões”29

realizados visando a identificação dos sujeitos e a penalização daqueles que andassem
sem documento de identificação. Segundo notícia de 20/09/1972,

Na noite de ontem, a Quarta Cia. Policial Militar,  comandada pelo
Capitão Toniolo, assessorado pelo Sgto. Figueredo, Cabo Wilson, oito
soldados  e  mais  um  Comissário  de  Menores,  nosso  companheiro
Adalberto, foi realizado a Operação Arrastão, abrangendo os distritos
de Curvado, Iguiporã, Pato Bragado, Margarida e Marechal Cândido
Rondon. Acima de cinquenta pessoas foram encontradas em situação
irregular  quanto  a  documentos  pessoais  e  os  mesmos  foram
intimados  a  comparecerem  na  D.P.  para  esclarecimentos.  Três
indivíduos foram presos,  dois  por suspeita de homicídio e um por
porte ilegal de armas.
As  batidas serão continuadas em dias  e  horários  incertos  e  visam
principalmente  pescar  os  indivíduos  sem  ocupação,  sem  morada
certa,  sem  documentos  e  acima  de  tudo  prevenir  e  zelar  pela
segurança  dos  moradores  de  Marechal  Cândido  Rondon.  Portanto
voltamos a recomendar: ao saírem de casa, tragam seus documentos,
para  que  possam  provar  que  são  brasileiros  (Frente  Ampla  de
Notícias, vol. XVII, 20/09/1972, p.4).

Percebe-se  que  a  ação  tomada  para  “prevenir  e  zelar  pela  segurança  dos
moradores  de  Marechal  Cândido  Rondon”  era  identificando  e  prendendo  os
“indivíduos  sem  ocupação,  sem  morada  certa”,  numa  ação  indiscriminada  que
estabelecia  como  criminoso  todo  cidadão  que  não  portasse  documento  de
identificação. Além disso, cabe ressaltar que quem define o que é um crime e quem é
“criminoso” são justamente estes elementos que ocupam cargos de direção dentro do
Estado  capitalista,  cujas  diretrizes  vão  se  moldando  de  acordo  com  as  diferentes

29  A palavra “arrastão” frequentemente é usada para se referir a assaltos coletivos, em que um grupo de pessoas
aborda uma ou mais pessoas no decorrer  do caminho.  Porém, de acordo com o dicionário,  também pode ser
entendido como “cordão composto por pessoas que, de braços dados, se juntam para expulsar outras pessoas de
algum lugar”. No caso em questão, eram ações desencadeadas pelo Departamento de Polícia de Marechal Cândido
Rondon  onde  eram  realizadas  abordagens  generalizadas  em  direção  ao  público  geral  de  uma  determinada
localidade.
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conjunturas históricas (no caso do período, a preocupação com os “inimigos internos”
do regime militar).

Novo “arrastão” foi noticiado em 24/09/1972, desta vez nos então distritos de
Novo Três  Passos,  Mercedes,  Quatro Pontes,  Novo Horizonte  e  na área urbana de
Marechal Cândido Rondon. Como resultado: 90 pessoas sem documentos tiveram que
se apresentar no D. P. para averiguações; 06 pessoas foram presas por portarem armas
e 01 preso por estar armado e reagir contra a polícia; 04 menores “foram encontrados
jogando, sendo entregues os mesmos para os Comissários de Menores”; e 02 veículos
foram apreendidos por estarem com a documentação ilegal.

Se no “arrastão” de 20/09/1972 foram presos dois “suspeitos de homicídio”, no
de 24/09/1972 não há nenhuma indicação de crime para as 90 pessoas que foram
levadas para a Delegacia por não portarem documento de identificação. Por fim, 06
pessoas foram presas por portarem armas. Como analisamos (após a disponibilização
da tabela 1 com a notícia 10 que falava sobre o roubo de 27 armas que estavam sob
guarda do Fórum de Marechal Cândido Rondon), parece ser comum o porte ilegal de
armas entre os rondonenses durante o período analisado. Apesar de a legislação da
época prever como crime andar com arma de fogo fora de casa (decreto-lei nº 2.848,
de 1940), a lei não era cumprida por alguns moradores da localidade, aspecto que
revela não só determinada mentalidade de “fazer justiça” com as próprias mãos, mas
que também vem a corroborar com nossa tentativa de demonstrar que a insegurança
era presente entre os moradores de Marechal Cândido Rondon durante o período da
Ditadura, já que achavam necessário se armar para garantir sua segurança. 

Ainda sobre os “arrastões”, é importante destacar que os mesmos eram feitos
graças à disponibilização de viaturas e motoristas cedidos pela Prefeitura de Marechal
Cândido Rondon, já que o efetivo policial era insuficiente e os mesmos não tinham
viaturas  para  tal.  Em  operação  realizada  pela  polícia  em  26/09/1972,  a  emissora
elogiava:

Nota dez deve ser dado a Prefeitura Municipal de Marechal Cândido
Rondon  que  não  mede  esforços  em  ceder  seus  carros  para  o
patrulhamento em nossa cidade, seja no aspecto policial ou para os
Comissários de Menores que também não recebem vencimentos e
passam até altas horas da noite patrulhando a cidade e interior do
município  para  a  formação  de  uma  juventude  saia  moralmente
(Frente Ampla de Notícias, vol. XVI, 26/07/1972, p.123).

Diante  da  negligência  federal  e  estadual,  a  Prefeitura  Municipal  atuou
garantindo  estrutura  mínima  para  que  fossem  realizadas  ações  que  atendessem
minimamente  a  demanda  da  população  e  evidenciassem  a  presença  do  setor
repressivo  em  Marechal  Cândido  Rondon,  se  não  garantindo  a  segurança  dos
moradores, realizando ações que se enquadrassem nas normas gerais estabelecidas
pela Ditadura.
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A  atuação  dos  aparelhos  da  sociedade  civil  organizada  (e  da  Rádio
Difusora) na busca de recursos privados que garantissem a “segurança”
em Marechal Cândido Rondon

Como vimos nos últimos parágrafos do tópico anterior, mesmo com um Estado
militarizado,  havia certa negligência (e falta de dinheiro)  governamental  no que se
refere a recursos mínimos para funcionamento das estruturas repressivas dentro de
Marechal Cândido Rondon. Nos levantamentos do programa Frente Ampla de Notícias,
encontramos várias notícias em que se falava da utilização de carros de particulares
e/ou  da  prefeitura  para  atendimento  de  ocorrências  policiais  nas  regiões  mais
distantes do centro, da falta de funcionários e/ou da precariedade da cadeia pública
que  não  garantia  a  prisão  dos  detentos.  Interessante  que  esta  precariedade  de
recursos ocorria em um contexto onde o Estado brasileiro aperfeiçoava suas técnicas
de investigação, repressão e desaparecimentos de “inimigos políticos internos”. Como
veículo de comunicação de considerável alcance dentro do município, a Rádio Difusora
tomou a iniciativa de conclamar os ouvintes para, na falta de dinheiro público, arcarem
particularmente com valores para propiciar a compra de um veículo para uso policial.
Ou  seja,  para  garantir  a  “segurança”  não  propiciada  pelo  Estado,  os  indivíduos
deveriam fazê-lo por sua própria conta.

Na edição de número 1374 (possivelmente 28 ou 29 de setembro de 1971)30, a
emissora chamava a atenção para a  necessidade de uma viatura para a  Polícia  de
Marechal  Cândido Rondon,  pois  os  policiais  tinham dificuldades para  locomover-se
pelos interiores e atender as ocorrências com agilidade. Segundo a rádio Difusora, “Se
o Estado não tiver condições de dar uma viatura para a Polícia, vamos os moradores da
cidade, e do interior, através de promoções comprar uma condução para evitar que os
bandidos atirem pó na cara dos policiais e estes fiquem a ver navios, ou com uma
raiva!” (Frente Ampla de Notícias, 28 ou 29/09/1971, vol. XIII, p.195). Além de justificar
a ineficiência policial, a emissora legitima a possibilidade de coerção violenta por parte
dos  policiais  aos  bandidos,  já  que  os  mesmos  gerariam  humilhação  aos  policiais
(entendido a partir da palavra “raiva”).

Em  02/10/1971,  a  Rádio  Difusora  anunciou  a  viagem  do  prefeito  Dealmo
Poersch a Curitiba, para reunião com o Governador do Estado, “onde tratará vários
assuntos e também sobre o angustiante problema de uma viatura para polícia e a
construção  de  uma  cadeia  civil”.  É  interessante  a  citação  que  segue,  pois  nela  a
emissora deixou muito clara a sua concepção e o seu papel de influenciador da opinião
e organizador da sociedade:

Marechal Cândido Rondon é um município rico em todos os aspectos.
Possui um povo ordeiro e trabalhador e volta e meia é alvo de um
conto do dote, e mesmo assalto a mão armada.  De uma coisa os
senhores podem ter certeza,  os meliantes que estão agindo nesta
região, não são elementos do município, nem tão pouco da região.
Acontece que nos centros maiores, a polícia possui carros rápidos,
com serviço de rádio no interior do próprio carro, o que faz policiais

30  Não  há  referência  da  data  no  cabeçalho.  Previsão  estimada  de  acordo  com  as  publicações  anteriores  e
posteriores.
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estar  em maior  contato entre  si  e  o  ladrão se  vê mal,  e  por  isso
desloca-se para o interior e é claro que não irá procurar lugar pobre.
Nosso município de maneira alguma pode ser considerado pobre, o
que por certo atrai, tem atraído e atrairá elementos perturbadores,
que para ganhar a vida, usam da violência, ou da astúcia para roubar
o desprevenido. Meus amigos, se nada de positivo for conseguido
nesta viajem do prefeito a Capital do Estado, eu pessoalmente farei
desencadear uma campanha, com apoio da direção geral da Difusora,
no sentido de comprarmos, com moradores da cidade e do interior,
uma condução e construiremos uma cadeia pública mais decente do
que  a  atual  existente  em  nossa  cidade.  O  marginal,  o  bandido,
mesmo sendo um desajustado da sociedade, não deixa de ser um ser
humano e como tal deve ser tratado. Tenho tudo planejado, como
fazer para levantar os fundos nesta campanha, dependendo somente
das  pessoas  que  pedirei  para  nos  auxiliar  e  da  compreensão  das
autoridades,  dando  uma  cobertura  irrestrita.  Será  nomeada  uma
comissão de fiscalização, campanha quanto ao aspecto financeiro e
depositado  em  banco.  Desde  já  o  apelo  para  que  colaborem.
Daremos maiores detalhes nos próximos noticiários (Frente Ampla de
Notícias, 02/10/1971, vol. XIII, p. 215-216).

A  edição  do  dia  02/10/1971  estava  sob  direção  geral  de  Arlindo  Lamb
(proprietário da Rádio Difusora).  No cabeçalho encontramos referência à Adalberto
Schmid  como  o  redator,  compilador  e  locutor  das  “notícias  locais,  regionais  e  do
estado”. Como se lê no parágrafo acima, a criminalidade era frequente em Marechal
Cândido Rondon (cujos habitantes “volta e meia” eram alvo de um “assalto a mão
armada”),  embora,  de  acordo  com a  Rádio  Difusora,  os  criminosos  não seriam de
origem rondonense31 e visariam o município pelo fato dele ser rico economicamente e
inexistir  uma  estrutura  repressiva  eficiente.  Percebe-se  que  o  redator/locutor  do
programa  Frente  Ampla  de  Notícias  reivindicou  para  si  o  ato  de  organização  (“eu
pessoalmente  farei”,  “tenho  tudo  planejado”),  e  afirmou  contar  “com  o  apoio  da
direção geral  da Difusora”.  Ou seja,  a  emissora atuava não só na  publicização das
notícias e na formação da “opinião pública” sobre o assunto, mas encaminhava de
forma  aberta  para  ações  a  serem  tomadas.  Por  fim,  novamente  é  reforçado  o
levantamento particular de recursos financeiros, mas chama a atenção que até para
isto foi solicitada a “compreensão das autoridades”. 

Em 10/11/1971, ao falar do regresso do prefeito municipal, Dealmo Poersch, de
Curitiba, estão entre as “conquistas”: 

Para  satisfação,  podemos  afirmar  que  o  Prefeito  conseguiu  da
Segurança Pública dois Jipes ano 1964 e que estarão em nossa cidade
na  próxima  semana.  Estes  dois  Jipes  não  estão  em  perfeitas
condições, necessitando de pequenos reparos, o que deverá ser feito
em  nossa  cidade.  Sugerimos  uma  campanha  para  arrecadar  este

31  Este  aspecto  foi  frequentemente  identificado  nas  notícias  que  tratavam  dos  crimes  em  Marechal  Cândido
Rondon. O programa sempre procurou argumentar (e tentar provar em alguns momentos), que os criminosos eram
todos de outros municípios e estados, buscando reforçar que a índole dos rondonenses (mesmo os não nascidos
aqui), impossibilitaria o cometimento de tais atos.
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dinheiro,  através dos clubes de serviço, no caso Rotary e Lions.  A
Difusora  se  prontifica  a  colaborar  com  a  campanha,  e  aguarda  o
pronunciamento  dos  interessados  (Frente  Ampla  de  Notícias,
10/11/1971, vol. XIII, p. 266).

Ou seja, depois de grande mobilização e trabalho do prefeito Poersch junto ao
governo estadual,  o município de Marechal  Cândido Rondon ganhava dois  veículos
para auxiliar no policiamento. No entanto, eles vieram em tão precárias condições que
necessitavam reparos e cujo pagamento não teria sido ofertado pelo governo. 

No caso em questão, percebemos novamente o Estado em sua ampliação. “O
Estado é o sujeito da iniciativa político-cultural, mesmo agindo, como sabemos, seja
por meio de canais explicitamente públicos, seja por meio de canais aparentemente
privados” (LIGUORI,  2007,  p.22).  Além disso,  ao compreendermos a polícia em seu
sentido amplo (e a partir de uma perspectiva gramsciana), de não apenas um serviço
estatal destinado à repressão da delinquência, “mas também do conjunto de forças
organizadas pelo Estado e pelos indivíduos privados para proteger o domínio [político
e econômico] da classe dirigente” (GRAMSCI, apud LIGUORI, 2007, p.26), faz sentido
entender por que a sociedade civil é aclamada para atuar como polícia, seja no caráter
repressivo ou no caráter investigativo.

Através da mobilização da Rádio Difusora, apelando recursos financeiros junto
à população rondonense e articulando importantes lideranças econômicas e políticas
via Rotary e Lions Clube, os aparelhos privados de hegemonia (Rádio Difusora, Rotary e
Lions)  atuaram  não  apenas  na  criação  de  consensos,  mas  na  direção  de  ações
concretas  (obtenção  das  viaturas).  Afinal,  são  nestes  aparelhos  que  se  reúnem  os
maiores  interessados  em  proteger  a  sua  propriedade  privada  que  estaria  sendo
ameaçada pala ação dos criminosos.

A negligência intencional das polícias quanto a alguns crimes cometidos
no Oeste do Paraná: o caso dos corpos boiando no Rio Paraná

Se por um lado havia falta de estrutura mínima para um combate ao crime mais
efetivo por parte das autoridades policiais de Marechal Cândido Rondon, verificamos
que em alguns casos a não investigação dos crimes foi resultado de uma política mais
ampla visando a não responsabilização dos autores dos crimes e/ou até mesmo a não
identificação das vítimas. As notícias que serão analisadas neste tópico não se referem
às autoridades policiais do município de Marechal Cândido Rondon (e sim de Guaíra,
município vizinho, distante aproximadamente 65 Km), mas refletem uma dinâmica que
possivelmente pode ser ampliada para todos os municípios ribeirinhos do Rio Paraná.

Nos levantamentos do Frente Ampla de Notícias, nos chamou a atenção o fato
de que por vários dias, em dezembro de 1971, a Rádio Difusora noticiou um provável
suicídio de um jovem de 18 anos que teria se atirado nas quedas existentes no Rio
Paraná, no município de Guaíra32. O caso alcançou grande repercussão pois o pai do
rapaz  (Breno  Joris)  era  funcionário  honorário  da  Indústria  e  Comércio  Rainha  do

32  Trata-se das “Sete Quedas” que foram inundadas com a formação do lago de Itaipu e que geraram um grande
prejuízo ambiental e econômico para o município de Guaíra.
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Sertão,  cujo  diretor  era  Irio  Jacob  Welp33,  um  influente  empresário  de  Marechal
Cândido  Rondon.  A  questão  em  debate  no  noticiário  era  o  fato  de  não  terem
encontrado o corpo do jovem. Além das autoridades brasileiras, estariam trabalhando
no caso  a  Marinha  Paraguaia,  que  “empreendeu a  busca,  atendendo  o pedido da
família e da polícia costeira da Marinha Brasileira” (Frente Ampla de Notícias, vol. XXIV,
10/12/1975).

No dia 10/12/1975, encontramos a notícia: “Pescadores não resgatam corpos
de afogados por causa da complicação”. Reproduzimos abaixo a notícia na íntegra:

Foi isso o que disse o pescador que afirmou ter visto o corpo de um
jovem  claro,  cabelos  loiros  compridos  e  de  calção  que  passou
boiando  no  rio  Paraná,  isso  ainda  no  sábado.  Pescadores  fazem
vistas grossas quando da passagem de corpos de pessoas mortas
por afogamento, alegando como causa principal a complicação com
as autoridades.  A última vez que pescadores da região de Oliveira
Castro  retiraram  os  corpos  d’água  foi  há  6  meses  e,  depois  de
entregarem o caso a polícia, se viram envolvidos, tiveram que pagar
custas, diligências e tudo mais e até as despesas com sepultamento.
Assim e desta forma, a família Jóris, continua hoje, há seis dias da
data que foi constatado o desaparecimento do jovem Alfeu, pedindo
insistentemente  aos  pescadores  e  pessoas  que  moram  à  região
ribeirinha ao canalão do Paraná, para que informem autoridades ou
familiares caso seja constatado o aparecimento do corpo do jovem
suicida. Assim, continua na estaca zero o caso do desaparecimento
de Alfeu Joris (Frente Ampla de Notícias, vol. XXIV, 10/12/1975).

Ao dizer “pessoas mortas” no plural, temos o indício de que o fato ocorria com
frequência na região.  Isto já havia sido constatado por nós durante a trajetória de
pesquisa de doutorado, em conversas informais junto a moradores de Porto Mendes
que viveram durante o período34. Apesar de o texto dizer que a causa das mortes era
“por  afogamento”,  a  não  recolha  dos  mesmos  e  a  não  realização  de  necrópsias,
impossibilita a identificação real  da causa da morte, o que abre margem para uma
série  de  possibilidades,  inclusive  de  que  as  mortes  possam  ter  ocorrido  sob
responsabilidade das próprias instâncias repressivas do Estado, vide a quantidade de
mortos  e desaparecidos políticos  durante  a Ditadura.  Ao dizer  que os  “pescadores
fazem vistas grossas” para evitar “complicação com as autoridades” e que, quando
recolheram os corpos e os entregaram para a polícia, tiveram prejuízos financeiros, a
emissora transparece que havia uma intencionalidade das autoridades policiais para
que não fossem identificados os corpos e para que não se abrissem investigações para
apurar os motivos da morte (que poderiam tanto ser por crimes no geral – embora isto
não justificasse a negligência do mesmo –, quanto um crime político).

33  Irio  Welp veio para  Marechal  Cândido Rondon em 1960, atuando inicialmente como um dos  corretores  da
Colonizadora MARIPÁ. Ainda na década de 1960 tornou-se destaque na economia rondonense pela empresa de
torrefação de café e venda de balas e café.
34  Que inclusive relataram ser comum os próprios policiais responsáveis pelo distrito tirarem/roubarem dos corpos
joias (como relógio,  anéis,  correntes)  e a carteira, caso houvesse, o que dificultava (propositalmente ou não) a
posterior identificação dos corpos.
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Aliás, a ação de negligenciar mortes e a política de desaparecimento de corpos
não foi uma prática comum apenas da Ditadura Brasileira (como demonstram a farta
bibliografia sobre35, mas que constatamos também no noticiário do Frente Ampla de
Notícias).  Na  edição  seguinte,  em  12/12/1975,  é  possível  visualizar  a  notícia  da
chegada de um “comunicado procedente da Argentina” de que teriam encontrado dois
corpos: um em Porto Lucena e outro em Córdoba. Eles teriam sido retirados da água e
enterrados. A Rádio Difusora cogita a possibilidade de ser o jovem desaparecido, já
que “a velocidade das águas que correm pelo Paraná abaixo, poderiam desde sábado
passado, ter levado um corpo para as costas da Argentina” (Frente Ampla de Notícias,
vol. XXIV, 12/12/1975). No meio da notícia, a emissora novamente faz referência ao
pescador que teria visto o corpo boiando e solicita que os pescadores recolham os
corpos  para  auxiliar  na  busca:  “As  buscas  continuaram  infrutíferas  e,  o  apelo
incessante aos pescadores para que informassem sobre o aparecimento de corpo de
pessoa afogada pois, não raras as vezes, isso acontece” (Frente Ampla de Notícias, vol.
XXIV, 12/12/1975. Grifos meus).

Se os corpos boiando eram vítimas da ação de bandidos comuns, comprovam
que havia criminalidade durante a Ditadura.  Se os corpos boiando eram vítimas de
instâncias  repressivas  do  Estado  (tanto  por  motivos  políticos  quanto  por  morte
indiscriminada), há uma grave violação aos Direitos Humanos desencadeada por estas
instâncias. Indiferente das motivações, vale reforçar que o caso indicou que havia uma
negligência  intencional  das  polícias  quanto  alguns  crimes  cometidos  no  Oeste  do
Paraná.

Ausência  de segurança,  excesso de vigilância:  a  atuação do DOPS em
Marechal Cândido Rondon

Para concluir este texto e completar nossa reflexão, passaremos rapidamente a
analisar  alguns  casos  que  evidenciam  a  atuação  do  DOPS  em  Marechal  Cândido
Rondon.  Para  isto,  utilizaremos  algumas  notícias  encontradas  no  programa  Frente
Ampla de Notícias, e parte da documentação encontrada no DOPS-PR, pasta “Marechal
Cândido Rondon”36. O objetivo é mostrar que, enquanto havia deficiência na estrutura
policial que garantia a segurança pessoal dos indivíduos e a segurança do patrimônio
dos indivíduos, sobrava estrutura no que se refere à segurança da Ditadura, já que a
polícia política atuava de forma intensa na tentativa de identificar e punir aqueles que
demonstrassem a mínima inclinação à oposição ao governo instituído.

O Departamento de Ordem Política e Social – DOPS é uma das mais antigas
polícias políticas brasileira, criada em 1924. A partir de 1964, o DOPS se tornou um
“instrumento valioso, por ter apoio da elite econômica, técnicos capazes de monitorar
a dissidência política e o mais estruturado arquivo do país”.  Contava com policiais

35  Vide os dossiês produzidos pelas comissões de investigações dos Mortos e Desaparecidos Políticos, o material
produzido pela Comissão Nacional da Verdade, entre outros.
36  O acervo do DOPS é composto por mais de 47 mil fichas individuais e 3,7 mil pastas temáticas, “sendo o primeiro
do país a ser aberto para a pesquisa ainda no ano de 1991, quando o governador do Estado do Paraná, Roberto
Requião, decretou o fechamento da referida Delegacia”. (ZAPARTE, 2011, P.13). O material pode ser consultado em
parte  através  do  site  “Memórias  Reveladas”,  no  ícone  “Banco  de  Dados”.  Disponível  em:  Página  inicial
(memoriasreveladas.gov.br).
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experientes  em  interrogatórios  e  tortura  e  no  uso  de  informantes  (COMISSÃO
NACIONAL DA VERDADE, 2014, P.163. Como demonstra Andréia Zaparte, “a atuação
da DOPS pautou-se, em todos os momentos históricos, desde o seu surgimento, por
manter o controle sobre a população,  um controle político,  social  e,  muitas  vezes,
inclusive, econômico e cultural, legitimado pelo poder do Estado” (ZAPARTE, 2011, p.
20).  Segundo  Zaparte,  a  polícia  política  sempre  esteve  presente,  “não  apenas  em
períodos ditatoriais, mas também em períodos considerados democráticos [...]  para
investigar e punir aqueles que de alguma forma se postavam contrários ao sistema
estabelecido” (ZAPARTE, 2011, p.45).

Uma das primeiras notícias encontradas no Frente Ampla de Notícias falando
sobre a atuação do DOPS em Marechal Cândido Rondon foi em abril de 1968. No final
de  abril  de  1968  estiveram  em  Marechal  Cândido  Rondon,  Carlos  Alberto  Moro
(Secretário de Educação do Paraná) e Jaci Machado de Oliveira (Secretário Executivo
da Geplanepar), para inauguração de conjuntos escolares construídos em parceria com
o  governo  estadual,  na  sede  municipal,  e  nos  então  distritos  de  Porto  Mendes  e
Mercedes Velha.  A  visita  foi  fartamente noticiada pelo programa Frente  Ampla  de
Notícias,  já  que  seria  a  primeira  vez  que  o  município  receberia  um  secretário  de
Estado.  Quando  da  visita,  Carlos  Alberto  Moro  recebeu  o  título  de  “Cidadão
Honorário” de Marechal Cândido Rondon, e Jaci Machado de Oliveira recebeu o título
de “Cidadão Benemérito”, pelos serviços prestados ao município. No dia 29/04/1968, o
programa trouxe vários relatos da visita, porém, e em uma das notícias, encontramos o
título “Um fato que recebeu repúdio geral”, onde lê-se:

Todas as  pessoas  que  passaram pelo  estádio  do Botafogo sábado
pela  manhã,  ao  dirigir-se  ao  campo  da  aviação,  ficaram
surpreendidas ao ler uma inscrição feita a cal no Taboado que cerca
o  referido  estádio.  A  referida  inscrição  dizia  em  letras  garrafais:
Bibliotecas sim, Quarteis não. O fato causou mal estar geral, já que
acompanhava a caravana um ilustre militar que era o coronel Arídio
comandante do 1º Batalhão de Fronteiras e pessoa que não cansa de
afirmar sua simpatia para com o nosso município dizendo sempre
que em Marechal Cândido Rondon se sente bem por constatar tratar-
se  de  um povo trabalhador  e  bom,  e  acostumado a ter  em alto
respeito ao regime e as instituições vigentes. Soubemos ontem que
o autor  ou  autores  já  estão  identificados  e  seus  nomes  já  foram
comunicados à delegacia de ordem política e social em Curitiba para
as devidas providências.  O coronel Arídio reconheceu em palestra
com  as  autoridades  locais,  que  aquele  Slogan  não  representa  o
pensamento do povo rondonense mas que deve ser manifestação de
recalque de alguém que ainda não se deu conta das consequências
que  esse  ato  poderia  representar.  E  nós  da  reportagem
subscrevemos  integralmente  o  pensamento  daquela  ilustre
personalidade,  lavrando  de  público  nosso  repúdio  à  tal  fato.
Certamente na reunião de hoje à noite da diretoria do Botafogo, essa
briosa entidade esportiva irá manifestar-se reagindo contra o uso de
sua  propriedade  para  fins  que  são  considerados  subversivos e
reafirmando  que  o  estádio  não  se  presta  para  esses  fins  escusos
(Frente Ampla de Notícias, 29/04/1968, vol. IV, p.116. Grifos meus).
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Muitos elementos chamam a atenção nesta notícia. Primeiramente, a tentativa
da Rádio Difusora de caracterizar todos os rondonenses como favoráveis à Ditadura.
Segundo, a retratação da ação como sendo “recalque de alguém”, como se exigir mais
educação e menos repressão fosse algo absurdo de se propor. Terceiro, a repressão ao
fato: uma pichação feita com cal rendeu uma indicação de “subversão” ao DOPS de
Curitiba que possivelmente37 tenha averiguado os responsáveis. Por fim, o endosso da
emissora, afirmando que o pedido pichado na parede “não representa o pensamento
do povo rondonense”, repudiando o fato e praticamente exigindo que a direção do
clube esportivo onde havia sido feito a pichação também o fizesse. 

No dia seguinte,  30/04/1968,  a emissora divulgou a confecção de um ofício
encaminhado pelos dirigentes do Esporte Clube Botafogo ao delegado de polícia, fruto
de reunião realizada na noite anterior, onde “um dos principais assuntos ventilados foi
sobre um ato pouco louvável de parte de alguns elementos, que pelo gesto praticado,
tornaram-se repudiados entre a massa social. Dada a decisão, a diretoria do Esporte
Clube Botafogo resolveu retomar o caso, para deixar em pratos limpos” (Frente Ampla
de Notícias, 30/04/1968, vol. IV, p.117). Aparentemente o ofício foi lido na íntegra pela
emissora, já que esta afirma possuir uma cópia do mesmo e consta entre parênteses e
em  letras  garrafais  a  frase  “ler  o  ofício”.  Infelizmente  o  mesmo  não  se  encontra
anexado na documentação. Ao final da notícia, a emissora acrescentou: “Continuamos
ainda  dando  o  nosso  apoio  integral  à  movimentação  do  Esporte  Clube  Botafogo,
demonstrando vivamente por esta nota e nota anterior o nosso  repúdio total,  aos
escritores de uma frase que muito chocou o meio social rondonense” (Frente Ampla
de Notícias, 30/04/1968, vol. IV, p.117. Grifos meus).

“Bibliotecas sim, Quartéis não”. Esta seria a frase que “muito chocou o meio
social  rondonense”. Lembramos que se tratava da visita do Secretário da Educação
para inauguração de escolas em Marechal Cândido Rondon. O repúdio se deu pelo ato
em si e porque o fato não era uma atitude comum de se ver no município, tendo em
vista a não visibilidade dos opositores. Mas indica que, mesmo sem termos conseguido
saber os responsáveis pelo ato, havia oposição no município. A menção aos quartéis
talvez se explica pelo fato de que no mês anterior (março de 1968) a Rádio Difusora
trouxe  várias  notícias  sobre  as  negociações  entre  o  então  prefeito  de  Marechal
Cândido Rondon,  Werner  Wanderer,  e  diferentes  autoridades  da Polícia  Militar  do
Estado do Paraná para construção de um quartel  para cento e oitenta soldados da
Polícia  Militar  no  município,  “com  vistas  a  salvaguardar  melhores  dias  para  a
tranquilidade deste povo ordeiro, mas que necessita de policiamento, uma vez que é o
município dentro do Paraná de maior fronteira com o país vizinho, que é o Paraguai”
(Frente Ampla de Notícias, 28/03/1968, vol. IV, p.38). 

Por fim, um elemento que nos impulsionou a trabalhar com o tema “Ditadura”
em Marechal Cândido Rondon na pesquisa de doutorado, foi o controle que o DOPS
tinha sobre os professores do município. Já havíamos levantado junto a um Colégio
Estadual  do  município38,  documentação  que  evidenciava  as  formas  de  controle  e

37  Não encontramos no Arquivo Público do Paraná,  ou no Banco de Dados Memórias  Reveladas,  nada que se
referisse ao acontecimento.
38  Trata-se do Colégio Estadual Eron Domingues. O colégio foi fundado em 1958, com o nome de Escola Normal
Regional General Rondon. O acerco é constituído por documentos escolares/administrativos e foi organizado graças
ao trabalho realizado por uma equipe do colégio quando da ocasião da comemoração dos 50 anos de existência do
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relacionamento dos educandários com a Ditadura.  Entre a documentação,  estavam
comprovantes de telegramas enviados ou recebidos do DOPS; atestados de idoneidade
moral de professores e solicitações de que estes tivessem atestados do DOPS antes de
entrarem em sala de aula; solicitação de informações recebidas; relatos de atividades
patrióticas; etc.

O fato também foi constatado no levantamento do Frente Ampla de Notícias,
quando,  em 1976,  a  Rádio Difusora alertava para a  necessidade de os professores
providenciarem sua documentação junto ao DOPS, para garantia de trabalho naquele
ano letivo. Segundo a notícia,

Professores da área de Moral  e Cívica e professores novos devem
providenciar com urgência o atestado que é fornecido pela Delegacia
de Ordem Política e Social, o DOPS. Este documento é extremamente
necessário  e  que  deverá  dar  entrada  na  Inspetoria  Regional  com
bastante antecedência às aulas neste exercício. A área de Moral e
Cívica  torna  obrigatório  que  o  professor  esteja  em  dia  com  suas
obrigações,  comprovando  que  nada  existe  sobre  sua  pessoa,  o
mesmo acontecendo com os novos professores à se integrarem ao
quadro do magistério. É fato importante que os  professores sejam
triados dentro da maior responsabilidade, assim como é importante
providenciar com a máxima brevidade o documento. Todas as demais
informações  com  respeito  ao  que  foi  divulgado,  os  professores
interessados obterão na sede da 58ª Inspetoria Regional de Ensino
(Frente Ampla de Notícias, vol. XXIV, 12/01/1976. Grifos meus).

Interessante notar que no mesmo contexto em que os crimes comuns eram
intensos  em Marechal  Cândido Rondon (vide Tabela 01 e  a  grande quantidade  de
carros roubados em 1976 sem que fosse possível a identificação dos responsáveis já
que a polícia local não tinha estrutura para isto), os professores eram alvos de uma
triagem “dentro da maior responsabilidade”, para que fosse comprovado “que nada
existe  sobre  sua  pessoa”.  A  educação  foi/é  usada  por  governos  totalitários  para
disciplinarização  dos  indivíduos  e  construção  de  “cidadãos  ideais”,  com  princípios
morais e patrióticos e que são instruídos desde o início de suas jornadas educacionais,
para admirar, respeitar e não questionar os governos instituídos. A educação é uma
“arma” por proporcionar aos sujeitos que a frequentam uma formação crítica, por isso
a  preocupação  dos  governos  civis-militares  em  vigiar  os  professores  que  seriam
responsáveis  pela  formação  das  crianças  e  adolescentes  em  Marechal  Cândido
Rondon.

Para comprovar esta vigilância em torno dos professores, finalizaremos com a
análise  em torno de documentação acessível  no Fundo do DOPS-PR,  no Dossiê  da
Delegacia  de  Polícia  de  Marechal  Cândido  Rondon39,  onde  encontramos um  caso
envolvendo a vigilância em torno do trabalho de uma professora de Português que
trabalhava em um colégio do município. A professora teria sido denunciada por dois
trabalhos realizados: entrevistas destinadas a alguns profissionais liberais de Marechal

colégio, no ano de 2008.
39  Acessível no Banco de Dados do site Memórias Reveladas, como já situamos anteriormente.  Fundo: DOPS-PR,
Dossiê: Delegacia de Polícia de Marechal Cândido Rondon.
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Cândido  Rondon;  e  a  confecção  de  um  jornal  estudantil,  chamado  “A  voz  do
estudante”. 

Aparentemente,  o documento que chegou ao DOPS é a entrevista realizada
com  o  Delegado  de  Polícia  local,  que  teria  gerado  suspeitas  quanto  as  perguntas
realizadas e as respostas concedidas. O primeiro documento disponível no Dossiê é a
Informação nº 093 de 15/07/1971, cuja origem é o 6º BPM e faz referência a uma
informação  anterior.  Sua  difusão  é  destinada  ao  DOPS  e  ao  Serviço  Estadual  de
Segurança  Pública.  O  texto  inicia  com  a  seguinte  afirmação: “Uma  professora  de
português,  [...]  do Colégio Estadual  de  Cândido Rondon,  com um novo sistema de
pesquisas, determinou que seus alunos fizessem trabalhos com várias perguntas nas
repartições do Estado, perguntas essas que fogem à alçada da sua matéria” (Fundo:
DOPS-PR,  Dossiê:  Delegacia  de  Polícia  de  Marechal  Cândido  Rondon,  Informação
nº093 PM.2/71. Origem: 6º BPM. Difusão: DOPS/PR. 15/07/1971). As perguntas (14)
que teriam sido confeccionadas sob orientação da professora, que “fogem à alçada da
sua matéria” (e realizadas com o Delegado local), estão elencadas na sequência. Entre
elas,  chama  a  atenção:  “Porque  a  polícia  espanca  os  presos  na  Delegacia”,
“Porque existe muitos policiais com pouco grau de cultura”, etc. Após as perguntas,
consta a informação “anexo segue a fotocópia das respostas dada pelo Delegado de
Polícia  de  Marechal  Cândido  Rondon”.  Infelizmente  o  documento  não  está
disponibilizado ou é ilegível40.  Como resposta  dada pela DOPS-PR,  escrito a  caneta
atrás da Informação nº093, o seguinte texto: “Oficie-se a Mal. Cân. Rondon, solicitando
o nome completo da professora em pauta e o porquê das perguntas diretamente a ele,
nesse tipo de pergunta”. A anotação é datada como 28/07/1971.

Pelo que conseguimos entender na documentação disponível, o DOPS-PR teria
enviado  um  Ofício  (nº  489/71)  em  28/06/1971,  solicitando  que  o  Delegado
disponibilizasse  informações  sobre  o  fato.  O  Delegado  por  sua  vez,  apresentou
informações sobre a professora e o trabalho realizado por ela, argumentando que o
jornal tinha o intuito de angariar fundos para os estudantes realizarem sua formatura
ao final do ano letivo e “instruí-los” quanto ao funcionamento dos diferentes setores
da administração municipal e estadual. Conclui dizendo que 

[...]  esta  autoridade não vê,  assim,  nenhum ato de subversão por
parte do feitio do Jornal, muito menos da aludida professora (opinião
sincera desta autoridade relatora), no quem anexo um exemplar do
citado jornal, para conhecimento da Va. Sa., e para os devidos fins de
direito,  ficando,  outrossim,  a  critério  dessa  especializada,  a
repreensão  ou  não,  do  mencionado  jornal,  no  que,  aguardo
pronunciamento  de  Vossa  Senhoria  a  respeito  (Fundo:  DOPS-PR,
Dossiê:  Delegacia  de  Polícia  de  Marechal  Cândido  Rondon,  Ofício
137/71,  de 16/09/1971.  Origem: Delegacia de Polícia  de Marechal
Cândido Rondon. Destino: Delegado da DOPS-PR).

O jornalzinho aparece como anexo à documentação. Atrás do Ofício 137/71
(enviado pelo Delegado), à orientação do DOPS:

40  Algumas páginas ilegíveis seguem os documentos analisados.
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Oficie-se ao Delegado de Mal.  Cândido Rondon informando que o
objeto  do  Ofício  489/71  SI-DOPS  era  saber  sobre  as  declarações
prestadas por ele sobre a Organização Policial,  à citada professora
[...]  em 13-7-71 aproximadamente.  /  Outrossim,  tendo em vista  o
jornal  “A Voz do Estudante” editado pela referida, torna-se mister
estar sempre atento, observando os números que forem publicados
e, se contiver matéria que interessem a esta DOPS, fazer remessa de
um  exemplar (Fundo:  DOPS-PR,  Dossiê:  Delegacia  de  Polícia  de
Marechal Cândido Rondon, Anotações à caneta com uma informação
datilografada  abaixo:  “Feito  of.  Nº  700/71  informando,  em
5/10/1971”).

 
Em  conversa41 com  a  professora  de  Português  aposentada,  moradora  de

Marechal Cândido Rondon, a mesma revelou ter ciência das denúncias42. Segundo ela,
o jornal era vendido para a população em geral, pelo contato com os próprios alunos.
Por  isso,  apesar  das  desconfianças  sobre  a  autoria  das  denúncias  (decorrentes  de
rivalidades  políticas  inclusive,  que  pelas  delimitações  do  texto  não  poderão  ser
aprofundadas aqui), a formalização junto ao DOPS poderia vir de qualquer pessoa do
município ou do próprio diretor da instituição. 

Os  documentos  analisados  apontam  para  duas  situações:  a  denúncia  feita
contra a professora (por causa de materiais produzidos sob coordenação dela), e as
providências tomadas no intuito de averiguar a gravidade dos fatos; as desconfianças
do DOPS quanto a própria atuação do Delegado em Marechal Cândido Rondon. No
entanto, este último aspecto deixaremos para uma outra oportunidade, já que o tema
por si só rende um outro artigo.

Há outros casos que poderiam ser enquadrados como vigilância e repressão
política em Marechal Cândido Rondon no período analisado. As pesquisas realizadas
na nossa tese têm trazido muitos dados para evidenciação. Cabe concluir: 1) Existia
criminalidade  em grande  quantidade  em  Marechal  Cândido  Rondon.  2)  A  falta  de
estrutura policial em Marechal Cândido Rondon, necessária para garantir a segurança
individual e da propriedade privada, provam que a Ditadura não estava preocupada
com os indivíduos de forma geral. 3) Porém, quando se tratava dos atos considerados
“crimes” para a Ditadura (oposição política),  eram disponibilizadas toda a estrutura
repressiva local, estadual e federal para que investigassem, identificassem os sujeitos e
penalizasse-os, caso se julgasse necessário.
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Resumo: Nesse capítulo o propósito é apresentar alguns resultados dos estudos realizados no
âmbito da Linha de Pesquisa Estado e Poder, do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em
História,  da UNIOESTE – Campus de Marechal Cândido Rondon, que tratam da Questão da
Terra e do Mundo Rural, seja em termos de projetos de pesquisa ou de formação profissional
de mestrandos e doutorandos, quanto de debates e discussões instigadas no conjunto das
atividades de ensino,  de  pesquisa  e  também de extensão que tiveram e têm por foco as
reflexões sobre esses temas e construções de territorialidades no universo agrário. 

Nesse capítulo temos o propósito de apresentar alguns resultados dos estudos
realizados  no âmbito  da  Linha  de  Pesquisa  Estado  e  Poder,  do  Programa  de  Pós-
Graduação  Stricto Sensu  em História,  da UNIOESTE – Câmpus de Marechal Cândido
Rondon,  que  tratam  da  questão  de  Terra  e  do  mundo  rural,  seja  em  termos  de
projetos  de  pesquisa  ou  de  formação  profissional  de  mestrandos  e  doutorandos,
quanto de debates e discussões instigadas no conjunto das atividades de ensino, de
pesquisa e também de extensão que tiveram e têm por foco as reflexões sobre esses
temas e construções de territorialidades no universo agrário. De certo modo, como
indicamos  mais  adiante,  o  exercício  dessa  escrita  também  tem  o  propósito  de
demonstrar a importância do espraiamento da ciência, tecnologia e inovação (CT&I)
em regiões interioranas (no país e nos estados da federação) e mesmo em áreas de
fronteiras político-administrativas do estado nacional, enquanto programa e ação de
desenvolvimento  (social,  econômico  e  cultural),  políticas  públicas  estruturantes  de
intercâmbio internacional e de aproximação solidária latino-americana. 

Na região Oeste do Paraná, quanto no conjunto social e territorial fundiário pa-
ranaense e brasileiro, bem como nos demais países latino-americanos, a terra continua
sendo o nó górdio quando revisamos e revisitamos o passado, quando olhamos para a
realidade atual ou mesmo ao perspectivar o futuro a nós e às novas gerações. As múlti-
plas fronteiras (visíveis e invisíveis) – de aproximações e pertencimentos, de convivên-
cias e solidariedades, de companheirismos  e  irmandades, de  parentescos/familiarida-
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des e vizinhanças, de exclusões e segregações, de estranhamentos  e disputas, de ex-
propriações e conflitos, de conquistas e retornos ou retomadas, de migrações e êxo-
dos, dentre tantas outras condições e situações –, tão bem analisadas por José de Sou-
za Martins (1997 e 1993) e lidas por Ederson Fernando Milan dos Santos (2015), reme-
tem ao ofício da pesquisa sobre a terra e suas fronteiras nessas paragens paranaenses
e brasileiras. Terras de trabalho e/ou terras de negócios, assim como posse e/ou pro-
priedade jurídica balizam, em grande parte, modos de vida e de vínculos com a terra e
de práticas sociopolíticas entre os mais variados sujeitos sociais, sejam elas e eles indi -
víduos/individuais, grupos sociais, coletividades, classes, corporações e instituições.

Nesse  sentido,  um  dos  apontamentos  iniciais  desse  texto  retoma  uma  das
fontes representativas das demarcações da cartografia agrária e de delineamento de
fronteiras no âmbito do estado do Paraná e, em especial,  nas mesorregiões Oeste,
Sudeste e Centro-Sul, lócus dessas práticas de pesquisa em CT&I e lugar social dessa
Universidade  e  Programa  de  Pós-Graduação.  Obviamente  que  a  cartografia,  em
particular  os  mapas  geográficos  e  político-administrativos,  mais  conhecida  e
referenciada tem sua origem e confecção vinculada ao planejamento e logística do
Estado e  das  gestões  governamentais  (de mandatos  em órgãos  do poder  público),
obtida  por  meio  de  financiamento  às  agências  de  terra,  cartografia,  migração,
colonização e geologia – a exemplo do atual Instituto de Terras, Cartografia e Geologia
(ITCG) no Paraná – ou de órgãos do governo vinculados à agricultura, reforma agrária,
meio ambiente, infraestrutura (portos, ferrovias, rodovias,  sistemas de transporte e
escoamento) e energia, ou ainda por ofício de agentes e servidores do Estado ou de
serviços de terceiros contratados, dentre outros.

Enquanto linguagem histórica, essa cartografia agrária e do espaço geográfico
do estado nacional e de seus entes federados, demarcam um dos elementos centrais
do próprio Estado moderno ocidental e daquilo que, predominantemente, é projetado
como “a”  civilização  (evolução e  progresso).  Pode-se  dizer,  inclusive,  que  houve  a
permanência  e  continuidade  de  uma tradição  e  “herança”  luso-brasileira  (colonial,
imperial  e republicana) nesses elementos de “invenção da nação” (CHAUI, 2007): a
interiorização bandeirante,  a unidade territorial  e a centralização e centralidade do
formato e  institucionalização dos  organismos e  poderes  públicos  do Estado.  Nesse
sentido,  a  civilização expandia seu domínio sobre o espaço natural,  eliminando ou
submetendo os “povos originários”, considerados silvícolas ou parte de fauna agreste
dos sertões vazios daquela civilidade1. Em outra direção e movimento, o outro braço
dos civilizados nacionais dominava e mantinha os escravizados e a escravidão, até o
advento da abolição no texto da lei (em 1888), e, após essa, os donos do poder – os
senhores da terra e senhores da guerra, como expôs Regina Bruno (1997) ao período
recente – agiam enclavinhados na terra e no corpo do Estado.

1  Para uma leitura crítica do chamado “vazio demográfico”, confira o livro de Lúcio Tadeu Motta (1994).
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Para o caso do Paraná, no momento, interessa-nos, primeiramente, apresentar
cinco mapas históricos que têm relação com os estudos agrários realizados nos últimos
anos e, brevemente,  apontar  para o aspecto da mobilidade dessas fronteiras,  bem
como  alguns  elementos  do  processo  de  expropriação,  grilagens,  apropriação  e
privatizações de terras dos povos originários e de caboclos, ou mesmo, do ponto de
vista da legislação agrária, consideradas terras nacionais ou devolutas. 

O primeiro mapa, elaborado no ano de 1881, organizado pela Inspetoria Geral
das  Terras  e  Colonização,  apresenta,  nos  sinais  convencionais  nesse  registro
cartográfico,  as  indicações  da  capital  da  província  –  Curitiba  –,  cidades,  vilas,
freguesias, povoações, colônias gerais e provinciais, colônias militares e aldeamentos.
Também desenha as divisas com as demais províncias, os limites internacionais com as
repúblicas  da  Argentina  e  do  Paraguai,  além  das  linhas  das  estradas  de  ferro
projetadas e as linhas de navegação.

O  Mappa  Topographico  de  1881,  da  Província  do  Paraná,  também  inclui  a
localização  e  a  demografia  de  Curitiba  e  das  principais  colônias  de  imigrantes,
conforme demonstrativo indicado no quadro inferior  do mapa,  sendo elas:  Colonia
Octavio (município de Ponta Grossa), com 742 almas; Sinimbú (município de Palmeira),
com 529 almas;  Alleman Russa,  com 184  almas;  Nova Italia,  2.500 almas;  Colonia
Provincial (Colonias Municipaes e Colonias Particulares),  com 1.026 almas;  Curityba
(Colonias estabelecidas nos arredores d’essa cidade), com 4.407 almas; e,  Assumguy,
com 2.783 almas. 

Para  uma  leitura  inicial  do  contexto  histórico-social  paranaense  durante  a
década  de  1880,  contemporânea  à  confecção  desse  Mappa  Topographico,  mas
também para o período de 1853 a 1930, indicamos a tese de autoria de Ricardo Rocha
de Oliveira (2000), intitulada O Silêncio das genealogias: classe dominante e Estado no
Paraná  (1853-1930),  bem  como  sua  abordagem  sobre  a  prosopografia  familiar  da
classe dominante, haja vista o predomínio de algumas famílias em seus negócios com a
terra e o Estado, além dos vínculos de casamentos praticados e sua relação com a
permanência  dos  domínios.  O  autor  também  destaca  as  bases  econômicas,  em
particular os negócios com a erva-mate e a pecuária e o tropeirismo nos campos gerais
oitocentista,  a  centralidade  política  e  social  curitibana  e  seu  entorno  agrícola
estabelecido a partir dos novos projetos de núcleos coloniais aos imigrantes europeus
e o incentivo à produção de subsistência em pequenas parcelas de terra destinada,
principalmente, ao abastecimento de Curitiba.
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Imagem 1: Mappa Topographico da Província do Paraná - 1881

Fonte: http://www.itcg.pr.gov.br/ In:  http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Coletanea-de-
Mapas-Historicos-do-Parana. Acessado em 20/01/2021.
Observar o Quadro: “Colonias e Nucleos Coloniaes na Província do Paraná”.

Tratando-se dos estudos aqui destacados, a tese de autoria de Fabio Pontarolo
(2019),  intitulada  Terra,  Trabalho  e  Resistência  na  fronteira  agrária:  história  dos
"povoadores pobres" em Guarapuava (século XIX),  contribui para a ampliação dessa
abordagem  ao enfocar  os  antigos  campos  gerais  de  Guarapuava  e  apontar  para  a
mobilidade da fronteira civilizatória (das estâncias, das invernagens do tropeirismo e
de novos rocios) até os rincões dos campos de Laranjeiras do Sul e de Palmas.

O segundo mapa a ser incluído nesse capítulo demarca aspectos da cartografia
agrária do chamado Paraná Moderno. Na imagem 2 reproduzimos a representação do
estado com a localização das principais áreas de terras concedidas até a década de
1930 às empreiteiras de ferrovias (estrangeiras), às obrages argentinas e às empresas
imobiliárias de terra (comumente nominadas como colonizadoras, empresas privadas)
que  os  autores  Cecília  Maria  Westphalen,  Brasil  Pinheiro  Machado  e  Altiva  Pilatti
Balhana incluíram no artigo “Nota prévia ao estudo da ocupação da terra no Paraná
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moderno”, publicado no Boletim nº. 7, do Departamento de História da Universidade
Federal do Paraná, de setembro de 1968. 

Imagem 2: Paraná – Grandes Concessões de Terra até 1930

Fonte: WESTPHALEN; MACHADO; BALHANA (In: 1988, p. 13).

Trata-se de uma fonte importante  para o entendimento dos temas agrários
referentes às regiões Norte, Noroeste, Centro-Sul, Oeste e Sudeste do Paraná, bem
como em relação aos conflitos e litígions de terras que  ocorreram nesse período e
nessas  regiões.  Além  de  ser  um  texto  publicado  no  ano  de  1968,  praticamente,
inovador para a época e para o tema da (des)regulação fundiária no Paraná e conflitos
agrários (grilagens e litígios), a própria abordagem dos historiadores da Universidade
Federal  do  Paraná  (UFPR)  apresenta  uma  leitura  crítica  e,  em  grande  medida,
contundente para a questão agrária nas regiões de ocupação moderna no Paraná. Em
parte, os autores apontam que no período recente a especulação imobiliária da terra
teve forte presença de empresas privadas, seja na grande região Norte Pioneiro (Norte
Novo e Norte Novíssimo) quanto na do Oeste.

Dentre  as  áreas  de  concessões  indicadas  na  imagem  2  cabe  destacar  a  da
Companhia Estrada de Ferro Sâo Paulo-Rio Grande (CEFSPRS), a da Paraná Plantation
Limited (Companhia de Terras Norte do Paraná – CTNP), a da obrage Matte Laranjeiras
e a da Companhia Madeiras do Alto Paraná (que a partir de 1946 foi adquirida pela
empresa Industrial Madeireira e Colonizadora Rio Paraná S/A – MARIPA).

114



As concessões de áreas de terras no Paraná às empreiteiras de estradas  de
ferro remontam ao período final do império. Pelo Decreto nº. 10.432, de 9/11/1889,
deu início ao projeto da ferrovia São Paulo (Sorocaba)  – Rio Grande do Sul  (Santa
Maria), cujo traçado seguia a rota dos tropeiros que passavam por Ponta Grossa, União
da Vitória, seguia a bacia do Rio do Peixe (SC) e entrava no estado do Rio Grande do
Sul  por  Marcelino  Ramos.  A  construção  do  ramal  ferroviário  de  Ponta  Grossa  à
Guarapuava  foi  iniciada  pela  subsidiária  da  Brazil  Railway  Company a  Companhia
Brasileira de Viação e Comércio (BRAVIACO). Além disso foi contratado a construção
de um ramal de Guarapuava a Foz do Iguaçu,  porém, como em outros casos,  esse
ramal sequer foi iniciado (cf. WESTPHALEN; MACHADO; BALHANA, 1988, p. 10). 

Estão relacionadas a esse embróglio todo – das concessões de terras realizadas
às  empreiteiras  (ferrovias,  obrages  e  colonizadoras)  –  muitas  das  mais  expressivas
lutas populares campesinas por terra de trabalho (cultivo efetivo e moradia habitual)
em contraposição aos agentes e agências da terra de negócio (especulação de capital:
obras de infraestrutura, transporte e serviços, exploração de madeiras e parcelamento
da terra a terceiros particulares). Merecem destaque a Guerra do Contestado (1912-
1916)  e as disputas  territoriais  entre o estado do Paraná e o de Santa Catarina,  a
atuação  do  movimento  tenestista  rebelado  (Coluna  Paulista  e  Coluna  Prestes)  na
região de obrages no Oeste do Paraná (no triângulo Guaíra-Cananduvas/Guaraniaçu-
Foz do Iguaçu) entre fins de 1924 e meados de 1925, a criação do Território Federal do
Iguaçu (1943-1946) e a revolta de 1957 ocorrida no Sudoeste do Paraná. Ao mesmo
tempo, essas concessões evidenciam grandes negócios e grandes calotes, o uso do
Estado por empresários e famílias históricas poderosas e por grandes empresas, e o
favorecimento privado desse bloco de especuladores na esfera privada e na esfera
pública, em mão dupla.

Nesse caminho,  apesar  de somente se referirem a decorrências da segunda
guerra mundial, os autores da Nota Prévia, citam o caso da empreiteira de ferrovia São
Paulo-Rio Grande e suas sucessórias ou associadas (Braviaco).  

A guerra de 1939-1945 e a nacionalização de propriedades em zonas
de  fronteiras,  fizeram  reverter  em  favor  do  patrimônio  nacional,
grandes  porções  de  terras  no  Paraná.  Assim,  a  incorporação  da
Companhia  Estrada  de  Ferro  São  Paulo-Rio  Grande,  à
Superintendência  das  Empresas  Incorporadas  ao  Patromonio  da
União,  acarretou  a  incorporação,  por  sua  vez,  das  terras,  entre
outras,  conhecidas  por  Andrada,  Chopim,  Chopinzinho,  Pinhão,
Arroio  Bonito,  Missões,  Riozinho,  Santa  Maria  e  Silva  Jardim
(WESTPHALEN; MACHADO; BALHANA, 1988, p. 14).

Em  meio  ao  contexto  do  Paraná  Moderno,  os  autores  também
problematizaram  as  práticas  de  grilagem,  os  casos  de  litígios  e  sobreposições  de
legislação, seja àquelas que houveram entre os estados do Paraná e de Santa Catarina
(a área do Contestado, já citada), quanto ao do estado do Paraná e com a União em
relação às áreas da faixa de fronteira e o próprio Território Federal  do Iguaçu. Em
outra medida, programas e projetos relacionados com a  Marcha para o Oeste, eram
compartilhados  no  âmbito  agrário  do  governo  federal  (a  União)  e  do  governo

115



paranaense,  especialmente em relação às  novas  frentes  agrícolas,  aos  incentivos à
migração interna e à inserção de novas fronteiras do  interland ao mercado nacional
(infraestrutura de transporte e abastecimento).

Nessa mesma toada, o terceiro mapa selecionado para esse texto se refere a
parte paranaense que foi incluída no Território Federal do Iguaçu, criado pelo governo
de Getúlio Vargas, em 1943, e teve vigência até 1946, pois, com a derrubada do Estado
Novo e do governo Vargas e com a nova Constituição do país o território do estado do
Paraná, assim como o de Santa Catarina, voltaram a ter os limites anteriores.

Imagem 3: Área do Território Federal do Iguaçu no Paraná

Fonte: http://www.itcg.pr.gov.br/ In:  http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Coletanea-de-
Mapas-Historicos-do-Parana. Acessado em 20/01/2021.
Dados: Mapa do Estado do Paraná organizado e desenhado pelo Departamento de
Geografia, Terras e Colonização da Secretaria de Viação e Obras Públicas – 1944.

A escolha desse mapa, além de fazer parte da cartografia histórica do Paraná e
ser um “capítulo” da história da região Oeste, tem relação com as abordagens sobre os
fluxos migratórios (ondas ou frentes) de colonização nacional, civilizatória, do Paraná.
Para Westphalen, Machado e Balhana (1988, p. 7-8), as três ondas de ocupação tinham
suas  origens  na  parte  Leste,  definida como a  Tradicional  (originária  de  Paranaguá,
Curitiba e Ponta Grossa), na parte  Sul-Sudoeste (originária do RS e de SC) e a parte
Norte (originária de São Paulo e Minas Gerais,  também indicada como a frente de
expansão do café). De certo modo, por se levar em consideração essas diferenças e a
integração  geral,  no  contexto  do  pós-1950,  há  várias  referências  sobre  os  vários
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Paranás. Todavia, essa multiplicidade de Paranás não vem a ser uma questão central,
até porque os povos originários foram ignorados completamente. No entanto, esse
mapa é obra  sui generis do centralismo regional paranaense, pois, confeccionado no
ano de 1944 pelo Departamento de Geografia, Terras e Colonização, da Secretaria de
Viação e Obras Públicas, do Estado do Paraná, demonstra a permanência da oposição e
contestação  de  paranistas tradicionais  e  metropolitanos,  em  relação  à  ação  do
governo Vargas.

O paranismo, grosso modo, tem sua origem na visão metropolitana da capital,
Curitiba, bem como dessa tradição inventada. Tem origens e predomínio nas famílias
históricas  sesmeiras,  a  classe  dominante  agrária  tradicional  fundadora  de  Curitiba
incrustada no governo provincial, ou que se transferiram para a capital, sendo, por
sinal,  em  ambos  os  casos,  muito  poucas  (pela  genealogia  e  a  linhagem  dos
sobrenomes), como analisou Ricardo Costa de Oliveira (2000).

Uma  referência  a  esse  paranismo,  a  versão  luso-brasileira  do  bandeirismo
(interiorização,  unidade  e  centralidade)  territorial  paranaense,  pode  ser  vista  na
própria apresentação do Mapa do Paraná de 1944, que integra o link da “Coletânea de
Mapas  Históricos  do  Paraná”,  incluída  na  página  do  Instituto  Água  e  Terra  (IAT),
agência do Estado do Paraná2.

Este  mapa  foi  elaborado  para  ressaltar  o  território  perdido  pelo
Estado do Paraná com a criação do Território Federal do Iguaçu, em
1943.
Getúlio  Vargas  assumiu  o  Governo  Federal  em  1930  e  já  no  ano
seguinte tentou criar esse território federal às custas do Paraná e de
Santa  Catarina.  Entretanto,  com a firme reação do interventor  no
Paraná, General Mário Tourinho, sua criação foi protelada, à espera
de  melhor  oportunidade  política.  Em  consequência,  o  interventor
paranaense foi exonerado.
A  explicação  do  Governo  Federal  para  criar  esse  território  era  a
urgência  para  nacionalizar-se  a  chamada  “fronteira  guarani”,  no
oeste.
Em 1943,  em plena vigência  da  ditadura  do Estado Novo,  Getúlio
Vargas  concretizou  o “Território  Federal  do Iguaçu”.  Na realidade,
sua criação ocorreu para que grupos econômicos do Rio Grande do
Sul adquirissem extensas glebas de terra, entre outras as que haviam
sido retomadas da “Brazil Railway Company”, e iniciassem lucrativos
negócios imobiliários. O objetivo principal era orientar o excedente
de mão-de-obra agrícola, que já começava a deixar o Rio Grande do
Sul para outras unidades da Federação.

2  Na apresentação do IAT consta o seguinte texto:
 O  governador  Carlos  Massa  Ratinho Junior  sancionou,  no  dia  18  de  dezembro  de  2019,  a  Lei  nº
20.070/19,  que  autoriza  a  incorporação  do  Instituto  de  Terras,  Cartografia  e  Geologia  (ITCG)  e  do
Instituto  das  Águas  do  Paraná  (Águas  Paraná)  pelo  Instituto  Ambiental  do  Paraná  (IAP)  -  agora
denominado Instituto Água e Terra (IAT).
O IAT tem por finalidade proteger, preservar, conservar, controlar e recuperar o patrimônio ambiental,
buscando melhor qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável com a participação da sociedade
(In: http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Apresentacao. Acessado em 20 jan. 2021). 
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Com a queda de Vargas em 1945 e a atuação dos constituintes para-
naenses de 1946, esse Território foi extinto. Impedia-se dessa forma
a amputação do território paranaense, em benefício de escusos ne-
gócios  imobiliários  (http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Coletanea-de-
Mapas-Historicos-do-Parana, Acessado em 21 jan. 2021).

O que chama a atenção dessa cartografia paranista é a correlação que havia en-
tre a especulação da terra (no caso o espaço geográfico) e do Estado, a vinculação en-
tre terra e poder, do ponto de vista dos interesses privados e governamentais. É fato
que a Marcha para o Oeste, na região Sul e Sudeste do país tinha matriz empresarial e
capitalista (de brasileiros e de estrangeiros – argentinos obrageiros e ingleses londri -
nenses), sejam eles rio-grandenses, catarinenses, paranaenses (do Paraná Tradicional,
da região Leste e do Norte Velho), paulistas, mineiros e capixabas. As ditas frentes de
ocupação civilizatória e de incorporação ao mercado nacional (às capitais estaduais e
cidades maiores) e ao mercado internacional, via exportação portuária (marítima, em
Paranaguá e Antonina; ou fluvial nos rios Iguaçu e Paraná), estavam vinculadas aos in-
teresses de fazendeiros (erva-mate, café, gado e madeira, principalmente), de especu-
ladores imobiliários de terra em frentes agrícolas (em áreas de colonizações legalizadas
ou ilegais – originárias de grilagens por desintrusagem ou picaretagens e falsários) e de
madeireiros. Também é preciso citar a existência de casos de migrações chamadas es-
pontâneas, caracterizadas pelo deslocamento de camponeses – pessoas e famílias de
colonos e de trabalhadores agrícolas, principalmente de gerações novas – que busca-
vam novas terras ou ocupação de trabalho nas frentes agrícolas3. 

Todavia,  na  marcha  especulativa  (terra  de  negócios  e  terras  para  negócio),
nessas  novas  frentes  agrícolas,  predominava  a  ação  empresarial  (empresários  e
imobiliárias) e de agentes e agências do Estado, consorciados e conluiados, onde o
legal e ilegal não eram problemas nem preocupação.

As áreas atuais das três mesorregiões do Paraná que integraram o Território
Federal do Iguaçu ou tinham parte naquela fração territorial da União, após a extinção
do Território do Iguaçu, em 1946, foram foco de acentuada grilagem patrocinada pelo
novo governo dos Paranás reunificados. 

Moysés Wille Lupion de Tróia, denominado ou considerado como o self-made
man e “civilizador do Paraná” (empresário governador)4, por Hor-Meyll T. Leite Júnior
e Marcel Luiz Escobedo (2006, v. I e II), bem como pelo ex-prefeito de Curitiba (1993-
1996, pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT), ex-Ministro de Estado de Turismo,
ex-deputado  federal  pelo  Paraná  e  membro  da  Acadêmica  Paranaense  de  Letras,
Rafael Greca de Macedo5,  que prefaciou a referida obra (LEITE JÚNIOR; ESCOBEDO,
2006, p. 13-14), assumiu o mandato de governador do Estado do Paraná no período de

3  Nesse capítulo não há espaço para tratar das implicações dessas frentes civilizatórias sobre os povos originários
(indígenas) e tradicionais (caboclos antigos, afrodescendentes e os diversos mestiços), tampouco da problemática
da abordagem  conservadora  (civilizatória  e  naturalista)  das  ditas  “indústrias  da posse”  nas franjas  das  frentes
agrícolas, que seria realizada por caboclos, mestiços ou “índios mansos”.
4  Moysés Lupion foi um articulador do sindicato patronal dos madeireiros e de empresas mineradoras. 
5  Rafael Greca de Macedo é um dos ascendentes do “Capitão Manoel Ribeiro de Macedo, preso pelo primeiro
Presidente da Província do Paraná por acusações de corrupção e desvio de bens públicos em instalações estatais”
(OLIVEIRA; MONTEIRO; GOULART; VANALI, 2017, p. 10). Rafael Grega foi novamente eleito prefeito de Curitiba em
2016, no segundo turno, para mandato entre 2017 a 2020, além de ser reeleito (no primeiro tuno) em 2020, para o
mandato de 2021-2024, em ambas eleições e exercício, filiado do Democratas (DEM).
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12/3/1947  a  31/1/19516,  filiado  ao  Partido  Social  Democrático  (PSD).  No  período
seguinte  foi  eleito senador  pelo PSD e,  na sequência,  foi  eleito novamente para  o
mandato de governador do Paraná durante o período de 31/1/1956 a 31/1/19617, pelo
PSD.

Durante  os  mandatos  de  Moysés  Lupion  as  práticas  de  grilagem,  de
desintrusagem violenta (com uso de milícias privadas e do próprio Estado – a polícia
militar  e  a  secretaria  de  segurança  pública)  e  de  alienação  de  terras  devolutas
passaram  a  ser  o  grande  negócio  dos  especuladores  imobiliários  e  do  próprio
governador  que atuava dentro e fora do Estado para agir  e  mesmo acelerar  essas
práticas, como indicaram os jornalistas paulistas Rubem Braga e Arnaldo D’Horta, em
seus relatos sobre o Paraná, de 1953.

Havia  os  posseiros.  O  governo  Lupion,  em  sua  fase  final,  fez  no
Departamento de Geografia, Terras e Colonização, uma verdadeira
orgia.  O  patrimônio  territorial  do  Estado  foi  liquidado  com  alta
velocidade,  a  preços  baixos,  os  títulos  expedidos com redução de
todos  os  prazos,  quartos  de  hotel  eram  transformados  em
repartições  do  Departamento  funcionando  dia  e  noite,  os
requerimentos  despachados  eram  vendidos  aos  montes  por
intermediários amigos, títulos definitivos eram dados em duplicata e
triplicata – e a orgia foi tão louca, no final, que o Estado vendeu mais
130 mil  alqueires  do que possuía...  E  a  pressa  do negócio foi  tão
grande,  e  tamanha  a  barafunda,  que  um  funcionário  do
Departamento perdeu uma letra de câmbio de 500 contos que lhe
dera  um magnata das  terras  devolutas – letra que foi  encontrada
mais tarde no assoalho da repartição (BRAGA; D’HORTA, 2001, p. 23-
24)8.

As áreas  paranaenses  do ex-Território  do Iguaçu  foram foco de atuação  do
governo Lupion,  já no primeiro mandato,  envolvendo consorte e sócios (familiares,
empresários e amigos pessoais, além de nomes e documentos falsos e de pessoas já
falecidas) da região tradicional do Paraná (com destaque para Ponta Grossa e Curitiba),
do Norte do Paraná (Velho e Pioneiro, com destaque para o eixo Jaguariaíva-Londrina-
Apucarana-Maringá), e dos outros estados do Sul – RS e SC. Seus vínculos e negócios
também envolviam empresas sucessoras (espólios) de empreiteiras de ferrovias, assim
como em seus litígios. No segundo mandato mesmo com a derrota no Sudoeste, suas
6  Durante esse mandato houve a guerra de Porecatu, na região Norte do Paraná, cuja ação militar do Estado foi
decisiva para a derrota dos camponeses e a participação de integrantes do Partido Comunistas. No período final
desse mandato o governo de Moysés Lupion também atuou em conjunto com a empresa imobiliária Clevelândia
Industrial, Territorial  Limitada (CITLA) no litígio das áreas da gleba Missões e de parte da gleba Chopinzinho, no
Sudoeste do Paraná.
7  Durante o segundo mandato, principalmente entre 1956 até outubro de 1957, ocorreu a Revolta de 1957 no
Sudoeste do Paraná, onde as companhias imobiliárias – além da CITLA outras duas empresas passaram a atuar nos
negócios  imobiliários,  a  Comercial  e  Agrícola  Paraná  e  a  Colonizadora  Apucarana  –  consorciadas  com o grupo
empresarial Lupion e o próprio governador Moysés Lupion.
8 A obra de Braga e D’Horta (2001) – “Dois repórteres no Paraná” – foi financiada pelo governo de Bento Munhoz da
Rocha Neto como um dos registros da passagem do Centenário da Emancipação do Paraná (1853-1953). O texto é
relativamente  curto  e  com linguagem jornalística,  contém  relatos  e  impressões  de viagens  pelo  Paraná,  deles
(jornalistas)  e  também em companhia  do governador.  No entanto,  as  regiões  Sudeste,  Oeste  e  Noroeste  não
aparecem no roteiro do texto.
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práticas de grilagem, desintrusagem (legal e ilegal) e negociatas eram praticadas em
outros sertões paranaenses.

Durante o período de 31/01/1951 a 31/01/1956, durante o governo de Bento
Munhoz da Rocha Neto (eleito pelo Partido Republicano, e exerceu o cargo até a data
de 3/04/1955, por renunciar ao mandato para assumir o Ministério da Agricultura, no
governo  federal)9 e  os  exercícios  interinos  de  Antônio  Annibelli  (então  deputado
estadual  pelo  Partido  Trabalhista  Brasileiro  –  PTB,  assumiu  o  cargo  de  03/04  a
01/05/1955) e de Adolfo de Oliveira Franco (da União Democrática Nacional – UDN,
que assumiu o governo no período de 01/05/1955 a 31/01/1956),  os  negócios  de
Moysés Lupion, fundamentalmente no Sudoeste do Paraná, que envolviam a CITLA e o
litígio das terras na gleba Missão e parte da gleba Chopinzinho, praticamente, tiveram
que ser suspensos em decorrência dos atos do governador Bento Munhoz (portaria
que  impedia  o  pagamento  do  imposto  SISA,  necessário  à  transmissão  e  registro
daqueles imóveis da CITLA). Porém, no início do segundo mandato Lupion revogou a
referida  portaria,  além  de  agir  em  favor  de  outras  medidas  e  de  envolver  novos
consortes (as empresas Comercial e Apucarana).

O quarto mapa incluído nessa leitura sobre o tema das terras em fronteiras,
imagem  4,  não  possui,  no  seu  papel,  os  dados  completos  sobre  sua  origem
institucional,  o  ano  da  confecção  e  nem  legendas.  Os  registros  existentes  na  tela
tratam do objeto cartográfico, pois trata-se da “Localização dos Imóveis”, de que foi
“Organizado e Desenhado na D-7”, de que o desenho foi  realizado por Jurandir  de
Oliveira, e de que o visto ficaria ao encargo do Chefe da D-7, engenheiro Geraldo Boz,
porém não consta a assinatura, nem a data de visto da Seção Técnica, cujos campos
também estão em branco.

9 Com relação ao mandato de Bento Munhoz da Rocha Neto, as questões fundiárias do governo anterior, de Moysés
Lupion, foram demarcadoras de águas e disputas político-partidárias. Mas ao retornar ao recém-inaugurado Palácio
do Iguaçu, sede do executivo paranaense, Lupion retomou suas práticas. Lupion também tinha muita influência
junto ao governo federal de Juscelino Kubitschek, correligionários e apoiadores recíprocos nas eleições de 1955. 
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Imagem 4: Paraná - Localização de Imóveis (Área de Fronteira)

Fonte: [INCRA, 1966].

Considerando o uso desse mesmo mapa, ou melhor, de parte dele ou de uma
cópia ou reprodução obtida pelo historiador Antonio Marcos Myskiw, em sua pesquisa
de campo para a produção da dissertação de Mestrado em História, Colonos, posseiros
e grileiros: conflitos de terras no Oeste Paranaense (1961/66),  realizada no Incra, o
autor  inseriu  as  seguintes  informações  sobre  o  mapa  e  sua  finalidade:  “Mapa
organizado a partir dos mapas e informações encontradas no Relatório apresentado à
Comissão  Especial  de  Estudos  da  Faixa  de  Fronteiras  do  Paraná  e  Santa  Catarina,
Curitiba, 1966” (MYSKIW, 2002, p. 154).

Em sinergia com os estudos de Myskiw (2002), o destaque para a região Oeste
serve  como  ponto  de  partida,  ou  continuidade,  para  as  pesquisas  referentes  aos
conflitos agrários e os históricos dominiais dos vastos imóveis que haviam ou ainda
existem nessa parcela  do território  paranaense  e em outras  regiões  (cf.  HAMMEL,
2020;  ADAMY,  2010  e  2019).  Além  disso,  nas  indicações  de  latifúndios  com
sobreposição de títulos (tendo ou não registros cartoriais), em seu histórico é comum
haver ligação com as concessões de terras às empreiteiras de ferrovias e mesmo de
andares de titularidades, tão presentes e práticas comuns de grilagens praticadas em
tempos modernos no Paraná (cf. WESTPHALEN; MACHADO; BALHANA, 1988).
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Imagem 5: Área com sobreposição de títulos na Região Oeste do Paraná

Fonte: MYSKIW (2002, p. 154). [Escala aproximada - 1 : 1.700.000]

Para além das irregularidades e litígios sobre a condição de fato e de direito,
que ainda persistem, sobre a quem cabe registrar os imóveis nas zonas de faixa de
fronteiras, a existência de sobreposição de escrituras, ou de andares de titularidades
(2º, 3º, 4º ou mais andares) – nas faixas de fronteiras e fora delas -, corrobora para
evidenciar  e  provar  o fato de que a privatização de terras  devolutas,  de posseiros
antigos e de povos originários ou tradicionais, notadamente na origem de latifúndios,
constitui e constrói uma cartografia agrária ilegal e injusta. 

Ao seu modo, alguns os estudos já realizados (dissertações e teses) e projetos
em  andamento  (mestrandos  e  doutorandos)  que  tratam  da  questão  da  terra  em
fronteiras  –  estudos  agrários  e  ruralidades  –  estão  contribuindo para  uma revisão
crítica  e contundente,  fundamentada  e  contraposta  à  oficialidade da civilização da

122



terra de negócio e a terra para negócios (inclusive na sua forma atual, do agronegócio),
com levantamento de fontes e de documentos substanciais, bem como com leituras
acuradas,  conforme apresentado  no  subitem  que  segue.  Dessa  forma,  a  partir  do
próximo tópico,  passamos a descrever alguns dos estudos realizados no âmbito da
Linha de Pesquisa Estado e Poder do PPGH-Unioeste, os quais têm revisitado de forma
crítica o tema da história agrária do Paraná e de outras regiões do Brasil.

Estudos agrários e ruralidades: apontamentos

Nos últimos anos, mesmo diante dos cortes que recorrentemente vêm sendo
feitos  por  parte  das  Agências  de  Fomento  nos  recursos  que  são  destinados  ao
financiamento dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil, o número de
estudantes  que  procuraram  o  Programa  de  Pós-Graduação  em  História  da
Universidade  Estadual  do  Oeste  do  Paraná  (PPGH-Unioeste)  para  realizarem  seus
Cursos de Mestrado ou de Doutorado tem mantido uma média equilibrada.  Nesse
mesmo sentido, os projetos de pesquisa que têm o universo rural como foco de análise
também têm seguido uma proporcionalidade,  com certa tendência de aumento na
última década.

No geral, são pesquisas que abordam temas relativos à História do Paraná, mas
igualmente estudos sobre outros contextos espaciais estão presentes no rol  dessas
investigações.  Nas  próximas linhas,  como foi  registrado,  buscamos apresentar  uma
breve descrição dessas pesquisas, mais detidamente àquelas que foram realizadas no
âmbito da Linha de Pesquisa Estado e Poder,  do PPGH-Unioeste,  e  destacar  a  sua
importância em termos da historiografia sobre o rural, à questão agrária e, também, o
campo da História Agrária no Brasil.

Um primeiro aspecto que é importante destacar é o de que a maior parte das
análises produzidas tratam de contextos regionais que até bem pouco tempo atrás não
eram objeto de grande preocupação da historiografia nacional. São análises que têm
como foco regiões localizadas no interior do país e que ainda não receberam atenção
proporcional  à  sua  importância  histórica  e  ao  papel  que  historicamente  têm
desempenhado  no  desenvolvimento  e  constituição  do  país.  Assim,  áreas  como  as
mesorregiões Oeste, Sudoeste, Centro-Sul e a parte Sul da região Noroeste do Paraná,
as  regiões  interioranas  de  Santa  Catarina  e  da  Bahia,  fazem  parte  do  rol  dessas
pesquisas.  Além  disso,  os  temas  que  são  abordados  também  se  destacam,  pois,
assuntos  como  a  luta  pela  terra,  as  desigualdades  sociais  que  historicamente
caracterizam o campo brasileiro, os conflitos, as resistências, os movimentos sociais e
as diferentes concepções de mundo e modos de vida que caracterizam o Brasil Rural,
vem sendo objeto desses estudos.

Corroborando nesse caminho, na Linha de Pesquisa Estado e Poder, do PPGH-
Unioeste, vem sendo realizadas pesquisas (projeto e defesas de dissertações e teses)
que tratam da questão agrária, do mundo rural e da agricultura, acompanhadas pelos
docentes Marcio Antônio Both de Silva e Paulo José Koling, que merecem uma breve
referência e apontamentos, mantida a relação de autor e orientação, nessa indicação:
o primeiro conjunto de produções orientadas por Marcio A. Both da Silva; e, o segundo
conjunto sob a orientação de Paulo J. Koling.
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É neste  universo  –  do primeiro  conjunto  de estudos  –  que se  encaixam as
dissertações de Mestrado defendidas, entre 2015 e 2018, por Ederson Fernando Milan
dos Santos, Hiolly Batista Januário de Souza, Cíntia Wolfart e Fabiana Stahl Chaparini.
No mesmo sentido, está a tese de Doutorado defendida por Fabio Pontarolo no ano de
2019, a pesquisa de Mestrado que vem sendo desenvolvida por Osmara Ilze Oliveira
Martins de Souza e as pesquisas de Doutorado que estão sendo elaboradas por Rui
Marcos Moura Lima e Letícia Maria Veson. Estes estudos têm como características
principais  englobar  os  dois  aspectos  antes  destacados:  tratar  de regiões ainda não
devidamente  debatidas  pela  historiografia  nacional  e  abordar  temas  que  são
inovadores  e estão dentro do escopo das  pesquisas  que vêm sendo desenvolvidas
atualmente, seja no Brasil ou em contextos internacionais.

Iniciamos  a  breve  descrição10,  antes  proposta,  tratando  da  dissertação  de
Mestrado  defendida  em  2015  por  Ederson  Fernando  Milan  dos  Santos  (2015),
intitulada “Fronteira, capitalismo, democracia: Estados Unidos e Brasil (séculos XIX e
XX)”. Em sua investigação, Santos buscou analisar as interpretações construídas sobre
os  conceitos  de  fronteira,  capitalismo  e  democracia,  a  partir  das  obras  de  alguns
intelectuais  que  estudaram  o  assunto.  O  trabalho  seguiu  os  princípios  teórico-
metodológicos da História dos Conceitos em diálogo com a História das Ideias. Assim,
buscou  traçar  as  relações  entre  alguns  autores  estadunidenses  que  estudaram  as
relações  possíveis  entre  a  ocupação  dos  espaços  de  fronteira  agrária  e  o
desenvolvimento  do  capitalismo  e  da  democracia  (Frederick  Jackson  Turner,  por
exemplo),  com  pesquisadores  brasileiros  (Otávio  Velho,  José  de  Souza  Martins  e
Cassiano Ricardo). 

Do mesmo modo, o contexto em que as obras foram elaboradas e os impactos
dos textos produzidos nos Estados Unidos aqui no Brasil foram objeto das análises de
Ederson Santos. A pesquisa, além de avançar muito em relação ao seu objeto principal,
também é perspicaz em estabelecer as devidas críticas a uma tendência que foi muito
presente na historiografia nacional, pelo menos até meados da década de 1970, isto é,
a de buscar aplicar teorias e conceitos que foram desenvolvidas para outros contextos
nacionais de forma estrita para pensar o Brasil e sua história. 

Em  2017,  Hiolly  Batista  Januário  de  Souza  (2017),  defendeu  a  dissertação
“Mediação da Comissão Pastoral da Terra nos conflitos agrários do Oeste paranaense
(1964-1985)”.  O  escopo  principal  da  pesquisa  foi  estudar  o  trabalho  mediador
realizado  pela  Comissão  Pastoral  da  Terra  (CPT)  nos  conflitos  agrários  que
aconteceram na região Oeste do Paraná e que foram consequência da construção da
Usina Hidrelétrica Binacional de Itaipu e do processo de modernização da agricultura.
Além de tratar da presença da CPT na região, da sua atuação no sentido de promover e
incentivar a organização dos camponeses, a dissertação demonstra o papel importante
desempenhado pelos movimentos sociais que foram organizados no bojo dessas lutas
ou que, em última consequência, vieram como resultado delas. Assim, o Movimento
Justiça e Terra (MJT), o Movimento dos Agricultores Sem Terra do Oeste do Paraná

10  Estas  descrições  tomam  por  base  ou  fazem  referência  e  citações  diretas  dos  resumos  apresentados  nas
dissertações  e  teses  citadas.  As  dissertações  e  teses  comentadas  nesse  capítulo  constam  nas  Referências
Bibliográficas  e  os  interessados  podem  obter  os  textos  integrais  acessando  o  Acervo  da  Biblioteca  Digital  de
Dissertações e Teses da UNIOESTE [http://tede.unioeste.br/handle/tede/], no endereço incluído no final de cada
uma dessas referências.
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(MASTRO),  e  outras  frentes  de  trabalho  da  CPT como a  oposição  aos  projetos  de
colonização, a migração para as regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil e os conflitos
entre colonos e indígenas também são objeto das análises de Hiolly Souza.

Ainda no ano de 2017, Cintía Wolfart (2017) apresentou a dissertação “‘O novo
já nasce velho’: os clubes 4-S e a modernização da agricultura no Oeste do Paraná
(1950-1980)”.  Este estudo abordou o mesmo contexto que foi  estudado por Souza
(2017), mas aqui o foco mais direto foi o tema da modernização da agricultura, com
destaque  especial  para  a  extensão  rural,  via  a  análise  da  atuação  dos  Grupos  4-S
(Saber,  Sentir,  Saúde,  Servir)  na  região  Oeste  do  Paraná.  O  programa  4-S  foi
implantado pelo Escritório Técnico de Agricultura (ETA projeto nº 15), órgão binacional
criado no Brasil em 1953 a partir de um acordo entre os governos estadunidense e
brasileiro.  Segundo  a  autora,  esta  instituição  foi  responsável  pela  fundação  e
desenvolvimento da Extensão Rural no estado do Paraná a partir de 1956 e, também,
pela difusão do projeto de modernização da agricultura em algumas outras regiões do
Brasil. 

A matriz desses Clubes é estadunidense (os Clubes 4-H’s que significava Head,
Heart, Hands e Health, ou seja, Cabeça, Coração, Mãos e Saúde) e, enquanto parte da
extensão, ambicionaram servir como um elo entre o saber científico e sua aplicação na
agricultura  de  subsistência  considerada  pela  extensão  rural  como  “arcaica”.  A
importância  da  dissertação  de  Wolfart,  entre  outras,  está  em  demonstrar  as
articulações entre Estados nacionais e o capital nacional e internacional na execução
do projeto de modernização da agricultura brasileira que aconteceu no contexto do
período da ditadura civil-militar. Outro aspecto que deve ser ressaltado é a perspicácia
do estudo em demonstrar como este projeto estava enraizado na sociedade brasileira
e  alcançou  presença  e  impactos  em  diferentes  rincões  do  Brasil,  com  destaque
especial, como já foi sublinhado, à região Oeste do Paraná e ao município de Marechal
Cândido Rondon.

Em  2018,  Fabiana  Stahl  Chaparini  (2018)  defendeu  a  dissertação  “Gernote
Kirinus: religião, política e lutas pela terra no Oeste Paranaense (1970-1980)”. Em suas
análises,  Chaparini  abordou  a  trajetória  de  Gernote  Kirinus,  pastor  ligado  a  Igreja
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB) e que entre as décadas de 1970 e
1980 desempenhou importante papel social e político no contexto da região Oeste do
Paraná, sendo que em 1978 foi eleito deputado estadual do Paraná pelo MDB. O foco
principal da dissertação foi o de tratar das interconexões entre religião, política e luta
pela terra no Oeste paranaense, tendo como ponto de partida a trajetória de Kirinus.
Portanto, temas como as mobilizações realizadas pelos camponeses contra o processo
de expropriação que acompanhou a construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu e o
estabelecimento de novos padrões para agricultura brasileira, via execução do projeto
de  modernização  da  agricultura,  estão  na  base  da  análise.  Gernote  Kirinus  esteve
diretamente  envolvido  nestes  processos,  uma  vez  que,  juntamente  com  outras
lideranças  locais  vinculadas  a  Igreja  Católica,  ao  partido  Movimento  Democrático
Brasileiro (MDB) e a CPT, teve uma atuação importante nas negociações entre a Itaipu
e os camponeses, bem como na organização e na atuação do Movimento Justiça e
Terra (MJT).
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Na sequência,  no ano de 2019,  Fabio Pontarolo (2019)  defendeu a tese  do
Doutorado  “Terra,  Trabalho  e  Resistência  na  Fronteira  Agrária:  história  dos
‘povoadores  pobres’  em  Guarapuava  (século  XIX)”.  A  tese  buscou  compreender  o
estabelecimento e as  estratégias  de resistência dos lavradores  pobres migrados ou
nascidos em Guarapuava, povoação localizada no então Oeste da Província do Paraná,
durante o século XIX. A investigação de Pontarolo demonstra que os lavradores pobres
estabelecidos na região desenvolveram estratégias de reprodução social por meio da
produção  de  alimentos  e  da  criação  de  animais  em  pequena  escala,  vinculadas,
eventual  ou permanentemente,  com o abastecimento das tropas que passavam na
região em direção a feira de Sorocaba. 

Com a ênfase maior da investigação voltada ao período entre 1850 e 1889, o
autor evidenciou o quanto as populações formadas pelos homens livres pobres foram
impactadas – e como reagiram – às medidas tomadas pelo governo do Paraná a partir
de 1854, no contexto da Lei de Terras de 1850, proibindo novas ocupações de terra na
fronteira Oeste da província. Também baseada na Lei de Terras e nos interesses dos
grandes proprietários, a Câmara municipal de Guarapuava aprovou no mesmo período
medidas  que  limitavam  a  expansão  das  roças  e  criações  que  estes  lavradores
mantinham  naquela  fronteira  agrária.  A  expropriação  das  terras  do  aldeamento
indígena de Guarapuava igualmente entrou nos planos dos estancieiros no período,
gerando  resistências  indígenas  conectadas  com  a  discussão  sobre  o  lugar  dos
lavradores  pobres  no  Paraná  provincial.  Consequentemente  as  estratégias  de
resistência  colocadas  em  prática  pelos  lavradores  pobres  em  Guarapuava  foram
fundamentais para a reprodução social de suas formas de sobrevivência. Vale ressaltar
a importância desse estudo em termos da História Agrária do Paraná, uma vez que
este tema ainda é pouco debatido no contexto local. 

Atualmente, também temos em desenvolvimento a pesquisa de Mestrado de
Osmara Ilze Oliveira Martins de Souza e as pesquisas de Doutorado de Rui Marcos
Moura Lima e Letícia Maria Veson. Osmara Souza tem como objetivo analisar a história
do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera) e seus impactos na
formação de assentados da Reforma Agrária na região Norte do Paraná, bem como as
implicações e atuação dessas pessoas nas escolas voltadas à educação no campo e
para o campo. Tema de grande relevância histórica, social e política, principalmente se
levarmos  em consideração  a  atual  política  agrária  do  Governo Federal,  quase  que
estritamente  voltada  a  favorecer  os  interesses  do  agronegócio  e  muito  pouco
preocupada  com  os  temas  relativos  à  reforma  agrária  e  às  condições  de  vida  no
campo. 

Já o estudo de Rui Marcos Moura busca discutir a Bahia Rural do século XIX. Seu
foco é  um acontecimento que  envolveu duas  famílias  de grandes  proprietários  de
terras na região de Bom Jesus dos Meira na Bahia (atualmente Brumado), os quais
aconteceram na Fazenda do Brejo do Campo Seco entre 1844 e 1850. Trata-se de um
caso  que  envolveu  os  integrantes  das  famílias  Moura  e  Canguçu  e  o  rapto
acompanhado do defloramento de Pórcia Carolina da Silva Castro, por Leolino Pinheiro
Canguçu.  A partir destes acontecimentos,  Rui  Marcos Moura buscará compreender
aspectos relacionados as relações de poder no Brasil do século XIX, os conflitos por
terra, as disputas, acordos e acertos que marcavam as relações entre as famílias de
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grandes proprietários rurais e o Estado no oitocentos, bem como a repercussão disso
na vida dos lavradores pobres. Temas que, vale ressaltar, são de grande relevância,
não só para a historiografia local, como também nacional. 

Em sua pesquisa de doutorado, Letícia Maria Veson vem estudando a história
da Colônia Militar de Chapecó/SC, instalada na década de 1880. Em seu estudo, Veson
buscará discutir algumas das heranças deixadas pela Colônia Militar, visto que ainda
hoje alguns conflitos agrários que acontecem na região estão ligados ao modo como a
Colônia  Militar  funcionou  e,  posteriormente,  foi  desativada  sem  que  os  colonos
tivessem acesso à titulação dos espaços que ocupavam. 

O segundo conjunto de estudos também segue uma apresentação sequencial
das  dissertações,  teses  e  projetos  de  pesquisa  em  andamento,  preservando  os
próprios passos de atuação dos pós-graduandos e dos resultados acumulados, sem,
contudo, implicar num entendimento classificatório ou hierárquico, haja vista que as
temáticas variam em cada pesquisa mesmo em se tratando de objeto e abordagem
dos estudos agrários e ruralidades.

O primeiro estudo a ser comentado é a dissertação de Carlos Alberto Seibert
(2008),  que  integrou  a  primeira  turma  de  Mestrado  do  PPGH,  no  ano  de  2006,
intitulada  “Os  moradores  do  Loteamento  Ceval  na  história  de  Marechal  Cândido
Rondon (1991 2007): um estudo de caso sobre a formação do setor urbano-industrial
frigorífico e a luta por moradia”. Seu foco não envolve diretamente a questão agrária,
porém, com o levantamento de fontes e o estudo sobre as origens das empresas de
frigorífico de carne suína que se instalaram no município, à época, um dos setores
agroindustriais mais expressivos no setor de carnes, podemos indicar quatro tópicos
inclusivos nas temáticas, quais sejam: 1) a atuação dos frigoríficos de suínos, enquanto
agroindústria, e a presença de diferentes empresários e empresas. Durante o período
de 1963 a 1996, a planta da agroindústria local passou por reformas e modernizações,
mas,  nesse aspecto,  os  quatro tipos diferentes de empresários/empresas  merecem
destaque  (Frigorífico  Rondon  –  Frirondon,  1963/1069-70,  era  de  propriedade  de
empresários  locais;  Frirondon/Grupo  Maripá  que  logo  passou  para  o  Grupo
Frimesa/Ruaro,  da  Família  Ruaro,  com  sede  em  Medianeira,  de  1970-1977/78,
evidenciou  a  amplitude,  modernização  e  diversificação  dos  investimentos  que  a
Família/Grupo Ruaro/Frimesa passou a ter nos anos de 1960/7011; no ano de 1979 o
consórcio Swift-Armour S.  A.  alugou a planta e de 1980 a 1989 foi  proprietário da
indústria12; e, de 1989 a 1996 (quando a planta de abate foi desativada), o frigorífico
pertenceu  ao  grupo  Agro  Industrial  de  Cereais  do  Vale  S.  A.  (CEVAL),  e  manteve
somente um entreposto local de distribuição após o ano de 1996. 2) no ano de 1977 o
Grupo Frimesa/Ruaro entrou em concordata, envolvendo todas as unidades frigoríficas
que possuíam no Oeste e no Sudoeste do Paraná. Isso gerou um grande problema aos
agricultores, principalmente os criadores de suínos, pois a forma de pagamento dos
suínos era feita por meio das Notas Promissórias Rurais (NPRs), expedidas conforme
11  A Família Ruaro tinha sido sócia-proprietária da empresa colonizadora Maripá, em sua formação (1946/49), da
empresa colonizadora Pinho & Terras (que atuou em vários lugares no Oeste e no Sudoeste do Paraná), além dos
empórios (Secos e Molhados, Armazéns, Postos de Combustíveis, etc.) que possuíam.
12  Trata-se dos frigoríficos estadunidenses que desde o início do século XX instalaram filiais na Argentina, no Uruguai
e no Brasil. Da unidade da Armour de Santana do Livramento (RS) foram trazidos a Marechal Cândido Rondon,
gerentes, chefes de setores e funcionários da linha de produção vieram a Marechal Cândido Rondon. O grupo Swift
tinha plantas frigoríficas nos municípios de Rio Grande e de Rosário, no RS.
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regulação do sistema bancário, e, caso não fossem quitadas pela empresa (no caso a
Frimesa) até o vencimento, os bancos passavam a cobrar os valores dos endossantes
(fiadores/avalistas), que eram os próprios agricultores/suinocultores. 3) a mobilização
dos  agricultores  suinocultores,  no  Oeste  e  no  Sudoeste,  teve  a  participação  dos
Sindicatos  dos  Trabalhadores  Rurais  (STRs)  e  da  Comissão Pastoral  da Terra (CPT),
resultando, inclusive no Movimento Justiça e Trabalho (MJT) na região Sudoeste. 4) O
problema das  NPRs  e da  concordata  do grupo Frimesa/Ruaro  (mas não da família
Ruaro) só foi solucionada com a intervenção do Banco Central, ao quitar o valor das
dívidas das NPRs com recursos a fundo perdido, ou seja, socializou as perdas (dívidas
da empresa Frimesa) e o empreendimento, até então privado, passou para o consórcio
cooperativo vinculado à Cotriguaçu (Sudccop/Frimesa).

No ano de 2010, a professora Irene Spies Adamy (2010) defendeu a dissertação
intitulada “Formação e organização política da classe dominante agrária: a Sociedade
Rural do Oeste do Paraná”, contribuindo para a compreensão do tema até então não
pesquisado  sobre  as  origens  histórico-sociais,  a  organização  e  a  atuação  da  classe
dominante  patronal  rural  em  Cascavel.  Tendo  por  referência  as  pesquisas  e
abordagens sobre o patronato rural das autoras Regina Bruno (cf. 1997) e Sonia Regina
Mendonça (cf.  2006), assim como da relação sociedade civil  e sociedade política (o
Estado ampliado),  de  Antônio  Gramsci,  Irene S.  Adamy  elaborou um texto original
sobre as dimensões da construção do domínio e da hegemonia dessa fração da classe
dominante  agrária  local.  Também  contextualizou  alguns  aspectos  das  disputas  e
projetos sociais sobre a terra, contrapondo o projeto do patronato com as lutas do
Movimento  Sem  Terra  (MST)  por  reforma  agrária  em  latifúndios  com  histórico
dominial  duvidoso,  ou dos diferentes sentidos e projetos de nação do agronegócio
(agrobusiness)  e  da  agroecologia.  Com  relação  aos  conflitos  agrários,  o  destaque
apresentado pela autora foi o caso ocorrido em Santa Tereza do Oeste e Cascavel, no
ano de 2008, envolvendo a multinacional Syngenta (multinacional francesa que fazia
pesquisa  de  transgênicos  em  área  que  possuía  dentro  dos  limites  da  zona  de
amortecimento  do  Parque  Nacional  do  Iguaçu,  o  que  não  era  permitido)  e  da
Sociedade  Rural  do  Oeste  (SRO)  e  a  Via  Campesina  e  o  MST,  com  registro  do
assassinato  de  Valmir  Mota  de  Oliveira,  o  Keno,  líder  do  MST.  Também indicou  a
mobilização do bloqueio da BR-277 que dirigentes da SRO realizaram para evitar  a
marcha da Via Campesina/MST e impedir a passagem (sem sucesso) da comitiva do
governador do Paraná, Roberto Requião (PMDB), que iria até a fazenda experimental
da Syngenta. Outro elemento que Adamy analisou foram os lugares de memórias (uma
linguagem em monumento) que foram construídos pela Via Campesina/MST, no local
do assassinato do Keno (na área da Syngenta, expropriada pelo governo do Paraná e
destinada ao IAPAR) e o “monumento da resistência dos produtores em defesa do
direito à propriedade”, construído na entrada da sede da SRO, ao lado da BR-277.

Em  2011,  Cristiane  Bade  (2011)  concluído  o  Curso  de  Mestrado  com  a
dissertação  intitulada  “Especulação  do  solo  urbano  em  Marechal  Cândido  Rondon
(1980-2008): uma análise sobre as relações políticas e empresariais”. A pesquisa não
trata diretamente da questão agrária, porém, podemos indicar dois elementos que a
autora analisou que podem contribuir com essa temática. São eles: 1) a crítica à visão
pioneirista e memorialista da empresa Maripá (imobiliária e especuladora da terra, via
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venda de lote parcelados no meio rural e urbano, conforme plano de colonização em
terras da antiga obrage da Fazenda Britânia); e, 2) a permanência e continuidade de
negócios  de  especulação  da  terra,  no  meio  urbano  e  rural,  dos  ex-corretores  da
Maripá,  alguns  dos  quais  criaram  empresas  imobiliárias  e  mantiveram  a  sucessão
familiar nos negócios e mesmo laços de parentescos resultantes de casamentos entre
membros dessas famílias).

Nesse mesmo ano, Milena Costa Mascarenhas (2011) apresentou a dissertação
“Poeira X Unicon: confrontos e contrapontos entre expropriados e Itaipu”, tendo por
objeto a luta por justiça dos atingidos, que seriam expropriados dos seus lugares de
trabalho,  moradia  e  vivências,  e,  em  outra  perspectiva,  a  atuação  da  empresa
binacional Itaipu, envolvendo os governos do Brasil e do Paraguai, além dos holdings
de empresas  e  empreiteiras,  de  cada país,  que realizaram o conjunto das  obras  e
serviços  da  hidroelétrica.  Esse  estudo  merece  destaque  pelo  conjunto  de  fontes
pesquisadas  –  as  edições  do  Boletim  Poeira  e  cartilhas  da  CPT  e  as  edições  do
Informativo  UNICON,  em  ambos  os  casos  todas  as  edições  publicadas  durante  o
período abordado foram analisadas  –,  conforme indicado pela autora:  “A pesquisa
teve com objeto e fonte central a análise de dois periódicos, o informativo Unicon, o
primeiro jornal da Itaipu, criado em 1978, e o boletim Poeira, criado no mesmo ano,
produzido  pela  Comissão  Pastoral  da  Terra  (CPT/PR),  e  o  objetivo  de  destacar  os
confrontos e contrapontos que seus sujeitos produziram no processo (MASCARENHAS,
2011, p. 5). Além da originalidade dessas fontes (a íntegra das edições), a abordagem
proposta por Milena Mascarenhas contribuiu para romper com a visão abstrata e geral
que inúmeras pesquisas e publicações anteriores apresentavam em relação à Itaipu
Binacional,  como  sendo  somente  uma  empresa  governamental  (binacional)13,  sem
tratar  das  grandes  empreiteiras,  bancos  e  empresas,  prestadoras  de  serviços  e
assessorias e de produtos que a Itaipu Binacional  precisou comprar (nos  mercados
internos e internacional) ou obter financiamentos.

Com as pesquisas nas edições do Unicon, a autora pode evidenciar as práticas
de controle que as próprias empreiteiras realizavam para garantir a ordem nas áreas
de construção da usina e criar consenso em relação à importância e a magnitude da
hidroelétrica. Com as fontes pesquisadas de autoria da Comissão Pastoral da Terra e
do  Movimento  Justiça  e  Terra  (MJT),  Milena  Mascarenhas  também  evidenciou  os
confrontos  e contrapontos  que os  expropriados realizaram e sua força de pressão
contra as injustiças que a Itaipu pretendia realizar em relação aos atingidos e às parcas
indenizações,  propagandeadas  pela  Itaipu  como  sendo  um  “preço  justo”.  A
contestação do MJT e sua força social  e política fez com que a Ditadura teve que
negociar. Pode-se dizer, mantendo a linguagem popular dos “Poeiras”, que o “Faraó,
do alto do seu grande Mausoléu, teve que dobrar os joelhos” perante a multidão em
movimento.

No ano de 2014, Juliana Valentini (2014) apresentou a dissertação intitulada
“Sociedade  Rural  do  Paraná:  organização  e  atuação  da  fração  agrária  da  classe

13  A Itaipu Binacional também incluía a atuação do Consórcio Brasileiro-Paraguaio que era integrado, no lado do
Brasil, pela União de Construtoras Limitada (UNICON) – formada pela Cetenco, CBPO, Camargo Correa, Andrade
Guttierrez  e  Mendes  Júnior  –,  e,  no  lado  do  Paraguai,  pelo  Consórcio  de  Empresas  Construtoras  Paraguaias
(CONEMPA) –  formado pelas  empresas  Barril  Hermanas,  Cia.  General  de  Construcciones,  ECCA S.  A.,  Ing.  Civil
Hermanos Baumam, ECOMIPA (Emp. Const. Min. Paraguaya e Jimeñez Gaona & Lima (MASCARENHAS, 2011, p. 56).
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dominante regional”, na qual pesquisou essa entidade da classe dominante agrária de
Londrina, com destaque à organização e atuação da Associação Rural de Londrina –
ARL,  de  1946-1970,  e  sua  continuidade  com  a  Sociedade  Rural  do  Paraná  (SRP),
seguindo o caminho que Irene Adamy (2010) havia realizado sobre o caso de Cascavel,
além dos estudos que Regina Bruno (cf. 1997) e Sonia Regina Mendonça (cf. 2006), a
tempo, desenvolviam sobre o patronato rural e os rumos do agronegócio no Brasil.
Conforme a síntese da autora, a pesquisa priorizou a ação da ARL, sobre como ela 

[…]  tem inserido seus representantes junto às agências do estado,
defendido  econômica,  social  e  politicamente  seus  interesses  e
organizado  lutas  juntamente  com  outras  entidades  frente  aos
movimentos sociais.  Por  meio  de  suas  práticas  a  ARL  mobilizou  e
organizou  a  vontade  coletiva  da  fração  de  classe  que  representa,
articulou forças e interesses para fazer frente às lutas dos posseiros
de Porecatu contra os grileiros, para criminalizar as organizações dos
trabalhadores rurais e construiu juntamente com outros setores da
sociedade  as  bases  de  apoio  ao  golpe  civil-militar  de  1964
(VALENTINI, 2014, p. 6). 

Outro  ponto  da  análise  que  a  Juliana  produziu  foi  a  atuação  da  entidade
patronal rural em relação ao Estatuto do Trabalhador Rural, de 1963, demonstrando
seu projeto  de hegemonia  de classe  à  sociedade regional  no Norte  do Paraná,  no
conjunto do Estado e no país. A abordagem sobre o lugar de memória criado pela
própria SRP, o “Museu da Sociedade Rural do Paraná”, qualificou a pesquisa e a leitura
dessa linguagem histórica da ARL/SRP, enquanto narrativa e relação presente-passado
dos ruralistas londrinenses.

Outra dissertação defendida no ano de 2019, de autoria de Arthur Carpenedo
Andreani (2019), intitulada “Processo de desenvolvimento em Chapecó: inter-relações
entre economia e política (1960-1970)”, tem proximidade com os estudos agrários e
ruralidades, pois dialoga com o processo de construção e afirmação do município e da
cidade  de  Chapecó,  enquanto  “capital  do  Oeste  de  SC”,  cujos  atores  envolveu
empresários e empresas do complexo agroindustrial de carnes (frangos e suínos), de
tecnocratas do Estado de Santa Catarina e suas agências de governo e planejamento,
no caso, a Secretaria de Negócios do Oeste (SNO) de SC, criada no ano de 1966, o do
governo de Celso Ramos. 

Arthur Andreani buscou abordar a relação entre política e economia a partir da
noção de Estado ampliado e utilizou como fontes publicações elaboradas por agências
do governo  de SC,  por  intelectuais  catarinenses  desenvolvimentistas  vinculados  ao
Estado de SC  e  a  própria  Universidade Federal  de  Santa  Catarina  (UFSC),  além de
matérias jornalísticas publicadas na imprensa chapecoense e na capital do Estado. O
período  de  1950  e  1960  marcou,  fortemente,  a  modernização  da  agricultura  e  o
estabelecimento de complexos  agroindustriais  privados  do setor  de carnes  (aves  e
suínos, com destaque à Sadia) na região Oeste catarinense, posteriormente conhecido
como sistema integrado. Nesse contexto e cenário as demandas por investimentos em
redes de transporte e escoamento da produção e de energia passou a ser objeto de
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ação e reivindicação de empresários e empresas, no âmbito das corporações de classe,
quanto em espaços institucionais do Estado (poder executivo e legislativo).

No  final  de  setembro  de  2019  houve  a  defesa  da  tese  de  Doutorado  da
professora Irene Spies Adamy (2019),  intitulada “Terra,  poder e cooperativismo no
Oeste  do  Paraná:  o  caso  da  COOPAVEL”,  na  qual  a  autora  deu  continuidade  aos
estudos  sobre  a  organização  e  atuação  de  fração  da  classe  dominante  de  origem
agrária no sistema cooperativo local. Na tese a autora tratou da formação histórico-
social  de Cascavel  e  situou o perfil  da estrutura fundiária que deu base material  e
econômica à fração agrária dominante e dirigente dos proprietários de grandes áreas
rurais. Irene Adamy também retomou algumas ações do Departamento Administrativo
do Oeste (DAO), criado no ano de 1948, pelo governo de Moysés Lupion, enquanto
agência do Estado e do próprio governador Lupion nessa região recém-reincorporada
ao Estado do Paraná. 

Com relação ao cooperativismo a autora contextualizou o Projeto Iguaçu de
Cooperativismo (PIC),  implantado nos anos de 1974/1975, também fomentado pelo
governo federal e o paranaense, vinculado à chamada “revolução verde”. O enfoque
ao cooperativismo e  o estudo de  caso  da  Coopavel  teve o  propósito  de cotejar  a
trajetória dessa forma de organização empresarial capitalista, em meio ao processo de
modernização da agricultura e à formação de complexos agroindustriais cooperativos.
O ponto central  da análise da tese é o perfil  horizontal  e vertical  da empresa,  em
termos dos recursos humanos (associados, dirigentes e empregados), dos estratos de
propriedade rural do quadro de associados, da permanência dos mesmos diretores ao
longo dos anos e décadas (desde a redefinição da Coopavel), do quadro técnico e de
extensão  rural  e  dos  setores  do  arranjo  produtivo  (produção  primária  de  cereais,
frangos, suínos, gado de leite, gado de corte e peixes) e de transformação de materiais
primas (insumos, rações, farinhas e derivados de carnes – frango, suína, peixe e gado)
comercializados no mercado local, estadual, nacional e, principalmente, internacional,
além do sistema próprio de crédito  (Credicoopavel)  e  de formação de quadros  na
universidade corporativa (UNICOOP).

O que mais instigou a autora foi a permanência e ampliação da organização e
da ação da fração da classe dominante local e sua capacidade de direção e construção
de hegemonia social,  empresarial,  política e econômica,  nos setores produtivos,  na
sociedade civil organizada e na sociedade política. Pode-se dizer que essa fração da
classe dominante local, de origem agrária, organiza e dirige um circuito de acumulação
de capital, geograficamente estabelecido no entorno de Cascavel.

A marca Coopavel representa um dos atores de linha de frente do padrão atual
do agronegócio  (agrobusiness)  brasileiro,  com ampla  difusão  realizada  nas  edições
anuais  do  Show  Rural  Coopavel,  e  no  conjunto  das  publicações  institucionais  que
divulga por meio impresso e por internet.

No ano de 2020, por sua vez, a professora Ana Cristina Hammel (2020) concluiu
o Curso de Doutorado com a defesa da tese intitulada “Luta Camponesa pela terra no
latifúndio da Araupel: um estudo do histórico dominial, práticas de grilagem e vidas
camponesas”. A pesquisa realizada pela autora contou com acesso e leitura de fontes
até  então  pouco  trabalhadas  e  mesmo  inéditas,  a  exemplo  da  problemática  do
histórico dominial dos imóveis Pinhal Ralo e Rio das Cobras, que pertenciam a empresa
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Giacomet-Marodin-Maisonnave,  posteriormente  denominada  Araupel.  O  tema  da
pesquisa, a luta camponesa pela terra – instigada pela própria experiência de reforma
agrária  realizada/conquistada  pelo  Movimento  Sem  Terra  (MST),  naquele  que  foi
considerado o maior  latifúndio contínuo (mais  de 100 mil  hectares)  que existia na
região  Sul  do  Brasil,  nos  anos  de  1990  –,  exigiu  uma  pesquisa  histórica  sobre  o
histórico dominial dos dois imóveis, de fontes primárias e bibliográficas que tratassem
da formação  social  da  região  Centro-Sul  do  Paraná,  especialmente,  os  campos  de
Laranjeiras do Sul, haja vista a ausência de pesquisas mais profundas daquele espaço.

Imagem 6: Imóveis relacionados ao estudo de caso da Araupel

Fonte: INCRA/Cascavél/PR – Mapa de localização de imóveis no Paraná entre 1900-
1966. Organização Ana Cristina Hammel. Adaptação e elaboração: Raque, A. meira
(2020) Apud: HAMMEL, 2020, p. 87.

Sobre  o  relato  do  ofício  da  pesquisa  e  a  ampliação  da  análise  histórica  da
questão agrária (expropriações e violências), Ana Hammel pode analisar experiências
anteriores de luta camponesas e alinhavar vários imbróglios dos registros de imóveis e
das práticas de grilagem.
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A  pesquisa  nos  levou  a  vários  materiais  de  época  que  além  de
expressarem o cotidiano dos camponeses nessas áreas, levantaram
indícios  da  grilagem,  da  expropriação  e  da  violência  contra  a
população  local.  Os  processos  judiciais  movidos  na  Comarca  de
Laranjeiras  do  Sul  entre  os  anos  de  1950  e  1960  denunciam  as
práticas de grilagem e a expulsão dos camponeses respaldadas/feitas
pelos  agentes  e  agências  do  estado  do  Paraná.  Essas  fontes
constituíram  uma  importante  documentação  para  compreender  a
grilagem  na  região,  a  sobreposição  de  terras  entre  os  imóveis,
Fazenda Laranjeiras,  Colônia Adelaide, Colônia Fortuna, Erva Mate,
Andradas e o Rio das Cobras (HAMMEL, 2020, p. 15).

Em outra medida, a autora pode apresentar resultados de um outro cenário e
contexto da questão da terra, especialmente, os frutos da reforma agrária presentes
na vida camponesa, após o retorno à terra, destacando a importância da educação
popular no e do campo, o fomento da agroecologia e da realidade da juventude sem-
terra, enquanto recriação camponesa

Outras  pesquisas  que  vem  sendo  realizadas  (de  projetos  de  tese  e  de
dissertação)  também  merecem  menção,  tendo  em  vista  os  temas  e  objetos  de
pesquisa. O primeiro deles, apresentado em 2018, é de Flavio Fabrini (2018), com o
título inicial “A Companhia Byington e os entraves para o desenvolvimento das cidades
durante o processo de (re)ocupação do Noroeste do Paraná a partir de 1960”. Embora
esteja em andamento, em estudos anteriores e no desenvolvimento dessa pesquisa,
Flávio Fabrini  (2018, p.  6)  estabeleceu relações entre os imóveis  que a Companhia
Byngton  obteve  em  negociações  realizadas  com  o  governo  Lupion,  com  origens
dominiais  nos  decretos  de  concessões  às  antigas  empreiteiras  de  ferrovias  (Brazil
Railway Company e outras sucessoras).

Imagem 7: Área de Colonização da Companhia Byngton

Fontes: Divisão político-administrativa do Paraná (2010) – IBGE (2012)
Org. F. Flávio e G. da Henrique Carlos, 2013. 
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Afora isso, a própria referência à Companhia Byngton e ao grupo Byngton, com
negócios no Nordeste do Paraná, é outro fato instigante, afinal, como indicou Fabrini,
tratava-se de um megagrupo econômico de capital estadunidense. 

Em 1950 ocorreu a concessão de terra para a Companhia Byington.
Ao todo foram 135,949 mil ha.  de terra  devoluta que ficou sob sua
responsabilidade.  Portanto,  nesse  primeiro  momento,  houve
concessão de grandes áreas, posteriormente as empresas adotaram
um  modelo  de  pequenas  propriedades  tornando  atrativo  e
viabilizando a reocupação territorial (FABRINI, 2018, p. 4).

Comparando  os  mapas  4  e  7,  é  possível  indicar  que  a  área  da  Byngton
correspondia (na totalidade ou parcialmente), os imóveis do  Núcleo Xambrê,  Colônia
Rio da Areia, Colônia São João, Colônia Rio do Veado e Núcleo Cruzeiro. Na atualidade a
área  corresponde  aos  municípios  de  Xambrê,  São  Jorge  do  Patrocínio,  Altônia,
Esperança Nova e Pérola.

Outra pesquisa de tese que se encontra em andamento,  iniciada no ano de
2019,  é  o  projeto da professora Maristela  Solda,  que tem por  temática a questão
agrária e a formação social em Cascavel – construções e disputas por domínio da terra
(1952-2020)  –  que  implicará  num  levantamento  da  estrutura  fundiária  e  a
problemática das irregularidades dominiais dos antigos imóveis (vide Imagem 4).

Por sua vez, a mestranda Nilva Lenz Zimmermann, que ingressou no PPGH em
2020,  vem desenvolvendo a pesquisa sobre os “conflitos acerca da demarcação de
terras indígenas em Santa Helena”. Para esse estudo, Nilza Zimmermann abordará a
questão das terras indígenas durante a construção da Itaipu Binacional, a perda de
território, a retomada da luta por Tekoha, os enfrentamentos que os Guarani vivem
cotidianamente e os avanços e entraves que existem na tramitação dos processos de
demarcação de terra. 

Em linhas gerais, este é um panorama das dissertações de Mestrado e teses de
Doutorado já defendidas e em andamento que têm como objeto temas do mundo
rural. Voltamos a destacar a importância delas em termos da História Agrária brasileira
e  em  relação  aos  assuntos  que  abordam,  as  discussões  que  desenvolvem  e  as
inovações que propõem. Por fim, frisamos, novamente, a importância de termos um
Programa  de  Pós-Graduação  em  História  sediado  na  região  Oeste  do  Paraná,  no
interior do país, pois muitos das pesquisas aqui descritas só foram possíveis de serem
desenvolvidas e então em execução devido a existência deste Programa. 
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JOGOS DE PODER: A OCUPAÇÃO DA FRONTEIRA MERIDIONAL PAULISTA
NA CRISE DO ABASTECIMENTO DA CORTE (1808-1821)*
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Resumo: No  contexto  das  fronteiras  meridionais  paulistas  do  início  do  século  XIX,  as
turbulências do período napoleônico e a influência dessas tensões na política externa lusitana
referente aos territórios coloniais hispânicos marcavam presença nas políticas de ocupação de
terras.  Nesse sentido, podemos considerar que a concessão de terras na região próxima à
fronteira Oeste paulista refletia principalmente as ações políticas portuguesas de precaução
territorial.  Entretanto,  a  Coroa  portuguesa  recém-instalada  também  demonstrava
preocupações com o abastecimento interno da Corte e o aumento do consumo de víveres na
colônia  elevada  a  vice-reino,  o  que  influenciou  diretamente  a  concessão  de  terras  em
Guarapuava, uma das primeiras ocupações paulistas autorizadas pela Corte ainda em 1809.
Como já descreveu Márcia Motta (2009), desde o primeiro século da ocupação colonial, o ato
da Coroa portuguesa de conceder terras pelo sistema sesmarial se configurava mais como um
ato  político  que  territorial.  Nesse  sentido,  discutimos  nesse  capítulo  o  contexto  de
abastecimento da corte no Rio de Janeiro e sua influência nos direcionamentos da abertura e
da  definição  do  padrão  e  das  especificidades  da  ocupação das  terras  de  Guarapuava  por
grandes fazendeiros e pequenos lavradores paulistas entre 1809 e 1821. 

No  contexto  das  fronteiras  meridionais  paulistas  no  início  do  século  XIX,
podemos considerar que a concessão de terras na região próxima à fronteira Oeste do
Brasil se coadunava em ação política ao mesmo tempo em que servia como precaução
territorial.  Em  meio  às  turbulências  do  período  napoleônico  e  à  influência  dessas
tensões na política externa lusitana referente aos territórios coloniais hispânicos,  a
Coroa  recém-instalada  no  Brasil  demonstrava  preocupações  com  o  abastecimento
interno da  Corte  e  o  aumento  do  consumo  na  colônia,  elevada  a  vice-reino.  Essa
situação no início do oitocentos influenciou a concessão de terras da nova frente de
ocupação paulista em Guarapuava. 

Como  já  descreveu  Márcia  Motta,  desde  o  primeiro  século  da  ocupação
colonial,  o  ato  da  Coroa  portuguesa  de  conceder  terras  pelo sistema sesmarial  se
configurava  mais  como um ato  político que  territorial  (MOTTA,  2009:  123).  Nesse
sentido, pretendemos discutir o contexto agrário brasileiro e sua influência no período
da abertura e da definição do formato da ocupação das terras de Guarapuava, na parte
sul da então Capitania e depois Província de São Paulo.

No  início  do  oitocentos,  na  quinta  comarca  da  capitania  de  São  Paulo,  no
Paraná,  os Campos Gerais e outras regiões de campos e matas de araucária foram
sendo ocupados por maiores criações de animais que abasteciam os cafezais paulistas
e a Corte imperial, recém-instalada no Rio de Janeiro. Muitas estradas e caminhos que
chegavam às fazendas de criação e invernada cada vez mais dispersas atravessavam os
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territórios  tradicionais  dos  indígenas  Kaingang.  Viajantes,  tropeiros  e  fazendeiros
relatavam que eram constantemente atacados por eles. 

Prevenindo-se de ataques e incursões dos Kaingang, os tropeiros que passavam
pela região procuravam viajar em grandes grupos, “em tropas de 20 a 30 mulas, com
cinco ou seis homens armados e acompanhados de cães” (TAKATUZI, 2005: 28). Com
efeito, por ocuparem terras consideradas importantes para os investimentos cada vez
mais lucrativos das invernadas, e também pelo fato de atacarem as tropas e abaterem
cabeças  de  gado  para  se  alimentarem,  os  grupos  indígenas  acabaram  sendo
considerados como um obstáculo à expansão das fazendas, dificultando a expansão da
fronteira agrária (MACHADO, 1968: 35).

Para a expansão das estâncias dos Campos Gerais e o consequente aumento da
produção pecuária  paulista,  a  efetivação da conquista  de Guarapuava se  mostrava
fundamental.  Nesse sentido, D. João VI emitiu, logo após a chegada da família Real
portuguesa ao Brasil, em Carta Régia assinada em cinco de novembro de 1808, uma
verdadeira  declaração  de  guerra  aos  indígenas  que  habitavam  os  Campos  de
Guarapuava.  Na tentativa de incentivar o comércio de tropas de gado estabelecido
pelo tropeirismo, e o povoamento daquela região, a Carta Régia intitulada “Sobre os
índios Botocudos, cultura e povoação dos campos geraes de Coritiba e Guarapuava”
(SIMÕES, 1891: 156-159), foi encaminhada ao governador da capitania de São Paulo,
Antonio José da França e Horta. Nela ficava suspensa a humanidade dos indígenas e
declarada a “guerra justa”1 a todos os “bugres”, “bárbaros índios” que habitavam a
região. A criação de animais e a produção agrícola se mostravam como prioridades à
Coroa. 

Como investigou Pedro Henrique Pedreira Campos (2010), a questão do abaste-
cimento da Corte a partir de 1808 movimentou diversas províncias para o fornecimen-
to de gêneros de primeira necessidade, incluindo o abastecimento de carnes. No início
de 1808, a capitania e depois província de Minas Gerais se mostrava como fonte abas-
tecedora principal, pronta para descer considerável quantidade de porcos, gado va-
cum, bestas e cavalos. As províncias de São Paulo e do Rio Grande do Sul também fo-
ram direcionadas à manutenção desse abastecimento, complementando a produção
mineira (CAMPOS, 2010: 25). Nesse caminho, acreditamos que, no início de 1808, as
primeiras percepções sobre o abastecimento da Corte consideravam que a produção
agropecuária paulista, incluindo a que se poderia acrescentar com a expansão para os
Campos de Guarapuava, se apresentava como complementar à produção mineira. 

Nesse  sentido,  a  Carta  Régia  de  1808  direcionava  a  regulamentação  das
sesmarias,  concedidas  a  partir  da  liberação  das  estradas  e  territórios  adjacentes
proporcionalmente “às forças e cabedaes dos que assim as quizerem tomar.” Dessa
maneira, as grandes propriedades de terra ficavam direcionadas aos “cabedaes” de

1 Pela concepção luso-brasileira de “guerra justa”, os indígenas que não aceitassem o domínio português sobre suas
terras poderiam ser escravizados por um tempo determinado pela Coroa. Recuperada enquanto prática presente
nas legislações portuguesas referentes ao contato com os indígenas ainda no século XVI,  a escravidão indígena
presente na documentação régia do início do século XIX tinha por definição, segundo Soraia Dornelles (2017: 25),
que “os índios capturados nas guerras justas poderiam ser tidos como servos durante quinze anos a contar da data
do seu  batismo.  Os prisioneiros  menores  de  idade  teriam a  contagem do tempo da  servidão a  partir  da  sua
maioridade (12 anos para mulheres e 14 anos para homens), com a intenção de se indenizar seus tutores pelos
gastos  e  incômodos  tidos  até  ali.  A  certidão  de  batismo  era,  portanto,  o  documento  de  propriedade  do
servo/escravo, possibilitando a mobilidade do bem.”
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homens e famílias de posse, aos grandes fazendeiros, os quais poderiam receber terras
“com o simples onus de as reduzir a cultura,  particularmente de trigo e mais plantas
cereaes, de pastos para os gados, e da essencial cultura dos linhos, canhamos e outras
espécies de linho” (SIMÕES, 1891: 158). Além da criação de gado, plantações de trigo e
linho, produções vinculadas às grandes áreas de lavoura, eram as pretendidas no plano
inicial  de  D.  João  VI.  Na  possibilidade  de  existência  de  ouro  ou  pedras  preciosas,
também ficava estipulado o controle Real sobre estes, com a proibição de sua extração
e severas penas àqueles que desobedecessem as ordens reais.

Como indica Alcir Lenharo para o período, logo nos primeiros anos da chegada
da Corte, o abastecimento mostrava problemas de regularidade nos fornecimentos de
alimentos e a distância entre as províncias e a corte gerava a necessidade de maiores
ações por parte de D. João VI: “Evidencia-se o acanhamento das fontes abastecedoras
do  mercado  carioca  através  das  providências  que  o  príncipe  regente  recomendou
antes de se instalar no Rio de Janeiro” (LENHARO, 1993: 35). Nesse sentido, no ano
seguinte ao documento régio de 1808, o Príncipe Regente expediu uma nova Carta
Régia,  especificamente  dirigida  à  ocupação  dos  Campos  de  Guarapuava  e  que
aprovava um plano elaborado por uma junta de deputados e comandantes militares
organizada pelo governador de São Paulo, Antonio José de França e Horta (SIMÕES,
1891: 36-39).  O detalhamento desse plano propunha alterações em relação à carta
régia de 1808, visando o aumento da produção agrícola e pecuária. A junta, formada
em São Paulo perante uma Corte em crise, poderia estar articulada para barganhar
posições políticas nos espaços de poder na Corte em meio à crise de abastecimento:
Minas Gerais não se mostrava capaz de se manter como fonte abastecedora principal.
Como  considera  Alcir  Lenharo,  constatando  a  participação  de  São  Paulo  no
abastecimento da corte durante o período de 1808 a 1821: 

Essa  política  de  provimentos,  pautada  por  um  caráter  tipicamente
paternalista, não podia, no entanto, fazer frente às novas condições de
abastecimento.  [...]  Não podem ser  negligenciados os  desequilíbrios
oriundos  das  fontes  produtoras  de  gêneros,  como  o  caso  do  Rio
Grande do Sul, palco de frequentes guerras que dificultavam a saída de
gêneros. Principalmente a capitania de São Paulo via-se prejudicada
pela  permanente  política  de  recrutamento  que  afetava  o  setor  de
distribuição, causando preocupações às autoridades, como se poderá
ver  posteriormente,  através  dos  decretos  do  príncipe  regente,
isentando tropeiros e condutores (LENHARO, 1993: 35).

 Nesse  sentido,  contendo  diretrizes  com  alterações  importantes  para  o
abastecimento da Corte, e vinculada a um projeto mais complexo, a Carta Régia de
1809 se apresentava como um plano mais amplo de povoamento e de produção de
alimentos na região.  Com tom mais brando em relação aos indígenas,  deliberou-se
que, caso fossem “mansos”, a expedição deveria tratá-los bem, vestindo-os, “fazendo-
lhes viver em paz com elles e defende-los dos seus inimigos, que então os largue e
deixe ir livres para que vão dizer isso mesmo aos Índios da sua espécie com quem
vivem”  (SIMÕES,  1891:  37).  Caso  fossem  considerados  hostis,  a  guerra  e  o
aprisionamento dos grupos nativos por quinze anos deveriam ser mantidos. O padre
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Francisco das Chagas Lima foi designado pelo novo plano como o 1º Capelão da Real
Expedição para a missão da catequese indígena. Presbítero secular curitibano, Lima era
o único missionário evangelizador  de indígenas  no Brasil  colonial  naquele início do
século XIX.

Para  planejar  e  administrar  o  empreendimento proposto na  Carta  Régia foi
criada  a  “Junta  da  Real  Expedição  de  Conquista  de  Guarapuava”,  presidida  pelo
próprio governador de São Paulo, tendo como membros o governador da capitania,
Antonio José de França e Horta, pelo engenheiro militar João da Costa Ferreira e pelo
coronel  José  Arouche  de  Toledo  Rendon.  Rumo  a  Guarapuava,  expedição  era
comandada  pelo  coronel  Diogo  Pinto  de  Azevedo  Portugal.  Diogo  Pinto  era
comandante  do  regimento  de  cavalaria  da  milícia  de  Curitiba.  No  comando  da
expedição de 1809, ele organizou uma tropa formada por cerca de duzentos homens
armados,  recrutados  em sua maioria  entre  a  população  pobre dos  Campos  Gerais
(FRANCO, 1943: 73). 

Outras setenta pessoas seguiam a expedição da ocupação inicial dos Campos de
Guarapuava  atrás  de  outra  promessa  também  presente  na  Carta  Régia  de  1809,
relacionada à doação de pequenas porções  de terra aos  habitantes  pobres que se
estabelecessem na região.  O grupo total, contando com cerca de trezentas pessoas na
expedição,  seguiu rumo a Guarapuava ainda naquele ano.  Como se pode notar na
Carta Régia de 1808, as produções agrícolas dos lavradores pobres de São Paulo, tais
como o milho, o feijão e a mandioca, não eram citadas. Diferentemente, a Carta Régia
de  1809  decretava  que  para  fomentar  a  povoação  de  Guarapuava  era  ordenado
estabelecer o lugar que os lavradores pobres que rumavam para a região deveriam
ocupar. Nesse sentido, Azevedo Portugal foi autorizado, “para que além das sesmarias
concedidas ao Governo possa repartir os terrenos devolutos em proporções pequenas
pelos povoadores pobres, pois que estes não tem forças para obterem sesmarias, e
que reserve sempre uma legua de campo e mattos ao redor das povoações que for
estabelecendo para commum logradio” (SIMÕES, 1891: 38).

A posse de porções de terra e seu reconhecimento pelos grandes estancieiros e
autoridades imperiais enquanto propriedade legítima, algo alcançado pelos lavradores
e pequenos criadores de animais migrados para Guarapuava, teve contornos legais em
certa medida excepcionais na tradição e na legislação agrária colonial  e imperial.  A
hipótese que levantamos é a de que a concessão inicial de pequenas propriedades em
Guarapuava, chancelada pela ordem régia de doação de lotes de terra aos povoadores
pobres promulgada em 1809, ocorreu a partir de decisões tomadas dentro do contexto
colonial entre 1808 e 1822. 

Nesse período de territorialização da Coroa no Brasil e indefinição das relações
com a  metrópole,  crises  de  abastecimento  interno  que  atingiam  o  Rio  de  Janeiro
geraram demandas diretas para os criadores de gado paulistas, assim como ordens de
proteção às posses dos lavradores pobres paulistas concedidas pelo próprio príncipe
regente.  Esse  conjunto  de  situações  abriu  brechas  para  titulações  aos  lavradores
pobres de Guarapuava que uniram as pequenas glebas e as sesmarias concedidas na
mesma  documentação  do  sesmarialismo  colonial,  criando  garantias  legais  para  as
propriedades desses povoadores pobres que se estenderam até o fim do Império. 
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A efetivação da divisão  das  terras  planificada no documento régio de 1809
ocorreu entre 1817 e 1821, gerando modalidades de concessão de pequenas porções
de terra que utilizavam o mesmo caminho legislativo das grandes sesmarias cedidas na
região.  Acreditamos que essas  concessões criaram legitimações para as  posses dos
lavradores  pobres  similares  ao  “mito  da  carta  de  sesmaria”  (MOTTA,  2007:  11),
constituindo  um  reconhecimento  dos  lavradores  pobres  pelos  estancieiros  como
legítimos moradores das terras a eles reservadas. 

Nesse contexto em que a grande propriedade voltada para a criação de animais
compunha a regra na 5ª comarca de São Paulo, a Coroa demonstrava preocupações
com o abastecimento interno colonial, principalmente da Corte, a partir do aumento
do consumo interno no então Vice-Reino. Em 7 de julho de 1821, uma ordem régia
decretada pelo príncipe regente dom Pedro ao presidente da província de São Paulo, o
militar João Carlos Augusto de Oyenhausen, “Manda respeitar as terras em cultura e
excluí-las da concessão de sesmarias” (ARQUIVO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1902:
143). O documento foi emitido após chegar à Corte um requerimento de Anna Maria
Ribeiro,  Vicente  Bueno  de  Morais  e  outros  lavradores  da  província  de  São  Paulo
solicitando  a  manutenção  de  suas  plantações  frente  à  iminente  concessão  de
sesmarias sobre as mesmas terras. Não conseguimos identificar a vila de origem dos
lavradores.  Independente  disso,  na  decisão,  o  príncipe  regente  remetia  os
requerimentos ao presidente da província, dando ordens amplas para que:

transmittindo-os aos seos respectivos Juizes, lhes faça constar que hé
do seu dever proteger os cultivadores de quaesquer terrenos, ainda
que  estejão  na  posse  delles  sem  título,  e  fazer  que  taes  terrenos,
estando em actual cultura, não sejão comprehendidos em mediçoens
de  Sesmarias,  na  conformidade  do  que  se  acha  determinado  por
muitas  Resoluçoens  Regias,  que  lhes  cumpre  indefectivelmente
observar (ARQUIVO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1902: 143).

Como se pode observar, a Corte tentava proteger os lavradores paulistas que
estivessem em plena produção, focando de maneira bastante incisiva no acesso à terra
para aqueles que estivessem em “actual cultura”. De maneira especial, é interessante
notar a observação feita por dom Pedro a respeito da atenção que se deveria tomar
com relação ao que estava determinado nas resoluções régias a respeito da concessão
e medição de sesmarias: podemos incluir nessas resoluções a Carta Régia de 1º de
abril de 1809. Meses depois da resolução régia a partir do requerimento do grupo de
lavradores paulistas, naquele mesmo ano de 1821 chegariam ao governo paulista os
requerimentos de sesmarias e de terras para os povoadores pobres de Guarapuava.
Por  fim,  no  caso  dos  lavradores  paulistas,  cabe  também  questionar:  como  seria
possível ao governo provincial “proteger os cultivadores de quaesquer terrenos, ainda
que estejão na posse delles sem título”? (ARQUIVO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1902:
143).

No  caso  da  produção  agrícola,  mesmo  em  plena  produção,  as  terras  não
passavam o ano todo em plantio.  O repouso das terras  reservadas  às roças,  entre
colheitas  e  novos  plantios,  abririam  precedentes  para  a  tomada  das  terras  por
sesmeiros e outros grandes criadores interessados em ampliar suas posses, mesmo
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que para  isso  tivessem que aguardar  os  meses  de  pousio  da  terra,  necessários  às
técnicas de plantio dos pequenos lavradores oitocentistas. 

Havia também a ausência de legislações específicas que garantissem a posse de
pequenas porções de terra menores que a menor das sesmarias concedidas durante o
período colonial,  até  então com meia légua quadrada de terras  ou 1.089 hectares
(GUTIÉRREZ,  1996:  23).  A solução,  entretanto,  seria  a  titulação dos lotes  menores,
voltadas  para  a  agricultura  de subsistência  e  abastecimento das  vilas  coloniais,  na
mesma  categoria  da  documentação  do  sesmarialismo  colonial.  Não  encontramos
dados  para  essas  titulações  de  pequenas  propriedades  em  outras  vilas  paulistas,
porém, as terras de Guarapuava constituíram uma situação excepcional onde ocorreu
essa modalidade no registro régio de posses naquele ano de 1821, com a chancela do
rei  pela Carta  Régia  de 1º  de abril  de  1809,  cujo cumprimento estava  a cargo do
governo da capitania de São Paulo.

A  Carta  Régia  de  1809  incumbia  o  comandante  da  expedição  de  realizar  o
processo  de  divisão  das  terras  a  serem concedidas  aos  estancieiros  e  povoadores
pobres  em  Guarapuava,  vinculando  ao  comandante  Diogo  Pinto  a  ordem  de  “dar
princípio ao grande estabelecimento de povoar os Campos de Guarapuava”, ao mesmo
tempo em que encarregava o 1º Capelão da Real  Expedição,  o missionário Chagas
Lima, de “civilizar os Índios bárbaros que infestam aquelle território” (SIMÕES, 1891:
36).  Embora  complementares  no  projeto  régio,  a  execução  desses  trabalhos
apresentou forte antagonismo em diversos momentos. Diogo Pinto, militar de origem
portuguesa, nos anos anteriores à sua nomeação para o comando da expedição de
Guarapuava atuava como sargento-mor nos regimentos de Curitiba. Soma-se a isso um
importante dado no contexto da distribuição das terras de Guarapuava: o militar era
casado com Rita  Ferreira  de  Oliveira  Bueno,  herdeira  de  uma grande  fazenda  nos
Campos Gerais, em Castro, onde a família manteve residência e laços familiares desde
o  início  da  expedição,  entre  1809  e  1810,  e  vila  onde  se  localizavam  as  maiores
sesmarias do território paranaense (FRANCO, 1943: 201). 

Chagas  Lima  também  mantinha  relações  administrativas  com  o  tenente
curitibano Antonio Rocha Loures, o qual por vezes assumiu interinamente o comando
da expedição a partir de 1816.  Seu vínculo com o vigário  Chagas  Lima ia  além da
burocracia da expedição, pois Loures era casado com Joana Maria de Lima, sobrinha
do padre (PIERUCCINI, 1995: 143). Muito provavelmente esses laços familiares tiveram
influência  nas  alianças  e  conflitos  que  se  instauraram  nos  anos  de  definição  das
concessões  de  terras  em  Guarapuava  e  da  instalação  da  sede  da  vila.  Como  já
descreveu Almir Antonio de Souza,  analisando as tensões relativas ao trato com os
indígenas  nesse  contexto  entre  Diogo  Pinto,  Chagas  Lima  e  Rocha  Loures  “estava
desenhado um jogo de forças e poder, de aliados a Deputados da Junta, a aliados em
Curitiba,  e  aliados  do  próprio  Rei”  (SOUZA,  2015:  73).  Entre  1810  e  1821,  quem
alcançasse  as  alianças  mais  poderosas  em  momentos-chave  de  definição  dos
delineamentos da expedição teria o poder decisório sobre a execução da divisão das
terras em Guarapuava.

Pelo decreto régio de 1809, a distribuição de sesmarias em Guarapuava estava
a cargo do capitão Diogo Pinto. Porém, na própria escolha inicial do local para a sede
da povoação, ainda em 1812, o reverendo Chagas Lima não considerava apropriada a
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opção de Azevedo Portugal por um local denominado “Pontão das Estacadas”, mais
afastado  e  à  Oeste,  preferindo  um  terreno  mais  próximo  do  aldeamento  para  a
instalação da sede do povoado (FRANCO, 1943: 163). Com a aproximação da definição
das repartições das terras em 1817, as diferenças entre os planos de Diogo Pinto e o
Chagas Lima se acirraram. Pelos passos seguintes de ambos, podemos considerar que
tanto o comandante quanto o religioso entendiam que a derrubada de um deles dos
cargos que ocupavam uniria os poderes decisórios sobre os indígenas e a distribuição
das terras sobre aquele que restasse com o poder em mãos.

Após  passar  os  anos  iniciais  da  ocupação  de  Guarapuava  organizando  a
catequese indígena no aldeamento de Atalaia, o padre Chagas Lima conseguia manter,
entre entradas e saídas anuais, uma média de cem indígenas aldeados em Guarapuava
(PONTAROLO, 2019: 77). Mais que o convencimento dos Kaingang sobre a fé cristã, a
entrada  dos  nativos  no  aldeamento  de  Atalaia  denotava  o  impacto  da
desterritorialização  indígena  sobre  o  equilíbrio  de  forças  entre  os  diversos  grupos
Kaingang  que  habitavam  tradicionalmente  as  terras  de  Guarapuava.  O  governo
paulista  também  defendia  o  que  Vânia  Losada  Moreira  descreveu  como
“obrigatoriedade  do  trabalho”  indígena  nas  lavouras  do  aldeamento,  sendo  a
produção de alimentos o principal elemento de assimilação dos indígenas, incluindo o
direito às terras estabelecidas aos aldeados (MOREIRA, 2013: 144). O direito à terra
era mediado pela obrigatoriedade do trabalho indígena nas roças que se mostrassem
necessárias para o autossustento dos aldeados.

Porém, as decisões políticas tomadas na Corte e no governo paulista em 1817
tentaram alterar a situação do aldeamento e, consequentemente, da distribuição de
terras em Guarapuava, em vias de ser realizada.  Após um ataque de indígenas não
aldeados à sede da povoação,  situação comum nos anos iniciais da ocupação,  uma
mensagem foi enviada ao comandante Diogo Pinto e ao padre Chagas Lima em 9 de
dezembro 1817. A ordem previa o fechamento do aldeamento de Atalaia e a entrega
dos índios aldeados “que voluntariamente quizessem”, para que o ouvidor de Curitiba
os entregasse aos mais abonados moradores de Curitiba – os grandes proprietários de
sesmarias e criadores de gado nos Campos Gerais,  onde os quais  “seriam ahi  bem
tratados [...]  de comum accordo com o Ouvidor de Curitiba” (FRANCO,  1943: 177).
Ficava claro que o desmantelamento do aldeamento seguia os interesses dos grandes
proprietários  paranaenses  na  mão  de  obra  indígena,  e  que  a  influência  do  padre
Chagas Lima nos delineamentos da expedição precisava ser reduzida. Além disso, com
o fim do aldeamento, a posição do padre não pesaria nos ditames da distribuição das
terras, que urgia por ser iniciada. 

Com  essas  determinações,  em  fevereiro  de  1818,  Diogo  Pinto  efetuou  a
retirada da tropa de soldados para um ponto da estrada entre Guarapuava e Castro,
onde havia um antigo acampamento das tropas denominado de Linhares, seguida da
remessa de 15 indígenas do aldeamento de Atalaia para os Campos Gerais.  Recebendo
essa ordem do governo paulista, Chagas Lima rumou para São Paulo, onde tentaria
interlocutores com a Corte para alterar essa definição (FRANCO, 1943: 178). O bispo de
São Paulo e membro do triunvirato, dom Mateus de Abreu Pereira, intermediaria esse
contato.
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Depois de seis meses de sua ida à São Paulo, por meio de seus intermediadores,
Chagas Lima conseguiu a atenção de dom João VI para seus interesses em torno da
catequese indígena em Guarapuava.  De certa forma, o padre mantinha na Corte o
reconhecimento que o colocou na expedição pelo documento régio de 1809. No jogo
de poder e influências entre o comandante, os fazendeiros e o governo da capitania,
Chagas  Lima fez  valer  seus  planos,  alcançando decisões importantes  nas  instâncias
superiores da Corte, as quais se desdobrariam em uma virada de mesa nas decisões do
governo  de  São  Paulo.  Seu  pedido  remetido  à  Coroa  solicitava  a  criação  de  uma
paróquia em Guarapuava e auxílio financeiro para a construção da Matriz de Nossa
Senhora do Belém. O bispo de São Paulo, dom Matheus, endossou o pedido a favor do
padre:

O  suplicante  cumpre  dignamente  os  deveres  do  seo  Ministério,
quando faz a S. Magestade huma suplica tão justa, e hé certamente
mui próprio da Magnanimidade e Religião do nosso Amado Soberano
Mandar erigir, e adornar com as competentes alfaias, e ornamentos o
Templo,  q’  deve  servir  de  Matriz  àquella  nascente  Povoação,
principalmente  sendo seos  actuaes  Povoadores  Índios  miseráveis,  e
rudes, e gente pobre, sem meios de poderem ajudar as boas vistas do
seo Parocho (ARQUIVO NACIONAL, 1818).

A  descrição  da  miséria  e  rudeza  dos  indígenas  aldeados  e  dos  primeiros
povoadores pobres, estampada no pedido, surtiu efeito na Corte. A primeira decisão
foi o decreto real de 19 de agosto de 1818, criando a paróquia de Nossa Senhora de
Belém em Guarapuava, além de permitir sua fundação:

[...]  para  attrahir  ao  grêmio  da  Christandade  e  à  civilização  grande
numero de gentio, que nas visinhanças daquelle recinto se conserva
em estado selvagem, entregue às trevas do paganismo, e também para
que  aquelles  campos,  vastos  e  fertillissimos  adquiram  novos
povoadores, que os cultivem ou empreguem na creação de gado, para
o que são mui próprios (SIMÕES, 1889: 80).

      
No  mesmo  decreto,  Chagas  Lima  foi  promovido  a  vigário  colado  da  nova

paróquia, recebendo uma côngrua anual de 200$000 réis, por seu “exemplar zelo”, e
em função dos “grandes trabalhos, e risco de sua vida, em catechizar com muito fructo
aquelles Indios” (SIMÕES, 1889: 81). Chagas Lima conseguira a decisão para dar início à
criação da  paróquia  de  Guarapuava,  ao  mesmo tempo em que  ficava  indicada  no
decreto  a  necessidade  de  distribuição  das  terras  para  a  agricultura  ou  pecuária,
atraindo os novos povoadores previstos no documento régio de 1809.

Com a permanência do vigário colado de Guarapuava em São Paulo, as decisões
em seu favor pelo governo do triunvirato provisório começaram a sair apenas três dias
após a publicação do documento régio. Em 22 de agosto de 1818 era ordenado ao
comandante Diogo Pinto que restituísse prontamente os indígenas enviados no início
daquele ano para Curitiba, entregando-os diretamente ao padre Chagas (ARQUIVO DO
ESTADO  DE  SÃO  PAULO,  1963:  97-98).  Diogo  Pinto  de  Azevedo  Portugal  seria
destituído da função de comando da expedição algumas semanas depois, em 14 de
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setembro de 1818, sendo na mesma ocasião substituído pelo tenente Rocha Loures e
chamado para prestar contas de sua administração perante a Junta da expedição em
São Paulo (ARQUIVO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1963: 106-107).

Ainda em 22 de agosto de 1818, um ofício do governo da capitania adiantava
ao comandante interino Antonio da Rocha Loures suas novas atribuições, detalhando o
procedimento para a divisão das terras em Guarapuava (ARQUIVO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, 1963: 98-99). “Ouvindo e indo sempre de acordo com o Reverendo Vigario
Francisco das Chagas Lima”, o novo comandante recebeu indicações para a divisão das
terras e a realização das concessões. O documento iniciava com as petições de seis
postulantes  às  sesmarias,  todos  oriundos  dos  Campos  Gerais  de  Curitiba,
demonstrando  que os  criadores  de Castro  podem ter  sido excluídos  dos  primeiros
requerimentos pelo padre, uma vez que Diogo Pinto mantinha uma fazenda na região:

Remettemos a vmce os Requerimentos incluzos de Benedicto Aires de
Araujo,  Domingos Ignacio de Araujo,  Joaquim Gonsalves  Guimarães,
Joaquim José de Oliveira, Manoel José de Araujo, e Manoel Mendes
Xavier, os quaes todos pedem Sesmarias nos Campos de Guarapuava,
para que vmce passando a àqueles Campos e examinando os terrenos
pedidos assignalle  a cada hum dos Sismeiros hua legoa de terra de
Sesmaria e tres de fundo, ou vice versa, ou legua e meia em quadra
sendo humas nas sobre quadras das outras, de maneira que não fique
terra  devoluta  entre  meio,  tudo  na  conformidade  das  Leis  das
Sesmarias. (ARQUIVO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1963: 98).

Após  a  realização  da  divisão,  concedendo  “o  maior  numero  de
estabelecimentos contíguos à Estrada de Missoens, afim de se poderem, commoda e
facilmente defenderem de qualquer erupção dos Indios”, os pedidos assinados pelo
comandante deveriam ser remetidos ao Procurador da Real Coroa e Fazenda, o qual
mandaria  “passar  aos  Competentes  títulos  de  Carta  de  Sesmaria”  (ARQUIVO  DO
ESTADO DE SÃO PAULO, 1963: 99). Embora o decreto régio de 1808 indicasse a Mesa
do Desembargo do Paço como instituição responsável pela confirmação das sesmarias,
a  instituição  não  foi  citada  no  documento  encaminhado  para  Guarapuava.  Não
encontramos a confirmação do encaminhamento dos pedidos enviados ao Procurador
da Real Coroa e Fazenda em São Paulo à Mesa do Desembargo do Paço, na Corte.
Todavia,  as  sesmarias  foram  descritas  como  válidas  nos  registros  cartorários  de
compra e venda realizados em Guarapuava a partir de 1835, assim como nos registros
paroquiais de terras na década de 1850. O ofício de 1818 também ordenava que, junto
aos  pedidos,  fosse  encaminhada  uma  declaração  dos  sesmeiros  requerentes
constando  a  quantidade  de  escravizados,  agregados  e  animais  que  entrariam  nas
terras concedidas, além de informarem se a sesmaria seria ocupada com plantações ou
criações de animais, ficando impedidos de venderem as terras, conforme a lei.  Nas
últimas linhas do ofício, os povoadores pobres eram contemplados, com as devidas
limitações:

Quanto  ao  Requerimento  de  Jeronimo  Jose  de  Caldas,  e  Silverio
Antonio de Oliveira, e outros Povoadores pobres, que não tem forças
para tirarem Sesmarias grandes,  e só requerem pequenas glebas de
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Campos, ou Mattos, para sua cultura e creação vmce os acommodará
onde melhor possa  ser  sem prejuízo  dos Grandes Povoadores,  nem
embaraço  do  terreno  designado  pelos  moradores  para  a  nova
Freguezia a qual se hade anexar hum terreno de legoa de terra em
quadra para logradouro publico, e Patrimonio da Povoação que ahi se
haja de fazer, e a esses mesmos pequenos Povoadores se assignarão os
terrenos com toda a clareza, o mais unidos que poder ser huns dos
outros ou aos grandes Povoadores sem terrenos intermédios e de tudo
dará vmce conta mui exacta por esta Secretaria do Governo afim de
rezolvermos o que melhor convier  ao Serviço de Sua Magestade,  e
bem dos mesmos Colonos Povoadores. (ARQUIVO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, 1963: 99).

Com esse detalhamento da divisão das terras aos povoadores pobres, a forma
de titulação das terras unia as pequenas glebas e as sesmarias concedidas na mesma
documentação  colonial,  criando  seguranças  legais  que  tiveram  reflexos  nas
declarações de terra da década de 1850 (PONTAROLO, 2019). Cabe aqui destacar que a
ordem acelerada de distribuição das sesmarias e pequenas glebas em Guarapuava em
1818, exigindo que os “grandes povoadores” informassem até mesmo o número de
animais  que  trariam às  novas  sesmarias,  ocorria  simultaneamente  a  uma crise  no
abastecimento de carne na Corte. 

Em 10 de setembro daquele ano de 1818, um aviso régio a pedido do rei era
enviado pelo Ministro de Estado dos Negócios do Reino ao triunvirato provisório para
ser publicado a “toque de caixa” em todas as vilas paulistas, incluindo Castro, Curitiba
e na Vila do Príncipe, “exortando os creadores de gado para os levarem a Corte do Rio
de Janeiro” (ARQUIVO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1963: 253-254). A determinação
solicitava o envio para a Corte do “maior nº de Gado vaccum que for possível, visto a
considerável falta que ali se esperimenta deste artigo,” e se esperava que os criadores
paulistas fizessem “promptas remessas de Boiadas”, prometendo bons lucros aos “fiéis
Paulistas”  como retribuição às  “novas  provas  de respeito a Real  vontade de nosso
Soberano”.  Naquele  momento  da  crise  de  abastecimento  na  Corte,  a  abertura  de
novas fazendas de gado em território paulista fazia parte das tentativas da Coroa criar
condições para o reabastecimento do Rio de Janeiro.

Chagas Lima retornou à Guarapuava em fins de 1818, trazendo consigo todas as
decisões conquistadas de acordo com seus projetos. Não deixou de registrar seu êxito
na disputa com Diogo Pinto, “porque rezolvendo-se a mesma tormenta em viração
favorável, ezta conduzio as dependências Ecclesiasticas, e seculares à Corte do Rio de
Janeiro,  e  a  Cidade  de  São  Paulo:  com  tão  feliz  êxito,  que  da  Corte  mandou  S.
Magestade, em beneficio dos Indios, e dos Povoadores Portuguezez” (FRANCO, 1943:
187). Em janeiro de 1819, o padre completava o trajeto de seu retorno à Guarapuava,
fazendo retornar todos os equipamentos e a tropa que se encontravam estacionados
em Linhares para Atalaia. 

Porém, em abril de 1819 a administração de São Paulo, até então nas mãos do
triunvirato aliado de Chagas Lima, teve seu comando repassado a João Carlos Augusto
de  Oyenhausen-Gravenburg,  militar  alemão  radicado  em  Portugal.  Após  ser
dispensado do comando,  Diogo Pinto  viajaria  à  São Paulo,  como ordenava a  carta
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trazida por Chagas Lima. No contexto da troca do comando político paulista, Diogo
passaria o tempo que fosse necessário na sede da capitania na tentativa de recuperar
o comando em Guarapuava. Logo após a saída de Diogo Pinto rumo a São Paulo, um
grupo de indígenas destruiu parte do acampamento de Linhares (LIMA, 1819). Se eram
parte  do  grupo  dos  aldeados  ou  não,  as  implicações  seriam  as  mesmas:  naquele
momento de definição das terras ocupadas em Guarapuava, a ação favorecia a posição
de Chagas Lima. 

Ainda naquele ano, em 6 de dezembro de 1819, Diogo Pinto chegou a conseguir
um  ofício  do  novo  governador  da  capitania  a  seu  favor  ordenando  uma  nova
reviravolta no caso, ordenando o retorno do comando da expedição ao seu poder, com
passagem de metade das tropas do aldeamento de Atalaia para Linhares (FRANCO,
1943: 196). A decisão conseguida por Diogo Pinto também previa o retorno do tenente
Rocha  Loures  junto  com  as  tropas  à  Linhares,  rebaixado  ao  cargo  subalterno  de
almoxarife tesoureiro. 

Tais alterações nas decisões sobre Guarapuava, mesmo após a publicação de
decretos régios e ofícios pela capitania ordenando a concessão de terras sob comando
de Rocha Loures, contemplam as considerações de Arno Wehling a respeito do jogo de
forças dos potentados locais no Brasil Colonial, onde o poder acabava sendo exercido
por aqueles que encontravam melhores aliados:

Nas  áreas  de  ingovernabilidade  do  Brasil  colonial,  [...]  as
determinações reais  sobre o  assunto não passavam de letra  morta.
[...]. O poder aí exercido pelos mais fortes revelou-se não apenas no
domínio  puro  e  simples  das  vontades,  mas  no  estabelecimento  de
vínculos pessoais,  como o compadrio e a clientela, que tinham uma
tradução jurídica, ainda que informal, muito distante da justiça oficial,
e que atribuía ao senhor a função de árbitro e executor da sentença
(WEHLING, 2004: 45-46).

 Nesse jogo de forças políticas, e diante dessa nova situação no governo da
capitania  de  São  Paulo,  o  reverendo  Chagas  Lima  e  o  comandante  Rocha  Loures
decidiram agir antes do retorno de Diogo Pinto à Guarapuava. Em 9 de dezembro de
1819, deram execução ao decreto régio de 19 de agosto de 1818, lavrando o “Formal
de  creação  da  povoação  e  freguesia  de  Nossa  Senhora  de  Belém,  nos  campos  de
Guarapuava”  (KRÜGER,  2010:  89).  O  documento  continha  um  mapa  com  o
enquadramento da sede da freguesia, com sete ruas e suas transversais, no centro da
povoação, delineando o terreno de cerca de uma légua quadrada (4.356 hectares), que
ficaria reservado para a construção das casas dos povoadores. Com tal documento, o
povoado ficava separado do aldeamento indígena, e tinha sua sede ocupando o centro
do terreno inicialmente escolhido por Diogo Pinto para a concessão de sua sesmaria.

Ainda sem tomar posse ou ocupar a terra requerida para sua sesmaria, Diogo
Pinto retornou à Guarapuava somente no início do ano seguinte. O militar chegou a
iniciar o cumprimento das ordens e decisões que recebeu do governador Oyenhausen,
recolhendo  Rocha  Loures  à  função  subalterna  no  almoxarifado  em  Linhares,  que
precisava  de  reparos,  em abril  de  1820.  Porém,  em fins  daquele  mês  a  saúde  do
comandante piorou, sendo levado até Castro, onde faleceu em sua fazenda em 03 de
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maio de 1820, aos 70 anos de idade. A morte de Diogo Pinto foi informada em carta ao
governador pelo então subalterno Rocha Loures, que aproveitou a oportunidade para
mostrar  seu  posicionamento  sobre  o  retorno  das  tropas  à  Linhares  e  o  futuro  da
ocupação de Guarapuava, colocando-se ao lado dos encaminhamentos tomados em
1818 e 1819 pelo padre Francisco das Chagas Lima:

Eu tinha sido testemunha ocular do modo com que se hia seguindo o
restabelecimento dos dittos Abarracamentos [de Linhares], e pello que
tenho alcanssado, sejame licito dizer a Vª Exª, que não havendo outras
disposições,  nem  os  dittos  Abarracamentos  poderão  subsistir  sem
despezas immoderadas e inúteis da Real Fazenda, e o seo resultado,
segundo o juízo dos prudentes, não será outro senão o vexame dos
Povos e a despovoação do Bairro dos Carrapatos, Papagaios Novos e
Ponta Grossa, [distritos de Castro], e a deterioração da Nova Povoação
de Goarapoava que se hia tão felizmente aumentando, sem embargo
do que Vª Exª mandará o que for Servido.  Deos Guarde Vª Exª por
muitos felizes anos. Abarracamento de Linhares, 12 de Maio de 1820
(LOURES, 1820a).

 
Com  as  considerações  de  Rocha  Loures,  nenhuma  ação  do  governador

Oyenhausen foi  realizada no sentido de manter as ordens dadas a Diogo Pinto nos
meses seguintes ao falecimento do oponente de Chagas Lima. Também nenhuma ação
sobre a colocação de Loures como comandante chefe foi realizada. Em 18 de agosto de
1821, em carta a Oyenhausen, Loures se subscrevia enquanto comandante interino da
povoação e destacamento de Guarapuava (LOURES, 1821). Só seria elevado a capitão
comandante  dois  anos  depois,  em  1823,  permanecendo  como  comandante  de
Guarapuava por quase três décadas. No mesmo período, as turbulências políticas que
levaram Dom João VI a retornar à Portugal em abril de 1821, deixando o príncipe dom
Pedro como regente, influenciavam a política em São Paulo. Em 26 de julho de 1821, a
presidência provisória da Província de São Paulo foi mantida com o militar João Carlos
Augusto  de Oyenhausen,  e  no cargo de vice-presidente assumiu José  Bonifácio de
Andrade e Silva, político paulista influente junto ao príncipe regente, e que se tornaria
algum  tempo  depois  um dos  principais  aliados  de  dom  Pedro  I  no  processo  de
Independência e durante o Primeiro Reinado. 

Essa  nova  composição  do  governo  provisório  paulista  realizou  em  17  de
setembro de 1821 a solicitação à Chagas Lima de um relatório sobre o atual estado em
que se achava a conquista de Guarapuava. Recebido em 10 de novembro, o relatório
de 28 páginas manuscritas foi finalizado em 31 de dezembro de 1821 (LIMA, 1821).
Aproveitando-se da atenção do novo governo,  na mesma data,  além do conhecido
relato  de  Chagas  Lima,  foi  remetida  juntamente  a  “Relação  dos  Povoadores
portugueses  que  atualmente  residem  na  Conquista  de  Guarapuava  aos  17  de
Dezembro de 1821” (LOURES, 1821b). O documento era iniciado com uma cópia do
ofício  de  22  de  agosto  de  1818,  ordenando  a  divisão  e  concessão  das  terras  em
Guarapuava  sob  responsabilidade  do  comandante  Rocha  Loures.  A  longa  relação
deveria  ser  remetida  ao  Procurador  da  Real  Coroa  e  Fazenda  para  “passar  aos
Competentes títulos de Carta de Sesmaria”. Porém, além das solicitações de dezessete
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sesmarias,  treze  povoadores  pobres  tiveram  seus  pedidos  de  terra  incluídos  na
relação. 

A relação indicava  que o rocio ou sede da povoação havia sido demarcado
como patrimônio comum da Freguesia, constando em “huma legoa quadrada [4.356
hectares]  mais  ou  menos” (LOURES,  1821b:  39).  Nesse  terreno  estava  iniciada  a
construção  da  igreja  matriz  de  Nossa  Senhora  de  Belém,  e  nele  também  se
encontravam,  em seu centro,  o  aquartelamento  dos  10  soldados  que  se  achavam
cumprindo  serviço  na  povoação.  Na  sequência  consta  o  “Estabelecimento  de
Povoadores  Portugueses  mais  pobres,  que todos  estão  arranjados  logo adiante  do
sobredito logradouro, cada hum em pequenas porções de terreno, sem dependencia
de sesmaria conforme o decretado na Carta regia de 1º de Abril de 1809”  (LOURES,
1821b: 40).  Com os dados de treze povoadores, a lista seguia o formato tomado na
sequência para a listagem dos requerentes de sesmarias. Os pedidos do primeiro e o
do nono requerente pobre apresentam informações relevantes em nossa análise:

Silverio  Antonio  de  Oliveira,  cazado,  cuja  família  consta  de  doze
pessoas,  está  situado  entre  os  rios  Coutinho  e  Jordão:  teve
consignação de  pobreza em hum quarto de legoa,  onde entrou em
1817 com 22 animais e hoje possue de gado vacum 90 cabeças e de
animaes cavalares 15. Tem feito sua casa de morada e huma pequena
cultura de lavoura neste anno, por  que nos antessedentes plantava
junto às lavouras da Expedição aonde quer que ella estivesse.
[...] Luis de Araújo, cazado, morador no  Campo da pobreza, em cuja
família  se  compreendem  sete  pessoas,  obteve  no  mesmo  Campo
desde o ano de 1817, sua consignação de hum quarto de legoa, aonde
entrou com trinta e sete cabeças de gado vacum e hoje possue deste
gado noventa e nove cabeças, do cavalar dezanove de criação e costeio
e do gado miúdo vinte quatro carneiros tem no seo Campo de pessoas
moradores  nos  Campos  Geraes  de  Coreytiba  22  cabeças  de  gado
vacum (LOURES, 1821b: 40-41).

Criando  animais  e  plantando  suas  lavouras,  Silvério  Antonio  de  Oliveira,  o
primeiro relacionado, foi também o primeiro a constar sua “consignação de pobreza”
como requisito  para  a  concessão  de  terras.  No  pedido  de  outro  povoador  pobre,
Beneditto da Assunção, consta que o requerente teria feito “consignação por título de
pobreza” (LOURES, 1821b: 40).  Sem encontrar casos correlatos nos estudos sobre as
sesmarias na colônia, consideramos que tal consignação levava em conta a capacidade
de trabalho familiar, fundamental para a lavoura, e a limitação do rebanho para criar
uma racionalização da pobreza nas concessões. 

Também consta no documento o número de animais – sempre ínfimo – com
que alguns dos povoadores pobres entraram em Guarapuava em 1817 e 1818. A média
de animais possuídos em 1821, quando foi realizado o pedido das concessões, foi de
53 animais em média por povoador pobre. No caso dos sesmeiros, a média foi de 243
animais por criador no mesmo pedido, um número quase sete vezes superior. Nove
dos treze  solicitantes  pobres já  tinham ocupado suas  consignações,  recebendo um
quarto  de  légua  quadrada  de  terrenos,  o  equivalente  a  272  hectares.  Um  dos
requerentes,  Bento  Telles,  sendo  o  único  solteiro  dos  requerentes,  recebeu
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inicialmente somente meio quarto de légua quadrada (68 hectares) como concessão,
ocupando  a  área  com  apenas  treze  cabeças  de  gado  e  três  éguas.  O  critério  de
concessões de terrenos com um quarto de légua aos povoadores pobres que possuíam
família e meio quarto de légua aos solteiros parece seguir percepções da importância
da força de trabalho familiar para as lavouras de subsistência no início do século XIX. 

Como outro exemplo em contraponto à concessão do solteiro Bento Telles,
José Antonio Duarte, outro requerente pobre, possuía apenas doze animais ao todo.
Porém, era casado e já tinha um filho: sua concessão foi de um quarto de légua. Outros
três  nomes  que  fechavam  a  lista  dos  povoadores  pobres  ainda  não  continham  a
medida  das  concessões,  pois  ainda  se  encontravam  de  mudança  de  Curitiba  para
Guarapuava.  Todavia,  os  três  traziam  suas  famílias  para  a  freguesia:  certamente
receberiam concessões com a mesma medida de um quarto de légua em quadro, tal
como as outras oito famílias pobres que já haviam se estabelecido nas novas terras. 

A escolha da medida de um quarto de légua em quadro para cada casal  ou
família  pobre  migrada  para  Guarapuava  também  reproduzia  a  mesma  medida  de
terras concedidas aos casais de açorianos migrados para a capitania do Rio Grande em
1750 (HAMEISTER,  2005:  72).  A  necessidade  de  povoamento  em meio às  disputas
territoriais com a Coroa espanhola fez com que a Coroa portuguesa prometesse tal
medida de terras às famílias açorianas pobres para fomentar a migração e a produção
de abastecimento nas possessões do Sul colonial.  

Em todos os pedidos dos povoadores pobres de Guarapuava a localização das
concessões era o “Campo da pobreza”, conforme o referido no pedido de terras de
Luis de Araújo, descrito anteriormente. No total, se considerarmos a manutenção da
medida de um quarto de légua em quadro para as três famílias listadas no pedido que
ainda estavam em mudança para Guarapuava, a terra concedida aos treze povoadores
pobres nesse campo somava 3.334 hectares. Somados aos 4.346 hectares do rocio ou
sede  da povoação,  que também receberia  muitos  povoadores  pobres  nas  décadas
seguintes, a área de 7.690 hectares definida inicialmente não equivalia nem mesmo a
uma única sesmaria de 2x1 léguas (8.712 hectares) ou de 1,5 léguas quadradas (9.801
hectares),  medidas  de  quinze das  dezessete  sesmarias  concedidas  naquele  mesmo
período em Guarapuava.  A soma da área das  quinze sesmarias  citadas,  todas  elas
alcançadas por grandes criadores de gado em 1821, correspondia a 142.659 hectares
(LOURES,  1821b:  42-50).  Comparando  o  volume  de  terras  distribuído  entre  os
fazendeiros  e  os  povoadores  pobres,  estes  últimos  tinham  terras  equivalentes  a
apenas 2,3% da área total dos sesmeiros. Mesmo levanto em conta a área do rocio, as
terras reservadas aos pequenos proprietários não passaram de 5,4% das posses dos
sesmeiros.

Da  mesma  forma que  as  concessões  de  sesmarias  não  seguiram  um  único
padrão,  tendo variações de tamanho,  podemos considerar que as  terras  cedidas  a
esses lavradores também podiam ter diferentes dimensões, dependendo das relações
mantidas pelos requerentes pobres com as  autoridades do capitão e do padre em
Guarapuava. Nesse sentido, o fato de apenas 13 povoadores pobres constarem na lista
de  1821  nos  diz  algo  nessa  direção.  Assim,  a  continuidade  das  distribuições  de
pequenas porções de terra não foi mantida necessariamente nas mesmas proporções
de um quarto de légua para cada família de lavradores migrados após 1821, tendo
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certamente se reduzido nas décadas seguintes, como indicam as dimensões das posses
declaradas nos registros da Lei de Terras na década de 1850 (DALLA VECCHIA, 2017). 

Em função das divisões por herança e das ocupações por posse realizadas no
Campo da pobreza nas décadas seguintes a 1821, as proporções de terra ocupadas por
família poderia destoar dessas concessões iniciais. Analisando as declarações de terra
da década de 1850 não foi  possível  contabilizar  o número de terrenos concedidos
inicialmente com um quarto  de légua.  De qualquer  forma,  o  volume de terras  no
Campo da pobreza declarado no registro da Lei de Terras, entre 1855 e 1857, somava
58.347,6  hectares,  totalizando  482  propriedades,  numa média  de  121  hectares  de
terrenos em cada uma delas. Passados trinta anos, às vésperas do registro da Lei de
Terras, os treze povoadores pobres listados no Campo da pobreza em 1821, davam
lugar ou se somavam a 1552 pessoas que ocupavam os bairros formados no mesmo
Campo, o equivalente a 64% dos moradores de Guarapuava em 1853. Nesse sentido,
as poucas terras concedidas aos primeiros povoadores pobres significavam muito. De
certa forma, abriram o Campo da pobreza aos pequenos lavradores que buscariam a
reprodução de suas formas de sobrevivência em Guarapuava nas décadas seguintes,
principalmente após 1840.

A respeito do volume de terras necessárias para a reprodução dos meios de
sobrevivência dos lavradores pobres no Brasil  colonial, Márcia Motta problematizou
um levantamento acerca do tema do sistema de sesmarias, realizado por Francisco de
Souza Coutinho em 1797, enquanto ocupava o cargo de governador da Capitania do
Pará.  Sobre  a  quantidade  de  terras  necessárias  à  agricultura,  de  acordo  com  o
administrador português no final do século XVIII, o lavrador, “em meia légua quadrada
de terra, terá o que lhe baste para roçar e trabalhar por vinte e oito anos, ainda que
faça dois roçados por ano, e cada um de duzentas braças em quadra; que fazendo só
um desta grandeza tem terra para cinquenta e oito anos” (MOTTA, 2009: 113). Nessa
correlação, enquanto meia légua quadrada de terras (1.089 hectares) renderia até 58
anos de plantio mantendo partes da terra em pousio, um quarto de légua quadrada
(272 hectares) poderia render proporcionalmente 14,5 anos de plantio sem repetições
das mesmas braças de terra. Todavia, não sabemos se Coutinho considerava em seu
cálculo a posse de animais pelos pequenos agricultores no Pará.

Encontradas em todas as concessões do Campo da pobreza, a combinação de
atividades  agrícolas  com  a  criação  animal,  um  sistema  produtivo  tradicional
denominado por Maria Wanderley como “policultura-pecuária” (WANDERLEY,  1996:
03), a adubação orgânica da terra poderia suprimir a necessidade de áreas de pousio
anuais  para  a  realização  de roças,  aumentando  o  ciclo  de  plantios  e  colheitas  em
pequenas posses. Com grande parte das pequenas propriedades paranaenses em 1818
com áreas menores que 100 hectares, essa possibilidade de aplicação da policultura-
pecuária foi bastante factível em Guarapuava, principalmente a partir dos dados do
registro de terras da década de 1850, os quais nos revelam um grande percentual de
propriedades com menos de 100 hectares (DALLA VECCHIA, 2017).  

Retornando à divisão das terras aos pobres em 1821, três povoadores residiam
em casas construídas no próprio terreno do primeiro quarteirão do rocio, ainda sem
definição  de  porções  de  terrenos  concedidos  fora  do  logradouro  comum  dos
habitantes da povoação. Dois desses casos podem ser interpretados como possíveis
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jornaleiros.  O  primeiro  nessas  condições  era  “Bento  Maria,  homem  cazado,  cuja
família consta de seis pessoas, fez sua casa nesta Freguesia de Bellem, e nada mais
possue.”  O  seguinte  era  “José  da  França,  cazado,  que  mora  unicamente  com  sua
mulher nesta Freguesia de Bellem, onde fez sua caza e possue apascentados no Rossio
da  Freguesia  dois  cavallos  mansos,  e  nada  mais”  (LOURES,  1821b:  39).  Ambos
poderiam não ser  lavradores,  aguardando outras  oportunidades de trabalho que a
povoação  viesse  a  oferecer,  seja  vinculado  à  expedição,  que  necessitava  de
fornecedores e de mão de obra para substituir os soldados arregimentados, ou mesmo
junto aos sesmeiros, que permaneciam residindo em suas propriedades mais antigas,
nos Campos Gerais e precisavam de prepostos nas novas concessões.

O caso do terceiro morador do rocio apresenta dados interessantes a respeito
das oportunidades de acesso às terras que lavradores e pequenos criadores envolvidos
com a  expedição  de  Guarapuava  desde  os  anos  iniciais  do  processo  de  ocupação
poderiam encontrar. Trata-se de:

Geronimo José de Caldas, cazado, morador nesta Freguesia de Belém,
onde fez sua casa. Este vendeo 82 cabeças de gado vaccuns procedidos
de sete vacas e dois bois, com que entrou para Goarapuava no anno de
1810, com a Expedição, da qual jamais se separou. A sua família consta
unicamente de quatro pessoas, possue sinco vacas e seis  bois,  e de
animais cavalares de criação e de costeio 53 cabeças (LOURES, 1821b:
39).

Embora não apareça nas solicitações de pequenas porções de terra, Geronimo
José de Caldas e sua família aparecem nas décadas seguintes residindo no quarteirão
do Pinhão, onde a maior parte das sesmarias iniciais foi distribuída. Porém, as posses
declaradas  pela família  em 1856 somavam pouco mais de 300 hectares,  com uma
propriedade de um quarto de légua quadrada (272 hectares), tal como nas concessões
do Campo da pobreza. Certamente, a venda de 82 cabeças de gado foi direcionada
para a própria expedição, conforme constam em diversos relatórios de gastos anuais
com  a  subsistência  das  tropas  e  do  aldeamento  indígena  remetidos  ao  governo
paulista  desde  1810  até  a  década  de  1840.  A  fronteira  parecia  mais  aberta  aos
funcionários e fornecedores da expedição. Aos lavradores mais pobres, tais situações
de ascensão econômica seriam mais difíceis. 

Mesmo assim, a procura por terras que pudessem desafogar esse contingente
da pressão  dos  sesmeiros  setecentistas  dos  Campos  Gerais  seria,  como acabou se
tornando, muito comum em direção à Guarapuava, principalmente a partir dos anos
1840,  quando  a  abertura  do  caminho de  Missões  passou  a  ligar  a  região  com  os
campos de criação da região de Missões, no Rio Grande do Sul. O “Campo da pobreza”,
correspondendo às terras do rocio da povoação demarcado inicialmente em uma légua
quadrada  (4.346  hectares)  e  de  seu  entorno,  guardava  aos  lavradores  pobres  as
principais possibilidades de terras devolutas na povoação. 

Entre fins de 1822 e meados de 1823, já suspenso o sistema de sesmarias, viria
à tona a última disputa travada entre Chagas Lima e Diogo Pinto. Dessa vez, a viúva do
comandante  Diogo  Pinto,  Rita  Ferreira  de  Oliveira  Bueno,  fazendeira  em  Castro,
realizou reclamações ao governo provincial de São Paulo requerendo a posse de uma
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sesmaria que o falecido marido havia solicitado ainda em 1818, cuja localização e área
compreendia exatamente o Campo da pobreza e as terras do rocio de Guarapuava. Em
1º de maio de 1823, Chagas enviou a resposta ao pedido de informações solicitadas
sobre o caso pelo triunvirato provisório da província, novamente presidido pelo bispo
aliado,  dom  Mateus  de  Abreu  Pereira.  Partindo  de  seus  conhecimentos  da  lei  de
sesmarias  e  dos  testemunhos  do  comandante  interino  Rocha  Loures  e  do  maior
sesmeiro da nova povoação, o alferes curitibano Domingos Ignácio de Araújo (LOURES,
1821b: 44). A questão requeria aliados convincentes. Segundo Chagas Lima, o terreno,
requerido ainda em 1817, se encontrava anteriormente ocupado: 

Já estava com seo gado, e curral formado hum dos povoadores pobres,
de nome Luis Lopes de Araujo: e a ter esta sesmaria a extensão de três
legoas, que se requeria, comprehenderia ella, não somente o sitio da
Povoação futura, e seu logradouro, como todos os mais terrenos do
seu contorno, onde se haviam arranjar os povoadores pobres (LIMA,
1823).

Por esse caminho, o padre recorria ao princípio da ocupação primária enquanto
legitimação de posse em disputa,  similar ao que Márcia Motta denominou como o
“mito da carta de sesmaria” (MOTTA, 2007: 11). O reconhecimento das terras de Luis
de Araújo, listado como morador desde 1817, com 99 animais em 1821, assumiu um
papel fundamental para a manutenção de toda a área requisitada como sesmaria por
Diogo Pinto para os povoadores pobres, nela incluído o rocio da povoação dentro do
Campo da pobreza. Requerida pelo comandante com três léguas de comprimento e
uma légua de largura (ARQUIVO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1994: 115-116), os limites
do Campo da pobreza poderiam se estender por,  pelo menos, uma légua além do
rocio.  Sendo demarcado  na  porção central  do  Campo da pobreza  com uma légua
quadrada,  o  rocio  ocupava  a  área  de  todos  os  bairros  que  se  formaram  em
Guarapuava. Porém, baseando-se na largura máxima da sesmaria de Diogo Pinto, as
terras  do  Campo  da  pobreza  estendiam  a  possibilidade  de  posses  dos  lavradores
pobres por mais de uma légua além do rocio em várias direções, uma vez que não
havia sesmarias num raio de três a quatro léguas da sede da povoação, de acordo com
os registros de terra das grandes estâncias na década de 1850.

Chagas Lima ainda citou na resposta os planos que ouvira de Diogo Pinto no
início  de 1820,  ordenando a Rocha Loures,  seu subalterno naquele momento,  que
fizesse reconhecer seu senhorio sobre as terras requeridas,  fazendo a cobrança de
foro,  uma espécie  de  aluguel  anual  pelas  terras  ocupadas  por  posseiros  no  Brasil
colonial (SILVA, 2008: 60), a ser pago pelos povoadores pobres já instalados. Porém,
como já vimos, Diogo Pinto havia falecido em maio daquele ano, antes de forçar tal
cobrança. 

Ao final da resposta, o padre também argumentou que a viúva Rita Ferreira
vendeu ao alferes Domingos Ignácio todos os animais do casal que restavam junto ao
aquartelamento logo após morte de Diogo, e que mesmo não tendo direito àquelas
terras, se negava a aceitar a concessão de outras terras nos campos devolutos que
restavam  além  das  sesmarias  concedidas.  Como  medida  para  evitar  novas
contestações,  e  aproveitando-se  da presença do bispo de São Paulo no triunvirato
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paulista,  seu aliado no governo,  Chagas  finalizava a informação solicitando maiores
garantias em caso de manutenção da posse da área da sesmaria, batizada por Diogo
Pinto de “Invernadinha” junto aos povoadores pobres enquanto “Campo da pobreza”,
assim como do rocio da povoação de Guarapuava:

A vista do que vou a dizer em hua palavra: que imporem-se pensões
annuais, e perpetuas aos moradores desta Freguezia, hé suffoca-la de
todo, ainda enquanto se está criando no berço. Pelo que, nas actuais
circunstancias, não só hé conveniente, como necessário se faça sobre
este  objecto hua representação,  e súpplica  ao Exmº Governo desta
Provincia, para que seja servido, havendo por cassada a sesmaria de
que se trata acima, mandar que as terras desta Freguezia de Belem,
seu logradouro e mais recinctos de sertão, que se constem de Leste a
Oeste  desde  a  sahida  do  mesmo sertão  até  o  confluente  dos  Rios
Jordão, e Coitinho, dividindo-se pela parte do Norte com as terras dos
Indios,  e  do  Sul  pelo  rio  Jordão,  se  conservem  livres  de  senhorio
particular,  para  se  poderem  hir  repartindo  pelos  seus  povoadores,
como exigir a necessidade (LIMA, 1823).

De acordo com Chagas Lima, a cobrança do foro, em caso de ganho de causa a
favor  de  Rita  Ferreira,  faria  os  campos  se  esvaziarem  dos  povoadores  pobres  já
instalados. Rocha Loures corroborava todas as informações repassadas pelo padre em
carta anexa à informação remetida.  Na situação de cassação da sesmaria,  o padre
solicitava garantias de que toda a área em litígio se conservasse livre de senhorio, e
conservada  para  a  repartição  entre  os  povoadores  pobres,  cujo  processo  se
encontrava ainda “no berço”. Como escreveram posteriormente os descendentes de
Diogo Pinto e Rita Ferreira, a sesmaria de Diogo nunca foi ressarcida pelo governo, e
Chagas Lima obteve o ganho de causa (MACEDO, 1995: 222-223).

Ao  permanecer  como  terra  disponível  para  os  povoadores  pobres  que
migraram para Guarapuava, ao que percebemos nos registros de terra realizados três
décadas depois, a sesmaria em disputa ganhava extensões muito maiores que os 7.690
hectares  da  soma do rocio  da  povoação  com os  quartos  de légua concedidos  nas
consignações por título de pobreza.  Uma sesmaria de 3x1 léguas  alcançava 13.068
hectares, os 58.347,6 hectares declarados nas 482 posses no rocio e no Campo da
pobreza equivaliam a pouco mais de três léguas e meia em quadra, uma área quatro
vezes maior que a sesmaria solicitada por Diogo Pinto e seus herdeiros. Os indícios
desse aumento das terras ocupadas pelos povoadores pobres podem ser constatados
nos registros da Lei de Terras na década de 1850, que apontam que muitas dessas
posses  estavam  localizadas  além  das  margens  dos  rios  citados  como  limites  na
solicitação do reverendo enviada em 1823 (DALLA VECCHIA, 2017).

A posse das terras adjacentes alargaria os terrenos disponíveis, espraiando os
vários ‘recintos do sertão’ como novas posses do Campo da pobreza, acrescidas após a
legitimação  daquela  ocupação.  Ainda  em  1830,  a  Câmara  de  Castro  já  iniciava  a
cobrança do dízimo sobre as sesmarias e pequenas propriedades: outro possível sinal
do reconhecimento das propriedades no rocio e no Campo da pobreza. 

Ao permanecer como Campo da pobreza, a sesmaria disputada entre família de
Azevedo  Portugal  por  um  lado,  e  Chagas  Lima  e  Rocha  Loures  de  outro,  recebia
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significados  além  da  possibilidade  de  terras  aos  povoadores  pobres.  Além  de
problematizar todas as disputas da política local e regional pelos ditames da ocupação
das terras de Guarapuava, podemos concluir que os estancieiros, embora poderosos,
em última instância, tinham um poder limitado sobre os lavradores pobres quando
estes alcançavam o direito à terra. Homens e mulheres que a partir de suas pequenas
propriedades,  de  seus  costumes,  da  leitura  que  faziam  daquilo  que  estavam
vivenciando  e  de  sua  resistência  cotidiana  não  deixaram  de  buscar  seus  próprios
limites e de tentar definir os contornos dos processos sociais e históricos dos quais
participavam,  ampliando  a  área  de  terras  inicialmente  reservadas  aos  pequenos
lavradores na região.
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TERRA E PODER: POSSIBILIDADES DE ABORDAGENS SOBRE A CLASSE
PATRONAL RURAL NO OESTE DO PARANÁ*

 Irene Spies Adamy
E-mail: ireneadamy@hotmail.com  

Resumo: A preocupação central da maioria dos estudos acerca das questões atuais da terra no
Brasil volta-se às políticas de governo para a modernização da agricultura, aos movimentos
sociais de resistência e de luta pela democratização do acesso à terra, aos acampamentos, às
ocupações  e  aos  assentamentos,  além dos  processos  produtivos  alternativos  à  agricultura
comercial.  Outros  se  detêm  ao  estudo  da  condição  jurídica  da  terra,  dos  direitos  de
propriedade e suas contradições, bem como às condições de vida e de trabalho no campo. Por
outro lado, o estudo das relações sociais de produção no campo brasileiro e a atuação das
classes ou frações da classe patronal  rural  encontra poucos pesquisadores motivados a se
inserir neste desafio. Porém, este apresenta-se, atualmente, como um importante e necessário
campo e objeto de pesquisa, visto que novas relações sociais, econômicas e políticas têm sido
construídas  em torno do que se  convencionou chamar  de agronegócio.  Este  se  apresenta
como uma das expressões do poder econômico e político desta fração da classe dominante de
origem agrária. O texto se propõe a análise acerca das ações organizadas pela classe patronal
rural, em especial, no Oeste do Paraná.

A preocupação central da maioria dos estudos acerca das questões atuais da
terra no Brasil volta-se às políticas de governos para a modernização da agricultura,
aos movimentos sociais de resistência e de luta pela democratização do acesso à terra,
aos  acampamentos,  às  ocupações  e  aos  assentamentos,  além  dos  processos
produtivos  alternativos  à  agricultura  comercial.  Outros  se  detêm  ao  estudo  da
condição jurídica da terra, dos direitos de propriedade e suas contradições, bem como
às condições de vida e de trabalho no campo.

Estes  trabalhos  são  de  grande  importância  na  medida  em  que  permitem
compreender as condições históricas e sociais de existência e resistência no campo
brasileiro, muitas vezes demonstrando as contradições entre o discurso hegemônico e
a prática social.

Por outro lado, o estudo das relações sociais de produção no campo brasileiro
e  a  atuação  das  classes  ou  frações  da  classe  patronal  rural  encontra  poucos
pesquisadores  motivados  a  se  inserir  neste  desafio.  Porém,  este  apresenta-se,
atualmente, como um importante e necessário campo e objeto de pesquisa, visto que
novas relações sociais, econômicas e políticas têm sido construídas em torno do que se
convencionou chamar de agronegócio.

Ainda são poucos os pesquisadores que têm se dedicado a tentar compreender
como as frações  agrárias  e agroindustriais  da classe  dominante tem se organizado
historicamente a fim de consolidar-se como importante força econômica e política na
sociedade brasileira, a ponto de a historiadora Sonia Regina de Mendonça se referir a
esse  campo  da  pesquisa  como  “zona  de  sombra  na  historiografia  brasileira”
(MENDONÇA, 2010, P.23).

* DOI
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Por  partirmos do pressuposto de que a compreensão da realidade histórica
deve  ser  buscada  na  sua  totalidade,  consideramos  de  importância  fundamental
analisar  e  compreender como as  classes ou frações da classe dominante agrária  e
agroindustrial têm atuado no desenvolvimento econômico nacional, regional e local,
como  têm  se  constituído  enquanto  sujeitos  coletivos,  como  vêm  se  articulando  e
disputando  espaços  para  o  exercício  do poder  na  sociedade  civil  e  na  sociedade
política e/ou em instituições públicas, com a intenção de se consolidarem como grupo
hegemônico.

Como situou Regina Bruno: “Se não procurarmos conhecer quais as estratégias
do  patronato  rural,  dificilmente  conseguiremos  visualizar  a  ordem  do  poder  e  da
dominação na sua totalidade”. (BRUNO,1997, p.16)

Neste  sentido,  conforme  indica  Sonia  Regina  de  Mendonça  em  “Estado  e
Educação Rural no Brasil: Alguns escritos”, é papel do pesquisador:

Verificar quem são os atores que integram esses sujeitos coletivos
organizados, a que classe ou fração estão organicamente vinculados
e,  sobretudo,  o  que  estão  disputando  junto  a  cada  um  dos
organismos do Estado restrito, sem jamais obscurecer que Sociedade
Civil e Sociedade Política encontram-se em permanente inter-relação
(MENDONÇA, 2007, p.15).

É importante considerar, ainda, que cada sujeito na e da esfera produtiva atua
do ponto  de  vista  privado  e  corporativo  no âmbito  da  sua propriedade,  empresa,
capital ou fonte de renda. Visando seus interesses, ele parte desta condição privada
para participar das e nas corporações da sociedade civil e da sociedade política.

No campo do estudo das classes dominantes rurais no Brasil e das questões
agrárias atuais merecem destaque os trabalhos de Regina Bruno e de Sonia Regina de
Mendonça, dentre outros. As autoras têm contribuído, por meio de suas pesquisas,
para a compreensão das conflituosas relações que configuram o agrário brasileiro, com
destaque para as abordagens que buscam desvelar as suas contradições. 

Regina Bruno tem demonstrado que a classe patronal rural apresenta fortes
contradições internas quanto a sua retórica e a sua atuação, entre seu discurso e sua
prática. Enquanto se apresenta, no momento e no espaço da produção, como o setor
mais dinâmico, mais moderno, que mais investe em tecnologia em busca do aumento
da  produção  e  da  produtividade,  a  sua  retórica  e  a  sua  atuação  política  têm  se
mostrado conservadora e reacionária. Enquanto defendia, por exemplo, na década de
1980, a modernização do campo, coordenava a criação da União Democrática Ruralista
(UDR), para, pela força e plano de ação, impedir a atuação de movimentos sociais que
buscavam a democratização do acesso à terra, através da reforma agrária. 

Em sua obra “Senhores da Terra, Senhores da Guerra – a nova face política das
elites agroindustriais no Brasil”, Regina Bruno afirma que:

A nova retórica das elites agrárias foi gestada juntamente com a mo-
dernização agrícola e a constituição dos complexos agroindustriais,
mas a sua emergência, nos anos 80, coincide com a conjuntura de
transição, a redefinição do pacto político que sustentou o modelo de
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modernização, a  crise de crédito e das condições que viabilizaram
esse padrão de desenvolvimento da agricultura, a intensificação dos
conflitos de terra e uma maior organização dos trabalhadores rurais
(BRUNO, 1997, p.18).

Na análise feita em “agronegócio e novos modos de conflituosidade” a mesma
autora referenda a afirmação feita por José de Souza Martins em “O poder do atraso -
ensaios de sociologia da história lenta”  acerca da classe patronal  agrária brasileira,
quando afirma que: 

Se  o  agronegócio,  de  um  lado,  viabilizou  uma  acumulação  sem
precedentes e contribuiu para a formação de uma nova retórica de
classe, de outro, é herdeiro tributário de todo um processo histórico
ligado à violência, ao mando, à baixa contratualidade das relações de
trabalho e à especificidade da aliança entre capital e propriedade da
terra – sustentáculo de nossa estrutura social e política e elemento
central da polarização e dos conflitos daí decorrentes (BRUNO, 2008,
p. 101).

Regina  Bruno  tem  se  preocupado  também  em  compreender  as  novas
dimensões dos conflitos no campo brasileiro, ocorridos no final do século XX e início do
século XXI. Neste contexto, novos temas como o uso intensivo de defensivos agrícolas
e seus efeitos sobre as pessoas e o meio ambiente e o cultivo de transgênicos foram
colocados em pauta. Ao mesmo tempo, os porta-vozes patronais buscavam efetivar
uma  nova  dimensão  a  antigos  problemas  como  o  trabalho  escravo,  a  agricultura
familiar versus agricultura empresarial, atraso versus modernidade, a luta pela terra e
o direito de propriedade. 

Com forte articulação discursiva de segmentos do agronegócio entre si, para si
e  para  os  outros,  estes  assumiram  pautas  originalmente  consideradas  como
reivindicações legítimas dos movimentos sociais, tais como a sustentabilidade. Em sua
obra  “Um Brasil  ambivalente:  agronegócio,  ruralismo e  relações  de poder”,  Regina
Bruno destaca que:

À medida que o agronegócio cada vez mais se consolida e desponta
como principal referência de competitividade e como “solução para
os  problemas  do  país”,  as  diferenças  e  divergências  entre
empresários  rurais  e  trabalhadores  e  pequenos  agricultores  se
explicam com mais clareza (BRUNO, 2009, p. 184).

Portanto, as transformações trazidas para as relações de produção no campo,
principalmente, a partir da introdução da transgenia, provocaram novas divergências
entre antigos “adversários e aliados”. A discussão acerca da produção transgênica no
campo  brasileiro  abriu  uma frente  de  debates  entre  os  proprietários  da  terra,  os
empresários do agronegócio e os segmentos ligados à agricultura familiar, bem como,
os trabalhadores rurais sem terra. 

A transgenia, a ampliação da liberação e do uso de agrotóxicos, os impactos
culturais, sociais e ambientais da expansão das fronteiras agrícolas e o uso das demais
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inovações  tecnológicas  (agricultura  4G  ou  5G)  aplicados  à  produção  no  campo,
parecem  ser,  no  momento  atual,  a  expressão  máxima  de  um  discurso  que  visa
legitimar o papel do agronegócio e das classes patronais no campo brasileiro. Porém,
sob a argumentação de “maior produtividade e produção de alimentos com redução
de custos” e, portanto, maior competitividade no mercado nacional e internacional,
bem como, “maior oferta de alimentos” para o mundo, deixam de colocar em questão
a sua qualidade e o acesso das populações à toda essa produção.

Na mesma obra, a autora afirma que há outros argumentos que também são
usados para fundamentar o discurso em defesa dos transgênicos, quais sejam:

As argumentações das lideranças patronais do agronegócio em favor
dos transgênicos giram em torno de algumas questões centrais: em
primeiro  lugar,  a  ideia  de  que  a  produção  de  transgênicos  é
expressão da competitividade, rentabilidade e garantia de alimentos;
em segundo, a lógica da inevitabilidade do progresso e pelo avanço
científico;  em  terceiro,  o  argumento  da  desinformação  sobre  os
males e perigos para o homem e o meio ambiente dos transgênicos;
e finalmente, em quarto, a defesa do direito e liberdade de opção do
consumidor de fazer uso ou não dos transgênicos (BRUNO, 2009, p.
185).

Deste  modo,  os  empresários  do  agronegócio  e  seus  interlocutores  e
intelectuais orgânicos procuram garantir legitimidade e legalidade ao novo processo
produtivo, ao mesmo tempo em que desqualificam aqueles que se contrapõem ou
levantam dúvidas acerca da segurança dos transgênicos e dos agrotóxicos.

Vale, portanto, fazer o questionamento de cada um destes argumentos, mas
afirmar que o consumidor tem liberdade e opção de escolha é supor que produtos não
transgênicos ou até livres de agrotóxicos estejam disponíveis e acessíveis a todos, nas
mesmas condições de consumo quanto à oferta e aos preços praticados. Na prática,
isso não tem sido apresentado, uma vez que há segmentos, como por exemplo, o do
óleo de soja, em que, com raras exceções, as marcas comerciais disponíveis são todas
transgênicas.

Porém, uma das contradições presentes na defesa da produção de “alimentos”
a  custo  mínimo para  garantir  uma maior  competitividade  no  mercado  mundial  se
encontra justamente na exigência destes consumidores. Há importadores que impõem
restrições a produtos que não tenham indicativos de origem, tenham causado impacto
ambiental destrutivo ou não atendam às recomendações seguras quanto ao uso de
agrotóxicos e respeito à legislação trabalhista.

Além de uma nova retórica  pautada na modernidade,  na  produtividade,  na
competitividade e na tecnologia, a classe patronal rural tem investido fortemente em
ações que visam convencer, através de campanhas publicitárias, que o agronegócio é
“a salvação da lavoura”, a exemplo de anúncios veiculados na Rede Globo, filiada à
ABAG: “Agro é pop, agro é téc, agro é tudo”. Ou ainda: “O agro é a indústria do Brasil”,
reforçando a teoria da vocação de natureza agrícola da economia brasileira.

Além  disso,  ostenta-se  constantemente  a  participação  do  agronegócio  na
balança comercial superavitária do país.
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A defesa em torno do agronegócio e dos transgênicos não explicita, por outro
lado, uma das graves limitações impostas ao setor, pelos grandes conglomerados que
controlam  desde  a  pesquisa  e  a  produção  de  sementes  até  o  financiamento  e  a
comercialização da produção.  Um reduzido número de empresas ainda impõe suas
condições e interesses sobre o processo de produção dos alimentos no mundo, através
de estreitas  alianças  entre  o capital  e  a  propriedade da terra.  Setor  este  que não
poucas vezes é marcado pelas precárias condições de trabalho e por denúncias de
trabalho análogo à escravidão. 

Importante  considerar  que  em  paralelo  ao  fortalecimento  de  um  discurso
abrangente de valorização do agronegócio como o setor mais dinâmico da economia
brasileira,  as  frações  da  classe  dominante  rural  têm  empreendido  esforços  para
consolidar sua representatividade em importantes espaços de poder junto ao Estado
restrito.  Seja  no  Executivo,  ocupando  ministérios  e  secretarias,  seja  no  Congresso
Nacional com a Frente Parlamentar da Agropecuária ou “bancada ruralista” que vem
se empenhando e garantindo a aprovação de projetos da sua pauta, sua atuação é
efetiva.

Também na sociedade civil esta representatividade vem se consolidando. Neste
sentido, Regina Bruno destaca o papel desempenhado pela Associação Brasileira do
Agronegócio (ABAG):

Numa  perspectiva  histórica,  a  ABAG  não  pode  ser  pensada
isoladamente de todo um processo de mobilização e de organização
do patronato rural e agroindustrial brasileiro. Ela é herdeira de uma
prática e de um discurso que foram se constituindo, nos últimos 30
anos, juntamente com a mudança qualitativa no padrão agrícola, a
formação  dos  complexos  agroindustriais,  a  internacionalização  da
agricultura  e  as  inúmeras  transformações  sociais,  econômicas  e
políticas por que passou a sociedade brasileira (BRUNO, 1997, p.6).

Sonia  Regina  de Mendonça,  por  sua  vez,  tem desempenhado  um exaustivo
esforço para reconhecer e apresentar as diversas faces das classes e frações de classes
do patronato  rural  brasileiro,  reconstruindo sua trajetória  tanto  na sociedade civil,
quanto nas políticas defendidas junto ao Estado restrito.

Para  tanto,  a  autora  tem  se  dedicado,  a  partir  dos  referenciais  teórico-
metodológicos de Antonio Gramsci e de Pierre Bourdieu, a analisar a formação e a
atuação das entidades representativas das diversas áreas do agro no Brasil

Em “A classe dominante agrária: natureza e comportamento -1964 – 1990”,
Sonia Mendonça analisou as relações entre as classes dominantes agrárias e o Estado
brasileiro, tendo como foco as mudanças promovidas na agricultura brasileira no início
da década de 1980, onde destaca três tendências fundamentais:

A constituição dos complexos agroindustriais como aprofundadores
da  integração  entre  capitais;  A  redução  do  papel  da  pequena
produção  no  processo  do  desenvolvimento  capitalista,  o  qual  foi
perdendo espaço, quer como produtora de bens quer como reserva
de  mão-de-obra,  gerando  intenso  êxodo  rural;  A  redução  da
sazonalidade do trabalho temporário, seja pela afirmação de culturas
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fortemente  mecanizadas,  seja  pela  mecanização  de  culturas  até
então pouco tecnicizadas em fase de colheita, restringindo cada vez
mais  as  já  provisórias  oportunidades  de  trabalho  por  parte  de
assalariados, boias-frias, clandestinos, etc. (MENDONÇA, 2006, p. 80-
81).

No seu estudo sobre a organização da fração agrária da classe dominante no
Brasil,  a  autora  destaca  a  sua  atuação,  na  década  de  1980,  a  fim  de  dificultar  a
viabilização  de  um  projeto  de  reforma  agrária  que  atendesse  aos  anseios  dos
movimentos  sociais  de  luta  pela  terra.  Para  tanto,  evidenciou  a  emergência,
organização, objetivos e ações da União Democrática Ruralista (UDR) junto ao Estado e
à sociedade civil, com destaque para sua mobilização durante a Assembleia Nacional
Constituinte.

No entendimento de Sonia Mendonça, a UDR não surgiu apenas em oposição
ao I Plano Nacional de Reforma Agrária (I PNRA) e justifica sua afirmação analisando as
raízes  históricas  dessa entidade patronal  e  seus  pontos  de contato  com aqueles  a
quem, segundo ela, poderiam ser chamados de “ruralistas autênticos”, da Sociedade
Rural Brasileira ou da Sociedade Nacional da Agricultura. 

Analisando as revistas (A Rural) da Sociedade Rural Brasileira e (A Lavoura) da
Sociedade Nacional da Agricultura, publicadas pelas respectivas entidades,  a autora
pôde identificar pontos comuns e divergentes entres as propostas destas entidades e o
discurso da UDR.

A UDR  pouco  teve  de  efetivamente  “inovadora”.  Tal  novidade  se
manifestaria,  tão  somente,  no  plano  das  estratégias  de  ação,
sobretudo  em  função  de  dois  aspectos,  que  a  distinguiriam  das
demais  entidades  pesquisadas:  a)  a  legitimação da  violência  física
como instrumento  da obtenção de  seus fins –  o  que  valeria  uma
grande  rejeição  entre  as  classes  dominantes,  até  a  Assembleia
Nacional Constituinte; b) a agilidade de sua mobilização de quadros,
mantida  por  abundantes  recursos,  oriundos  de  inúmeras  fontes  –
dentre elas os leilões de gado – o que lhe valeria a “dianteira” política
junto à Constituinte e às demais agremiações (MENDONÇA, 2006, p.
25).

Através da sua obra  “O Patronato rural no Brasil recente (1964-1993)”  Sonia
Mendonça  contribui,  de  modo  significativo,  para  a  compreensão  das  complexas
relações  e  disputas  intraclasse  dominante  e  das  frações  de  classe  e  o  Estado  na
sociedade brasileira, sem perder a perspectiva de que o embate fundamental se dá
entre o capital e o trabalho.

A autora apresenta os resultados de suas pesquisas sobre a organização do pa-
tronato rural em suas entidades e organizações de classe entre o período de 1964 e
1993, enfatizando a atuação da União Democrática Ruralista (UDR), da Sociedade Naci-
onal de Agricultura (SNA), da Sociedade Rural Brasileira (SRB), a Organização das Coo-
perativas do Brasil (OCB) e a Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG). Destaca os
conflitos e as disputas entre as diversas frações que culminaram com a liderança da
OCB e a consolidação de seu projeto com a criação da ABAG. Apresenta também as
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origens históricas da OCB e da ABAG, identificando-as como entidades de classe que
expressam a construção de uma nova hegemonia do patronato agrário brasileiro, na
qual as cooperativas agroindustriais se apresentam com forte atuação e representativi-
dade.

Nesta  obra  citada,  Sonia  Mendonça  analisa  os  discursos  e  as  ações  das
entidades patronais contra a efetivação do Estatuto da Terra e do I Plano Nacional de
Reforma  Agrária  no  início  dos  anos  1980,  destacando  que,  naquele  momento,  as
discussões  acerca  do  latifúndio  e  da  sua  superação  cederam  lugar  ao  projeto  de
ampliar as relações capitalistas no campo brasileiro. Assumiram, então, a defesa de
que a reforma agrária seria um processo desnecessário e inviável, visto que, apenas
uma  reforma  agrícola  resolveria  os  impasses  do  atraso  tecnológico,  da  baixa
produtividade e da baixa rentabilidade no campo.

Em  “A classe dominante agrária: natureza e comportamento – 1964-1990” a
autora critica esta posição acerca da reforma agrária e da modernização da agricultura
assumida pela classe patronal rural afirmando que: 

[…]  a  contradição  fundamental  dessa  “nova”  agricultura  é  entre
exploradores e explorados, em que os primeiros são uma parte da
grande  burguesia  e  os  segundos  constituem-se  nos  assalariados
rurais, nos pequenos agricultores dizimados, todos eles expropriados
e em vias de proletarização” (MENDONÇA, 2010, p. 81).

As discussões que retomaram a problemática da estrutura fundiária no país,
ocorreram  no  momento  de  desgaste  das  relações  políticas  e  sociais  e  do  modelo
econômico que haviam dado sustentação à ditadura civil militar no Brasil. A crise na
agricultura,  o  desemprego,  a  inflação,  o  fortalecimento  dos  movimentos  sociais
urbanos e no campo eram indicativos de que uma nova correlação de forças estava
sendo gestada.

A  política  de  “modernização”  da  agricultura  implantada  pelos  governos
militares durante as décadas de 1960 e 1970 traduziu-se, na prática, não apenas pela
introdução  de  novas  tecnologias  e  técnicas  de  produção.  Representou  um  amplo
conjunto de novas relações sociais, econômicas e políticas, uma vez que contribuiu
diretamente no processo de intensificação da concentração da propriedade da terra,
pela expropriação de um número crescente de pequenos proprietários, pela exclusão
de arrendatários e assalariados do campo e pelo fortalecimento de novos segmentos
da classe dominante agrária, sobretudo aqueles ligados aos complexos agroindustriais.

Se  a  intencionalidade  do  governo  Castelo  Branco  era  de  “modernizar  a
economia brasileira”, entendia-se que esse processo seria incompatível com o grande
latifúndio improdutivo que predominava no país. Modernizar a agricultura, portanto,
significava para estes segmentos, e para o governo, alterar a estrutura fundiária do
país, ainda pautada no latifúndio.

Para  enfrentar  esta  situação,  foi  apresentado  o  “Estatuto  da  Terra”.  As
entidades representativas dos grandes proprietários, de imediato reagiram, criticando
ou  apoiando  o  governo  e  a  sua  proposta  de  reforma  agrária,  buscando  interferir
diretamente no processo de discussão em curso, a exemplo das ações da Sociedade
Nacional  de  Agricultura  e  da  Sociedade  Rural  Brasileira  que  se  levantaram
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contrariamente a este item do Estatuto da Terra, defendendo que a reforma agrária
não era necessária e que o caminho a ser seguido seria a inserção do campo brasileiro
nas relações capitalistas de produção, conforme destaca Sonia Mendonça: 

A  SRB  encabeçaria  dura  campanha  contrária  ao  Plano,  atacando
frontalmente as “forças demoníacas” que o haviam concebido, tendo
por essência o argumento segundo o qual a Reforma Agrária, sem a
precedência  de  uma  Reforma  Agrícola,  seria  de  todo  inócua  e
ineficaz, esvaziando os mecanismos do PNRA mediante a arguição de
sua incorreção de princípios, já que a estrutura fundiária concentrada
não se devia aos proprietários, mas sim à própria “história” do país.
Ou seja, a desqualificação do Plano e de seus mentores foi a principal
estratégia  utilizada  para  tentar  transformá-lo  numa  mera
“demagogia  eleitoreira”  A  entidade  defenderia,  ferreamente,  o
“sagrado direito à propriedade”, diferindo da SNA que, bem ou mal,
admitia,  ao  menos  no  plano  discursivo,  a  necessidade  de  algum
distributivismo  agrário,  aproximando-se  das  forças  governistas  do
momento (MENDONÇA, 2010, p.2).

Porém, a situação da agricultura já não era a mesma na década de 1980. Os
recursos advindos do crédito rural a juros baixos e outros incentivos abundantes na
década de 1970, escasseavam cada vez mais. Em meio à crise que afetava a economia
brasileira, a pauta de reivindicações dos agropecuaristas junto ao Estado era crescente.
Uma das exigências era a garantia de preço mínimo para os produtos agrícolas.

No Oeste do Paraná não foi diferente. Em 2 de julho de 1983, em Cascavel,
milhares de produtores rurais ocuparam a avenida central da cidade e realizaram uma
passeata  reivindicando  mudanças  na  política  agrícola  do  governo  federal,  o  que
demonstra que a região Oeste do Paraná não estava alheia, nem tampouco isenta, dos
efeitos da reorganização produtiva em curso no país.

O governo Sarney anunciou que somente a reforma agrária poderia amenizar
os  problemas  da  agricultura  e  acabar  com  os  conflitos  e  a  violência  no  campo,
apresentando o I Plano Nacional de Reforma Agrária (I PNRA). Resgatando do Estatuto
da Terra  a  desapropriação como instrumento prioritário  para  viabilizá-la,  provocou
uma  forte  reação  das  elites  agrárias  que  pretendiam  impedir,  através  de  seus
organismos de classe, que esse projeto saísse do papel. 

Segundo Regina Bruno em “Nova República: a violência patronal rural  como
prática de classe”, o I PNRA também criou a expectativa nos movimentos de luta pela
terra,  organizados  em  várias  regiões  do  país,  de  que  esse  problema  histórico,  o
latifúndio, seria finalmente enfrentado.

Rapidamente, disseminou-se, nas associações e sindicatos patronais,
a ideia de que, no contexto da democratização, seria possível uma
profunda e radical transformação da estrutura fundiária. Ao mesmo
tempo, difundia-se a certeza de inevitabilidade de uma verdadeira
guerra no campo devido, sobretudo, a revitalização do movimento de
ocupações de terras, à crescente importância das oposições sindicais
que  começaram  a  se  articular  através  da  Central  Única  dos
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trabalhadores (CUT) e à possível radicalização do movimento sindical
dos trabalhadores rurais (BRUNO, 2003, p. 284 – 310).

O I Plano Nacional de Reforma Agrária apresentado pelo Governo Federal foi
recebido  pelas  entidades  de  classe  dos  latifundiários  como  uma  “declaração  de
guerra”. Se a Nova República abrira a perspectiva da redemocratização política para os
setores  progressistas  da  sociedade  brasileira,  para  os  latifundiários  o  momento
significava a possibilidade de mudanças que não lhes interessavam. 

Foi  naquele  momento  de  embate  que  aconteceu  a  criação  da  União
Democrática Ruralista (UDR) que na Assembleia Constituinte de 1988 consolidou seu
papel como defensora dos interesses dos ruralistas, principalmente pela atuação do
deputado federal Ronaldo Caiado, do Partido da Frente Liberal (PFL), eleito pelo Estado
de Goiás. A União Democrática Ruralista se autodenomina como sendo uma entidade
de  classe  que  se  destina  a  reunir  ruralistas  e  tem  como  princípio  fundamental  a
preservação do direito de propriedade e a manutenção da ordem e do respeito às leis
do país.  

Porém, Regina  Bruno  alerta  em  sua  obra  “Senhores  da  terra,  senhores  da
guerra: a nova face política das elites agroindustriais no Brasil” que a UDR foi além da
organização para impedir a reforma agrária no país:

Apesar  de  ter  nucleado  na  propriedade  fundiária,  a  UDR  não  se
constrói como um mero reflexo de reação ao PNRA. Ela é sem dúvida
uma demonstração de habilidade política surgida de dentro do setor
latifundiário.  O  significado  principal  da  UDR,  hoje,  sobretudo,  é
político-ideológico: é a tentativa de construção de um projeto político
e de uma organização da direita no Brasil (BRUNO, 1997, p. 61).

Na  região  Oeste  do  Paraná,  papel  significativo,  neste  contexto,  coube  às
entidades  organizadas  pelos  grandes  proprietários  rurais,  com  destaque  para  o
Sindicato Rural  Patronal  de  Cascavel  e  a  Sociedade Rural  do Oeste  do Paraná que
atuaram no sentido de construir consenso quanto à necessidade de preservação do
direito  de  propriedade,  de  qualquer  propriedade.  Enquanto  isso,  os  dirigentes  de
cooperativas  pressionavam o governo por  uma política agrícola favorável  ao  setor.
Argumentavam que de nada valia uma nova política agrária sem uma melhor política
agrícola.

Em Cascavel, por exemplo, Salazar Barreiros, então Presidente da Cooperativa
COOPAVEL, criticou o I Plano de Reforma Agrária e a política de preços e de juros do
crédito agrícola do governo federal e afirmou que este deveria incentivar a produção e
a comercialização, “pois do contrário os agricultores só tem a alternativa de venderem
suas propriedades e procurarem os centros urbanos,  eliminando a produtividade e
aumentando o êxodo rural”. (Jornal Hoje, 20/02/1987, p.12)

Se observarmos os dados do Censo Agropecuário do IBGE realizado em 2017,
podemos  perceber  que  a  estrutura  fundiária  brasileira  continua  seu  processo  de
concentração.  Enquanto  4,1  milhões  dos  estabelecimentos  rurais  (81,3%)  no Brasil
possuem até 50 hectares, o que corresponde a 12,8% de toda sua área produtiva, 2,4
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mil  propriedades  com  mais  de  10  mil  hectares  (0,04%)  ocupam  51,8  milhões  de
hectares, ou seja, 14,8% de toda a área produtiva.

O Estado da federação que concentra o maior número de propriedades com
área acima de 10 mil hectares é Mato Grosso (MT) com 868 estabelecimentos, seguido
pelo Estado do Mato Grosso do Sul (MS) com 341 estabelecimentos e o Pará (PA) com
188  estabelecimentos.  Ou  seja,  o  latifúndio  ainda  marca  fortemente  a  estrutura
fundiária do país.

O processo de transformação e modernização pelo qual passou a agricultura no
Brasil a partir do final da década de 1960, exigiu dos produtores novos conhecimentos,
domínio sobre novas técnicas de cultivo e acesso ao crédito e a novos equipamentos e
insumos.  Neste  sentido  foi  de  fundamental  importância  o  papel  “educativo”
desempenhado pelo “extensionismo rural”. 

Sonia  Mendonça  em  “Entidades  Patronais  Agroindustriais  e  a  Política  de
Pesquisa Agropecuária no Brasil (1963 – 2003)”, destacou a participação e inserção dos
interesses  patronais  junto  à  EMBRAPA,  agência  do  Estado  criada  em  1973  e
responsável pela pesquisa agropecuária.

Demonstrou também como a OCB, inicialmente, e a partir de 1993, também a
ABAG, redirecionaram os rumos destas pesquisas em três direções: “a subordinação da
pesquisa  agropecuária  aos  ditames  do  agronegócio;  a  secundarização  da  pesquisa
destinada  à  pequena  produção  e  a  crescente  “privatização”  da  Embrapa”.
(MENDONÇA, 2012, p. 82)

Em  “Estado e Sociedade Civil no Brasil: o Binômio Ocb/Abag e a Embrapa”, a
autora  apresenta  o  histórico  de  criação  da  OCB  e  da  ABAG.  Destaca  como  estas
entidades  patronais  provocaram  um  redirecionamento  na  pesquisa  agropecuária
através  da  Embrapa,  que  desempenhou  importante  papel  na  implantação  das
mudanças  modernizantes  na  agropecuária  brasileira.  Este  processo  modernizante
contribuiu para consolidar a condição de subordinação da produção e dos produtores
ao padrão de acumulação do capital internacional e que por esse motivo trazia em si
contradições não fáceis de conciliar. 

Como fica  patente,  a  EMBRAPA não implicou  tão  somente,  como
toda  a  sua  documentação  parece  querer  nos  convencer,  em
racionalizar atividades e gastos públicos em Pesquisa Agropecuária.
Tampouco ela visou apenas dar consistência institucional à atividade.
Ela  foi  instrumento  do  processo  de  subordinação  da  agricultura  à
lógica  do  capital  internacional.  Face  a  isso,  padeceu,  em  todo  o
período estudado, de uma contradição intrínseca: de um lado, era
constrangida  a  desenvolver  tecnologias  agrícolas  (os  pacotes)  que
induzissem  ao  uso  maciço  de  insumos  modernos  (fertilizantes
químicos,  defensivos,  sementes  melhores,  etc.);  de  outro,  esse
mesmo fator explica porque a Embrapa não foi capaz de desenvolver
tecnologias  distintas  daquelas  impostas  pelo  capital  (MENDONÇA,
2011, p. 12).

Destaca também o papel ativo que as cooperativas passaram a assumir, através
da OCB e da ABAG, tanto na definição de políticas de Estado para o campo brasileiro,
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na crítica à ausência ou indefinição das mesmas, bem como na construção de uma
autoimagem  vinculada  ao  moderno,  eficiente  e  competitivo.  Entrava  em  cena  o
“empresário rural” e consolidava-se o agronegócio como sua expressão. 

Deste modo, pode-se afirmar que os estudos de Regina Bruno e Sonia Regina
de  Mendonça,  além  de  outros  que  poderiam  aqui  ser  citados,  produziram  um
consistente conjunto de fontes,  além de desenvolverem um importante  referencial
para  o  estudo  das  frações  agrárias  da  classe  dominante  no  Brasil.  Suas  pesquisas
impactam e influenciam os estudos sobre o agro e o patronato rural, suas entidades de
classe, sua cultura e as ações organizadas na sociedade civil e junto ao Estado restrito.

No estudo sobre as frações agrárias da classe dominante no Estado do Paraná
podem ser  referenciados  os  estudos  e  as  análises  de  Irene  Spies  Adamy e  Juliana
Valentini. Em suas dissertações de mestrado1, as autoras apresentam estudos sobre
como a fração agrária da classe dominante de Cascavel e Londrina, respectivamente,
se organizaram e mobilizaram diversos  segmentos  sociais  a  fim de estabelecer sua
condição hegemônica, por vezes marcada por disputas e confrontos. 

As relações sociais de produção predominantes no campo brasileiro e na sua
configuração na região Oeste do Paraná2 foram sendo construídas a partir da década
de 1960. Desde a década de 1980, estas relações foram se consolidando a partir da
reorganização produtiva implantada pelas políticas de Estado, em consonância com as
classes dominantes no campo. 

A  mecanização  da  agricultura,  a  criação  dos  complexos  agroindustriais  e  o
crescente fortalecimento das cooperativas expressam o modo de organizar a produção
regional e nacional. A classe patronal rural, apesar de sua subordinação aos ditames
dos grandes conglomerados multinacionais e ao capital financeiro, coordenou e deu
direção a estas mudanças. 

Para uma abordagem a partir dos sujeitos e das frações de classe no Oeste do
Paraná, faz-se necessário buscar compreender o processo de ocupação, colonização e
titulação  das  terras  no  Oeste  do  Paraná,  mais  especificamente  no  município  de
Cascavel.  Tendo  como  ponto  de  partida  a  privatização  de  terras  públicas  e  a
constituição das grandes propriedades rurais e destacando como, historicamente, esse
processo  foi  construído  e  reconstruído,  pode-se  entender  sua  contribuição  para  a
formação  de  uma  fração  agrária,  hoje  integrada  ao  agronegócio  e  às  atividades
urbanas,  o  que  lhe  confere  a  capacidade  de  intervir  significativamente  na  vida
econômica e política da região. 

Neste processo, é importante também identificar como essa classe construiu e
constrói  práticas e discursos para legitimar sua condição, através da elaboração de
uma “história oficial” que estabelece marcos históricos e divisores entre o passado e o
1 Irene Spies Adamy estudou e apresentou a organização da fração agropecuarista de Cascavel e entorno em sua
dissertação de mestrado: “Formação e organização política da classe dominante agrária: a Sociedade Rural do Oeste
do  Paraná”,  defendida  em 2010  pela  Universidade  Estadual  do  Oeste  do  Paraná,  Marechal  Cândido  Rondon.
Disponível em http://tede.unioeste.br/handle/tede/1761
Juliana Valentini em sua dissertação de mestrado: “Sociedade Rural do Paraná: organização e atuação da fração
agrária da classe dominante regional”,  estudou a fração agrária da classe dominante em Londrina, no Norte do
Paraná.  Defendida  em 2014  pela  Universidade  Estadual  do  Oeste  do  Paraná,  Marechal  Cândido Rondon,  está
disponível em http://tede.unioeste.br/handle/tede/1699
2 Para conhecer alguns dados sobre o Oeste do Paraná, acessar: https://indicadores.oesteemdesenvolvimento.com.-
br/  Há disponível também um vídeo institucional sobre o Oeste do Paraná em: https://www.oesteemdesenvolvi-
mento.com.br/forum/agenda
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presente (Cascavel sem lei x Cascavel com lei); (antigo x moderno). Alceu Sperança3,
seu principal difusor, além de diferentes meios de comunicação que possuem vínculos
familiares e de propriedade, além de vínculos políticos e ideológicos com essa fração
de classe.

Para  compreender  como  se  desenvolveu  este  processo,  se  faz  necessário
conhecer as bases materiais sobre as quais esta fração de classe se constituiu e se
consolidou, além dos embates travados a fim de manter sua condição. 

Esta abordagem é possível  e o caminho da pesquisa pode iniciar a partir da
identificação desta base material, de sua atuação nas relações de produção, de suas
entidades de classe, de seus instrumentos e ações de luta. Importa também a análise
dos  discursos  proferidos  por  seus  representantes  e/ou  meios  de  divulgação  na
sociedade  civil,  voltados  a  promover  o  consenso  em  torno  do  seu  projeto  social,
econômico, político e cultural (visão de mundo). 

Portanto, há uma possibilidade que se apresenta para uma nova interpretação
da história da região Oeste do Paraná, a partir das frações de classe. O estudo de sua
organização no espaço da produção e em suas entidades representativas, a exemplo
da pesquisa já citada sobre a entidade de organização e representação política dos
pecuaristas de Cascavel e entorno, a Sociedade Rural do Oeste (SRO).

Uma vez que os proprietários rurais, bem como os setores urbanos da região,
têm  buscado,  historicamente,  diferentes  formas  de  organização  e  representação
política, no intuito de defender seus interesses e manter sua condição e posição de
classe, 

A região Oeste do Paraná e sua sociedade não podem ser consideradas como
um todo homogêneo e harmonioso, mas como espaço permeado pela diversidade de
relações, especificidades e conflitos intrarregionais de classe que marcaram e ainda
marcam sua constituição econômica, política, social  e cultural. É a partir da análise
destas condições históricas que é possível compreender a formação de uma fração de
classe dominante ligada à produção agropecuária no Oeste do Paraná.

A  ocupação  e  a  titulação  da  terra,  a  se  considerar  como  ali  foi  realizada,
favoreceu  a  formação  de  uma estrutura  fundiária  com forte  presença  de  grandes
propriedades rurais. O modelo agropecuário, implantado a partir do final da década de
1960 também exerceu forte pressão sobre a expropriação de pequenos agricultores,
contribuindo para o aumento na concentração fundiária na região.

Sobre a especificidade da estrutura fundiária de Cascavel não se pode deixar de
considerar que um número significativo dos grandes proprietários rurais estende suas
propriedades também para municípios vizinhos4, destinadas à agropecuária, seja para
o desenvolvimento do processo de produção de modo integral ou parcial.  Algumas
destas  propriedades  foram  estabelecidas  no  início  da  colonização  dirigida  quando

3 Alceu Sperança é jornalista e escritor. Tem sob sua guarda um extenso acervo de fontes documentais sobre o início
da História de Cascavel. É considerado como referência obrigatória para os pesquisadores da história de Cascavel. É
referenciado também como o memorialista da cidade. As suas narrativas têm fundamentado as análises sobre a
história  de Cascavel  em matérias  especiais publicadas em jornais  e revistas  locais,  na elaboração de materiais
didáticos destinados  aos alunos  da Rede Municipal  de  Ensino,  em artigos  científicos publicados e  também em
pesquisas acadêmicas. 
4 Algumas áreas foram desmembradas de Cascavel, mas outras são oriundos e/ou se localizam no ex-território Oeste
de Laranjeiras do Sul. Tratando-se da localização geográfica, o território da classe patronal rural cascavelense está
no triângulo que forma a grande região Oeste entre os Rios Piquiri e Iguaçu.
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compunham  o  espaço  de  atuação  de  empresas  imobiliárias,  de  madeireiras  e  de
grileiros. 

A partir da década de 1990,  profissionais  liberais  e empresários passaram a
investir recursos na aquisição de áreas rurais, conferindo aos agropecuaristas da região
um  novo  e  dinâmico  perfil  econômico  e  sociocultural.  São  engenheiros,  médicos,
dentistas  e  advogados  que  diversificaram  suas  atividades  e  investiram  o  capital
oriundo de suas atividades na aquisição de terras, tanto no Oeste do Paraná como em
outras regiões do Estado e do Brasil,  além de ampliar a sua atuação sobre diversos
setores  da  economia.  Afora  o  setor  primário,  também  a  indústria  e  os  serviços
passaram a ser alvo de seus investimentos.

Portanto,  o  modo  como  ocorreu  o  processo  de  definição  e  redefinição  da
propriedade  e  o  modelo  de  uso  da  terra  no  Oeste  do  Paraná,  especialmente  em
Cascavel,  foi  determinante  para  a  formação  de  uma  fração  agrária  ou  de  origem
agrária, com forte organização na sociedade civil e atuação na sociedade política. São
demonstrativos de sua força econômica, organização e articulação política, a presença
de prefeitos, vereadores, deputados, senadores e ocupantes de cargos em secretarias
e  ministérios  e  em  agências  da  sociedade  civil  e  organizações  de  classe,  rurais  e
urbanas, oriundos deste setor. 

Do mesmo modo, com a difusão de um discurso de valorização do agronegócio,
buscam  legitimar  essas  ações  e  viabilizar  recursos  para  o  desenvolvimento  e
modernização econômica do setor.  

No contexto atual, está cada vez mais difícil especificar o que é rural e o que é
urbano, apesar de cada espaço, enquanto construção sócio-histórica, ainda apresentar
um conjunto de condições e relações específicas e particularidades. Na medida em que
as  relações  capitalistas  de  produção  se  tornaram  mais  complexas  e  abrangentes,
engendraram-se também no espaço rural, de modo complexo e integrado e os sujeitos
que nele  vivem,  ampliam suas  relações  com a  sociedade  do consumo,  antes  mais
específicas e explícitas no mundo urbano. 

As  transformações  ocorridas  no  campo  brasileiro  nas  últimas  décadas,
principalmente no processo produtivo,  podem ser observadas  em diversos setores.
Tornam-se mais evidentes na incorporação de novas tecnologias em equipamentos,
nos  insumos  utilizados,  na  produção  de  variedades  de  sementes,  na  produção
agropecuária  voltada,  cada  vez mais,  ao  mercado  e  à  acumulação  de capital  e  na
expansão do uso da mão de obra assalariada, principalmente nas agroindústrias. 

Este  processo  é  conduzido  pela  classe  patronal,  através  das  cooperativas
agroindustriais  e  das  grandes  empresas  do  agronegócio  que  na  sua  maioria  são
multinacionais  atuando  em  diferentes  segmentos  da  economia,  inclusive  o  setor
financeiro.

É possível afirmar que há uma fração agrária da classe dominante no Oeste do
Paraná,  ou  mais  objetivamente,  uma  fração  de  origem  agrária.  Esta  assim  se
apresenta,  por  possuir  o  domínio  da  propriedade  da  terra,  por  definir  o  modelo
produtivo (ainda que de modo subalterno) e pela sua forte organização e atuação
política, seja na sociedade civil ou no Estado restrito. 

Também por articular-se em estreitos e restritos vínculos familiares com outros
segmentos  da  economia  regional,  possibilitando  o  controle  sobre  a  produção,
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transformação e comercialização. Vinculam os resultados do agronegócio ao comércio
de máquinas e equipamentos, à especulação imobiliária, à valorização do solo urbano,
dos aluguéis, de imóveis e outros bens e serviços.

A classe patronal rural ou de origem rural na região de Cascavel e entorno, tem
forte  tradição  de  organização  e  atuação  em  diferentes  entidades  locais  de
representação político-social.  Vincula-se a entidades, inclusive empresariais, como a
Federação  da  Agricultura  do  Estado  do  Paraná  (FAEP)  e  a  Organização  das
Cooperativas do Estado do Paraná (OCEPAR), por exemplo. Preocupa-se também em
ocupar  espaços  do  poder  institucional  como  pode  ser  observado  no  quadro  01,
elaborado com base nas informações do livro de Alceu Sperança (1992) e do Portal do
Município de Cascavel, onde se apresentam as relações nominais dos administradores
de Cascavel desde o ano de 1938, quando ainda era distrito de Foz do Iguaçu.

Quadro 01: Administradores do município de Cascavel
NOME PERÍODO FUNÇÃO PARTIDO TRAJETÓRIA/BIOGRAFIA

José Silvério de
Oliveira

1938 a 1949 Subprefeito PSD Considerado  o  fundador  de  Cascavel;
nasceu  em  Guarapuava;  foi
comerciante,  ervateiro,  agricultor  e
madeireiro.

Manoel Ludgero
Pompeu

1949 a 1952 Subprefeito - Nasceu em Nonoai – RS; Madeireiro e
atuou na abertura  de ruas  e rodovias
que facilitaram a colonização da região.

José Neves
Formigheri

1952 a 1956 Prefeito  e
vereador  na
legislatura
seguinte

PTB Nasceu  em  Marcelino  Ramos  –  RS;
Empresário  do  setor  madeireiro  e
agropecuarista.

Helberto Edwino
Schwart

1956 a 1960 Prefeito  e
vereador  na
legislatura
anterior

PTB Nasceu em Taquara – RS; comerciante
e  empresário  do  setor  madeireiro
(sócio de Florêncio Galafassi).

Otacílio Mion 1960 a 1964 e
1969 a 1973

Prefeito PTB e
ARENA

Agricultor  e  empresário  do  ramo  de
cartórios.

Odilon Correia
Reinhardt

1964 a 1969 Prefeito PTB Nasceu  em  Curitiba  -  PR;  Advogado;
assessor  jurídico  da  prefeitura  na
gestão Formigheri.

Pedro Mufatto 1973 a 1977 Vereador  e
prefeito

ARENA Nasceu em Irati – PR; Agropecuarista e
empresário  do  ramo  atacadista  e  de
supermercados.

Jacy Miguel
Scanagatta

1977 a 1983 Prefeito,  vice-
prefeito  e
deputado
constituinte
em 19865

ARENA
PDS, PFL e

PDT

Nasceu em Erechin–RS; agropecuarista;
Empresário  do  ramo  madeireiro,
construção  civil;  hoteleiro;
equipamentos  e  máquinas  agrícolas,
revenda de automóveis e comunicação.

5  “Foi indicado membro titular da Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias,
da Comissão da Ordem Social, e suplente da Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios, e da Comissão da
Organização do Estado. Nas principais votações/ da Assembleia Nacional Constituinte votou contra o rompimento
de  relações  diplomáticas  com  países  onde  vigora  política  de  discriminação  racial,  a  limitação  do  direito  de
propriedade  privada,  o mandado de segurança  coletivo,  a remuneração 50% superior  para  o trabalho extra,  a
jornada semanal de 40 horas, o turno ininterrupto de seis horas, a unicidade sindical, a soberania popular, o voto
aos 16 anos, o limite de 12% ao ano para os juros reais, a limitação dos encargos da dívida externa, a criação de um
fundo de apoio à reforma agrária e a desapropriação da propriedade produtiva. Votou a favor da pena de morte, do
presidencialismo, do mandato de cinco anos para o presidente José Sarney e da legalização do jogo do bicho”.
Disponível em: (http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/jaci-miguel-scanagatta).  Acessado
em 09 dez. 2019.
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Fidelcino
Tolentino

1983 a 1988
1993 a 1996

Vereador,
Deputado
estadual  e
prefeito

MDB Nasceu  em  Santo  Anastácio-SP,
Advogado.

Salazar Barreiros 1989 a 1992
1997 a 2000

Prefeito PMDB
PP

Nasceu  em  Getulina-SP,  Advogado;
agropecuarista;  presidente  da
Coopavel.

Edgar Bueno 2001 a 2004
2009 a 2012
2013 a 2016

Prefeito e
Deputado
estadual6 

PDT Nasceu  em  Marcelino  Ramos-RS;
Empresário,  e  agropecuarista;  1º
presidente do CDL; presidente do Tuiuti
Esporte Clube; presidente da ACIC e da
SRO;  Secretário  para  Assuntos
Estratégicos do governo do Estado do
Paraná (a partir de 2017),

Lisias Tomé 2005 a 2008 Prefeito PSDC Nasceu  em  Uberaba-MG;  Médico  e
proprietário rural.

Leonaldo
Paranhos

2017 Prefeito,
deputado
Estadual, vice-
prefeito,
vereador

PSC Nasceu  em  Paraíso  do  Norte–PR;
empresário,  foi  militante  estudantil  e
Assessor do prefeito Edgar Bueno.

Quadro organizado pela autora.

Os segmentos do campo, da indústria e dos serviços, em diferentes momentos,
quando  questões  fundamentais  à  manutenção  da  ordem  social  se  apresentavam,
punham  de  lado  seus  objetivos  específicos  e/ou  divergências  e  uniam-se  para
fortalecerem suas ações. 

A Associação Comercial  e  Industrial  de  Cascavel  (ACIC),  em ações  conjuntas
com o Sindicato Rural Patronal (SPR) e a Sociedade Rural do Oeste (SRO), por muitas
vezes  saiu  em  defesa  do  direito  de  propriedade  da  terra.  Quando  este  era
questionado, como nos casos da ocupação da área da Syngenta Seeds ou do processo
judicial  que  questionou  o  direito  da  Araupel  sobre  uma  grande  área  de  terra
pertencente à União ou ainda em discussões sobre demarcação de terras indígenas na
região seu posicionamento é enfático no sentido de garantir a defesa da propriedade
privada.  Documentos  como  “Carta  Aberta”  à  população,  atos  públicos,  tratoraços,
posicionamentos na imprensa e pressão junto aos órgãos do Estado fazem parte de
suas ações e atuações.

Percebe-se  essa  inter-relação  também  quando  se  observa  a  estrutura
administrativa  da  Associação  Comercial  e  Industrial  de  Cascavel  que  tem  em  sua
Diretoria Executiva o cargo de vice-presidente para assuntos do agronegócio, ocupado
na gestão 2017/2018 pelo Presidente da Coopavel e da Credicoopavel, Dilvo Grolli.  O
cargo de diretor  secretário  é  ocupado  por  Gilson  Luiz  Anizelli,  superintendente da
Cotriguaçu e a diretoria de assuntos governamentais é ocupada pelo atual presidente
do Sindicato Rural  Patronal  de Cascavel,  Paulo Roberto Orso que ocupa também o
cargo de conselheiro fiscal efetivo na Credicoopavel. 

Também a Sociedade  Rural  do Oeste  e outras  entidades da  classe  patronal
participam na unificação de reivindicações ligadas  ao setor agropecuário.  Somando

6  Na Assembleia  Legislativa  faz  parte  das  seguintes  comissões:  Agricultura  (presidente),  Indústria  e  Comércio
(presidente),  Constituição  e  Justiça.  Finanças,  Educação,  Cultura  e  Esportes,  Terras,  Imigração  e  Colonização,
Tomada  de  Contas,  Saúde  Pública,  Ecologia  e  Meio  Ambiente,  Direitos  Humanos  e  Cidadania.  Disponível em
http://www.alep.pr.gov.br/deputados/perfil/401-Edgar-Bueno.
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forças junto à sociedade civil empresarial, pressionam o Estado e influenciam a opinião
pública,  situação que ficou evidente pelo seu posicionamento durante a greve dos
caminhoneiros no mês de maio de 2018. 

Enquanto a Coopavel apresentava relatórios sobre os prejuízos econômicos e fi-
nanceiros causados pela paralisação, outras entidades, que inicialmente manifestavam
seu apoio às reivindicações da categoria e das transportadoras, mudaram seu posicio-
namento através de “comunicado oficial” assinado e publicado amplamente.

As lideranças se deslocam entre as diferentes entidades, o que demonstra a sua
consciência  de  classe  e  a  interação  entre  as  diferentes  atividades  e  setores  da
economia aos quais estão inseridos regionalmente. Apesar de atuarem em atividades
específicas, quando sua condição está sendo desafiada, unem-se em torno da mesma
causa.

Vale  destacar  também  que  grande  parte  destas  lideranças  que  atuam  em
entidades  não vinculadas  diretamente  a  alguma atividade  rural,  têm sua origem e
atuação em atividades ligadas a propriedade da terra.

A  autoidentificação  de  um  Grupo  dos  8  (G8)  formado  pela  Associação
Comercial e Industrial de Cascavel (ACIC), Associação de Microempresas e Empresas de
Pequeno  Porte  do  Oeste  do  Paraná  (AMIC),  a  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  –
subseção de Cascavel (OAB), O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Oeste do
Paraná (Sinduscon/Oeste-PR), Sindicato Rural Patronal (SRP), Sindicato dos Lojistas do
Comércio  Varejista  (SINDILOGISTA),  Sociedade  Rural  do  Oeste  do  Paraná  (SRO),
Câmara  de  Dirigentes  Lojistas  de  Cascavel  (CDL)  e  Coordenadoria  das  Associações
Comerciais e Empresariais do Oeste do Paraná (CACIOPAR) é mais uma expressão da
organização da classe patronal  que em momentos de tensão,  une forças e articula
soluções de modo conjunto, como é possível observar no quadro 02.

Quadro 02: Relação de entidades da classe patronal de Cascavel
Entidades do

G8 
Missão Lideranças Trajetória

ACIC Integrar a classe empresari-
al, assistir e envolver o qua-
dro  associativo  em  ações
para o seu desenvolvimento
econômico,  tecnológico  e
social.

Gilberto  Mayer,  Nelson  Mene-
gatti, Hylo Bresolin,  João Destro,
Plínio  Destro,  Oli  Sarolli,  Edgar
Bueno,  Dércio  Galafassi,  Pedro
Luiz Boaretto, Álvaro Largura, Ed-
son  José  de  Vasconcelos  entre
outros.

Foi  criada  em
1960  e  seu  pri-
meiro  presidente
foi Altamir Silva.

AMIC Facilitar  o  desenvolvimento
sustentável  das  organiza-
ções e a união dos associa-
dos,  através  de  projetos,
parcerias  e  interface  junto
ao Poder Público, viabilizan-
do produtos e serviços que
agregam valor aos negócios,
fortalecendo  a  classe  em-
presarial.

Jorge Luiz dos Santos, Celso Beli-
vacqua, Gilmar Carpenedo.

Foi  fundada  no
dia 25 de maio de
1984

OAB Assistir  de  imediato  qual-
quer  membro  da  OAB  que
esteja  sofrendo ameaça ou

Octacílio  Ribeiro  da  Silva,  Mario
Katuo Kato, Edi Siliprandi, Altami-
ro  José  dos  Santos,  Antonio  Ar-

Foi  criada  em
1964.
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efetiva violação aos direitos,
prerrogativas  e  exercício
profissionais; verificar os ca-
sos  de  exercício  ilegal  da
profissão, representando ao
Presidente  do  Conselho
para a tomada de medidas
policiais ou judiciais que se
fizerem  necessárias,  entre
outros.

naldo de Bona, Juarez Alberto Di-
etrich,  Armando  Luis  Marcon,
Maurício Monteiro de Barros Vi-
eira, Antonio Linares Filho, Neril-
da Bittencourt Vendrame, Marcos
Vinícius Dacol Boschirolli, Luciano
Braga  Cortes,  Juliano  Huck  Mur-
bach,  Charles  Daniel  Duvoisin  e
Jurandir Ricardo Parzianello Juni-
or.  

SINDUSCON Estudar,  coordenar,  prote-
ger e representar legalmen-
te as indústrias da constru-
ção,  tendo  como  intuito  o
fortalecimento do setor e a
implantação  de  serviços  e
atividades  que  atendam  às
necessidades  das  empresas
associadas.

Edson José de Vasconcelos,  José
Vidal Boaretto, Eduardo Sciarra,

Foi  criado  em
1993

SRP Cuidando de quem ajuda a
alimentar o mundo (Faep)

Paulo Roberto Orso,  Nelson Me-
negatti

SRO Eduardo  Sciarra,  Edgar  Bueno,
Alessandro Meneghel 

Criada em 1980

CDL Servir, representar e fortale-
cer o comércio de Cascavel,
contribuindo para o desen-
vol-vimento social e econô-
mico da comunidade.

Edgar Bueno, Samoel Antonio de
Mattos Júnior 

Criada em 1978

SINDILOJAS Sindicato  dos  lojistas  e  co-
mércio varejista de Cascavel
e região Oeste do Paraná.

Paulo Beal,  Leopoldo Furlan, Da-
niel Pegoraro. Plinio Destro.

Há  mais  de  30
anos

CACIOPAR Integrar, fortalecer e repre-
sentar  as  ACES,  visando  o
desenvolvimento  socioeco-
nômico do Oeste do Paraná.

Hylo  Bresolin,  Eduardo  Sciarra,
Alci Rotta Júnior, Oli Sarolli, João
Destro 

Criada  em  3  de
abril de 1976.

Quadro organizado pela autora.

Esta  compreensão  acerca  da  necessidade  de  organização  em  torno  de
interesses comuns levou as diferentes frações da classe dominante regional, urbanas e
rurais, do Oeste do Paraná a organizarem o Programa Oeste em Desenvolvimento.

O “Programa Oeste em Desenvolvimento” (POD) começou a ser organizado em
2012 com a  finalidade de buscar  estratégias  de desenvolvimento para  o  Oeste  do
Paraná  de modo integrado,  constituindo-se  em um grande  fórum de discussão  de
projetos para o desenvolvimento regional.
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O projeto foi  de iniciativa da  Caciopar,  da Itaipu  Binacional,  do PTI  (Parque
Tecnológico Itaipu), da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (Amop) e do
SEBRAE.  A estas  entidades e  instituições  foram se  somando a Unioeste,  o Sistema
Cooperativo do Paraná,  o  Show Rural  Coopavel  e  hoje  são mais de 60 instituições
públicas  e  privadas  que  pretendem,  a  partir  dos  recursos  disponíveis,  desenvolver
práticas que possam ampliar a agregação de valor às cadeias produtivas. Defendem
assim,  a  capacidade competitiva das  empresas,  superando,  de modo articulado,  as
fragilidades encontradas ao longo do processo produtivo. 

Apesar de se constituir como um Programa que visa planejar e desencadear
ações para o desenvolvimento de atividades à nível regional, as ações são propostas à
nível municipal levando em consideração as suas características econômicas e sociais,
as suas necessidades e potencialidades. Estas ações buscam desencadear práticas que
possibilitem ampliar  a  geração  e  a  agregação  de  valor  à  produção,  em  diferentes
segmentos da economia.

O  Programa  se  propõe  fundamentalmente,  ser  um  coletivo  que  analise  as
condições ou fragilidades para o desenvolvimento regional e que propõe soluções ou
alternativas frente as estas questões.

Segundo  consta  em  sua  página  institucional,  o  Programa  Oeste  em
Desenvolvimento  tem  a  intenção  de  propor  e  incentivar  estratégias  de
desenvolvimento  em  tecnologias  e  inovações  articuladas  às  diversas  atividades
econômicas e que possam atrair novos investimentos. Buscam melhorar o ambiente
para  pequenos  negócios  e  assim  promover  o  desenvolvimento  econômico  e  a
qualidade de vida da população:

[…]  é  uma  ação  de  Governança  Regional  que  busca  promover  o
desenvolvimento  econômico  da  região  por  meio  de  um  processo
participativo,  fomentando  no  território,  a  cooperação  entre  os
atores, públicos e privados, para o planejamento e a implementação
de uma estratégia de desenvolvimento integrada (POD, 2019).

Os setores da economia regional que foram selecionados como prioritários pelo
Programa  no  “Fórum”  foram  os  seguintes:  material  de  transporte,  turismo,
agroalimentar e proteína animal. A mesa diretora na gestão 2017-2018 era composta
pelo empresário e conselheiro da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu
(ACIFI) Danilo Vendruscolo e pelo diretor da Cooperativa Central Frimesa, Elias Zydek.

Entre  as  defesas  realizadas  pelas  entidades  que  compõem  o  POD  está  a
necessidade de investimento na logística de transportes, a qual estaria dependente do
modal rodoviário. Defendem a ampliação de ferrovias e hidrovias que diminuiriam o
custo final de produção e ampliariam a competitividade dos produtos regionais.

Apesar  de inicialmente propor  a  criação de possibilidades  que dinamizem a
economia regional,  nas  ações sugeridas,  fica evidente a prioridade estabelecida ao
agronegócio e sua organização na região.

Nas  atividades  elencadas  como  referência  para  demonstrar  o  potencial
econômico da região e a possibilidade de atrair novos investimentos, o destaque está
em  atividades  deste  setor,  como  fica  evidente  na  entrevista  dada  por  Danilo
Ventruscolo, seu presidente em 2017, em 2018 e reeleito para os próximos dois anos.
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Questionado sobre quais seriam os segmentos produtivos mais expressivos da
região Oeste, respondeu:

Podemos  nos  orgulhar  que  no  Oeste  do  Paraná  aplicamos  as
melhores tecnologias mundiais na produção de suínos, com inúmeros
projetos para termos essa produção sustentável a longo prazo. Outra
cadeia  produtiva  que  vem  ganhando  destaque  com  potencial
extraordinário de crescimento é a produção de peixes. Temos todas
as  condições  favoráveis,  como  água  em  abundância,  clima  e
produtores dispostos a investir. O Oeste do Paraná vem se tornando
referência  na  conversão  de  proteína  vegetal  em  animal.  Isto  é,
agregar  valor  aos  produtos,  criando  mais  empregos  e  renda  na
região. Outra cadeia com potencial muito grande de crescimento são
as  energias  renováveis.  Temos  a  capacidade  e  tecnologia  para
transformarmos  os  dejetos  das  principais  cadeias  produtivas  do
Oeste em energia limpa. O produtor rural pode produzir a sua própria
energia,  de  maneira  sustentável  e  autossuficiente  (VENTRUSCULO,
2018).

As lideranças do POD defendem também que uma das suas ações deve ser a
organização política da região em torno de lideranças que possam representar seus
interesses  junto  ao  Estado  restrito,  tanto  a  nível  local,  estadual  e  federal,  não
necessariamente ocupando cargos ou exercendo mandatos. 

A  organização  do  Programa  se  propõe  a  ser  um  importante  organismo  da
sociedade civil com força política para reivindicar junto ao Estado, as demandas dos
diferentes segmentos da economia regional como por exemplo: a nova Ferroeste e o
novo aeroporto regional. 

O Programa representa, portanto mais uma força organizada da sociedade civil,
de iniciativa privada, que tem a capacidade de propor e realizar os encaminhamentos
necessários aos diferentes segmentos da economia regional.

O  desenvolvimento  de  um  projeto  econômico  regional  permite  à  classe
patronal de origem agrária não apenas gerenciar as suas propriedades, mas, através
das  cooperativas,  gerenciar  a  produção.  As  cooperativas,  entendidas  aqui  como
empresas inseridas e articuladas às relações capitalistas de produção, tornam possível
a  organização  da  produção  dos  seus  associados  e  integrados.  Organizam  a  sua
produção e a dos demais, daqueles que na prática, não tem outra opção: associam-se
ou integram-se às cooperativas ou ficam “à própria sorte”.

Se o agronegócio brasileiro possui uma forte dependência para com os grandes
conglomerados deste segmento da economia mundial, o que se evidencia no Oeste do
Paraná,  é  que,  através  das  cooperativas7,  a  classe  patronal  rural  tem  investido
fortemente,  ainda  que  com  recursos  oriundos  de  financiamentos  junto  à  bancos
públicos e privados, no desenvolvimento de ações que possibilitem ampliar o controle
sobre  toda  a  cadeia  produtiva  de  cereais  e  de  proteína  animal.  Busca-se
autossuficiência,  apesar  das  limitações  que  ainda  persistem.  O  fato  é  que  se

7  As cooperativas, em específico a Coopavel, foram o objeto de estudo da tese de Irene Spies Adamy sob o título
“Terra, poder e cooperativismo no Oeste do Paraná: O caso da Coopavel”, defendida em 2018 pela Universidade
Estadual do Oeste do Paraná, Marechal Cândido Rondon. Disponível em http://tede.unioeste.br/handle/tede/4702.
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constituíram como empresas competitivas junto ao mercado internacional, visto que
disputam e conquistam mercados em todas as regiões do país e do mundo.

A  região  Oeste  do  Paraná  tem  no  agronegócio  a  base  de  sua  formação  e
atuação econômica, o que impacta a sua organização social e cultural. O Oeste possui
uma economia dinâmica e fortemente inserida no mercado nacional e mundial, sendo
competitiva principalmente na produção de cereais, carnes de frango e suínos, leite e
seus derivados.

O agronegócio é apenas uma das expressões do poder econômico desta fração
da  classe  dominante  de  origem  agrária.  Hoje  ela  está  inserida  na  dinâmica  da
economia  como  um  todo,  tendo  sob  o  seu  domínio  também  outros  setores
importantes  da  economia  local  e  regional:  agricultura,  pecuária,  agroindústria,
produção de sementes, adubos e ração animal para o mercado regional, nacional ou
para  exportação  e  empresas  urbanas  do  setor  metalomecânico,  atacadista  e
supermercadista, de maquinários e equipamentos, de sementes e defensivos agrícolas,
além de serviços imobiliários e de construção civil, na área da saúde e da Educação.

O capital  acumulado  com o uso  da  terra  passou a  ser  investido em outras
atividades, garantindo forte influência nas relações de poder a nível regional.
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Resumo: Esse texto traz reflexões a partir do histórico da expropriação e da grilagem de terra
no Centro-Sul paranaense, sobretudo dos imóveis Pinhal Ralo e Rio das Cobras que juntos
formaram o maior latifúndio de área concentrada do Sul do Brasil, sob domínio da empresa
madeireira  Araupel  S.A.  (HAMMEL,  2020).  O  processo  de  concentração  dessas  terras  e  a
violência contra a população local está inserida na lógica de colonização da fronteira oeste do
Paraná, ou tríplice fronteira entre o Brasil, Argentina e Paraguai. Ele sistematiza a grilagem de
terras públicas nacionais feitas por agentes e servidores do Estado e também da União. Está
centrado na pesquisa de textos sistematizados sobre a temática (teses, dissertações e artigos),
documentos e fontes levantadas na escrita da tese “Luta camponesa pela terra no latifúndio
da  Araupel:  um  estudo  do  histórico  dominial,  práticas  de  grilagem  e  vidas  camponesas”
(HAMMEL, 2020) (mapas, cadeia dominial, processos civis e criminais, reportagem de jornais,
revistas da época, dentre outros),  em inquéritos e processos movidos no Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA/PR), no Ministério Público do Paraná (MP) e em mapas
e registros históricos coletados junto ao Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná
(ITCG). Na sistematização elencaram-se os conflitos agrários que de certa forma estiveram no
epicentro das políticas agrárias e que em alguma medida esteve relacionada à área de estudo,
buscando desvelar  o  jogo  de  interesses,  as  principais  formas  de  grilagem e  as  formas  de
resistência camponesa. Identificamos que a história de violência e luta que marca a questão
agrária  no  Centro-Sul  paranaense  está  associada  à  história  de  colonização  e  apropriação
privada de imóveis públicos em faixas de fronteiras, realizada por pessoas ligadas ao executivo
do  governo  do  Estado  do  Paraná  do  período.  Além  disso,  a  legislação  e  as  concessões
destinadas  a  construção  de  ferrovias  nacionais  e  a  ação  de  políticos  e  grupos  familiares
tradicionais/locais estão  no  ápice  da  expropriação,  expulsão  e  violência  praticadas  contra
indígenas e camponeses nesse território.

Introdução

O conflito agrário no Centro-Sul paranaense, sobretudo nas áreas do latifúndio
ARAUPEL S.A, é consequência da concentração de terras dentro da área de fronteira. A
região tornou-se palco de um interminável conflito judicial que implica um cotidiano
de ameaças, perseguições e mortes de camponeses Sem Terras, sobretudo daqueles
assentados ou acampados nos imóveis Pinhal Ralo e Rio das Cobras. Esse quadro tem

* DOI
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contribuído para os elevados índices de violência registrados naquela região do Paraná
nos últimos anos, mais precisamente entre 2014-2021.

Os imóveis Pinhal Ralo e Rio das Cobras concentram juntos uma área contínua
de mais de 100 mil hectares de terra nestes cinco municípios da mesorregião Centro-
Sul  do  estado do Paraná:  Rio  Bonito  do Iguaçu,  Nova  Laranjeiras,  Espigão  Alto  do
Iguaçu,  Quedas  do  Iguaçu  e  Três  Barras  do  Iguaçu.  Essas  áreas  passaram  a  ser
controladas pela família Giacomet e Marodin a partir do início da década de 1970
(HAMMEL,  2020),  quando  grupos  controlados  por  essas  famílias  e  pelo  banco
Maisonnave compraram 112 mil hectares de terra no “sudoeste paranaense” (GARCIA,
1990) dos empresários paulistas José Ermírio de Moraes e Paulo Pereira Ignácio. Desde
então foram acirrados os conflitos pela terra entre indígenas, caboclos que ali viviam
com os ditos proprietários. 

Este capítulo é resultado de pesquisas recentes desenvolvidas no processo de
doutorado em história “Luta camponesa pela terra no latifúndio ARAUPEL: um estudo
do histórico dominial, práticas de grilagem e vidas camponesas”, desenvolvido entre os
anos de 2016 e 2020 no Programa de Pós Graduação em História, da Universidade
Estadual  do  Oeste  do Paraná  -  UNIOESTE,  campus Marechal  Cândido Rondon,  que
problematizou o histórico dominial dos imóveis Pinhal Ralo e Rio das Cobras.

A história fundiária do Centro-Sul paranaense destaca-se pela grande extensão
de terras e de dezenas de títulos emitidos pelo Estado do Paraná com indícios de vícios
de origem em razão de atos ilegais cometidos por ocupantes de altos cargos públicos
associados a latifundiários, grandes colonizadoras e companhias ferroviárias como a
Brazil  Railway  Company1.  Entre  os  anos  de  1930-1940  várias  ações  foram
empreendidas como forma de coibir a ação de estrangeiros, argentinos e paraguaios,
nessas  terras.  Nesse  período,  a  companhia  de  colonização  Mercantil  Paranaense
vendeu o imóvel Rio das Cobras para os empresários paulistas José Ermírio de Moraes
e Paulo Pereira Ignácio que também compraram a área vizinha, o imóvel Pinhal Ralo,
dos Herdeiros da Baroneza de Limeira. 

A localização dos imóveis em Faixa de Fronteira, a venda sem autorização do
Conselho  Nacional  de  Segurança  e  as  divergências  entre  a  legislação  nacional  e
estadual são alguns dos argumentos que figuram nos litígios intermináveis entre União
e o Estado sob as terras em disputas, além das concessões irregulares há registros de
grilos cometidos nos imóveis em questão (OLIVEIRA, 2019; HAMMEL, 2020).  Através
de registro e certidões que compõe o histórico dominial  verificou-se  uma rede de
concessões a companhias colonizadoras em troca de uma rede de influência e poder
de famílias cujo sobrenome (rede de parentesco)  figura até  início do século 21 na
política local, regional e estadual (OLIVEIRA R. 2012).

No estudo sobre a privatização de terras públicas paranaenses, apurou-se que
Manoel  Ribas,  nomeado governador/Interventor  do Paraná pelo presidente Getúlio
Vargas no início da década de trinta, identificou em relatório sobre as terras devolutas
paranaenses,  grosso  modo,  dois  conjuntos  de  concessões  marcados  por  graves
ilegalidades  que  totalizaram  6.960.268,1  ha  no  Centro-Sul,  Oeste  e  Sudoeste
paranaense.  O  primeiro  conjunto  (5.891.652,1  ha) foi distribuído  para  diversos
1  Segundo  Adelar  Heinsfeld  (2018)  em 1906  a  “holding  multinacional  Brazil  Railway  Company  [...]  assumiu  o
controle acionário da Companhia Estrada de Ferro São Paulo - Rio Grande ficando responsável pelo trecho União da
Vitória ao rio Uruguai” (HEINSFELD, 2018, p. 178). 
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particulares, composto pelos imóveis em Laranjeiras, Ubá, Reconquista, Guavirova, São
Manuel,  Boa Ventura, Corumbataí,  Bandeirantes, São João do Rio Claro, Colônia de
Baixo, Boa Esperança, Pirapó, Ribeirão Vermelho, Barra do Tibagi, Tigre, Barra Bonita,
Pontal  do  Rio  Cinzas,  São  João  do  Rio  Pardo,  Ipiranguinha  e  Flores  da  Conceição,
totalizando 5.891.652,1 ha (PRIORI, 2012, p. 141 e TOMAZI, 1997, p. 197). O segundo
conjunto (1.068.616 ha) foi, na sua totalidade, destinado a  Brazil Railway Company1,
controladora  da  Companhia  Estrada  de  Ferro  São  Paulo-Rio  Grande  (EFSPRS)  e
Companhia Brasileira de Viação e Comércio (BRAVIACO), em pagamento antecipado à
construção das estradas de ferro no Paraná. 

Dentre  estes  o  imóvel  “Rio  das  Cobras”,  que  integra  o  latifúndio  ARAUPEL
(também formado pelo Pinhal Ralo),  além de compor concessões ao grupo EFSPRS-
BRAVIACO, era limítrofe a outras concessões fraudulentas (caso do imóvel Laranjeiras).

O Estado estava ciente de tais casos, buscou reaver suas terras em diversos
períodos,  entre  1928-190,  preocupando-se  principalmente  com  a  região  de
Guarapuava,  município no qual  se  situava o latifúndio  ARAUPEL,  de  acordo com a
divisão administrativa do período. O órgão fundiário estadual reiteradamente solicitou
ao Executivo estadual a aplicação de “exigências contidas nas leis de terras de 1854 e
1893” em razão de “problemas de legitimação de posse e revalidação de sesmarias e
outras concessões” de terras públicas (SALLES, 2017, p. 201). Medida mais abrangente
foi  tomada  em  1930  através  do  Decreto  nº  300/1930,  de  autoria  do  Interventor
Tourinho  no  cargo  de  governador  do  Paraná,  que  cancelava  as  concessões  à
BRAVIACO,  responsável  pela  gestão  de  terras  havidas  em  concessão  do  Estado,
retomando alguns imóveis  no Oeste e Sudoeste paranaense,  dentre eles o Rio das
Cobras. Destaca-se que essas medidas tomadas pelo Executivo estadual decorreram do
descumprimento de legislação no desentranhamento de terras devolutas no período
marcado,  majoritariamente,  pela  governança  dos  irmãos  Affonso  Alves  Camargo  e
Marins Alves Camargo entre as décadas de 1910-1930. Digno de nota, igualmente, que
Affonso Alves Camargo atuou como advogado da Brazil Railway anos antes, durante a
Guerra do Contestado (THOMÉ, 2003), como será detalhado no item específico. 

Assim  o texto,  ao  contextualizar as  origens  dos  imóveis  Pinhal  Ralo  (que
aproxima-se do primeiro conjunto de imóveis, pois estes tiveram origens diversas) e
Rio das Cobras, aponta o latifúndio ARAUPEL como síntese de origens nebulosas da
privatização das terras devolutas no início do século XX. Trata-se de entender atos
ilegais e/ou irregulares, alguns dos quais denunciados já no ano da emissão dos títulos,
praticados  por  membros  de  rede  familiar  detentora  de  vasto  poder  político  e
econômico. Indivíduos pessoalmente envolvidos em atos administrativos e jurídicos da
emissão de um conjunto de títulos imobiliários, entre os quais Pinhal Ralo e Rio das
Cobras, posteriormente apropriados pela ARAUPEL. Um histórico que contribui para
compreensão de origens (objeto de lides judiciais em razão de suspeita de grilagem) de
grandes imóveis no Paraná e conflitos fundiários que ocorreram (e ocorrem), opondo
camponeses, indígenas e (alegados) grandes proprietários.
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Apropriação ilegal de terras públicas e violações de direitos humanos em
conflitos fundiários coletivos no Centro-Sul paranaense.

Entender  o  conflito  no  Centro-Sul  paranaense  implica  desvelar  a  forma  de
ocupação e colonização dessa mesorregião, sobretudo no que diz respeito aos campos
de Guarapuava, uma vasta área de terra que compreendeu desde os campos gerais até
Foz do Iguaçu,  passando pelos campos de Laranjeiras, pela fronteira oeste (ABREU,
1980; HAMMEL, 2020). 

Estudos sobre a ocupação desse vasto território revelam que viviam indígenas
nessas terras e, a partir de 1850 (CAMARGO, 1999), caboclos que se aventuraram em
busca de terras, além de alguns estancieiros que criavam gado nas proximidades do rio
Cavernoso (hoje Cantagalo). Em outro extremo do território, a exploração de madeira
e erva mate era feita por obrages argentinas e paraguaias, de maneira que, em muitos
lugares, a língua predominante era o castelhano/guarani e o comércio era feito em
peso argentino (MUSSOI, 2015; HAMMEL, 2020).

Décadas depois, com o golpe de Estado de 1930 a preocupação com a proteção
na fronteira  justificavam as políticas levadas a cabo pelo presidente Getúlio Vargas.
Essas ações tiveram repercussões diretas não apenas no Centro-Sul, mas no Oeste e
Sudoeste  do  Paraná.  Entre  as  políticas  de  colonizações  que  afetaram  diretamente
esses locais, destacamos a criação do Território do Iguaçu2, a Marcha para o Oeste3 e a
criação  da  Colônia  Agrícola  Nacional  General  Osório  (CANGO)4,  cujas  ações
repercutiram nos anos posteriores, 1950 e 1960. 

Os imóveis Rio das Cobras e Pinhal Ralo estão no epicentro do conflito agrário,
a posse irregular e as disputas por essas terras culminou com a formação em 1972 o
latifúndio Giacomet Marodin, atualmente denominado ARAUPEL (2020), um complexo
agroindustrial composto por mais de 100 mil hectares de terra. Além desses outros
casos como a Fazenda Laranjeiras, Colônia Adelaide, Colônia Fortuna e Colônia Timburi
estão  entre  os  maiores  e  mais  emblemáticos  grilos  da  mesorregião  Centro-Sul  do
Paraná (HAMMEL, 2020; TOMAZI, 1997; MYSKIW, 2011).

Pelo  menos  duas  situações  estiveram no auge  da  grilagem,  que  implicou  o
litígio  entre  o  Estado  do  Paraná  e  a  União  nessas  áreas:  as  concessões  de  terras
públicas/devolutas  a  companhias  para  construção  de  ferrovias  e  a  legislação  que
normativas o uso e posse de terras em faixa de fronteira (Constituição de 1981; 1934 e
2   O território Federal do Iguaçu foi criado em 1943 com a capital em Laranjeiras do Sul, abrange uma vasta porção
de terras no Centro-Sul, Oeste, Sudoeste do Paraná e também no Oeste catarinense. Apesar de sua curta duração e
de desagradar políticos locais, nos anos de existência foram construídas uma rede de estradas, escolas públicas,
sistema de atendimento à saúde, dentre outras políticas públicas em todo o território (MUSSOI, 2015).
3  A Marcha para Oeste estava entre as políticas de Getúlio Vargas para a colonização do Oeste paranaense e para
cessar com as concessões das florestas e ervais e as obrages argentinas e paraguaias. Assim foi incentivada a vinda
de colonos para o povoamento de zonas rurais de fronteira e terras devolutas. Eles adquiriram pequenos lotes de
terras vendidas por companhias colonizadoras principalmente para produção agrícola. (PRIORI, 2012).
4  A Colônia  Agrícola  Nacional  General  Osório  (Cango)  foi  criada em 1943 pelo presidente Getúlio Vargas  com
objetivo de organizar a colonização de terra no sudoeste. A promessa de terra fértil trouxe vários colonos do Rio
Grande do Sul e Santa Catarina para o Paraná. O problema agrário que decorre dessa promessa estava permeado
“por práticas de grilagens, apropriações, violências e expropriação de terras, com participação de diversos sujeitos e
agências.  As  ações de litígios  que envolveram o governo do Paraná  e da União,  as  empresas empreiteiras  de
ferroviárias, as companhias imobiliárias, a Cango, o aparato policial do estado do Paraná” (KOLING, 2018, p. 74) e a
participação da companhia imobiliária Clevelândia, Industrial e Territorial Ltda (Citla resultante das concessões de
terras em fins do século XIX e início do XX.  (KOLING, 2018).
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1937)5. As linhas em vermelho no mapa demarcam as alterações na faixa de fronteira,
que passam de 66 Km6 para 100 Km em 1934, bem como a 150 km em 1937. 

Em relação às concessões de terras, o imóvel Rio das Cobras estava entre aos
imóveis cedidos à Companhia EFSPRS. O ato se formalizou por intermédio do decreto
imperial nº 10.432/1889, como pagamento à construção do trecho Itararé (SP) a Santa
Maria da Bocca do Monte (RS) (HEINSFELD, 2018).  Não obstante, em razão de que,
segundo o governo do paranaense, as áreas onde localizavam-se imóveis objeto de
concessões feitas pelo poder central já eram privadas, o Paraná foi  levado a emitir
títulos imobiliários em outras regiões do Estado por meio da Lei Estadual nº 1457 de
1914 (GUERRA, 2003).

A BRAVIACO7 atuou em vários projetos de colonização do Sudoeste ao Norte do
Paraná. O governo do Estado, através do Decreto nº 300/1930, cancelou os registros
de  títulos  concedidos  como  pagamento  pela  construção  da  linha  férrea,
reincorporando as referidas terras e passando-se às companhias colonizadoras para
venda. A partir deste  decreto em 1931 o Estado do Paraná retomou as terras (que
integravam ambos conjuntos de imóveis elencados) do médio oeste e deu sequência
ao processo de colonização, originando a cidade de Cascavel. No caso do imóvel Rio
das Cobras, em 1944, a Companhia Mercantil Paranaense S.A. vendeu essas terras a
José Ermírio de Moraes (HAMMEL, 2020).

No  ano  de  1940,  Getúlio  Vargas  encampou  todos  os  bens  da  EFSPRS,
incorporando  ao  patrimônio  nacional,  inclusive  as  terras  no  Paraná,  também  as
pertencentes à BRAVIACO. 

Essa disputa entre o Paraná e a União gira em torno das divergências entre os
mencionados Decreto nº 300/1930, expedido pelo Estado paranaense, e os Decretos
nº 2.073 e 2.436 de 1940, ambos emitidos pela União. Esses atos dizem respeito às
responsabilidades  pelo  patrimônio  de  propriedade  da  EFSPRS-BRAVIACO,  o  que
envolveu diversos imóveis,  alguns  deles na faixa da fronteira.  Esse embate jurídico
resultou em vários processos civis, alguns movidos na Comarca de Laranjeiras do Sul
até o ano de 1965 (HAMMEL, 2020).

Para além do conflito entre Estado e União por essas terras, as companhias de
colonização constituíram outro caso emblemático no estado do Paraná. Destacamos o
caso da CITLA8 no sudoeste do Paraná,  com  repercussão nacional,  cujas vendas de
terras  entre  os  anos  de  1940  e  1960,  resultaram  num  dos  maiores  processos  de
grilagem do estado,  culminando na Revolta  dos  Posseiros  em 1957.  No Centro-Sul

5  Segundo  a Constituição Federal de 1891 os Estados passaram a legislar sobre terras devolutas e o artigo nº 64
estabelecia o direito de os estados legislar sobre as terras em seus domínios e entre as exceções estavam a faixa de
fronteira, que até 1934 era de 66 km (lei de 1890), com a nova Constituição de 1934, a demarcação da faixa passou
para 100 km e a partir da Constituição de 1937, do Estado Novo, a faixa de fronteira foi ampliada para 150 km”
(HAMMEL, 2020, p. 63).
6  Segundo a Lei nº 601, de 18 de setembro de 1890, a primeira marcação reservou uma faixa de 10 léguas (66 km)
destinado a segurança nacional e regido por normativas federais (HAMMEL, 2020). 
7  Em 1920 a EFSPRS transferiu à BRAVIACO títulos correspondentes à construção do ramal Guarapuava - Foz do
Iguaçu, com exceção da gleba Missões (FERES, 1990). 
8  A Companhia Colonizadora Clevelândia Industrial e Territorial Ltda (CITLA), tinha entre os donos o governador
Moysés Lupion (PSD), e a Companhia Pinho e Terras ligada à União Democrática Nacional (UDN) aproveitaram da
confusão  da  gleba  Missões  para  também  vender  essas  mesmas  áreas.  Cabe  ressaltar  que  com  a  criação  do
Território Federal do Iguaçu, essas terras passaram ao domínio da União, porém o estado do Paraná reivindicava a
posse em função do não cumprimento do acordo com a BRAVIACO. 
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paranaense, a atuação das companhias e das famílias ligadas à política local/estadual
facilitou os processos de apropriação e venda ilegal  dessas terras, como o caso do
imóvel Pinhal Ralo, analisado com mais detalhes no próximo item desse trabalho.

Segundo  Brasil  Pinheiro  Machado,  Procurador-Geral  de  Justiça  em  1962,  o
Estado do Paraná procurava reaver judicialmente 1.440.000 ha de terras ilegalmente
transferidas para particulares (MACHADO et al., 1968). O Departamento de Geografia,
Terras e Colonização (DGTC) identificou nessa época que apenas na parte Oeste da
Faixa de Fronteira, 403.984,0 ha estavam nas mãos de grileiros, além do que, em toda
a extensão da Faixa, um total de 815.640 ha tinham “títulos duplos ou triplos” (MPF,
Ação Civil Pública nº 3.300 de 2019, p. 31-22). 

Em 1975, ações similares foram adotadas pelo presidente do ITC (atual ITCG),
que remeteu ofícios ao INCRA e ao Corregedor-Geral de Justiça do Estado, informando
ter expedido recomendação aos  Cartórios  de Registro de Imóveis  das  comarcas de
Guaíra, Foz do Iguaçu, Medianeira, Matelândia, Toledo, Assis Chateaubriand, Formosa
do Oeste,  Cascavel, Guaraniaçu9,  Guarapuava, Laranjeiras do Sul,  Pitanga e  Campo
Largo,  todos  com  exceção  de  Campo  Largo,  situados  no  Centro-Sul  e  Oeste
paranaense. O ofício do ITC, endereçado ao INCRA alertava sobre “documentos falsos
de terra”, solicitando aos serviços de Registro que “antes de transcreverem títulos de
propriedade expedidos pelo DGTC, no período 1956-1961, levantem dúvida ao Juízo da
Comarca e, se possível, consultem a Fundação ITC” (PARANÁ, 2017, vol. I, p. 289)10.

Em  nível  federal,  a  mesma  busca  pela  proteção  e/ou  retomada  de  terras
públicas tem sido recorrente, como demonstra o relatório “Livro Branco da Grilagem”
publicado pelo INCRA em 1999. Nesta publicação, aponta-se a existência de registros
imobiliários  com  “falhas  e  vícios”,  “contaminados  pela  fraude”,  em  razão  de
ilegalidades  praticadas  por  cartórios  em  favor  de  poderosos  grupos  empresariais
associados  a  integrantes  do  governo  paranaense.  Práticas  estas  identificadas
principalmente  nos  cartórios  que  elencados  entre  os  mais  corruptos  do  país,
localizados em Catanduvas, Primeiro de Maio (Oeste  paranaense) e Adrianópolis. Em
razão de tais fatos o INCRA disputava judicialmente no Oeste paranaense,  desde a
década 1960, aproximadamente 500.000 ha de terras (BRASIL. INCRA, 1999).

Na década seguinte a esta publicação (anos 2000), em relatório de Auditoria
realizada em 2008 pelo TCU sobre o INCRA,  o Ministro Weder de Oliveira listou o
Paraná como um dos Estados do Brasil com maior ocorrência de grilagem (BRASIL -
TCU, 021.004/2008-7). Em 2015, referindo-se a situação de terras públicas na faixa de
fronteira situada no Paraná, a Justiça Federal constatou grilagens na região afirmando
que  (auto-proclamados)  proprietários  reivindicavam  indenizações  junto  à  União
estimadas em U$$ 20.000.000.000,00, vinte bilhões de dólares (BRASIL, Justiça Federal
- Ação de Desapropriação nº 98.10.10948-2/PR). 

Tal  quadro  de  irregularidades  gerou,  como  revés,  alto  número  de  conflitos
coletivos,  opondo  milhares  de  famílias  a  grandes  latifundiários  e/ou  empresas
colonizadoras.  Desses conflitos,  considerando diferentes divisões administrativas  de
municípios em cada período, elencam-se os ocorridos nas proximidades de Pinhal Ralo:
Pitanga (1954-1955), Guaraniaçu (1956 e 1975), Três Barras do Paraná (1961-1964),
9  Em itálico municípios limítrofes onde localizavam-se, na divisão administrativa da época, Pinhal Ralo e Rio das
Cobras.
10  Comissão Estadual da Verdade. Cap. Graves Violações de Direitos Humanos no Campo. 
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Campo  Bonito  (1975),  Pinhão  (1990-1991),  Guarapuava  (quilombo  Paiol  de  Telha,
1970-1975),  aos  quais  se  somam  outros,  conhecidos  inclusive  internacionalmente,
como “Guerra de Porecatu” 1948-1952 e a Revolta do Colono do Sudoeste 1955-1960.

Isso reafirma o Paraná como um dos estados onde a questão agrária e a política
de  terra  impulsionaram  interesses  de  latifundiários,  empresas  e  famílias  ligadas  à
exploração da terra e do povo da terra (HAMMEL, 2020), o que de certa forma foi
legitimado pelo Estado paranaense e seus governadores. Sobre isso é importante a
constatação de Brasil Pinheiro Machado (1968), o qual afirmou que, ao final dos anos
1950, a polícia paranaense estava “mobilizada exclusivamente a serviço das grandes
questões de terra” (MACHADO et al., 1968, p. 39). 

Entre os anos de 1970-1975, o sudoeste paranaense esteve entre regiões com
maior número de conflitos rurais no Brasil. No interregno compreendido entre 1996 a
1998,  o Estado do Paraná teve a maior  ocorrência de violência no campo no país
(PARANÁ,  2017,  vol.  1,  p.  285-290)11.  Esses  dados  expressam  conflitos  em todo  o
território paranaense, sobretudo na região Centro-Sul, onde eclodiram conflitos entre
os trabalhadores Sem Terra e a Giacomet Marodin,  e no Oeste, onde os trabalhadores
sem terra conflitaram com o grupo Cajati (HAMMEL; SILVA; ANDREETTA, 2007). 

O alto grau  de beligerância contra os  trabalhadores  em busca de terras  no
Estado do Paraná fica evidenciado nas condenações judiciais da Corte Interamericana
de Direitos Humanos contra o Brasil nos casos Escher e Sétimo Garibaldi, tendo a Corte
IDH considerado que violências  “foram praticadas  ou  contaram com a omissão do
poder  público”  (MPPR/CAOP,  2020),  sendo  recomendado  que  Estado  atue
preventivamente de modo a evitar reprodução de tais fatos. 

No dia 6 de julho de 2009, a Corte Interamericana enfrentou o caso Escher, cujo
contexto  fático  envolvia  uma  interceptação  e  monitoramento  ilegal  das  linhas
telefônicas de trabalhadores rurais, realizados entre abril e junho de 1999, pela Polícia
Militar do Estado do Paraná, além da divulgação indevida das conversas telefônicas e
da denegação da justiça e da reparação adequada às vítimas. Inexistiu investigação dos
responsáveis  pela  primeira  divulgação  das  conversas  telefônicas;  bem  assim  se
verificou ausência de motivação da decisão em sede administrativa relativa à conduta
funcional da juíza que autorizou a interceptação telefônica (MOURA, 2018).

Em 23 de setembro de 2009, a Corte Interamericana julgou o caso Garibaldi,
que se refere ao homicídio do Senhor Sétimo Garibaldi, ocorrido em 27 de novembro
de 1998, em uma operação extrajudicial de despejo das famílias de trabalhadores sem-
terra, que ocupavam uma fazenda no Município de Querência do Norte, Estado do
Paraná,  que não foi  investigado de modo diligente e dentro de um prazo razoável.
Assim, entendeu a Corte Interamericana que o Estado brasileiro é responsável pela
violação  dos  artigos  8  (Garantias  Judiciais)  e  25  (Proteção  Judicial)  da  Convenção
Americana,  razão  por  que  condenou  o  Brasil  a  adotar  as  seguintes  medidas  de
reparação:  i)  como  medidas  de  satisfação  e  não  repetição,  determinou  que

11  Guerra de Porecatu (1948-52); Revolta do Sudoeste: Francisco Beltrão, Pato Branco, Santo Antônio, Capanema e
Clevelândia (1955-60); Jaguapitã e Sengés (1946-49); Guaíra (1955); Pitanga (1954-55); Guaraniaçu (1956); Campo
Mourão e Paranavaí (1948-52 e 1960); Assis Chateaubriand (1950);  Palotina (1959); Cascavel e Goioerê (fins dos
anos 1950 até 1961); Medianeira e Alto Paraná (1961); Revolta de Três Barras do Paraná (1961-1964); Marechal
Cândido Rondon (1964); Santa Helena (1971-73); Campo Bonito e Guaraniaçu (1975) (PARANÁ. v.     1, 2017,     p.
285-289).  Para Pinhão, ver Comissão Especial de Investigação da Assembleia Legislativa do Paraná, 1992.
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investigasse,  julgasse  e  sancionasse  os  responsáveis  pelo  homicídio  em tela  e  por
eventuais faltas funcionais em que podem ter incorrido os funcionários públicos a cago
do inquérito que investigou, sem sucesso, os fatos; ii) efetuasse pagamento a título de
dano moral e material às vítimas, parentes da pessoa assassinada (MOURA, 2018).

O histórico da luta pela terra no Paraná e da grilagem nessas áreas traz um
dado significativo para entender o cruzamento da localização de imóveis ilegalmente
alienados do patrimônio público (grande parte antes da década de 1930) e conflitos
fundiários coletivos (ocorridos entre 1950-2010).

Os  conflitos  entre  os  camponeses  e  o  latifúndio  ARAUPEL datam  de  1976,
iniciante com camponeses que viviam naquelas terras. Nos anos de 1980, 1981, 1996,
1997, 2002, 2004, 2015 e 2016 com camponeses organizados pelo Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) que realizaram diversas e massivas ocupações
em diferentes áreas dentro dos imóveis Pinhal Ralo e Rio das Cobras. Também são
registradas nesses anos disputas judiciais, despejos e uma infinita briga nos Tribunais
de Justiça em diferentes Comarcas do Estado do Paraná e no Supremo Tribunal de
Justiça (STF). Estudos de Janata (2012), Roos (2015) e Hammel (2020) traçam um perfil
desses camponeses,  sendo possível  observar  que grande parte  foram expropriados
pelo próprio latifúndio ou pela construção das usinas hidrelétricas no rio Iguaçu e a
Itaipu. 

O Imóvel Rio das Cobras compreende um total de mais 63 mil hectares de terra,
sendo que estava entre as terras concessões feitas para construção da linha férrea São
Paulo - Rio Grande do Sul, e a partir de 1930 esteve no centro de uma disputa judicial
entre a União e o Estado do Paraná, conforme já tratado nesse texto. O Pinhal Ralo é
limítrofe ao Rio das Cobras e possui área de 49.881,97 ha. e envolve várias questões
que remetem a vícios de origem, da passagem do imóvel público a domínio privado,
além do envolvimento de funcionários públicos, políticos e famílias de latifundiários
dos campos de Guarapuava e Laranjeiras12. O estudo do histórico dominial das terras
remete a origem diferentes, com formas de grilagem diversas, o que explicita toda
uma estrutura  de  apropriação  de  terras  públicas  feitas  com o respaldo do  Estado
paranaense em favor de alguns grupos e famílias que concentram terras e poder com a
expropriação e expulsão de inúmeras famílias camponesas.  

No imóvel Pinhal Ralo localizam-se dois assentamentos da reforma agrária: o
Ireno Alves dos Santos e o Marcos Freire, ambos resultado de intervenção do MST nos
anos de 1997 e 1998, fruto de uma das maiores ocupações feitas no Paraná com mais
de 3 mil famílias e cerca de 12 mil pessoas (SALGADO, 1997; JANATA, 2012; ROOS,
2015). No Rio das Cobras o primeiro projeto de assentamento (PA) data ainda do início
da década de 1980, quando foram assentadas cerca de 80 famílias no PA Rio Perdido;
em 2004, mais 1504 famílias foram assentadas no PA Celso Furtado.   

12  Os Campos de Guarapuava compreendiam uma vasta área de terras entre os Campos Gerais (Ponta Grossa,
Castro) até os Campos de Palmas e Foz do Iguaçu, na fronteira Oeste. Em meados de 1800 a região para além rio
Cavernoso (Cantagalo) passa a ser conhecida como Campos de Laranjeiras. (CAMARGO, 1999). 
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Cabe destacar ainda que em todos os casos há registros de uso de violência por
parte da empresa Giacomet Marodin, depois  ARAUPEL.  Dentre os casos de violência
destacam-se agressões, torturas e mortes, inclusive com policiais militares da polícia
paranaense  denunciados  por  homicídio  pelo  Ministério  Público  (HAMMEL,  2020;
JANATA,  2012).  Nos  cinco  últimos  anos,  tal  quadro  repete-se,  segundo  relatórios
produzidos pelo Centro de Referência de Direitos Humanos da Universidade Federal da
Fronteira Sul e Comissão Pastoral da Terra. 

Os  meios  de  comunicação  de  massa,  tais  como  jornais  locais,  regionais  e
nacionais, página do facebook e programas de rádios, são utilizados para propagar a
violência  e  incentivar  o  ódio  contra  os  Sem  Terra13.  A  situação  de  tensão  tem
preocupado a Procuradoria Especializada do INCRA no Paraná que, ao atuar em Pinhal
Ralo, assinalou:

Em termos práticos, a Superintendência Regional do Incra no Paraná
está  se  deparando  com  uma  região  socialmente  deflagrada  por
disputas  fundiárias  de  massa,  com  vasto  histórico  de  conflitos,  os
quais já atingiram a gravidade de implicar a perda de vidas humanas
– o que tem demandado respostas e iniciativas do Poder Público em
diversas  formas  (INCRA  nº  54200.001291_2015-11,  vol.  III,  fl.  06
considerando extrato do documento ou fl.502 da numeração PFE-
INCRA, destaques ausentes no original).

A impunidade dos crimes praticados contra os camponeses é bastante comum
nas áreas controladas pelo latifúndio da ARAUPEL. O último caso de homicídio se deu
em outubro de 2020, ceifando a vida de Enio Pasqualini, liderança do MST, assentado
no imóvel Pinhal Ralo14 mais uma vítima do problema agrário ainda não solucionado no
Paraná (MST, 2020).  Os dados sistematizados Comissão Pastoral  da Terra (CPT) em
2020 demonstram que esse movimento tem se repetido em nível nacional, inclusive
recrudescendo em relação  ao  ano  de 2019,  onde  os  números  parciais  registraram
1.083 casos de violência contra a ocupação e a posse, envolvendo 130.137 famílias.
Também foram registradas 178 invasões de territórios, atingindo 55.821 famílias. (CPT,
2020).

O Paraná também registrou um aumento no número de despejos. No sítio De
olho nos ruralistas,  a reportagem do dia 23/04/2020 trouxe os dados do Paraná dos
anos de 2018 e 2019, cujos episódios de ameaça de despejo ou expulsão saltaram de
17, em 2018, para 72, em 2019 (BASSI, 2020).

Se considerarmos as áreas controladas pelo latifúndio  ARAUPEL, onde estão
acampados  aproximadamente  3.000  famílias,  vale  o  registro  que,  desde  2017,  um
acordo selado com o MST intermediado pelo então assessor de assuntos fundiários
Hamilton Serighelli, após a morte de dois Sem Terra pela polícia militar, permite que a
empresa siga suas atividades e os camponeses acampados possam permanecer nas
13  “O Termo Sem Terra aqui  é assumido para caracterizar  o sujeito que constitui  o MST, seja nos espaços do
acampamento, assentamento e outros, que se identifica de alguma forma com os princípios, formas de luta e/ou
constituem a base social e organizativa do Movimento, que tem sua raiz e história marcadas pela concentração da
terra e formação do latifúndio, agravadas pelo agronegócio” (HAMMEL, 2020, p. 198).
14  Parte  do imóvel  Pinhal  Ralo  foi  desapropriada  pelo  INCRA-PR nos  anos  de 1997 e  1998 e deu origem aos
assentamentos Ireno Alves dos Santos e Marcos Freire em Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul paranaense, foram
assentadas mais de 1500 famílias nos dois assentamentos (HAMMEL, 2020). 
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áreas (HAMMEL, 2020). Em 2021, os acampamentos completam sete anos sem sinais
concretos de resolução do impasse em relação ao litígio das áreas. 

Na sequência do texto trazemos elementos presentes da cadeia dominial do
imóvel Pinhal Ralo, a fim de entender como a concentração de mais de 49 mil hectares
de terras em três municípios passou por processos de grilagem, inclusive com o aval do
Estado do Paraná.  Na tese de doutorado intitulada “Luta camponesa pela terra no
latifúndio da ARAUPEL: um estudo do histórico dominial, práticas de grilagem e vidas
camponesas”, é possível aprofundar e ter acesso a documentos sobre a passagem do
domínio público para o privado também do imóvel Rio das Cobras.

2. Indício de transgressões praticadas por servidores da secretaria de
obras públicas e do serviço de terras e colonização: violações ao código
penal de 1890.

Descreve-se neste item fatos que indicam atuação de ocupantes de altos cargos
no poder executivo estadual (especialmente na Secretaria de Estado dos Negócios de
Obras  Públicas  e  Colonização  e  governadoria),  que  possivelmente  concorreu  para
apropriação ilegal de terras da área denominada Pinhal Ralo. 

Importante ressaltar  que  este  trecho  do  artigo  afronta  a  conclusão  a  que
chegou  a  PFE-INCRA,  que  entendeu  inexistirem  irregularidades  suficientemente
comprovadas na transmissão da área do Poder. Público à propriedade particular.

Trata-se  de  análise  multidimensional  por  entender  que  ilegalidades  e
irregularidades presentes nos atos administrativos e registrais do imóvel Pinhal Ralo
originam-se de vantagens escusas buscadas por um poderoso grupo de interesse15.

A  presente  abordagem  parte  de  dados  presentes  em  atos  registrais
complementados por periódicos de época, dados biográficos fornecidos por órgãos
estatais  e  bibliografia  especializada  levantados  a  partir  da  escrita  da  tese  “Luta
camponesa pela terra no latifúndio da  ARAUPEL:  um estudo do histórico dominial,
práticas de grilagem e vidas camponesas”, defendida em 2020.

Dito isso, inicia-se a análise pela Transcrição nº 1393 de 14/10/1895:

Certifico a pedido de parte interessada, através da escritura pública
de compra e venda, lavrada em 31-01-1895, pelo Tabelião interino
Joaquim de Souza Camargo, transcrita sob n.º 1.193 em 14-10-1895
e pela qual LUIZ VICENTE DE SOUZA QUEIROZ, residente no Estado de
São  Paulo,  adquiriu  de  THEOPHILO  SOARES  GOMES sua  mulher
MARIA ROSA DE ARAUJO SOARES, residentes na cidade de Antonina,
DOMINGOS  IGNACIO  DE  ARAUJO  PIMPÃO e  sua  mulher  MARIA
ANGELICA DE ARAÚJO PIMPÃO, […] duas partes de terras compostas
de  campos,  faxinais  e  de  agricultura  em  comum  com  outros
proprietários  da  FAZENDA  PINHAL  RALO.  (INCRA,  nº
54200.001291/2015-11, v. I. fl. 22, negrito ausente no original).

15 TCU – 021.004/2008-7, Acordão 145/2010. BRASIL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. “Registros Públicos e recuperação de
terras públicas: Resumo do relatório de Pesquisa”, 2012. Trabalho produzido a partir de parceria com PNUD-ONU,
coordenado pelos profs. Ariovaldo Umbelino de Souza e Girolamo Domenico Treccani.
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Apresentando-se também o ato registral seguinte, colaciona-se a Transcrição nº
18:

Certifico que a pedido verbal de parte interessada que revendo neste
Ofício, Lº3 de Transcrições, consta a Transcrição nº18. Efetuada na
data de 06.06.46. […]. Título de Legitimação de Posse – expedido pelo
Governo do Estado do Paraná.  Tem a  área de 49.881.187 ha.  […]
Consta  que  a  “Fazenda  Pinhal  Ralo”  é  composta  por  Campos,
Catanduvas,  faxinais  e  extensas  área  coberta  de  pinhais.  Que  a
Fazenda Pinhal Ralo,  foi  primitivamente havida por posse mansa e
pacífica de Maximiliano e Ponceano Nogueira, que fizeram Registro
de acordo com o Decreto 1.854. [...]  (ver íntegra acima - Certidão
presente no Procedimento INCRA nº 54200.001291/2015-11, v. I. fl.
34 considerando extrato do documento ou fl.17 da numeração PFE-
INCRA).

“Efetuada na data de 06.06.46 […]. Título de Legitimação de Posse –
expedido  pelo  Governo  do  Estado  do  Paraná.  Tem  a  área  de
49.881.187 ha. […].  Que a Fazenda Pinhal Ralo,  foi primitivamente
havida  por  posse  mansa  e  pacífica  de  Maximiliano  e  Ponceano
Nogueira, que  fizeram Registro  de  acordo com o  Decreto  1.854.”
(INCRA  nº  54200.001291/2015-11,  v.  I.  fl.  34,  negrito  ausente  no
original).

Segue-se a Transcrição nº 19:

[…]  efetuada em data  de 06.06.46.  Escritura  Pública  de compra e
venda […] do imóvel “Pinhal Ralo”, […] De acôrdo com o Título de
legitimação e posse expedido pelo Governo do Estado do Paraná /
com área de 20.612 alqueires […]. Que o imóvel “Pinhal Ralo”,  foi
possuída  por  posse mansa  e  pacífica  de  Maximiliano  e  Ponceano
Nogueira que fizeram o registro de acordo com o Decreto nº 1.854.
[…].  (INCRA  nº  54200.001291/2015-11,  v.  I.  fl.  36  considerando
extrato do documento, negrito ausente no original).

E, por último, o Título nº 499:

O Presidente do Estado do Paraná. Faz saber que tendo os herdeiros
da Baroneza de Limeira obtido por compra, feita de acôrdo com a Lei
n.  68,  de  20  de  Dezembro  de  1892  e  art.  147  do  respectivo
Regulamento, uma área de terras contendo […] 43.881,97,0 [ha]) […].
Secretaria d'Estado dos Negocios de Obras Publicas e Colonisação,
Corytiba,  4 de Desembro de 1913.  O Presidente,  Carlos  Cavalcanti
Albuquerque. O Secretário,  Marins Alves de Camargo.  (ver íntegra
acima - INCRA nº 54200.001291_2015-11 v. II. fl. 232, negrito ausente
no original).

Pesquisando-se o jornal  do início do século com função de Diário Oficial  do
Estado, descobre-se que pessoas com nome destacado em negrito ocupavam, à época
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das transações, altos cargos no poder executivo estadual, em especial Secretaria de
Estado dos Negócios de Obras Públicas e Colonização e em cartórios registrais, com
destaque  a  Marins  Alves  Camargo  que ocupou cargo de Secretário  de Estado dos
Negócios  do  Interior,  Justiça  e  Instrução  Pública  (1912),  Secretário  de  Estado  dos
Negócios  de Obras  Públicas  e Colonização (1913-1916),  presidente do Conselho de
Administração do Estado, deputado federal (1921-1922), vice-governador (1924-1928),
senador  no  período  de  1928-1930  (PARANÁ,  2021).  Membro  de  poderosa  família
originária de Guarapuava, ocupou altos cargos públicos também no governo imperial
durante o século XIX. Repetindo atuação do irmão Affonso Alves Camargo, enquanto
ocupou cargos no Executivo estadual,  foi procurador dos Herdeiros da Baronesa de
Limeira em transações de grandes extensões de terra. Como Secretário de Estado dos
Negócios de Obras Públicas e Colonização foi responsável pela emissão do Título nº
499 em 1913;

O  irmão  de  Marins,  Afonso  Alves  de  Camargo,  a  seu  turno, foi  deputado
estadual  (1897-1914),  deputado  federal  (1921-1922),  senador  (1922-1927),  vice-
governador (1912-1916) e governador nas gestões 1916-1920 e 1928-1930 (PARANÁ,
2021). Como será visto, de forma similar ao irmão Marins Alves Camargo, enquanto
ocupou cargos no Executivo estadual, foi procurador da Brazil Railway Co. (proprietária
da BRAVIACO, beneficiária da titulação do imóvel Rio das Cobras, também disputado
pelo INCRA com ARAUPEL) em transações de grandes extensões de terra.

Além destes irmãos, também interessa a trajetória de Theophilo Soares Gomes,
ocupando dentre outros postos os de coronel da Guarda Nacional, deputado estadual
(1891-1927),  governador  (janeiro-novembro  de  1894),  chefe  da  Comissão  de
Colonização do Paraná (1907), Inspetor das Rendas do Estado. Foi também dirigente
estadual  do  Partido  Republicano,  presidido  pelos  irmãos  Camargo  com  os  quais
também  tinha  fortes  laços  de  parentesco.  Identificado  na  Transcrição  1913  como
vendedor  da Fazenda Pinhal  Ralo,  acompanhado de outros sócios (dentre os quais
Domingos  Ignácio  de  Araújo  Pimpão,  igualmente  dirigente  do  mesmo  partido  e
parente dos irmãos Camargo). Some-se a tais personagens o de Maximiliano Nogueira,
nomeado em 05/04/1906 como Segundo Supplente do Sub-commissario de Polícia na
vila  de  Laranjeiras  (A  REPÚBLICA,  1906).  Identificado,  junto  com  irmão  Ponceano
Nogueira do Amaral, como posseante da totalidade da área que deu origem aos Títulos
499 e 1810 emitidos em 1913 (WEIGER, 2017). 

Soma-se a estes Joaquim de Souza Camargo, escrivão na Comarca de Palmeira,
responsável pela confecção de Transcrição 1393 de 1895 que registra compra e venda
da Fazenda Pinhal  Ralo.  Membro da família  Alves  Camargo,  grande  fazendeiro em
Palmeira e, no início da década de 1910, dirigente do Partido Republicano na cidade (A
REPÚBLICA, 1911).

Tratava-se  de  um  grupo  poderoso  e  articulado,  capitaneado  pelos  irmãos
Affonso  e  Marins  Alves  Camargo  e  familiares  dos  quais  eram  correligionários
(Theóphilo  foi  deputado  e  governador)  e  (no  período  em que  irmãos  governavam
Estado) ocupavam altos cargos com atribuições de gestão de terras devolutas. Mesmo
Maximiliano Nogueira, que não possuía ligação de parentesco com os Alves Camargo,
tinha em comum com os personagens o fato de ser servidor público com atribuições
especiais sobre gestão de terras devolutas.
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Identificada a rede de interesses,  abordam-se as  atribuições e prerrogativas
destas pessoas em razão dos cargos que ocupavam nos termos de Decreto 1-A/1893 e
Lei Estadual nº 1147/1912 (que alterou este mesmo decreto), iniciando pela Secretaria
de Estado que responsável pela gestão de terras devolutas. Segundo o Art. 18 da Lei nº
68/1892 e os Art. nº 2 e 6 do Decreto nº 1-A/1893 os funcionários do Estado eram
responsáveis  pelo registro,  legitimação,  revalidação,  venda e  aforamento de  terras
pública/devolutas no Paraná. 

De início destaca-se que atos essenciais para a gestão de terras públicas eram
atribuídos à Secretária de Estado dos Negócios e Obras Públicas e Colonização,  em
especial aqueles que levaram ao surgimento do imóvel Pinhal Ralo: procedimentos de
“registro”, “legitimação” e “venda”. Do conjunto de cargos elencados, as funções de
“Inspetor  de  Rendas”  e  “Suplente  de  Comissário  de  Polícia”  detinham  atribuições
sobre a gestão de terras públicas (Decr. 1-A/1893, §2º e §3º do art. 2o). Observando os
art.  2  e  6o,  encontram-se  as  funções  de  pessoas  identificadas  como  servidores  da
Secretaria  de  Estado  dos  Negócios  de  Obras  Públicas  e  Colonização:  Marins  Alves
Camargo (Secretário da pasta a partir de 1912), Theophilo Soares Gomes (em 1907
nomeado chefe da Comissão de Colonização do Paraná, também ocupando cargo de
Inspetor de Rendas estadual) e Maximiliano Nogueira, nomeado em 1906, Segundo
“Supplente do Sub-commissario de Policia” de Laranjeiras, onde situava-se Pinhal Ralo.

Isto é, além do papel dos irmãos Marins e Affonso Alves Camargo (dirigentes do
poder executivo), Maximiliano Nogueira e Theophilo Soares Gomes eram investidos de
funções estratégicas  como “auxiliares  da administração e  fiscais  das  terras”  sendo
considerados  “empregados  em  serviços  correntes”  da  Secretaria  de  Estado  dos
Negócios de Obras Públicas e Colonização nos termos do Decreto 1-A/1893 na parte
que tratava do “pessoal do serviço”:

Art. 1. O serviço de terras e colonização constitue ramo dos serviços
afetos  à  Secretaria  de  Estado  dos  Negócios  de  Obras  Públicas  e
Colonização, à qual compete:[….]
§2. Curar da conservação, mediação, divisão, demarcação, descrição,
distribuição,  registro,  venda,  aforamento  e  reserva  das  terras
devolutas, legitimação de posses, revalidação de sesmarias e outras
concessões;[…]
§6. Expedir títulos provisórios e definitivos;[….]
§8. Manter escrituração regular de todo o serviço, dirigí-lo e fiscalizá-
lo  com a  ação  vasta,  velando pela  boa marcha e  regularidade  do
mesmo. (PARANÁ, Decreto 1-A/1893)
Art.3. Compete ao pessoal  supramencionado, além das atribuições
referidas neste regulamento:[….]
§2. Emitir informações e pareceres. (PARANÁ, Decreto 1-A/1893).

Em resumo, Theóphilo e Maximiliano, no desempenho regular de suas funções,
deveriam “emitir informações e pareceres”, cuidar de “terras públicas” (§ 1º, art. 1o);
zelar  por procedimentos de transformação de terras devolutas em privadas,  isto é,
“conservação, mediação, divisão, demarcação, descrição, distribuição, registro, venda”
e “legitimação de posses” (§ 2º, art. 1o); atuar na expedição de “títulos provisórios e
definitivos” (§ 6º, art. 1o), etc. Em relação a Maximiliano, há outro dado importante,
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trata-se  de  seu  envolvimento  na  apropriação  de  gigantesca  de  outra  área  pública
denominada  “grilo  Laranjeiras”  ou  “imóvel  Laranjeiras”.  Segundo  investigação
produzida  pelo  ITCG  o  “Laranjeiras”  foi  registrado  como  “posse”  nos  termos  do
Decreto  Lei  nº  1318/1854  mediante  uso  de  documentos  falsos  “criminosamente
introduzidos”  no  “arquivo”  da  Delegacia  Fiscal  do  Tesouro  Federal  no  Paraná.
Pesquisas  complementares  (baseadas  em  documentos  registrais  e  entrevistas)  dão
conta  que  ITCG  declarou  a  área  devoluta  em  1936  (MUSSOI,  2015),  sendo  que
Maximiliano,  desde  1889  comercializou  parcelas  do  imóvel  (CAMARGO,  1999)  que
possuía  “91.960  ha”  (TOMAZI,  1997,  p.  197).  Trata-se  de  um  conjunto  de  dados
importante, pois a fraude identificada pelo ITCG guarda similitudes à forma de registro
e  venda  da  Pinhal  Ralo:  alega-se  posse  (com  base  no  Decr.  nº  1318/1854)  sobre
imenso latifúndio (lembrando que a esta posse, com 91.960 ha, somar-se-ia 49 mil ha
das  duas  áreas  do  Pinhal  Ralo).  Analisando  este  conjunto  de  informações  e,  em
especial, o relatório ITCG, o Título 499 e as Transcrições 1325 e 1326, constata-se que
Maximiano Nogueira pessoalmente vendeu, entre 1900-1913 pelo menos 141.841 ha
de  terras  devolutas,  alegando  direito  de  posse  com  base  no  Decr.  1318/1854.
Lembrando  que  tal  comércio  dependia  de  emissão  de  títulos  proporcionados  no
período em que os irmãos Alves Camargo.

Devido  a  tal  modo  de  agir  os  Alves  Camargo  foram,  por  diversas  vezes,
publicamente acusados de práticas criminosas em relação a terras devolutas: em 1912
pelo Secretário de Estado da pasta de Colonização (que antecedeu Marins); em 1919
(pelo advogado Benjamin Lins e também na tribuna do Senado Federal) (A REPÚBLICA,
1914;  DIÁRIO  DA TARDE,  1914).  Denúncias  que,  como ver-se-á,  teriam contribuído
para que, em 1931, os irmãos Marins e Affonso fossem destituídos dos cargos públicos
que  ocupavam,  sendo  detido  Affonso  por  alguns  dias  na  capital  federal.
Concomitantemente,  Marins  e  Affonso  corriam  risco  de  verem  retomadas  (para  o
patrimônio público) terras que possuíam e/ou sob as quais atuaram na transformação
de públicas em privadas. Tais acusações eram repelidas pelos irmãos:

Pouco importa que os meus honorários tenham sido ganhos como
corretor  ou  intermediário;  o  essencial  é  que  fossem  ganhos
licitamente.  […]  Como  obtive  esses  bens?  Com  os  honorários  de
minha profissão [advogado], entre os quais avultam os que ganhei
com a venda da fazenda “Barra Grande”  dos herdeiros da Baroneza
da  Limeira,  situada  no  Estado  de  Santa  Catarina  dos  quaes  sou
procurador [...]. Já se vê o Sr. Lins que não tenho necessidade alguma
de fazer advocacia administrativa e que o que tenho ganho até hoje,
me dá tanto orgulho, como tem o sr. Lins com que lhe adveio de sua
profissão. (A República 27/10/1919, destaques ausentes no original).

Anos antes,  em 1914,  em razão de denúncias  similares,  Affonso,  ocupando,
simultaneamente,  os  cargos  de  vice-governador  e  deputado  estadual  (o  que  era
permitido à época), discursou na tribuna da Assembleia Legislativa defendendo-se de
acusações, expondo suas formas de agir:

Pergunta o sr. Niepce [ex-Secretário de Estado Secretário de Estado
dos  Negócios  de  Obras  Públicas  e  Colonização]:  porque  não  foi
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approvada a medição da Escala [parte do processo de administrativo
de privatização do imóvel]? Não foi por que o parecer desappareceu e
porque  é  Secretário  das  Obras  Públicas  meu  irmão  que  não  dá
pareceres  em  nenhuma  causa  em  que  tenho  interesse.  [….]  Com
muito prazer, empreguei meus bons officios,  porque era parente da
viúva, que aproveitava a occasião para vender as benfeitorias que ali
possuia. Mais tarde entrei nas negociações para a compra da parte
dessa fazenda,  mas negocio todo particular,  tanto assim que meu
nome  nem  apparecia  na  respectiva  escriptura.  (Affonso  Alves
Camargo, Jornal A República,  23/02/1914, capa e fl. 02, destaques
ausentes no original).

Além  das  acusações  acima  existiam  outras  feitas  pelo  sertanista  Edmundo
Mercer em 1913 (ano da expedição dos títulos de Pinhal Ralo) no Diário dos Campos:

terrenos que nunca foram habitados, situados em zonas remotíssimas
que nunca produziram um só grão de cereal, são, como por encanto,
‘propriedades  particulares’,  não  sujeitas  à  legitimação porque tem
escritura de venda e siza paga antes de 1854... que as escrituras que
servem de base, com datas remotas, referem-se a lugares que nas
respectivas épocas ainda eram desconhecidos... Que indivíduos sem
direito algum vão se apossando de áreas fabulosamente grandes do
nosso território, com o dispêndio apenas de algum selo e propinas...
(MERCER, 1978, p. 75 apud BOING, 2007, p.10, destaques ausentes
no original).

Em  razão  de  informações  prestadas  pelos  Alves  Camargo  realizou-se  breve
pesquisa documental e bibliográfica que demonstra que Marins Alves Camargo atuou
como “procurador” em transações que levaram a transferência de, pelo menos,  três
imóveis  no  período  em  que  ocupava  cargos  supracitados:  Barra  Grande  (no  qual,
segundo  afirmação  do  próprio  Marins  em  artigo  supracitado  A  República  de
27/10/1919, recebeu como pagamento 2.420 ha), Campina do Gregório (50.923 ha) e
Quadro  dos  Pobres/ou  imóvel  Baronesa  de  Limeira16.  Serviços  prestados,  em  sua
totalidade ou  em parte,  antes  1919,  período em que ocupava  cargos  supracitados
(MACHADO, 2004, WACHOWICZ 1969,  WESTPHALEN, 1987, HELLER, 2012).  Sobre os três
imóveis  em  que  atuou  como  procurador  esclarece-se  que  se  situavam  na  região
denominada  “Contestado”,  área  em  disputa  entre  o  Paraná  e  Santa  Catarina  até
decisão do STF em 1904 na sentença Ação Cível Originária nº 7. Segundo os estudos de
Machado (2004) Wachowicz (1969), Westphalen (1987) e Heller (2012),  até a data da
sentença o Paraná emitiu muitos títulos dominiais na região, tendo sido a sentença
ignorada pelo governo paranaense até o “acordo de limites” assinado em 1916 pelo
governador Affonso Alves de Camargo. Portanto, os procedimentos para validação dos
referidos imóveis (caso de Barra Grande) dependiam, no todo ou em parte, de ação
administrativa no âmbito do governo paranaense – especialmente do governador e

16  Considerando o Decreto nº 93864 de 23/12/1986 (D.O.U. 24/12/1986) que declarou de interesse social, para fins
de  desapropriação,  o  imóvel  rural  denominado  ''Baronesa  de  Limeira'',  também  conhecido  por  “Quadro  dos
Pobres” situado no município de Chapecó - SC. (INCRA, Superintendência no Estado de Santa Catarina, Informação
GR/Nº007/83).
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Secretário de Estado dos Negócios de Obras Públicas e  Colonização, Marins Alves de
Camargo.

Dados fornecidos pela PFE-INCRA/SC reforçam indícios apontados por jornais
do período e bibliografia especializada e também indicam que, mesmo que estudos
dominais  elaborados  pelo  INCRA em outros  imóveis  não  tenham encontrado  mais
imóveis com destaque para Espólio da Baronesa de Limeira ou seus Herdeiros, são
recorrentes (nas Cadeias Dominiais) a referência a tal origem.  Isso mesmo que sempre
tal origem se verifique.

Além  dos  casos  envolvendo  os  interesses  dos  Herdeiros  da  Baronesa  de
Limeira, a título de contextualização, apresentam-se alguns outros nos quais os irmãos
Alves Camargo teriam atuado como intermediários de interesses privados, resultando
na transferência de centenas de milhares de hectares de terras públicas para agentes
privados mediante possíveis fraudes: 1911, fazenda São Roque (51.691,2 ha); área em
Três  Barras  com 180.000  ha;  1914,  imóvel  Marrecas,  no  Paraná;  Rio  das  Cinzas  e
Tomazina (declaração de Marins Alves Camargo acima). Some-se a tais informações o
fato de que Natel de Camargo (primo dos irmãos Alves Camargo) recebeu 81.760 ha,
formando, segundo o ITCG, os grilos Adelaide e Campo Novo, superposto no imóvel
Catanduvas17 –  ambos,  como  o  Laranjeiras,  vizinhos  a  Pinhal  Ralo.  Segundo  a
historiografia especializada, além destes imóveis (situados no oeste e sul do Estado) os
Alves  Camargo  também  teriam  se  beneficiado  de  grandes  imóveis  no  norte
paranaense: a Fazenda Afonso Camargo e a Fazenda Palhano,  localizadas ao sul  do
atual  município  de  Londrina  (WACHOWICZ,  1982).  Exposto  este  conjunto  de
informações,  sem  olvidar  das  declarações  dos  irmãos  Alves  Camargo,  volte-se  às
acusações envolvendo ambos em entrevista concedida pelo Moreira Lima,  uma das
lideranças políticas de Interventor Tourinho (que governou o Paraná entre 1930-1931)
publicada no O Dia em 1931:

A advocacia  administrativa foi  talvez o  maior  florãeo de glória  do
regime  deposto.  Chegou  até  onde  podem  chegar  as  ambições
desemfreadas, o espírito mercadejador, a ausencia de escrupulos e
brio. Dominou ("Mais alguns hectares", a guisa de editorial, Jornal O
DIA 24/01/1931).

Como é sabido, o Paraná tem sido até agora, um ninho de “grilleiros”,
pois suas terras incultas e quasi desconhecidas favorecem a acção
dos especialistas em falsificações de escripturas. O  maior “grilleiro”
que lá existia – prosseguiu aquelle engenheiro [entrevistado] – era o
sr.  Marins  Camargo,  irmão  do  presidente  [do  Estado  do  Paraná]
deposto. [...] Consta, apenas, que o actual interventor, general Mario
Tourinho,  está  pensando  em  confiscar  as  terras  “grilladas”  (“Os
Grillos”, Jornal O Dia 26/02/1931, p. 2, destaque ausente no original).

17  A par da atuação supra descrita por Affonso Alves Camargo, laudos periciais produzidos pelo INCRA encontraram
estabelecida entre o advogado Marins Alves Camargo e a Brazil Railway Co. em 1918, tendo ele atuado em disputas
judiciais que envolveram o gigantesco imóvel denominado Fazenda Morungava, a qual havia sido destacada das
terras patrimoniais do Estado do Paraná (BRASIL, INCRA, 2010, p. 36-38, citado em PARANÁ, 2010, p.30). 
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Constata-se  forte  indício  de  prática  daquilo  que,  tanto  os  irmãos  como
acusadores, denominaram de “advocacia administrativa”, posto que os irmãos teriam
atuado como representantes (“procuradores”, “intermediários”, etc.) de particulares
na transferência de terras públicas enquanto ocupavam altos cargos na administração
estadual  (com prerrogativas e atribuições sobre estas mesmas terras),  beneficiando
clientes, correligionários, familiares e a si próprios18. Para além de possível violação de
legislação  fundiária,  é  importante  considerar  a  relação  entre  a  legislação  fundiária
paranaense e o Código Penal de 1890, sobre supostos crimes imputados aos irmãos
(em especial Marins) de prevaricação e concussão, uma vez que nos artigos 207, 209 e
232 definem que funcionários públicos não podem aconselhar, entrar em especulação
de terras ou interesse à dita propriedade, sendo isso considerado crime passível de ser
julgado na forma da Lei nº 1890, referente ao Código Penal. 

A análise relacional dessa legislação é importante para compreensão de indícios
de  irregularidades  encontradas  em  registros  dominais,  lembrando  que  os  imóveis
possuídos  pela  ARAUPEL  S/A  (Pinhal  Ralo  e  Rio  das  Cobras)  originam-se  títulos
emitidos em 1913,  ano em os  irmãos Alves  Camargo eram, respectivamente,  vice-
governador  e  Secretário  de  Estado,  inclusive  ocupando  a  pasta  de  Colonização.
Recorde-se,  outrossim, que,  entre 1914-1931,  foram diversas as  denúncias  sobre o
envolvimento destes irmãos na apropriação irregular de terras devolutas por meio de
“advocacia administrativa” e “grilagem”. 

Tendo em vista as denúncias feitas no período, as indicações da bibliografia
sobre atuação dos Alves Camargo em relação às terras públicas, há fortes indícios que
criaram  para  si,  e  para  pessoas  a  eles  associadas,  oportunidades  econômicas
articulando poderosa oligarquia com expertise na questão territorial oportunizada pelo
exercício  do  poder  na  ocupação  de  cargos  públicos  estratégicos.  Além  destes
personagens também existem indícios de atuação irregular de Theophilo, sobre o qual
pesa indício de fraude na aquisição da Transcrição nº 1393 (de 1895), lembrando sua
longa  trajetória  como servidor  público  em cargos  eletivos  que,  no  período  venda,
segundo data. Lembre-se ainda que tanto Theóphilo quanto Maximiliano declararam-
se proprietários de “duas parcelas” de terras denominadas Pinhal Ralo que venderam
para Luiz Vicente de Souza Queiroz. Isto é, um modo de agir semelhante.

Em  síntese,  a  atuação  dos  personagens  citados  (Marins,  Maximiliano  e
Theophilo)  indica  violação  de  um  princípio  basilar  para  sua  validação  de  títulos
dominiais,  trata-se  do  princípio  da  origem:  um  o imóvel  deve  ser  destacado  do
patrimônio público estadual para o privado por ato administrativo ou judicial  válido
(OLIVEIRA, et. all, 2020, Perícia Fundiária). Identificando-se ilegalidades em ações dos
nominados, o ato de emissão do título é nulo na origem, pois não poderia nem mesmo
a ser solucionado à época.

18 Considerar também a alegada apropriação pessoal feita por Affonso Aves Camargo da fazenda São Roque (com
51.691,2 ha) e, em 1911, da área em Três Barras, com 180 mil ha, supostamente pertencentes a estes e outros
sócios (MACHADO, 2004, p. 137, WACHOWICZ 1969, p.308 e 324-325; WESTPHALEN, 1987, p.13-15; HELLER, 2012,
p. 164, 197.).
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Considerações finais 

Os dados levantados e os mapas ilustram disputas em torno dos imóveis Pinhal
Ralo e Rio das Cobras, sob controle da empresa madeireira e do latifúndio  ARAUPEL
S.A cujas terras foram adquiridas a partir da liquidação da Cia Celulose e Papel Iguaçu,
de posse dos empresários paulistas José Ermírio de Moraes e Paulo Pereira Ignácio. O
estudo da cadeia dominial19 das áreas (HAMMEL, 2020) revelam que desde a data da
compra em 1972 a 1976 a empresa terceirizou a exploração de madeira, sendo que
vendia as árvores para madeireiras de todo o Paraná, sem um plano de manejo ou
reflorestamento, esses datam dos anos 1980. A referida em empresa se consolidou se
tornando uma multinacional com um vasto mercado externo e grande influência no
país, sobretudo na região sul do Brasil. 

O estudo apresentado nesse trabalho revela algumas das ações entorno dos
imóveis que foram apropriados pelo latifúndio da  ARAUPEL, com destaque as ações
dos  funcionários  públicos  e  políticos  influentes  nessa  época.  Além  dos  destaques
considerados  no  texto  outros  elementos  caracterizaram  a  grilagem  nessas  terras,
revelando assim um complexo esquema de favorecimento e negligências a legislação.

Assim  entender  a  questão  agrária  no  Centro-Sul  paranaense  envolve  se
debruçar sobre a história agrária brasileira, pautada no favorecimento do latifúndio e
na violência contra os camponeses, mas também uma história de luta pela terra como
meio de vida e de reprodução do campesinato em todo o território nacional.
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