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INTRODUÇÃO 

A temática agrária vinculada ä historia do Brasil traz ce 

laboração inestimável à reflexão e análises voltadas a compreen-

são das estruturas políticas demográficas e sociais do pais,par 

ticularmente após 1960. Com a criação de cursos a nível de mes-

trado e doutorado, surgem uma gama de trabalhos e estudos mono-

gráficos enfocando aspectos regionais. 

A problemática agrária ê tema abordado pelas ciências hu-

manas e sociais, demonstrando preocupações quanto ao aprofunda-

mento de suas questões e a necessidade de reflexões críticas so-

bre o tema. 

Dentro desta perspectiva aparece como necessidade o inter 

câmbio entre as ciências humanas e a preocupação com a dinamici-

dade do mundo contemporâneo, das questões do aqui e agora. 

Ä compreensão histórica somam-se o interesse e a pesquisa 

antropológica voltada as manifestações e expressões das institui^ 

ções e estruturas, assim como as manifestações a nível subjacent 

te aos documentos, ações observadas e discursos dos sujeitos que 

constituem o objeto de estudo. 

Â preocupação teórica subjacente a. pesquisa de campo inr-

sere-se uma temática geral, qual seja, o desenvolvimento do ca^ 

pitalismo na agricultura brasileira, considerado como fenômeno 

em fluxo. Levando-se em consideração que o desenvolvimento do 

capitalismo, por si só não explica o processo histórico, dã,isto 
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sim, as determinações globais , busca-se as especificidades so-

ciais, regionais e étnicas, que vão concretamente dar sustenta -

ção e os contornos reais a este sistema econômico. 

0 processo de transformação da agricultura em um ramo do 

capital não acontece de uma única forma, mas toma contornos e ê 

atualizado pela mediação do concreto, apesar de subordinar-se em 

ultima instância aos ditames do capital. Em conseqüência,o pre£ 

suposto teórico que orienta a investigação e analise deste tra-

balho pauta-se em entender que a tendência do capitalismo signi-

fica necessariamente a expropriação total dos produtores diretos. 

Sendo a formação social brasileira capitalista,só se pode 

explicar seus diversos elementos a partir da dinâmica da real 

acumulação do capital. 

A produção agrícola ê tão importante no Brasil que ê, até 

hoje, a responsável direta por 60% das exportações brasileiras e 

pelo equilíbrio da balança de pagamentos."'' 

Ate 1930 a economia do Brasil era essencialmente baseada 

na agricultura, após esta data seu desenvolvimento foi redimen -

sionado â urbanização. Os maiores investimentos foram alocados 

â infra-estrutura da expansão industrial atë mais ou menos o fin 

dar de 1960. 

Dentro deste processo de desenvolvimento industrial, a 

agricultura jogou importante papel, forneceu e reproduziu a bai-

xo custo a força de trabalho necessária ã expansão industrial , 

gerou divisas para a importação de bens, criou recursos de capi<-

tal através do confisco sobre as receitas de exportação de seus 

1 ç-> n 
SILVA, J.F.G. A modernização dolorosa, estrutura agraria, 

fronteiras agrícolas e trabalhadores rurais no Brasil, Rio de 
Janeiro, Zahar, 1981, p.192. (dados de 1980) 
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produtos e produziu alimentos a baixo custo. 

A partir de 1970 as lavouras de produtos exportáveis so-

frem um processo acelerado de modernização, expandindo a produ -

ção industrial através da demanda de máquinas e insumos. As la-

vouras de alimentos tendem a sofrer redução pois não recebem in-

centivos, ocasionando uma acelerada concentração de terras e ren 

das na agricultura, gerando um grande contingente de pessoas que 

se deslocam do meio rural para o urbano. 

Essa tendência não ocorre de uma única forma, persegue, 

isto sim, particularidades regionais, étnicas e históricas. 

ANÁLISE DA PROBLEMÁTICA 

Este estudo e o resultado de pesquisas realizadas no nú-

cleo colonial de Tomás Coelho, fundado em 1876, no município de 

* Araucaria Parana, entre os anos de 1981 e 1982. Dentro dos li-
* * -

mites desta Colonia instalou-se significativo numero de imigran-

tes poloneses que marcam definitivamente a história do município. 

0 município de Araucária juntamente com Curitiba, São Jo-

sé dos Pinhais, Colombo, Contenda, Mandirituba, Piraquara, Qua-

tro Barras, Rio Branco do Sul, Bocaiúva do Sul, Almirante Taman-

daré, Balsa Nova, Campina Grande e Campo Largo, forma hoje a re-

gião metropolitana de Curitiba. A partir de 1970, com a implan-

tação da Cidade Industrial de Curitiba e do Centro Industrial de 
* • / Vide mapa a pag.h 
Colônia é como sao conhecidas as regiões remanescentes de 

antigos núcleos coloniais. Especialmente, vai ser usado neste 
•trabalho,para identificar a região geograficamente demarcada pe-
lo antigo núcleo colonial de Tomas Coelho. 



MUNICIPIO DE ARAUCARIA COLONIA TOMÁS COELHO 



Araucaria, parte da Colonia passou a ser destinada a uso predo-
* 

minantemente industrial . 

Desde sua instalação, o núcleo Colonial de Tomás Coelho 

já tinha o objetivo precipuo de produzir alimentos, baseado em 

mão-de-obra familiar.• Até mais ou menos 19 70 a forma de produ-

zir e o resultado desta produção parece ter se mantido sem gran-

des transformações ou problemas. * * 

O desvendar das estrategias de sobrevivencia do colono 

polonês acompanhando sua imbricação nas tranformações da produ-

ção agrícola e sua subordinação ao capital é o objetivo central 

deste trabalho. Seu universo de análise é demarcado geografica-

mente pela Colônia de Tomás Coelho, num período de tempo que pri 

vilegia sua instalação, é o momento presente. 

Procurou-se através de um estudo de caso, avançar na com-

preensão das categorias de produtores e trabalhadores que compõem 

o setor agrícola e seus processos de transformação e reprodução 

sob o peso da sociedade capitalista. 

Frente a interrogação principal, levantam-se algumas hi-

póteses: 

a) A instalação de núcleos coloniais vem suprir necessidades da 

grande lavoura de produtos exportáveis, tal como o colonato 

das fazendas de café. A forma específica é que difere; 

Vide mapa ã pag.6 
Utiliza-se em toda a pesquisa o termo colono para iden-

tificar o sujeito de origem ou ascendência polonesa, ligado a pro 
duçao agrícola, proprietário de pequena area -• em mSdia 20 hec-
tares. Colono e como este sujeito e conhecido na região. Ê o 
termo utilizado para designar o pequeno produtor agrícola. Res-
salte-se ser este termo utilizado nos documentos e o definido por 
lei para classificar os imigrantes entrados a partir da metade 
do século XIX, tanto os vindos para as fazendas de cafe quanto 
os que vieram para os núcleos coloniais. 
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b) No caso do núcleo colonial de Tomas Coelho os imigrantes po-

loneses instalaram-se como produtores de mercadorias (os gê-

neros alimentícios) e como vendedores de força de trabalho,su 

bordinando-se desde o princípio, aos ditames do mercado; 

c) A expropriaçao e expulsão deste campesinato vai ocorrer pela 

expansão capitalista da economia paranaense como um todo, e 

particularmente na região metropolitana de Curitiba, pelo ace 

lerado crescimento urbano-industrial, com a conseqüente mul-

tiplicação dos loteamentos, ilhando os poucos produtores agrí^ 

colas, jã nos anos de 1970. 

Para a construção do perfil da situação investigada,foram 

utilizados documentos oficiais, pesquisas e trabalhos de histo-

riadores e cientistas sociais, entrevistas e observação do coti-

diano, tentando sempre identificar as atividades econômicas prin 

cipais. 

Constitui-se a primeira parte da pesquisa, numa constru-

ção da formação histórica e das características antropológicas 

da região, através de levantamento bibliográfico, entrevistas 

com agentes urbanos, produtores e trabalhadores rurais. 

A pesquisa exploratória constitui-se do levantamento da 

formação histórica e das características socio-econômica da re-

gião, que possibilitaram uma visão das condições em que se esta-

beleceu e se transformou o núcleo de imigrantes poloneses. 

Ao tomar como referência empírica a antiga Colônia,não se 

privilegiou na análise o prisma étnico. A preocupação com esta 

variável merece uma análise particular, que se pretende efetuar 

posteriormente. Todavia, apesar do enfoque estar atento as es-

tratégias econômicas de sobrevivência do colono, na medida em 

que o problema étnico articula-se com a análise econômica,as rê -
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flexões levam-no em consideração. 

A subordinação da produção camponesa ao mercado, mescla-

se, a partir de 1970, com a transformação da Colônia, uma região 

tradicionalmente agrícola, num polo petroquímico com um rápido e 

intenso processo de urbanização. 

A pesquisa concentrou-se no recompor da história da Colô-

nia, ressaltando a maior produção da região que é a batata-ingle 

sa e, posteriormente, enfocando sua transformação, com a instala 

ção da Refinaria da Petrobrás. 

Os passos seguidos foram: 

a) Identificar os trabalhos de historiadores,técnicos e cientis-

tas sociais e Instituições Governamentais,sobre a região,pro-

curando fontes primárias,recorrendo ao Arquivo Público do Pa-

* 

raná e Agência do SINPAS-FUNRURAL; 

b) Visitas a Colônia, com o intuito de se efetuar uma aproxima -

ção com a região, após o conhecimento de sua história; 

c) Entrevistas com agentes urbanos do município e entidades re-

presentativas que se relacionassem com os colonos; 

d) Entrevistas com os próprios colonos, baseadas num roteiro pre 

viamente elaborado. 

O conhecimento acumulado sobre a história do município e 

da Colônia foi o norteador de muitas observações e análises, e 

portanto, indispensável para se compreender os problemas da re-

gião e a redefinição do camponês enquanto colono, produtor de gê 

neros alimentícios e enquanto batateivo, comerciante e produtor. 

O agente histórico que esteia este trabalho ê, pois, o colono-po 

laco, que paulatinamente toma corpo e adquire substância na nar-

rativa. 
* - . Sistema Nacional de Previdencia e Assistência Social e Fundo Nacional de Assistência ao Trabalhador Rural. 
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1. METODOLOGIA 

1.1 FONTES DE PESQUISA 

1.1.1 FONTES MANUSCRITAS 

I. Officios 186. v. 3, i860. Arquivo Publico do Paraná. 

Nos Officios 186 de 1860 encontram-se vários artigos e 

cartas de intelectuais e autoridades ligadas a Administração Pu-

blica comentando as dificuldades econômicas e sociais da então 

Província Paranaense,sugerindo medidas a serem adotadas para ven 

cer as sérias dificuldades por que passa o Paraná nesta época. 

Essas informações foram importantes para o esboço da situação 

econômica do Estado antes da imigração. 

2 - Levantamento estatístico das Colonias do Paraná, , 1886. 

Livro 832, fis. 319-452. Arquivo Publico do Paraná. 

Dos dados constantes na Estatística das Colonias do Para-
_ -k 

na, foram necessários montar quadros para agregar informaçoes. 

São um total de 368 os lotes existentes â época. Constam de ca-

* rr 
Vide em anexo quadro numero 1. Neste anexo encontra-se 

um demonstrativo da forma como os dados foram trabalhados. As 
informaçoes originais encontram-se S disposição dos interessados 
no Arquivo Publico do Parana. 
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da lote informaçoes sobre o número de componentes da familia,ida 

de, numero do lote, o que e quanto plantou e o que produziu,alem 

da relação de bens e se possuia ou não outras propriedades. 

Ë um material bem conservado e muito rico que permite, ao 

lado das entrevistas e demais pesquisas, reconstituir a história 

da Colônia, com ênfase em seu aspecto econômico. 

3 - STNPAS - Sistema Nacional de Previdencia e Assistên-

cia Social. Fichas de cadastro. Araucária, 1972-1982. 

0 FUNRURAL, Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural,ini 

cia suas atividades no ano de 1972 por todo o país. Ë o órgão 

responsável pela aposentadoria e assistência ao produtor e ao 

trabalhador rural. Em 1971 foi criado o Programa de Assistência 

ao trabalhador Rural, ou Pró-Rural, a cargo do FUNRURAL. Compre-

ende este, alem da prestação de serviços medicos aos trabalhado-

res rurais, a concessão de aposentadoria (por velhice ou invali-

dez) e de pensão por morte do cônjuge. Estes ganhos são equiva-

lentes â metade do maior salário mínimo em vigor no país. Prevê 

também a concessão de auxílio funeral. Seu custeio é atendido 

por contribuição sobre os produtos agrícolas em sua primeira ven 

da, e sobre a folha de salário das empresas urbanas, não haven-

do contribuição sobre o salário individual do empregado rural. 

Em 1975 a proteção social foi estendida aos empregadores rurais. 

Após 1977, o benefício da Previdência e Assistência Social 

ao trabalhador brasileiro passa por uma reformulação com a cria-

ção do STNPAS - Sistema Nacional de Previdência e Assistência So 

ciai, para reorganizar•a prestação de serviços e benefícios da 

Previdência Social, de acordo com a clientela. A partir desta 
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providência, foi extinto o FUNRURAL, passando o SINPAS a abarcar 

também suas funções. Seus arquivos, em Araucária, até outubro de 

1982, possuíam aproximadamente 3.000 fichas. Estas referem-se a: 

1. Processo de Benefício: para aposentadoria por idade, invali-

dez, pensão ou acidente de trabalho; 

2. Folha de informação do empregador rural (FIERDES) - engloba 

todos os níveis de empregadores rurais, incluindo-se os não 

aposentados. Permitem uma amostra das categorias de emprega-

dores e trabalhadores rurais"!". 

São classificadas por regiões do município de Araucária e 

Contenda, os quais abrange. O trabalho foi relativamente faci-

litado pelo fato das fichas já se acharem divididas por regiões 

o que tornou simples isolar as que tratavam da região demarcada 

geograficamente pela Colônia de Tomás Coelho. A demarcação da 

região da Colônia, de 1876 sobre o mapa atual do município de 

Araucária, foi possível graças ao auxílio de técnicos do Institu 

to de Terras e Cartografia, já que o mapa original da Colônia es 

tava na medida de 1:50.000 enquanto o do município era de 1:75.000. 

Trabalhou-se com fichas de aposentadorias dos considera-

dos trabalhadores e também dos considerados empregadores rurais. 

''"INSTITUTO Nacional de Assistência Medica, da Previdência Social. 
0 que é o INAMPS na área rural. Brasília, MPAS/CCS 1982, p.9 e p.20. Defini-
ções de trabalhador e empregador rural: 
1. Trabalhador rural: 
- a pessoa física que presta serviço de natureza rural a um empregador, medi-
ante remuneração de qualquer especie (TRA); 

- o produtor, proprietário ou nao, que sem empregado, trabalha na atividade 
rural, individualmente ou em regime de exonomia familiar, assim entendido 
o trabalho dos membros da família (TRP). 

2. Empregador rural: 
- Considera-se empregador rural a pessoa física, proprietária ou não que 
em estabelecimento rural ou predio rustico e com a utilização de empregados 
contratados de qualquer forma, ainda que so por pouco tempo, explore,em ca-
rater permanente, ou através de outras pessoas, atividades agroeconomicas , 
assim entendidas a atividade agrícola, pastoril, hortigranjeira ou a indus-

tria rural, bem como a exploraçao de produtos primarios»vegetais ou animais.. 
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As fichas trazem informações específicas do interesse do 

FUNRURAL e contém anexo uma entrevista com o aposentado, efetua-

da pelo representante local, donde extraiu-se a maioria das in-

formações que seriam do interesse da pesquisa. Nestas entrevis-

tas encontram-se os seguintes dados: área que possui, área ex-

plorada, o que produz, se vende ou não,se tem outro trabalho re-

munerado, quanto tempo reside no local e se utiliza ou não força 

de trabalho remunerada. 

Dos considerados trabalhadores rurais, trabalhou-se com 

168 fichas. Dos considerados empregadores rurais, trabalhou-se 

com 63 fichas, por aposentadoria, por velhice ou invalidez ou 

morte do cônjuge, todas com entradas que variam e cobrem o pe-

ríodo de 1972-1982. Essas fichas estavam distribuidas nos arqui-

vos por região, conforme se segue: Parque Tomás Coelho, São Mi-

guel, Roça Nova, Capela Velha e Jardim Alvorada. Com os dados 
* 

contidos nestas fichas, construiu-se os quadros 2 e 3 que per-

mitiram obter informações que enriqueceram e completaram as en-

trevistas de campo. Esses dados referem-se aos anos de 1972 a 

1982 e foram utilizados como amostragem da população de Tomás 

Coelho. 

Os dados relativos ao tamanho das propriedades encontra-

vam-se nas fichas com grandes disparidades, o que requereu sua 

conversão numa medida uniforme, no caso o alqueire. 

Alguns exemplos de preenchimento 
traro,-se nó Anexo 2:/3 ,p . 116 e 117. 

destes quadros- encon-
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•4 - ANDRADE KE'RSTENj M.S. ' Entrevistas com agentes urba-

nos e rurais. Curitiba3 jul.198l~out.1982. 

As entrevistas, com base em uma amostra aleatoria, tomam 

como informantes agentes rurais: colonos, pequenos proprietários; 

agentes urbanos: técnicos da Emater, Ceasa, Prefeitura, Sindica-

to dos trabalhadores rurais e representante do FUNRURAL,tendo s:i 

do realizadas, entre julho de 1981 e outubro de 1982. 

A demarcação do universo de análise teve como critério,pa 

ra a identificação dos agentes rurais, ser ou ter sido residente 

na região demarcada pelos limites da antiga Colônia de Tomás Coe 

lho; para os definidos como agentes urbanos, estarem envolvidos, 

através de suas atividades profissionais, diretamente com a pro<-

blemática dos aqui definidos como agentes rurais. 

Cada uma das entrevistas buscou ser uma totalidade que 

possibilitasse a recomposição da história da Colônia. Foram efe 

tuadas após se ter um conhecimento significativo da região e da 

historia da colonização, através de levantamento bibliográfico, 

Em julho de 1981, fez-se algumas tentativas de aproxima <-

ção com a região em estudo, utilizando-se de roteiros de entre^-

vistas altamente flexiveis. Só no segundo semestre' de 1982, com 

a obtenção de licença das atividades didáticas, é que foram efe-

tuadas de forma sistemática as visitas e entrevistas necessárias 

para este trabalho. Estas entrevistas obedeceram a um roteiro 

previamente estabelecido com base na experiência anterior. Tive^-

ram em média, cada uma, duas horas de duração, chegando a quinze 

entrevistas, o total realizado. A todos os entrevistados foram 

apresentadas as propostas e objetivos do estudo. 

Como os roteiros não eram rígidos, a família do entrevis^ 



14 

tado(a) tomou parte nas conversas e deu-se margem para que colo-

cassem opiniões sobre os assuntos tratados, não se atendo somen-

te a reconstrução de um passado distante, mas, referindo-se tam-

bém ao cotidiano vivido no presente. 

Em todas as visitas, esteve-se sempre acompanhado de um 

auxiliar, jã que a mesma não seria gravada devido a inibição que 

causaria ao entrevistado. A atuação do auxiliar foi importante 

para cobrir lacunas quando da transcrição das entrevistas no diã 

rio de campo. 

As entrevistas, as visitas ä região, a participação na 

missa dominical, permitiram a percepção da especificidade da his_ 

töria do assentamento dos colonos na região, das relações estabe 

lecidas e hoje atualizadas dos colonos com a terra, entre si e 

com os outros. 
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1.1.2 FONTES. SECUNDÁRIAS 

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Cen-

sos Agropecuarios de 1920,1940,1950,1960,197 0,1975,1980. 

Dentre estes Censos os referentes a 1920 e 1980 tomam o 

Estado como unidade e trazem analises totais de sua produção e 

estrutura fundiária. Para os produtos mais importantes são ci-

tados os dados relativos aos municípios maiores produtores, que 

sõ neste caso aparecem como unidades. Os demais trazem informa-

ções tomando como unidade os municípios. 

0 presente trabalho trata de uma parte do município de 

Araucária, o que acarreta alguma dificuldade pelo fato do IBGE 

apresentar os dados globais do município. Tal situação pôde ser 

contornada pela utilização de várias fontes de pesquisa e inclu-

sive as entrevistas, pois as condições observadas no município 

são homogêneas quanto a sua estrutura fundiária e sua produção 

agrícola, até particularmente 1972, refletindo-se no levantamen-

to do Censo de 1975. Alem do que, os dados do IBGE, possibilita 

ram a articulação de uma situação micro, a Colônia, com o muni-

cípio como um todo. 

2. Censo Demográfico. Secçao de Datilografia, e Reprogra-

fia - TB GE. 

Os dados demográficos foram encontrados já compilados em 

quadros por município, pela Secçao de Datilografia e Reprogra-

fia do IBGE, o que facilitou o trabalho de levantamento. 

Os dados do Censo permitiram uma visão do quadro geral da 
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região oncle a Colônia está inserida. 

3. Jornais 

Os artigos de jornais locais e de outros estados, foram 

utilizados para a compreensão de aspectos conjunturais, ligados 

a problemática da produção agrícola de alimentos característica 

do universo pesquisado. 

A crítica histórica,tanto interna quanto externa dos do-

cumentos, foi facilitada devido a utilização de várias fontes 

de pesquisa, principalmente das entrevistas, o que permitiu li-

dar com os dados retidos por eles, segundo as exigências teóri-

cas, descritivas e interpretativas, concentrando as observações 

sobre a consistência antropológica das evidências. 
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1.2 A CONSTRUÇÃO DO "SUJEITO OBJETO" 

O objeto de estudo é concebido como sujeito passível de ser 

conhecido. Não como um elemento passivo no contexto da investiga-

ção, mas sim, enquanto sujeito que participa e reaje a ela. Nesse 

caso, a empatia entre pesquisador e.pesquisado ê sempre uma meta a 

alcançar. 

A pesquisa direta de campo,sempre trás uma situação de des-

confôrto, uma situação delicada ao pesquisador, tanto a nível teó-

rico quanto prático. 

É"impossível imaginar uma separação entre o 
sujeito da pesquisa (o cientista social) e o 
seu objeto (a sociedade), se o sujeito ? ele 
mesmo um ser social, se sao as ações humanas 
que modelam e transformam a sociedade da qual 
o pesquisador e parte integrante,podendo in-
clusive sofrer as conseqüências do projeto 
social que propóe, ou transformações que sua 
ação pode provocar.! 

A remontagem da tragetõria, no espaço e no tempo, deste su-

jeito da historia - o colono polonês - escora-se nesta concepção. 

A história com a qual este trabalho preocupa-se responde às 
~ 2 ~ ~ 

inquietações do presente, não é mera sucessão linear de aconteci-
mentos, coloca, isto sim, problemas. 

A unidade das ciencias humanas passa necessariamente pela 

historia, como a ciência que tradicionalmente sacia nas fontes,sua 

sêde de conhecimento. SÓ ë possível conhecer a realidade a partir 

desta relação dinâmica entre as ciencias humanas, e através da rae-

OLIVEIRA, R. & OLIVEIRA, 
cativa. In: BRANDÃO, C.R. Org. 
Brasiliense, 1981, p.2,4. 

2BRAUDEL, F. Historia e 
cias Sociais, Lisboa, Presença, 
como o estudo do social como um 
presente como inseparáveis. 

M.D. Pesquisa Social e açao e d u -
Pesquisa participante. Sao Paulo, 

Sociologia. In: Historia e Ciên-
19 7 2. Braudel discute a historia 

todo, V e o estudo do passado e do 
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diação de quem a vivencia; os sujeitos desta realidade e deste co-

nhecimento. Nessa medida, além da interação entre as ciências hu-

manas, busca-se a interação entre os sujeitos cognoscentes; o pes-

quisador e o universo de indivíduos pesquisados. 

Coerente com estas observações, os passos do estudo esboça-

ram primeiramente o quadro geral da região, através do estudo de 

seus elementos. Ao se propor uma problemática geral, é necessário, 

na pesquisa, expressá-la na pequena parcela investigada. É neces-

sário identificar aí as condições e os elementos expostos na pro-

blemática teórica. Passando do abstrato para o concreto; a histó-

ria da Colônia, o seu cotidiano e seu constante processo de trans-

formação. Que condições e que elementos são estes? A nível de Co-

lônia as condições vão estar mescladas, tingidas, pela problemáti-

ca nacional do findar do trabalho escravo e do processo imigrató-

rio. Para tanto, necessitou-se recompor em rápidas pinceladas, a 

situação do Brasil, da Polônia e do Paraná, propícia a imigração. 

Os elementos principais que compõem este quadro,que lhe dá susten-

tação, que fazem e refazem no cotidiano a estrutura viva da Colô-

nia, são os imigrantes poloneses, a população nacional e os imi-

grantes alemães, prussianos, italianos e outros, que compõem a fi-

sionomia da região do primeiro planalto paranaense. 0 pano de fun 

do é marcado pelas relações capitalistas de produção, pela existen 

cia de um potencial mercado consumidor de gêneros alimentícios e 

e pela desagregação do trabalho escravo e a conseqüente implanta -

ção do trabalho livre. 

Pode-se ressaltar na situação do núcleo colonial,alguns fa-

tos marcantes: 

a) Instalação do núcleo -colonial e conseqüente adaptação ao eco-

sistema, âs relações com os outros habi-tantes e início da produção; 
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b) Modificação da produção de acordo com os ditames do mercado , 

até a fase da produção da batata-inglesa; 

c') Instalação do polo-petroquímico e conseqüente transformação na 

Colônia, com um acelerado processo de urbanização e conseqüen-

te expulsão dos colonos. 

Ao analisar-se as estratégias de sobrevivência do colono, 

sob a égide do capital,levou-se em consideração a natureza desses 

períodos. Para tanto realizou-se uma análise conjuntural centra-

da nas condiçoes vivenciadas pelos colonos, na necessidade cons-

tante de relacionar-se com o mercado. Procurou-se assim, ligar a 

situação do núcleo colonial â estrutura social abrangente. 

A constante retomada do tempo histérico em cada capítulo, 

o ir e vir no tempo cronológico, foi a forma metodológica encon-

trada para enfatizar que, no início do processo imigratório,tanto 

o colono dos núcleos como os das fazendas de café,jã "encontravam-

se imbricados e submetidos â expansão do modo de produção capita-

lista. 

0 perfil da região metropolitana estimula a pesquisa. A 

hetereogeneidade de sua população formada por varios contingentes 

étnicos e grupos de indivíduos provindos de diversas regiões do 

país formam, como um cadinho, parte importante da população Bra-

sileira. Enfocar o núcleo colonial polonês, aparentemente tão ho 

mogêneo, apreciando-o no seu cotidiano, procurando explicações 
3 subjacentes, obliteradas pela sua aparência, constitui-se, sem 

3 
IANNI, 0. As metamorfoses do escravo. Sao Paulo, DIFEL, 

1962. Na Introdução o autor discute o tipo de explicação descri-
tiva e interpretativa. Nà'o se pode distinguir descrição d.e inter 
pretaçao. H.ã sempre uma' explícaçao na mais empirista das observa-
ções científicas, no mínimo uma classíficaçao, o que jã pressupõe 
uma organização da realidade, segundo um certo modo de apreensao. 
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dúvida, um estímulo ã pesquisa e reflexão. Este estímulo foi 

acirrado devido a afirmações tais como: você vai trabalhar com 

os poloneses? Fala polonês? Se nä'o fala não adianta, eles são fe 

chados, não gostam de estranhos. 

Apôs a experiência de campo, fatores anteriormente rele-

vados foram reequacionados e revistos. Os questionários, ou me-

lhor, os roteiros básicos, foram forjados após algumas experiên-

cias com entrevistas e conversas informais com habitantes da Co-

lônia, e com algumas pessoas que anteriormente lá residiam ou co 

, nheciam a região há muito tempo. 

A reação observada entre os entrevistados foi a de que, 

neste trabalho, se deveria demonstrar que o colono ê trabalha -

dor e não o arrasador do meio ambiente "como se pensa por aï". 

Segundo eles, deve ser demonstrada sua preocupação com a ecolo -

gia, denunciando, isto sim, as fábricas instaladas na região,que 

poluem o ar e a água. Não podem mais criar peixes em lagos ou 

rios, pois as águas estão poluídas. Chegam a recusar a instala ~ 

ção de água encanada em seus lotes, quando possuem poços,por co-

nhecerem de perto o Rio Passaúna, responsável pelo abastecimento 

de água de Araucária e região e constatarem sua poluição, "falam 

dos poloneses que derrubaram as árvores, mas eles querem derru-
. - . * 

bar a ultimo, reserva de floresta do mumczpto". 

A preocupação desses colonos ê, portanto, demonstrar que 

foi através do trabalho conjunto que se conseguiu adquirir a pro 

priedade e nela trabalhar. Insistem em salientar seus constan -

tes esforços e trabalhos, contando detalhadamente as dificuldades 

Pesquisa de campo (entrevista). Refere-se a construção 
de represa,pela Sanepar, as margens do Rio Passuna, nos limites 
•da Colonia de Tomas Coelho, na região conhecida por Sao Miguel. 
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encontradas desde a aquisição dos lotes, mostrando que cada tijo 

lo, cada árvore frutífera ou cada madeira da cêrca ou da casa, 

éstão ali como testemunhos vivos de seu trabalho e da "mulher". 

A recepção obtida de todos os entrevistados foi muito cor 

dial. Lamentou-se que não se pudesse conversar em polonês, pois 

como dizem, "os velhos, quando se reúnem, gostam de conversar em 

polonês. Parece que se relembram do passado com mais facili-

dade". Em nenhum momento porém, o desconhecimento da língua che 

gou a ser um empecilho intransponível. 

Paralelamente a este trabalho implementou-se a pesquisa 

bibliográfica e o aprimoramento teórico. Algumas fontes primá-

rias de suma importância já haviam sido submetidas â crítica me-

todológica de historiadores e cientistas sociais que as utiliza-

ram em seus trabalhos. Puderam as informações destas fontes se 

rem utilizadas sem.que se necessitasse realizar, em parte, esta 

tarefa importante da observação científica. As observações não 

se basearam somente nas significações explícitas nos documentos 

e fatos observados, mas também pelos seus sentidos ligados â con 

juntura na qual encontravam-se mergulhados. 

A preocupação com a realidade concreta faz entendê-la co-

mo algo mais que a mera soma de dados e fatos. Ela é a soma dos 

dados e fatos mais a percepção que deles tenha os sujeitos envol 

Vidos. A realidade ê essa relação dinâmica entre objetividade e 

subjetividade. Só é possível conhecê-la juntamente com quem a 

vive, como sujeitos cognoscentes : o pesquisador e os indivíduos 

que vivenciam o dia-a-dia, sujeitos-objetos deste conhecimento. 

Procedeu-se a reconstrução e ordenação dos fatos, depois 

de terem sido precedentemente arrancados do contexto originário. 

É como se desmontássemos os fatos; a totalidade desenvolve-se e 



cria-se paralelamente ao trabalho científico. Acumular simples-

mente os fatos não significa conhecer a realidade. Esta acumula-

ção não reconstroi a totalidade. 

Na realidade totalidade nao significa to-
dos os fatos, Totalidade significa: reali-
dade como um todo estruturado, dialético, 
no qual ou do qual um fato qualquer (clas-
se de fatos, conjuntos de fatos) pode vir 
a ser racionalmente compreendido /4 

Os fatos foram concebidos como partes estruturais de um 

todo dialético, que só tem sentido se tiver seus momentos dife-

renciados e determinados. 

A reflexão antropológica norteou-se pelas significações 

explícitas nos documentos e fatos observados e também pelos sen-

tidos destes. Para o presente estudo levou-se em consideração 

os documentos escritos, como também as declarações dos próprios 

sujeitos que vivenciam a realidade. A multiplicidade das fontes 

utilizadas prende-se ao fato de entender-se que darão maior sus-

tentação às conclusões. Uma e outra agirão como parte da críti-

ca interna e externa dos documentos, dando maior segurança ãs 

proposições apresentadas. 

A experiência do trabalho de campo quebra tabus e rompe 

fronteiras. A inibição é própria do entrevistador - um estranho 

que procura desvendar segredos, conhecer o outro . Neste desvendar 

depara-se com sensações, temores e anseios próprios do ser huma-

no e que a primeira vista parecem perniciosos e desnecessários. 

Quase que imediatamente descobre-se que esta faceta, relegada, e 

até mesmo que se tenta superar, é que dá sustentação â pesquisa, 

gerando empatia e respeito entre serem humanos, ambos sujeitos 

deste conhecimento, 

VoSIK, K, Dialética do Concreto, 2; edição, Ric de Jar 
neiro, Paz e Terra, 19 7 6. p.35. 
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1.3. DO ABSTRATO AO CONCRETO; UM PASSO PARA A ANÄLISE 

O presente trabalho busca as especificidades e as diversas 

formas que toma o desenvolvimento do capitalismo na agricultura. 

A busca do concreto histórico será a tarefa privilegiada, sabendo 

que são as particularidades que enriquecem e tornam compreensível 

a complexidade do processo social. Desta forma não se pode con-

tentar-se com explicações abstratas e gerais. 

Após estas ressalvas, ê necessário reafirmar que o pressu-

posto teórico que fundamenta as investigações e análises, é de 

que o capitalismo supõe a expropriação total dos produtores dire-

tos de seus meios de produção. 

Ao se fazer uma análise microscópica, de história regio-

nal, não se pode esquecer que a região estudada faz parte de um 

estado, o Paraná, de formação demográfica, social e econômica he-

terogênea. Dentro desta heterogeneidade as especificidades de 

classe, as regionais e as étnicas são elementos importantes que 

compõem o grande quebra-cabeça desta realidade. 

Ja que a análise privilegia, em têrmos de enfoque, uma ca-

mada, das tantas que compõem o setor agrícola, é necessário que 

fiquem bem claros os conceitos utilizados. Quanto a utilização do 

conceito camponês, concorda-se ser possível sua unificação a ní -

vel da análise teórica, se se privilegiar sua posição política e 
* sua relação de classe social. Concorda-se com as críticas efetua 

* 
Classe social e aqui entendida como grupo de homens que 

se distinguem pelo lugar que ocupam num sistema social historica-
mente definido, por sua relação com os meios de produção, por seu 
papel na organizaçáo social do trabalho e consequentemente, pelos 
meios que tem para obter a parte da riqueza social de que dispõem 
e o tamanho desta. Essa categoria sociológica e discutida em: 
VELHO, O.G. et alii. Estrutura de classes e e s t r a t i f i c a ç a o social., 
Rio de Janeiro, Zahar, 1973. Particularmente o artigo de Rodolfo 
Stavenghag en. Estra ti fi cação social e estrutura de classe ,pp . 133-
7 0. 
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das por José de Souza Martins"*" quanto que a atomização de defini 

goes e a exclusão de um conceito unificador do pequeno proprieta 

rio, traduz sua exclusão ideológica, com o sentido de deixa-lo ã 

margem do pacto político. Um exemplo concreto dessa atomização 

são algumas das expressões que definem a nível regional, o cam-

ponês: caboclo, colono, caipira, tabavêu.^ 

0 campesinato é entendido aqui como fazendo parte da so-

ciedade de classe, no interior da qual ê dominado, econômica, po-

lítica e culturalmente, por outra classe que se encontra fora da 

produção. 

Para desvendar as formas particulares, regionais, étnicas 

e de classe,é necessário ter-se ern conta a gênese da história do 

campesinato no Brasil, que está mesclada com o trabalho escravo. 

A escravidão impunha a existência do monopólio da terra 

para que os trabalhadores livres não tivessem condições de orga-

nizar-se enquanto uma economia independente dos latifundios. Com 

o findar do trabalho escravo, as preocupações com a imigração tor 

nam-se presentes mais uma vez na história do Brasil e,desta fei-

ta respondendo ao desenvolvimento de relações sociais de produ-

ção baseadas no trabalho livre, adquirir-se-ã a força de traba-

lho e não mais a figura do trabalhador. 

0 estabelecimento de correntes imigratórias dependeu de 

acertos entre as nações interessadas,envolvendo grandes somas em 

dinheiro, negociatas, bancos, firmas de navegação e o interesse 

de indústrias européias exportadoras, com intenção de criar no 

Brasil um centro consumidor de produtos industriais europeus. 

'''MARTINS, J.S. Os camponeses e a política no Brasil . Pe-
tropolis, Vozes, 1981, p.185. 

2 Ibidem, p.24 . 



25 

O que nao deve ser esquecido ë que todo este processo articula-se 

com as transformações ocorridas no final do século XIX. A econo-

mia, baseada no capitalismo concorrencial, passa a desenvolver-se 

sob o capitalismo monopolista. 

Além desta retrospectiva, necessário faz-se rever, como a 

literatura clássica analisa o campesinato. 
- 3 

Na literatura antropologica, Thomas e Znaniecki estudam o 

campesinato polonês anterior ao século XIX. A característica fun-

damental acionada por estes estudiosos ë ter o campesinato polo-

nês uma concepção sobre a propriedade da terra como não individua 

lizada. A família ë a proprietária. Os recursos produtivos são 

de posse exclusiva da família. 0 grupo sempre tem precedência so 

bre o indivíduo em termos de posse. Nao existe o comercio e ne-

nhuma forma de compra e vendai. 0 indivíduo sozinho não possui ne-

nhum direito sobre a propriedade da terra. 0 ser membro de ura 

cia ou fatria ë que implicaria em ter acesso a determinadas áreas 

de terras. Geralmente ë o pai que administra a propriedade fami-

liar. 0 apego a terra ë revestido' de forte valor simbólico. A 

venda,divisão ou hipoteca, implica em rebaixamento da posição so-

cial da família. A mobilidade geográfica é praticamente inexis-

tente, vivendo o indivíduo entre a sua propriedade e a aldeia. 

Necessário ë aqui ressaltar que os estudos de Thomas e Znanieck 

referem-se a um momento crítico da realidade polonesa. A grande 

maioria de sua população,â época deste estudo, ainda vivia em al-

deias, obedecendo a tradicionais formas de produção ligadas â ser 

3 ~ 
MAC F A R L E N E , A . F ami lia, propriedade e transição s o c i. a 1 . 

11 i o de Janeiro, Zahar , 1980 , p p . 3 2 - 4 2 . E n c o n t r a - s e nesta, obra um 
apanhado geral da literatura que trata do campesinato clássico eu 
ropeu. Ë um grande esforço para se compreender a. natureza bas ica 
do campesinato da Europa, 
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vidão. Mesmo após a emancipação dos servos, em tÔrno de I86 0,as 

instituições econômicas e sociais polonesas ainda encontravam-se 

maquiadas pela feudalidade, Ao findar do século XVIXI' o territõ 

rio polonês é dividido entre a Prussia,.a Áustria e a Rússia. A 

partir daí acontece o esfacelamento das relações feudais de-ser^ 

vidao e a privatização das terras comunais pelos latifúndios-« A 

discussão que o momento suscitara era sobre a possibilidade do 

capitalismo desenvolver-se sobre estas bases: um proletariado que 

emergia sem experiência ou tradição de organização ou de políti-

ca . 
4 

Concernente com estas preocupações Boguslaw Galesk.i con-

tinua a investigar o campesinato polonês. Suas preocupações teó-

ricas discutem a operacionalidade dos conceitos utilizados para 

a análise da empresa capitalista na compreensão da economia e 

produção camponesa. No seu entender, a principal característica 

do campesinato é produzir alimentos diretamente para consumo. 

Baseiam-se, os camponeses em dois princípios, por vezes contradi^ 

tõrios: tratam os produtos como valores de troca ou valores de 

uso, dependendo do que fazer com eles. Galeski nao considera 

ser o trabalho familiar o traço principal que distinguiría o fun 

cionamento da economia camponesa. 0 centro de sua análise é o 

campesinato tradicional da Polônia, sua estrutura social resis-

tente ãs modificações trazidas pelo avanço das relações capita-

listas. 0 fortalecimento do mercado vem desorganizar este campe-

sinato. O mercado ê considerado por ele como a marca divisória 

de águas entre as relcições feudais e as capitalistas. Num momen-

to, a economia e instituições camponesas aparecem como vigorosos 

antídotos contra o capitalismo e assim, considera ser impossível 
4 Ib i cl ein , p p . 3 6 - 4 8 . 



aplicar a esta economia os conceitos elaborados para se compreen 

der as relações capitalistas de produção. 
5 

Por outro lado,Eric Wolf preocupa-se em discutir a ques-

tão interna do campesinato em geral. Considera a relação de pa-

rentesco essencial para se compreender a economia camponesa. A 

família como unidade de trabalho é privilegiada em sua analise. 

Fortes laços unem a comunidade, sendo comum entre o campesinato 

os casamentos endogâmicos. Enfatiza a existência de uma raciona-

lidade própria â sociedade camponesa,racionalidade esta que per-

mitiria que se recriasse e resistisse a transformações estrutu-

rais sob o capitalismo, buscando alternativas de relacionamento. 

Algumas destas preocupações citadas anteriormente fazem 6 
parte das reflexões de A. Cnaianov. 

Estudando o campesinato médio russo, Chaianov, enfatiza a 

importância do aspecto demográfico para a reprodução do campesi-

nato. Entende que, no campesinato, o aspecto principal é ser a 

propriedade, ao mesmo tempo,unidade de produção e unidade de con-

sumo, onde os sujeitos relacionam--se a priori ao processo produ-

tivo, mediante laços de parentesco. Para ele, o caráter fami-

liar da unidade de trabalho seria a categoria fundamental para 

se compreender a economia camponesa. 0 cálculo econômico objeti-

varia sempre um equilíbrio entre os bens que satisfaçam o consu-

mo familiar e o esforço que isto requer, A economia camponesa 

não seria tipicamente capitalista por não existir nela a. catego-

ria salário, característica daquele sistema econômico. O campo-

nês receberia o excedente da produção como uma retribuição ao 
5 
WOLF, Éric, Sociedades camponês as. Rio de Janeiro, Za-

llar, 197 0 . 
^ CHAI A.NOV, Alexander V. La organization de la unidad eco 

nomica campesina. Buenos Aires, Nueva Vision, 1974. 
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trabalho familiar, de uma forma corporificada no consumo, também 

familiar, de bens e serviços. 0 objetivo principal de suas tran-

sações econômicas seria a subsistencia, nao a obtenção do lucro. 

Outro fator importante, grandemente ressaltado é o tamanho e a 

composição familiar para o campesinato. A variação da força de 

trabalho, para cada grupo doméstico, determinaria seu acesso a 

terra. Contribui Chaianov de maneira importante para a discus-

são da economia doméstica do campesinato, propondo um corpo teó-

rico não marxista para a análise das organizações camponesas,que 

nao se regeriam pelo capital. 

Todos estes autores tem em comum a busca de uma racional! 

dade própria da economia camponesa, entendendo não ser possível 

sua dominação pelas relações econômicas capitalistas. Todos, sem 

exceção, trouxeram grandes contribuições para a compreensão das 

situações históricas que estudaram, para a discussão geral da 

economia doméstica do campesinato, colaborando para o desvendar 

de especificidades locais e culturais, de camadas e setores do 

campesinato, até então passadas como desapercebidas. 

Suas propostas porém, restringem-se a compreensão de de-

terminadas situações históricas concretas, não podendo ser gene-

ralizadas. Nao chegam a elaborar um corpo teórico suficientemen-

te estruturado, que dê conta de explicações e análises mais ge-

rais . 
* „ 

Chaianov toma como base o campesinato medio russo do sé-
culo XIX onde, a par de sobrevivencias do regime feudal, havia o 

* ' . 
A. Chaianov faz parte da ultima g er aç ao dos populistas 

russos que lutaram pela liquidaçao da autocracia, considerados 
socialistas utopicos. Ne g a vam o carater necessário das relaçoes 
capitalistas na Russia e viam na comunidade agraria a gênese do 
soci a1 i sm o. V. LEN1N, W.I. 0 desenvo1v i m e n t o do capitalismo na 
Rússia. Sao Paulo, Abril Cultural, 1982 (Coleção os Economistas) 
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desenvolvimento de urn capitalismo atrasado, 0 debaté marcante ã 

época era a própria viabilidade do capitalismo. 

Todos estes estudiosos de certa forma subestimaram as de-

terminações globais do capital, relevando c caráter subjacente 

das decisões tomadas no interior da unidade camponesa. 

Entende-se neste trabalho que o capital interfere na orga 

nizaçao interna da exploração camponesa na decisão do quê e como 

produzir, no mínimo através da intermediação do mercado. As de-

cisões não são subjetivas nem aleatórias, pelo contrario,vão ser 

acionadas pelos mecanismos do sistema capitalista. 
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1.4 O CAMPONÊS: UM AGENTE DO CAPITAL 

Corn a base da sociedade sustentada no desenvolvimento de 

uma economia mercantil, é impossível a uma propriedade sustentar-

se sem capital, desvinculada do mercado. As teses da teoria ca-

pitalista, por conseqüência, vão ser aplicáveis â produção cam-

ponesa que, cada vez mais, submete-se as condições do capitalis-

mo. Imaginar o contrário ë super-estimar o auto-consumo e a au-

to-suficiencia do camponês. Algumas de suas necessidades vão 

ter que ser satisfeitas de fora.« O produto que vende ë que vai 

possibilitar a complementação dos seus meios de vida e a obtenção 

dos instrumentos e meios de trabalho,. Os mecanismos de mercado 

vão influir decisivamente na organização do trabalho familiar. 

Está claro que não se tem um único modelo. As particularidades 

históricas,regionais e étnicas, vão influir na forma que vão to-

mar as relações capitalistas que se estabelecem.-

As interpretações que vêm na economia camponesa a repro-

dução simples do capital,concebem o seu processo de trabalho co-

mo a simples repetição do processo de produção na mesma escala. 

Propoem-se a entender que o camponês, a cada ciclo produtivo,re-

poria os meios de produção e força de trabalho necessários para 

a simples .repetição da produção - mercadoria - dinheiro - merca~ 

doria -, entendem que o.camponês apenas venderia para comprar, 

Todo o processo, culminaria com a obtenção de valores de uso, a 

roça lhes assegurando os meios de vida necessários ã sua reprodu 

ção e ä força de trabalho familiar. 

Dado que, neste trabalho, se considera que o capital ëuma 

relação social estabelecida entre proprietários de meios de pro-

dução e vendedores de força de trabalho, sua realização histõri-
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ca pressupõe a separação do produtor direto das condições objeti 

vas de trabalho. Particularmente na agricultura, esta relação 

não é geralmente constatada, pelo contrário, nota-se que sua for 

ça de trabalho não ê totalmente proletarizada. Isto poderia siçj 

nificar uma resistência, na medida em que o capital não consegui^ 

ria a expropriação completa do campesinato. 0 importante neste 

processo ê compreender que a transformação do campesinato, da 

agricultura enfim, contém particularidades. 

No caso do Brasil, especificamente, é importante ressal-

tar que a transformação e reprodução do campesini?to passa neces-

sariamente pela propriedade privada da terra, via pagamento • de 

seu preço, estipulado pelo mercado e pela conjuntura política. 0 

campesinato livre no Brasil vai ocupar mi espaço que é criado 

pelo próprio capital e vai ser um elemento necessário a sua re-

produção e ampliação* Historicamente este campesinato está vin-

culado ao setor agrário-exportador e subordinado ao capital co-

mercial. 

A expropriação desta força de trabalho não vai se dar ime-

diatamente via proletarização total, vai constituir-se sob ou-

tras formas que vão redefinir a realidade da. propriedade campone 

sa e as condições objetivas de seu trabalho. O campesinato vai 

transformar-se qualitativamente sob o capitalismo. Exclarecendo 

melhor esta situação: o proprietário da terra, é quem se apropria 

da expressão econômica da propriedade - isto é, da renda fundiá-

ria capitalista. Se ê o próprio camponês que dela se apropria, 

deixa de sê-lo, transformando-se em capitalista. Caso contrário 

sua condição de proprietário e apenas formal, na medida em que a 

renda da terra ê canalizada para outras mãos que não as suas. 

Tornando-se então a base de uma relação na qual não é o i~eal pro 
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prietárío da terra. 

A forma que toma p.*.dominação do capital na produção cam-

ponesa ë a transferência para fora deste setor, da totalidade da 

mais-valia nele gerada, através da canalização, tanto da renda 

fundiária, quanto do lucro. 0 agente que torna possível essa 

realização ê o camponês, sem condições políticas, econômicas ou 

mesmo sociais para reivindicar sua participação, enquanto pro-

prietário, na geração da mais-valia deste setor. 

0 único limite ã continuaçao da atividade 
produtiva do camponês e, assim, dado pelo 
trabalho necessário a sua reprodução, uma 
vez reposta suas condiçoes de trabalho. 
Por conseguinte, o camponês, sob o capi-
talismo, torna-se um agente que permite a 
apropriaçao por terceiros, da totalidade 
da mais-valia por ele produzida, a qual e 
liberada, incorporada ao processo global 
de acumulaçao e canalizada para os seto-
res dinâmicos da economia. A exploraçao 
camponesa constitui, portanto, a base de 
uma, das formas de dominaçao do capital na 
agricultura.. ̂  

Ao subordinar a agricultura, o capitalismo a transforma era 

um campo de operação do capital, torna-se ela, um ramo econômico 

produtor de mercadorias, e enquanto ramo econômico só se distin-

gue dei industria como sendo setores diferentes em que o capita -

lista investe seu capital. 

A produção camponesa não ë somente para seu consumo ime-

diato, mas para a produção de mercadorias conversíveis em dinhei 

ro. Este processo ë grandemente marcado pelas condições e- pelas 

especificidades do domínio do capital na agricultura. 

Ë importante salientar que em situações de crise econômi-

líA N D E R L E Y , M . N . B . 0 c ampones; um trabalhador para o ca-
pí t a 1 . Camp i n a s, UNICAMP, '19 79 , p.50. 



ca é muitas vezes, do .interesse do capitalismo manter ou ate mes 

mo incentivar a pequena propriedade em moldes camponeses. Em épo 

cas de crises econômicas as pequenas propriedades servem como 

contendoras de população que de outra forma concentrar-se-iam nos 

centros urbanos,formando uma massa de proletarios sem condições 

de serem absorvidos pelo mercado de trabalho. Mantê-1 s.s e man-

ter reservas de mão-de-obra, geograficamente localizadas, em con 

dições de serem geradas e sustentadas a baixo custo para o capi-

tal, para posteriormente, em épocas de aquecimento da economia, 

serem ofertadas no mercado de trabalho. 

A pretendida racionalidade propria do campesinato é a for 

ma que toma a racionalidade, isto siin,do capital que o subordina 

âs suas leis. 

Ao capitai não interessa se os camponeses são alemães,po-

loneses ou italianos, o que lhe interessa é a relação que possa 

ser estabelecida. 

Aos camponeses, pelo contrário, interessam as variáveis 

étnicas e regionais pois, é sob esta base que reagirão e reprodu 

zirão a si mesmo e as relações sociais e transformar-se-ão em 

agentes do capital. Ao atualizar as relações capitalistas rea-

girão com base em sua historia de gente polonesa, alemã, italia-

na ou outra. Embora todos eles, camponeses alemães, poloneses 

ou italianos, irão transformar-se nos agentes que tornam possí-

vel que a totalidade da mais-valia gerada seja liberada e incor-

porada ao processo global de acumulação e canalizada para os se-

tores mais dinâmicos da economia. Essa canalização vai ser pos-

sível pela economia camponesa estar relegada a um esforço sem 

treguas, ao sobretrabalho e ao sub-consumo. Levantam-se geral-

mente ao romper da aurora e trabalham até o pôr do sol. R for-
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ça de trabalho dos adultos somam-se o trabalho de velhos e cri-

anças. Isto torna possível a realização, na unidade camponesa , 

de certas atividades não rentáveis na agricultura empresarial 

capitalista. 

0 campesinato está assim atrelado ao capital de diversas 

formas: pelas condições insuficientes de terras ou instrumentos 

de trabalho; pelo assalariamento temporário, ao vender sua pro-

dução antecipadamente; através da especialização e tecnificação 

da produção; pela verticalização da produção. 

Essas são algumas das estratégias possíveis de sobrevién-

cia, são as opções que aparecem nas situações concretas e no es-

paço cada vez mais delimitado pelo capital. 

A partir destes pressupostos pode-se entender no bojo do 

processo imigratório tanto a figura histórica do colono das fa-

zendas de café, quanto o colono dos núcleos coloniais: o colono 

das fazendas de café só poderia alcançar a propriedade pela ven-

da direta da força de trabalho. Era através dela que consegui -

ria acumular capital suficiente para adquirir seu pedaço de ter-

ra. A dívida colonial, a compra a crédito dos bens que necessi-

tava na fazenda, fez cora que se amarrassem a uma dívida sem fim. 

0 assalariado agrícola não é totalmente livre, não pode locomo-

ver-se, está preso por uma dívida, sua mobilidade é cerceada por 

ela. Os vinculos que o prendem ao fazendei ro nao sao mais as 

coerções físicas diretas, agora são vínculos econômicos, mas nem 

por isto menos fortes. 

A expansão da lavoura cafeeira foi possível trazendo-se 

estes trabalhadores estrangeiros e liv3:es. Livres e brancos. 

0 colonato, combinando o suprimento de géneros alimenti-

cios com a garantia de certa oferta de mão-de-obra,vai impor-se. 
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Principalmente porque a economia cafeeira instala-se enquanto 

uma economia monetária que tem seu centro na demanda externa de 

seus produtos. "A marcha do café3 ao longo do oeste e norte pau 

lista, formou fazendas e cafezais} colSnias e casas grandes, vi-

las e cidades. Toda urna sociedade agraria de base capitalista 

2 
formou-se na região". 0 cafe agiu como o centro de força que 

tornou possível o desenvolvimento capitalista no Brasil. 

Um dos elementos importantes para esta expansão vai ser o 

elevado numero de imigrantes,sempre maior do que o necessário pa 

ra a lavoui-a de cafe, o que fazia com que se contentassem com sa 

larios baixos e também pudessem ser facilmente substituidos. As 

condições econômicas em que se encontravam eram péssimas e sobre 

pujavam as condições sôcio-culturais como causadoras de sua ins-

tabilidade e mobilidade. Os documentos legais do Governo esta-3 
be le cem que o colono e um ''proletário agrícola" ¡ o que na pra-

tica, no seu cotidiano ë a realidade enfrentada por eles e sua 

família, dado que no regime de colonato e nos núcleos coloniais 

ë a família que se engaja no processo de trabalho como uma uni-

dade produtiva. 

0 imigrante chega ao Brasil desprovido das coisas mais 

essenciais. Desde o início, desde suei chegada, já está era dé-

bito, dependente. É pela venda de sua força de trabalho que vai 

conseguir capital suficiente para saldar suas dívidas. 

Esta nova relação de trabalho vai transformar o próprio 

trabalhador. Para se passar da coerção física ã coerção econô -

mica deve-se necessariamente ser modificada a concepção de tra-

2 ^ ^ X ANNI, 0 . A cJL a s s e operaria v a i a o ca m p o . S a o P aulo , 
Bras iliense, 19 7 6 , p.6 (Caderno Cebrap 24) . 

3 Ibid , p . 1.6 . 
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balho, percebendo-o como o caminho da liberdade e da mobilidade 

social. : ser morigera do e laborioso. 

0 camponês europeu do século XIX estava no âmago de um 

processo de transformação das relações de trabalho. Enfrentara 

com facilidades a nova relação social que se estabelece tendo 

por base o trabalho assalariado. 

Sob o regime de colonato, o pagamento do trabalho assala-

riado reveste-se de formas diversas: ê fixo pelo trato do cafe-

zal; é proporcional ã quantidade de café colhido; e, também, exis^-

te a remuneração indireta através da produção de gêneros alimen-

tícios para seu consumo, entre os pés de cafe. Nos anos de boas 

colheitas o exedente da produção alimentar era comercializado 

nos mercados próximos < 

Com o passar do tempo o sistema de cultura intercalada 

vai progressivamente sendo impedido para ser possível aumentai: 

a rentabilidade das plantações dos fazendeiros,em detrimento dos 

trabalhadores. São estas as condições do país que possibilita -

ram o surgimento dessa figura contraditória que é este tipo de 

camponês, recriado para servir aos interesses do desenvolvimento 

do capitalismo no Brasil, sob a forma de colono. Vem redefinir-

se aqui, transvestindo-se no tempo, num longo e inexorável pro-

cesso de transformação, como ademais ê a sociedade ~ um complexo 

e constante vir a ser. 



2. O PROCESSO IMIGRATÓRIO 

2.1 PARA 0 BRASIL 

A preocupação em criar núcleos coloniais no Brasil ë mui-

to antiga. Desde o período Imperial, na era Pombalina, jã havi-

am tentativas de criar nos extremos do país, ao sul e ao norte,-

colônias portuguesas. Estas seriam econômica e socialmente in-

dependentes dos latifúndios. Dariam início,segundo esta propos-

ta, a formação de uma classe media independente e principalmente 

garantiria a posse do território brasileiro â Corôa Portuguesa. 

A partir de 180 8, no Governo de D. João VI, um decreto 

permitia a entrada de imigrantes não portugueses e a concessão 

de terras a católicos estrangeiros."'" Em 1820 deu-se fundamento 

jurídico a esse decreto para que se formassem colônias com imi-

grantes europeus a serem fixadas em pequenas propriedades agríco 

Ias, após o que, em anos posteriores, estas tentativas vão acon-

tecer sempre com a preocupação de que os colonos europeus ensi-

nassem aos nacionais, seus superiores conhecimentos. 

Estas tentativas não se efetivaram,pois a economia nacio-

nal baseada no trabalho escravo em grandes fazendas, no extrati-

vismo de especiarias agrestes ao norte, no pastoreio ao sul e na 

pesca no li toral, soma. do a concepção vigente sobre o trabalho ma-

^HOLANDA , S . B. de. 0 Brasil Monárquico. H i s t o r i a Ger a 1 
da C i y111z ação B r a s i 1e i r a . Sao Paulo, Difel, 19 76 , p.221. 



38 

nual corao degradante, tornava de difícil viabilidade uma econo-

mia. baseada no trabalho familiar de sol a sol. Alguns historia-

dores afirmam que: 

...a formação da classe media rural no sul 
do Brasil seria historicamente quase incon 
cebível sem os tão vilipendiados quistos 
raciais, conseqüência lógica do fato de a 
imigraçao compor-se preferentemente de ale_ 
macs e da segregação oficial e geográfica, 
dos colonos e seus descendentes do ambien-
te dominante.^ 

É principalmente após 1840, com a expansão das fazendas de 

cafe em São Paulo e Rio de Janeiro, que vai. ser viab.ili.2ad0 um 

processo imigratório contínuo para o Brasil que irá até as pri-

meiras décadas deste século. A maioria destes imigrantes vão 

ser utilizados como mão-de-obra assalariada para as grandes fa-

zendas de café. 

A economia do país baseava-se essencialmente na monocultu 

ra de produtos exportáveis, principalmente de café. A policultu-

ra era praticamente ignorada. Regionalmente; existiam particula-

ridades, como no caso do Paraná, onde a economia fincava pé 

no binômio erva-mate e madeira. 

Por todo o século XIX já era sentida as dificuldades em 

conseguir-se mão-de-obra escrava. O findar do trabalho baseado 

na escravidão já era antevisto e se fazia necessário buscar al-

ternativas S ele, principalmente num período de expansão das la-

vouras cafeeiras. O interesse principal na imigração seria o su-

primento de braços as grandes plantações de café. 

A lei de terras de 1850 estabelece que o acesso a terras 

no Brasil só vai ser possível através de compra, inviabilizando 

4 

Ibid, p . 2 2 5 . 
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para a grande maioria dos imigrantes, a propriedade da terra. Es 

ta lei (lei 601 de agosto de 1850) estabelece que, ao comercial.! 

zar as terras devolutas: 

Artigo 18 - 0 Governo fica autorizado a; 
mandar vir anualmente,a custa do tesouro, 
certo numero de colonos livres para serem 
empregados, pelo tempo que for marcado,era. 
estabelecimentos agrícolas, ou nos traba-
lhos da Administração Publica, ou na for-
ma ç a o de colonias nos lugares em que es-
tas mais convierem,tomando-se antecipada-
mente as medidas necessárias para que ta-
is colonos acliem que desembarquem. 
Artigo 19 -0 produto dos direitos de c h a n 
celaria e da venda de terras de quem tra-
tam os artigos 11 e 14 sera exclusivamen-
te aplicado: 19 a ulterior medição de ter 
ras devolutas e 29 a importaçao de colo-
nos livres, conforme artigo precedente. 

A partir da data desta lei, o fluxo imigratório torna-se 

§£cjnif¿cativo, Entr^P] no paia em 1850, 117,000 imigrantes; em 

1880. iTja.is 527, Q0.Q; o ponto culminante vai se aar em torno de 

182Q qua,ndo entram mais de 1.200.000 pessoas/ 

A instrução baixada em 1850 permitiu que o pagamento pela 

terra fosse feito a prazo. Em 1891 o artigo 64 da Constituição Fe 

dera.!, passa para a competência do Estado as terras devolutas. 

No bojo destes acontecimentos alguns imigrantes, fa.ce ao elevado 

preço das terras, seriam impelidos a trabalhar para os grandes 

fazendeiros. 

0 aproveitamento desta mão-de-obra vai se dar através do 

assalariamento ou empreitada e ainda coexistindo com o trabalho 

escravo. Em termos quantitativos os núcleos coloniais são pou-

o 
TERRAS devolutas: processo d i s c. r im i na t or i o-Le i 601, de 

18 de agosto de 1850. Curitiba, Instituto de Terras e Cartogra-
fia, s.d. p.98. 

4 . . . , , P E T R ONE, H . T . S . 0 i m x g r a n te e a p e q u. e n a. pro p r i e d a d e ̂  
•Sao Paulo, Bras iliense, 19 82 , p.12. 
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co significativos mas deram configuração distinta äs regiões em 

que se estabeleceram. 

Da metade do século XIX em diante, os preços dos generös 
5 

agrícolas no Brasil tiveram um aumento progressivo, reflexo de 

uma elevação geral ocorrida em outros países. A produção de gê-

neros alimentícios é de responsabilidade quase exclusiva do tra-

balho livre de agregados e posseiros. As grandes fazendas e.seus 

trabalhadores estão voltadas para a produção de produtos expor-

táveis, que tem no mercado internacional uma demanda em expansão. 

Os gêneros alimentícios básicos; milho, arroz, feijão eram .impor 

tados, alimentando um altíssimo processo inflacionario que chega 

a marca de 2 0 0% em um ano. jã quase ao findar do século XIX 

tem início a construção de estradas de ferro, principalmente na 

região cafeeira. A situação de usinas e fazendas da região me-

lhoram muito. A estrutura econômica modifica-se e os capitais, 

até então aplicados na conservação de estradas de rodagem e no 

transporte de produtos, vão ser liberados. O preço do café con-

tinua elevado no mercado internacional. Expandem-se as areas 

plantadas. 

Nessa época a pressão abolicionista começa a crescer em 

todo o país. O escravo torna-se raro e de difícil aquisição. A 

nova relação de produção vai tornar anacrônica uma relação ba-

seada na coerção física de um ser humano sobre o outro. Por ou-

tro lado, as condições internas de alguns países europeus eram 

propícias ä imigração. No Brasil,é na certeza do findar do tra-

balho escravo que encai.xa.-se a proposta do restabelecimento da 

"'COSTA, E.V. da. Da senzala a colonia. Sao Paulo, Difel, 
1966 , p. 133. 

60FFÍC.:r,0S 186, V.3 , 1860. Arquivo Publico do Parana. 
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colonização estrangeira, jã que a população brasileira estaria 7 
destrahida da lavoura. 

Durante toda a segunda metade do século XIX os Imigran-

tes negros, chineses e asiáticos são recusados no Brasil. A 

idéia de que o país jã era o resultado de dois sangues inferio-

res (o negro e o índio) preocupava. 0 branqueamento através da 

imigração passa a ser visto como obra patriótica e meritoria. 

A cor da pele, a língua e os costumes diferentes é uma das for-

mas de dividir os seres humanos em melhores ou piores„ Não são 

entendidos como o resultado das experiências concretas das con-

dições ecológicas e culturais vivenciadas pela humanidade em sua 

distribuição pela face da terra. Essas diferenças sao manipu-

ladas socialmente e determinadas pela conjuntura do século XIX. 

0 racismo é filho de uma situação histórica e social que tem co 

mo regente a expansão do capitalismo. Antes das últimas déca-

das do século XIX o mundo jã havia sido novamente dividido en-

tre as grandes potencias européias. Pretos, mestiços e índios 

eram vistos como incapazes de acompanhar eis novas relações de 

trabalho, pelo fato simples, concreto e claro: sua pele era es-

cura. 0 trabalho que lhes competia era o manual, tido como de-

gradante pelos brancos. Esta concepção sobre o trabalho estã 

na cabeça do negro e também presente na cabeça do branco. 

0 negro, dominado cultural e económicamente durante tan-

to tempo, vê no trabalho manual a causa de sua submissão e de-

pendência, a via da subordinação ao branco. Ao passo queâideo 

logia européia, o trabalho manual aparece corno enofcrecedor e via 

de independência e liberdade, apesar de haver existido situação 

70FFÎCI0S 186, ... 
8PETR0NE, M.T.S. p.4 0, 
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onde o branco, grande fazendeiro, tenta reavivar a absoleta si 

tuação senhor-escravo com os colonos também brancos europeus , 
9 

trabalhadores livres. 

Em 1850 inicia-se o sistema de parceria no Brasil basea-

do no sistema de compra pelo fazendeiro de toda a colheita do 

colono. Este sistema levou grande parte do colonado quase a 

condição de escravo. 

Ë apôs este momento histérico que os núcleos coloniais 

vão ter início no Brasil. Terão relativo êxito na produção de 

alimentos para comercialização, pois já se conta com urn mercado 

apto a absorver a produção e que paga preços altos. 

Os centros urbanos crescem cora a expansão dos cafezais. 

Há um aumento do número de consumidores. Desta forma,os-núcleos 

coloniais aparecem como solução,- tanto para a produção de ali-

mentos, como para fornecimento e reprodução de mão-de-obra ba-

rata, jã que tinham garantida sua sobrevivência com o traba -

lho nos lotes. 

No início do século XX foi promulgada uma lei que proibia i 0 
a venda de mais de 10% dos lotes dos núcleos aos nacionais." 

Era um artifício para, que os colonos não se ativessem a mesma 

produção que os nacionais. O Governo pretendia, acima de - tudo 

a permanência do colono na terra para que a cultivasse com gê-

neros alimentícios: 

9 - . DAVATZ , T . Me m o r ias d e u m col o no no Itrasil - 18 5 0 . Sao 
Paulo, Martins Fontes, Edusp , 1 97 2 , Thomas Davatz,colono SUÍ-
ÇO , veio para o Brasil contratado para trabalhar em regime de 
p a. r c e r i a n a F a. z e. n cl a I b i c. a b a d o Senador Vergueiro. N a r r a , nés t e 
livro, a situação d r-ama t i ca de trabalho e revolta dos colonos 
da qual foi um dos lideres, contra as arbitrariedades cometi-
das por um fazendeiro rico e respeitado. 

10HOLANI.)A, p.223. 
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Foi. baixada uma lei em que, ate o instan-
te que nao seja saldada a divida, o colo-
no possui simplesmente o titulo proviso-
rio da terra e pode perder sua proprieda-
de se a abandonar durante meio ano, isto 
e, se durante este tempo nao deixar ne-
nhum preposto que cultive a terra ininter 
ruptamente, o Governo pode retirar a chá-
cara e dä~la a outro, sem devolução do 1 1 trabalho e do capital ali empatados, 

0 colono para ter a propriedade real da terra deve sal-

dar sua dívida. Para tanto, necessita de um ganho rápido em di-

nheiro, A propriedade dos lotes prende-os a determinadas regi-

ões, e ali que oferecerão sua força de trabalho e o resultado 

de sua produção agrícola, apesar das dificuldades que encontra-

rão, É a estrategia que lhes cabe, não existindo outras alter-

nativas possíveis. 

É como "se tratasse de colonizar para o capital e nao co 

Ionizar para povoar vazios territoriais . A introdução de mí-

deos coloniais de nada valiam, era puro desperdício",'^ O que 

se desejava era os colonos como trabalhadores e nac como futu-

ros concorrentes. 

Grande parte dos imigrantes que vieram diretamente para 

as lavouras cafeeiras faziam parte do proletariado ca Euro-
13 ~ ~ pa Central." A procedencia urbana foi gerei.1 nas regiões de imr 

gração germânica. Vai modificara-se corn a imigração italiana e 

polonesa. 

^ ̂ "KLOBUKOWSKI , E. Recordaçoes de viagem. Anais da Co-
munidade Erasileiro-polonesa, 6 : 7-1 07 , 1 97 1 , p.50 . 

12 
MELO, J.C. 0 capitalismo tardio. Sao Paulo, Brasili-

ens e, 1982, p.84. 0 autor discute a situação dos núcleos colo-
niais principalmente no artigo: 0 momento decisivo da economia 
colonial e a emergência do trabalho assalariadopp.72-38. 

13HOLANDA, S.B.de. Prefacio do Tradutor. In: DAVATZ, T. 
Memorias de um colono no Brasil, 185 0'. Sao Paulo, Martins Fon-
.tes, Ë d u s p , 19 7 2 , p ,"XV111.. 
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Após a abolição do trabalho escravo necessitava-se de uma 

política imigratória que constitui-se um mercado de trabalho li-

vre aceitável pelos grandes fazendeiros. Os imigrantes ficavam 

presos âs fazendas pela dívida que contraiam, isto e, os custos 

da passagem, manutenção da família e também aos armazéns,na com-

pra de bens que necessitavam. No caso dos núcleos coloniais a 

situação não se diferenciava muito. Desprovidos de capital e 

tendo que amortizar sua dívida colonial, inclusive o preço do 

lote que recebiam ao chegar, via-se o imigrante compelido a pro-

duzir gêneros de ciclo curto, pelo qual receberiam imediata re-

muneração, bem como era compelido a vender força-de-trabalho fo-

ra de sua propriedade. 

A proposta de criação de núcleos coloniais, onde o imi-

grante recebe como seu, um pedaço de terra, dirige-se especial-

mente ao estrangeiro europeu. Os interesses envolvidos nessa 

realocação internacional de mão-de-obra não são só nacionais. Os 

países europeus passam por uma transformação social e econômica 

importante, o capitalismo sai da fase concorrencial passando pa-

ra a monopolista, levas e levas de camponeses vão ser expulsos 

do campo e vão servir de mão-de-obra ã indústria ou jazem a pro-

cura de emprego nos centros urbanos em contínua expansão. 



2.2 A SITUAÇÃO NA POLÔNIA 

No início do século XIX, a maioria da população polonesa 

vivia em pequenas propriedades agrícolas, produzindo fundamental 

mente para o consumo. Da metade do século em diante,grande nu-

mero destas propriedades foram absorvidas pelos latifundios, au-

mentando consideravelmente a massa proletária rural. A transfer 

maçao da estrutura agrária, iniciada com a abolição d¿i servidão 

em I860« vai se completar no final da década. Os latifundiários 

apropriaram-se das terras comunitárias e das pequenas proprieda-

des , fortalecendo-se. Os proletários rurais paulatinamente ex-

pulsos do campo, vão oferecer sua mão-de-obra aos latifúndios , 

que não tem condições de absorvê-los todos. 

Os poucos pequenos proprietários que se mantémr vão ser 

bombardeados pelos impostos,que os impelem a vender suei proprie-

dade. Por outro lado, o preço que recebiam pelas suas terras 

era menor que o alcançado pelos latifundiários. Sua.situação tor 

nava-se assim, cada vez mais crítica., 

A formação do campesinato polonês era altamente hiercirqui 

zada/ No alto da pirâmide com base ria propriedade agrícola, en-

contravam-se os camponeses que possuiam 50 hectares de terras e 

eram considerados grandes proprietários pelos aideões. Persisti-

am, entre esta camada, tradicionais costumes e leis dos tempos 

medievais. No caso da herança da terra, por exemplo, apenas um 

filho a herdava, com o dever de manter os pais por toda. a vida. 

Um pouco abaixo desta camada de camponeses vinham os que pos-

suiam propriedades que não ultrapassavam a 10 hectares. Alguns 

1W A CH 0 WX C Z, R.C. 0_camponês polones no B r a s i 1 . Curitiba, 
Casa Roraario Martins, 1981, p.28. 
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de seus membros trabalhavam nos latifundios'. Abaixo destes, vi- . 

nham os que não possuiam propriedades mas arrendavam um pequeno 

pedaço de terra para cultivo. No final, na base, estavam os sem 

terra, os empregados dos latifundios, nem proprietários nem ar-

rendatários: proletários rurais. 

Já em 1880, quase metade da população agrícola não era 

proprietária. Trabalhavam para os latifundiários em épocas de 

safras, ficando muitas vezes sem trabalho. 

São prioritariamente estes fatos internos â situação da 

Polônia que fortaleceram a decisão de grande parte de sua popu-

lação agrícola a emigrar. 

No processo imigratório o impulso maior ao imigrante é da 

do pelo desejo de obter vantagens econômicas. 0 novo mundo é 

Visto como oferecendo infinitas possibilidades. O imigrante en-

volve-se com falsas imagens da realidade, idealizando era excesso 

a terra procurada. Nisto é estimulado pelas campanhas publicitá-

rias e cartas de parentes e amigos que exageram as possibilida-

des que oferece o novo mundo. Todo este conjunto de fatos faz 

com que seja suplantado o medo do desconhecido e do distante. No 

caso dos imigrantes poloneses,- tem-se um fato ilustrativo: sur-

ge em certas regiões da Polônia uma lenda de que 

0 Parana acabara de ser descoberto, dissi-
pa n d o -s e o denso nevoeiro que durante sé-
culos o envolvera. Foi a Virgem Maria que, 
compadecida da sorte dos camponeses da Po-
1 o n ia, 1 h e s apontara a nova terr a d i. zendo 
que fossem povoa-la. Outra versão da m e s -
ma lenda dizia que todos os reis e impera-
dores da terra fizeram uma assembléia, para 
deliberar a quem caberia a região recem-
descoberta. Tres vezes apostaram e tres 
V e z e s s a i u v e n c. e d or o Papa. Instigado pe-
la Virgem, o Pontífice entregou o Paraná 
a. o s p o 1 o n ese s ^ 

2H.0LANDA, S . B . d e . Prefacio..., p.XIX. 
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A tradição étnica e religiosa dos colonos poloneses,asso-

ciada äs circunstâncias do movimento migratório e da situação 

que enfrentavam na Polônia, explica, de certa forma, o surgimen-

to da lenda. 

Os atrativos da nova terra eram muitos, entre os quais o 

adiantamento do dinheiro da passagem e do sustento que seria 

amortizado mais tarde, dentro de um prazo previamente estipulado' 

e, principalmente,, a certeza de um trabalho remunerado. ou da pos_ 

se de um pedaço de terra, mesmo com as dificuldades iniciais de 

locomoção e assentamento em seus lotes. 

Para o Brasil vieram em maior número os pequenos proprie-

tários' que vendiam esporadicamente mão-de-obra e os que-; nao pos-

suiarn propriedades e as arrendavam. Estes camponeses ja esta-

vam envolvidos por relações econômicas capitalistas e sujeitos a 

engrossarem as fileiras dos proletários rurais,crescentes em to-

da a Europa. 0 Brasil lhes apresentava muitas vantagens,desde a 

gratuidade da passagem, até a possibilidade de tornarem-se pro-

prietários, ou ainda, a garantia de um emprego remunerado. 

A corrente imigratória responde äs necessidades não sõ na 

clonáis mas também dos países de origem dos imigrantes. 

Os núcleos coloniais produtores de alimentos, com base no 

trabalho familiar, irão constituir-se em fontes de manipulação 

dos grandes fazendeiros, que produzem para a exportação. Esta ma 

nipulação se dá. tanto pela produção de alimentos para abastecer 

as grandes fazendas e os centros urbanos em crescimento, como pe 

la venda da força de trabalho a particulares e ao Estado. Além 

do que, esses núcleos coloniais' viabilizavam a formação de um 

3WACH.OWICZ R.C.- 0 camp on fa's . . . , p . 40 . 
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exedente populacional que funcionara como reserva de mão-de-obra 

para a grande lavoura e industrias. 

Fica claro o fato de que a política de núcleos coloniais,, 

assentava-se no pressuposto de que ao Estado, através da imigra-

ção, competia constituir "... um mercado geral de força de tra-

balho".^ Além do que a expectativa do Estado quanto a coloni-

zação faziam-no percebê-la como uma via de modernização da agri-

cultura brasileira, capaz de diferencia-la tecnicamente e era 

tërmoo de produtividade da agricultura caipira, associada a es--
5 

tereötipos desfavoráveis do nosso caboclo. 

Buscava-se no europeu o trabalhador incansável, morigera-

do e laborioso, e se lhe colocava como aspiração possível a pro-

priedade da terra e o seu trabalho nela. Alem da necessária pro 

dução de alimentos, buscava-se, com a importação de mao-de-obra, 

a ativação da modernização da. agricultura brasileira. Â agricul-

tura cabocla, calcada sobre estereótipos desfavoráveis, deveria 

contrapor-se o trabalho do camponês europeu. Entretanto, o cen-

tro da modern!zação era utopicamente idealizado apenas ao nível 

da cultura e da disposição para mudar, visto somente pelo prisma 

educativo. Na crítica ã produção cabocla nunca se levou em con-

sideração as condições econômicas objetivas enfrentadas pelo pro 

dut or brasileiro. A ética do novo trabalhador que daria susten-

tação e racionalidade ä transformação, seria a ética capitalista, 

da usura, do trabalho de sol a sol. 0 imigrante personifica e 

incorpora o ser "morigerado e laborioso". 

SÍAInTPÍS , J.de S . A imlgraçao e a, crise, no Brasil agra-
r i o. S ào Pau 1o, P i o n e i f a, 1 9 7 3 , p . b . 

5Ibid, p.'104, 
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2.3 O CASO DO PARANÁ 

A província paranaense, emancipada' em 1853, baseava sua 

economia na criação de gado nos Campos Gerais, nas invernadas de 

engorda de gado bovino e muar provindos do Rio Grande so Sul e, 

sobretudo, na industria extrativa e exportadora do mateemadeira. 

Neste contexto o imigrante viabilisa um contingente de mão-de-

obra. 

As relações baseadas no trabalho assalariado, são as re-

lações centrais que se efetivam ao longo de toda a primeira me-

tade do século XXX, e que concretizam-se com a abolição da escra 

vatura em 1888, "Ê essa situação que faz de Zacarias de Goes e 

Vasconcelos Lamenha Lins 3 Tauna y, presidentes da. Provincia.pro-

pugna do ve s da intensificação das correntes imigratórias".^ 

0 primeiro assentamento de imigrantes poloneses na região 

do primeiro planalto paranaense acontece por volta de 1871,quan-

do 78 poloneses instalaram-se em terrenos ao redor de Curitiba, 

na região conhecida como Pilarzinho. Eram reimig.ran.tes vindos 

de Santa Catarina. Já se encontravam instalados na região imi-

grantes i talianos franceses, SUÍÇOS , ingleses e outros, 

Apesar da política imigratória ter sido planejado desde o 

primeiro Governo Provincial do Paraná,a base da economia planai-

tina pouco se modificou,. Sem crédito ou assistência, com vias de 

acesso precárias, o imigrante não conseguiu, em sua grande maio-

ria, capitalizar-se. A economia da região continua, até as pri-

meiras décadas deste século, apoiada na extração da erva-mate na 

tiva e da madeira. A comercialização destes produtos dependia 

*X'ANN1, 0 . As me tamorfoses . . . » p .18 6. 
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diretamente dos mercados do Rio de Janeiro e do Prata. Essa si-

tuação não permitia uma estabilização da economia do Estado,além 

de que, o beneficiamento e a exportação de erva-mate estavam em 
< 2 

mãos de algumas poucas e tradicionais familias paranaenses, que 

ficavam com grande parte da renda gerada pela, economia ervateira, 

tendo seu fluxo voltado para o exterior, na importação de bens 

de consumo. 

Entretanto, a região do Planalto de Curitiba firma-se no 

cenário do Estado como centro político decisorio e econômico, na 

medida em que é entreposto obrigatório dos produtos exportáveis 

do Estado. Isto devia-se a sua localização geográfica privile -

giada, reforçada pela construção da estrada para o litoral e por 

to de Paranaguá. A Estrada da Graciosa,- iniciada em 1855; vai o 
ser concluída em 1885J, possibilitando um movimento contínuo pa-

ra a região litorânea, importante para o comércio externo,. 

Ë a partir da abertura de vias de comunicação e da entra-

da dos contingentes, i migratórios, que efetiva-se o povoamento do 

Estado. As vias de comunicação são fundamentais. Nenhuma-colô-

nia conseguiu subsistir longe das estradas carroçãveis. As rei-

vindicações mais insistentes, â época, aos Presidentes de Pro-

víncia eram justamente com relação a melhoria das vias de acesso 

a Curitiba e entre as colônias. 

A forma como se deu a distribuição dos lotes coloniais 

exigia vias de comunicação no mínimo razoáveis. Com vias de aces 
ry 

OLIVEIRA. 5 M . C . d e . Estudo da erva-niate no Parana 1939 -
1967. Curitiba, 1974. Tese de Mestrado, Universidade Federal do 
Parana, p. 9. Junta Comercial do Parana, Livros de Contratos 1892/ 
1901, 2. volumes, s.n.t. AÍ consta a relação de 28 firmas. 

J P E R EI RA, J . E . üma hist Sr ia __de caminho s_ : estudo so b r e a 
formação e influencia do Parana no Sul do Brasil. Curitiba, 0 
F o r m i. gueiro , 19 6 2.. 
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so que não eram mais do que picadas no meio do campo ou flores-

tas, os resultados da safra agrícola tinham dificuldades para se 

rem escoados,isto quando não apodreciam nos celeiros. Muitos fo-

ram os imigrantes que retornaram,ao depararem-se com as dificul-

dades iniciais. Os que não possuíam recursos próprios para o 

transporte e outros gastos tiveram que ficar e enfrentar as di 

ficuldades. 

Os que ficaram,, diversificaram sua produção. Introduziram 

novas variedades e especies de cereais, tubérculos e hortaliças. 

Sem dúvida, const.itui.ram a principal parcela da população dedi-

cad;! a lavoura - nesta parte do Estado, conhecido como Parana Ve 

Iho - responsável pela safra de batata-inglesa e expressivamente 

presente na produção de trigo, milho, feijão. Se a produção de 

alimentos era obrigatória, a escolha dos alimentos a sexem pro-

duzidos corresponde â acomodação entre os seus hábitos agrícolas, 

a demanda do mercado e ao atendimento das expectativas oficiais, 

Apesar da opção agrícola lhes ser imposta, quando se compara 

... os roteiros de penetração hum a ri a co m 
distribuição geográfica dos solos, no. Es-
tado do Paraná, percebe-se com s urp r e sas, 
que as .areas ocupadas ate o limiar do pre 
sente século, e que aqui englobamos com a 
denominaçso de Parana Velho estão fora 
das ter r a s m e lliores • ̂  

As colônias acompanhara as faixas de terras pobres do Es-

tado* Os colonos buscavam alternativas na compra de terras de 

particulares em locais mais distantes. A penetração em novas re 

giões e a conseqüente expansão demográfica não foi contudo um 

%ARÏ1IELMES S , A. Estado do Parana; aspectos geo-ecorioini-
cos . B o 1 e t x m d o I n s t itu to II istSrico , Geo g r ã f i c o e E t n o g r kf ico 
•P a r a n a e n s e , ( 3 / 4 ) : 3 7 . 
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processo pacífico. A rudeza da realidade se faz presente na via-

gem, na chegada e na instalação-, enfrentando a floresta, o sol e 

os nativos, ainda não totalmente expulsos pelos brancos nacio-

nais. 

Outro agravante da situação era o tamanho dos lotes colo-

niais de 20 a 25 hectares, 250 metros de frente por 1000 de fun-

dos, enquanto na região de Curitiba tinham em média 8 hectares. 

... Para se viver da lavoura em regime de 
rotação de terras, uma família precisava, 
nesta época, de 40 alqueires, tanto quan-
to a quatro lotes coloniais.Confinada num 
único lote., em poucos anos via completado 
o ciclo de rotaçao, antes que nos primei-
ros tratos estivessem estabelecidos uma 
capoeira que comportasse nova queimada , 
sob pena de uma rápida degradaçao.^ 

Outras alternativas que se tornaram viáveis eram a exploração in 

tensiva do solo, procurando utilizar-se de técnicas de cultivo 

mais aprimoradas, isto para quem já tivesse algum capital; a. ven 

da direta de força de trabalho ao Estado na abertura e manuten -

ção de. estradas, a particulares, em serrarias e olarias da re-

gião ou ainda no puro extrativismo de madeira para lenha, vendi-

da na cidade e da erva-mate nativa que porventura houvesse ero 

seus lotes. Isto tudo aliado a diversificação da produção agrí-

cola que lhes dava elasticidade suficiente para sobreviver a di-

minuição da demanda ou do preço de um ou outro produto, dependen 

te das oscilaçoes do mercado ou do clima. 

As estratégias de sobreviência do campones-polonés inse-

rem-se no bojo do processo de expansão do modo capitalista de 

produção e percorrem geograficamente, procurando alternativas, o 

espaço da Polônia ao Paraná, terra prometida no mito e no sonho, 

5 "Ibid, p.3 6. 



3. AS METAMORFOSES: DO CAMPONÊS AO COLONO 

3.1 O ESBOÇO DE UM RETRATO 

O município de Araucária localiza-se â sudoeste de Curi-

tiba. Tem a latitude de 259 35'36" e a longitude 439 de Gren-

v/itch. Sua altitude ë de 897 metros acima do nível do mar. Sua 

área total e de 486 quilômetros quadrados. Limita-se ao norte 

com Campo Largo, a oeste também com Campo Largo, Lapa e Conten-

da, ao sul com Contenda e a leste com Sao José dos Pinhais e Cu 

ritiba. 

0 município tem sua origem em .1668 quando a localidade 

recebeu o nome de Tindigüera. Após ser elevada a Freguesia, re-

cebeu o nome de Iguaçu e passa a fazer parte do município de 

São José dos Pinhais. Era 1889 constitui-se município indepen-

dente com o nome de Araucária. 

Para se alcançar Araucária a partir de Curitiba, por ro-

dovia, tem-se três caminhos: o primeiro, é tomar a BR 116, Ro-

dovia Regis Bittencourt, e no quilômetro 10 en trair â direita , 

pela Rodovia do Xisto. Caminhado por esta estrada se terá à di 

reita parte da região da antiga Colônia de Tomás Coelho,hoje co 

nhecida por Parque Tomás Coelho. Quase nada resta de agricuitu 

ra neste lado dei estrada. Â esquerda, elevam-se as construções 

da Refinaria da Petrobrãs e à direita as revendedoras de gaso-

lina, diesel e demais subsidiarias do petróleo. A paisagem mo-



dificou-^se abruptamente nos últimos dez anos. 

Desde o início da instalação da Refinaria Presidente Ge-

túlio Vargas e do Centro Industrial de Araucaria, nos limites da 

antiga Colônia, instalaram-se vilas operárias que tiveram um ver-

tiginoso crescimento.' Sua população é composta, quase, que em 

sua totalidade, por operários da Refinaria, subsidiárias do pe-

tróleo e de uma fábrica de papel instalada há mais tempo na re-, 

gião. Alguns deles trabalham em Curitiba e mesmo em outros muni-

cípios da região metropolitana, e muitos na construção civil. 

Os mais jovens, em idade de servir ao exercito, e as moças, ofe-

recem-se para trabalhos agrícolas por todo o município. Muitos 

são descendentes dos colonos poloneses que tiveram atomizadas 

suas propriedíides por motivo de herança e principalmente pela ne 

cessidade de comercializá-la. Alguns ainda possuem em torno de 
2 

5.000 m , tendo vendido a maior parte para os loteamentos que 

proliferara na região.. Os que conseguiram um preço maior por se-

us lotes adquiriram lotes urbanos e estabeleceram-se na cidade 

trabalhando com transporte de operários, pequenos restaurantes e 

pensões que aumentaram desmedidamente com o início da construção 

da Refinaria, no início de 1370. 

O segundo caminho é mais recente, fruto da instalação da 

Refinaria da Petrobrás e do Centro Industrial de Araucáriíi (CIAR) „ 

Ë a estrada que penetra pela Cidade Industrial de Curitiba, pas-

sa. pelo Centro Industrial de Araucária e novamente sai na Rodo-

via do Xisto, mais adiante. Por aí também é cortada parte da an-

tiga região da Colônia Tomás Coelho. De ambos os lados da estra-

da instalaram-se indústrias ou existem amplos terrenos vagos a 

espera delas. São amplas avenidas asfaltadas e iluminadas que 

dão acesso ao parque industrial. 
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O terceiro caminho inicia-se proximo â Igreja do Portão 

em Curitiba, mais precisamente na Rua João Betega. É a chamada 

estrada velha de Araucaria. Ainda não recebeu acabamento asfál-

tico na parte pertencente ao município de Araucária. Aí preci-

samente entra-se na região da antiga colonização polonesa. Qua-

se nao existem industrias neste lado. A estrada recebe o nome 

de "Avenida das Araucárias". De ambos os lados encontram-se re-

sidências, a maioria delas de descendentes de antigos imigrantes, 

algumas de operários que ali moram alugando pequenas casas dos 

poloneses. Grande parte não tem emprego fixo, trabalham em al-

gumas épocas do ano e aceitam qualquer emprego. São em sua maio-

ria originários da zona rural e sem qualquer qualificaçao. As mu 

lheres encontram emprego em Curitiba como diaristas ou dornest!-

cas. Os proprietários de lotes de 1.000 m"", ou pouco mõiis ,produ 

zem em pequenas hortas produtos que comercializam entre os vizi-

nhos. Alguns, descendentes dos antigos colonos,possuem proprie-

dades mais para o interior,na região conhecida como "São Miguel" 

ou arrendam pedaços de terrenos de terceiros. Plantam milho,fei-

jão, batata-inglesa, repolho e hortaliças, o que vendera para se-

rem comercializados na Central, de Abastecimento do Paraná. 

A Avenida das Araucárias encontra-se mais adiante com a 

rodovia que interliga o Ciar. A partir daí entrando-se a direi-

ta, por uma estrada cascalhada,tem-se acesso a parte mais inter-

na da tradicional Colônia de Tomás Coelho. É a região chamada 

de "São Miguel". A uns cem metros da estrada principal a paisa-

gem modifica-se bruscamente. Dos dois lados da estrada de chão 

batido assentam-se pequenas propriedades agrícolas. Parece que 

se recua no tempo. A cada 250 metros mais ou menos, existe uma 

casa de madeira pintada com tintas coloridas, A polícultura pre-



domina. É a batatinha, o milho, o feijão, algumas verduras, ãs 

vezes cevada ou ervilha e o bom conhecedor pode encontrar algu-

mas plantações de trigo. Animais domésticos são encontrados em 

todas as propriedades. Em media dois cavalos, três cabeças de 

gado, alguns porcos e muitas galinhas e patos. Ao passar pela 

estrada vê-se a família toda no trabalho. Chapéus na cabeça,len-

ços coloridos para as mulheres. Enxada â mão, a fiel companhei-

ra do dia a dia. Arados puxados por cavalos e dirigidas pelos 

homens, a tradiconal aiveca. As crianças, até a idade escolar , 

acompanham os pais no trabalho da roça. Quando entram na escola 

faz-se o possível para que a freqüente. Âs pessoas de mais ida-

de, geralmente as mulheres, cabe as tarefas domésticas, a limpe-

za e manutenção das casas, em geral, muito bem limpas e asseadas. 

0 quintal todo varrido, sem folhas esparramadas ou sujeiras. 

Antes de se chegar ao pequeno centro de São Miguel, nota-

se, ao lado dos lotes dos colonos, chácaras de lazer pertencen-

tes a pessoas da cidade, Curitiba ou Araucária. É contrastante 

a paisagem. As casas dos colonos são de madeira, com um pequeno 

jardim a frente, geralmente as cercas são feitas de ripas de ma-

deira. As chácaras por seu lado, são cercadas por altos muros 

pela frente. Os portões altos e fortes. Um aviso: "Propriedade 

particular", está em todas elas com a advertência: "Proibida a 

entrada". A casa é retirada da estrada, com toda a frente gra-

mada. 

Seguindo adiante, chega-se ao lugar da Igreja de São Mi-

guel. Ali estão também o cemitério, um barração para festas e o 

Colégio das Irmãs da Congregação São Vicente de Paula, além da 

casa paroquial. Um dos três sinos da Igreja foi doado pela Prin-

ceza Isabel ..quando de sua visita ä Colonia. A missa dominical e 



o bate-papo posterior na porta da Igreja ë a principal atividade 

do domingo. 

A Igreja ë pintada por dentro com a figura de Sao Miguel. 

A música do Ofertõrio i ainda cantada em polonês. Ë um grupo de 

quatro homens e uma freira. A freira toca o órgão e os homens 

cantam com devoção e força. 0 restante dos fieis não os acompa-

nham na cantiga, ouvem em silêncio e cabisbaixos. Geralmente as 

mulheres sentam-se do lado esquerdo da Igreja, os homens ä dire-L 

ta. Raras são as mulheres que se sentam com os homens e nenhum 

deles senta-se do lado das mulheres. As crianças estão a frente. 

Na despedida, o hino ë cantado em português. As crianças vibram 

e todos cantam. Os jornais, algumas revistas e correspondências 

são enviadas através da Igreja. Após a missa todos procuram se-

us exemplares â saida. Lã fora alguns carros esperam seus donos « 

Muitos vem e voltam a pé. 



58 

3.2 A POLUIÇÃO 

". . . Que o progresso 
te chame Araucária 
nos murmúrios do man-
so Iguaçu..." 

Hino ä Araucária 

0 projeto impacto sobre a região acontece com a instala-

ção da Refinaria da Petrobrãs, ãs margens da Rodovia do Xisto. 

Instalam-se, indústrias transformativas do Petróleo e revende-

doras de gasolina, numa economia que até então baseava-se prio-

ritariamente na produção agrícola. 

A inauguração da Refinaria da Petrobrãs, no início de 

1970 , tomou do município 9 milhões e 192 mi.1 metros quadrados de 

terras e inundou com sua barragem 5 milhões e 800 mil metros qua-

drados . 

0 município implantou o Centro Industrial de Araucária-

CIAR- que tem sua primeira parte instalada nas delimitações da 
* 

antiga Colônia. Ao Centro Industrial de Araucária coube três 

fatias de terra. A primeira denominada CIAR 1 - abrange 21 mi-

lhões e 4 37 mile 500 metros quadrados e fica encravada na regi-

ão de Tomás Coelho. A parte denominada CIAR 2 - abrange 31 mi-

lhões de metros quadrados e localiza-se na saida da estrada da 

adutora em direção à represa da Petrobrãs, entre CIAR 1 e 3. O 

CIAR 3 abrange 11 milhões e 700 mil metros quadrados e localiza-

se mais para o interior, na parte acima do rio Passaüna, até a 

região de Guajuvira (vide mapa). Ao todo, perfazem uma área de 

* -
Vide mapa a pagina 5 , 
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4.614 hectares. Outras obras de impacto como FAFEN - Fábrica de 

Fertilizantes Nitrogenados ocupa uma área de 300 mil metros qua-

drados. A Ultrafértil está localizada numa área de 9 milhões e 

192 mil e 818 metros quadrados, além de uma fábrica de amônia e 

uréia, da qual foi impossível obter-se os dados sobre a área ocu-

pada . 

Ã Industrialização são oferecidas vantagens financeiras 

(os terrenos vendidos a Cr$ 45,00 o metro quadrado, preço de 

1980); facilidades no transporte com a dinamização e ampliação 

das rodovias e ferrovias. Vantagens na implantação com o ofere-

cimento de infra-estrutura básica: terraplanagem; sistema de co-

municação ampliado e modernizado com a instalaçao de DDD (Disca-

gem Direta â Distância) e DDI (Discagem Direta Internacional) ; 

iluminação das vias rodoviárias e oferta de energia. 

Essa transformação acelerada da paisagem da região -a ver 

de selva dos pinheirais cedendo, lugar a fria e cinzenta selva de 

concreto- traz preocupações quanto a poluição ambiental, e a de-

vastação deis poucas áreas de matas ainda existentes na região. 

Grande parte da antiga Colônia de Tomás Coelho está hoje 

incrustada no CIAR e boa parte completamente urbanizada e poluí-

da no ar por fumaças e gases, na terra e nas águas por resíduos 

químicos altamente prejudiciais. A poluição deixa pouco a pouco-

de ser um ..ex.pect.ro e já faz parte das preocupações daqueles que 

são vizinhos das zonas industriais., 

Surgem ali loteamentos para atender cio grande número de 

pessoas que para lá afluem em busca de trabalho. Mais uma. vez a 

região serviria de chamariz a essa massa de homens sem terras e 

sem trabalho, mas com esperança no futuro e crentes no próprio 

•esforço. 
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3.3 AS ESTRATEGIAS DE SOBREVIVÊNCIA 

3.3.1 ONTEM, O ASSENTAMENTO" 

A Colônia de Tomás Coelho constitui-se econômica e soci-

almente de forma homogênea. Todos os seus habitantes eram pro-

prietários, com força de trabalho familiar. Eram também polone-

ses: galicianos e silesianos. Esta Colônia faz parte da políti-

ca de assentamento de núcleos coloniais ao redor de Curitiba e 

foi estabelecida com outras, doze. 

Em 1884 eram de 6.500 o número de poloneses distribuidos 

no Paraná,prioritariamente nas localidades referenciadas no qua-

dro número 1, sendo que além destes,-150 famílias estabeleceram-

se em propriedades particulares/ 

Fica claro que o núcleo de Tomás Coelho recebeu a maioria 

esmagadora dos imigrantes poloneses da região de Curitiba. Dado 

este que será importante na delimitação do tamanho do lote que 

coube a cada família de colono. Os lotes de Tomás Coelho foram 

os de menor área dentre as demais colônias. 

Na região então chamada Freguesia do Iguaçu, foram também 

instaladas mais três outras colônias, compostas por poloneses. 
2 Sao elas; 

- Colônia Santa Cristina, confrontando-se com Tomás Coelho. Ti-

nha esta colônia 59 lotes e recebeu 294 imigrantes poloneses 

com um total de 43 4 hectares; 

1 GAZETA POLSKA, n? 3, de 2 2/06/1893. Anais da Comunidade 
Brasileiro-Polonesa, 1:125, 1970. 

2IMIGRAÇÃ0 OFICIAL EM ARAUCÁRIA, Jornal dos Pinhelrals, 2 
(31): 6, fev.1980. 
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.QUADRO 1 - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POLONESA NO PARANÃ - 1884 

COLÔNIA PESSOAS LOTES HECTARES(CADA) 

1, Lamenha 800 139 06 

2. Santa Cândida 350 64 09 

3. Santo Inácio 400 70 05 

4. Orleans 350 65 12 

5. Riviera 500 97 15 

6. D. Pedro 120 2 5 14 

7. Dona Augusta 200 36 05 

8. Tomas Coelho 1.400 270 04 

9. Muricy 380 12 06 

10. Insp, Carvalho 19.0 34 08 • 

11. Zacarias 140 30 13 

12, Abranch.es 360 94 05 

13. Pilarzinho 150 30 05 

FONTE; GAZETA POLSKA, n? 3, de 22/06/1893. Anais da Comuni-
dade B r a s- i 1 e i r o - P o 1 o n e s a , 1:125, 1970, 
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- Colônia Alice, recebeu 48 poloneses em 9 lotes com 63,9 hecta-

res de ãrea total; 

~ Colônia Barão de Taunay - nesta colônia foi tentada a instala-

ção de poloneses e italianos, estes para produzirem uvas. Os 

italianos ficaram pouco tempo, reimigrando para outra região, 

Ficaram 255 poloneses divididos em 51 lotes num total de 3.940 

hectares. A Colônia vai modificar seu nome, após a proclama-

ção da Republica, para Costeira. 

Os imigrantes mais numerosos, após os poloneses, são os 
3 

ucranianos, que vieram em 1895 para a Colônia Ipiranga. Eram ao 

todo 26 famílias. 

Com a chegada dos poloneses efetiva-se o povoamento da re 

gíão da Freguesia do Iguaçu, ainda subordinada ao município de 

Sao José dos Pinhais. Tinha a região, em 1887, mais ou menos 
3.871 habitantes. SÓ na Colônia de Tomas Coelho residiam 1.071 

4 
pessoas. O que, comparado ao total de habitantes d¿¡. região 

(3.871), expressa a importância econômica e cultural da popula -

ção polonesa. 

Na chegada ao Brasil os imigrantes enfrentavam, além de 

uma exaustiva viagem, graves problemas. A luta primeira era pe-

la manutenção de sua saúde física nos ambientes dos acampamentos 

e no ãrduo trabalho da abertura de estradas, vias de comunicação 

entre os lotes,na derrubada das arvores e na abertura de clarei-

ras em seus lotes, onde pudessem construir um abrigo para a fa-

mília, após o que, dariam início aos tratos com a terra : fértil e 
3ARAUCÃRIA COMEMORA 90 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA - Re_-

vista Paranaense.dos Municípios. Curitiba, 1980, numero especial 
4IMIGRAÇÃO. . . , p.6 . 



6 3 

exuberante. 
Depois de mais ou menos cinco dias na hospedaria,para re-

pouso, os homens eram levados para trabalhar na abertura de vias 

de acesso â região onde eram instaladas as Colônias. Por este 

trabalho receberiam remuneração do Governo, cessando a manuten-

ção gratuita para eles, continuando para seus familiares. Quan-

do as estradas estivessem concluídas e jã houvessem levantado 

abrigo, traziam seus famili ares para os lotes,iniciando as ati-

vidades agrícolas. Era um período decisivo para o colono e seus 

familiares, desde o enfrentamento de doenças, devido a proximida 

de de rios até a alimentação com produtos locais, aos quais não 

estavam habituados. Em decorrência dessas diferenças de clima e 

de alimentação muitos adoeceram e morreram. Não afeitos aos ba-

nhos diários, os europeus estavam sujeitos a todo tipo de para-

sitas, o que. os enfraquecia bastante. Dado a dificuldade de co-

municação, pela diferença de língua e cultura, tornava-se difí-

cil. fazê-los compreender que muitos de seus males se resolveriam 

com um banho diário. 

0 colono vivia em sua propriedade distante de 500 a 1.000 

metros de seus vizinhos, de acordo com a distribuição dos lotes 

coloniais. Estabeleceu-se um povoamento linear disperos, ao la-

do das pequenas estradas carroçãveis, que se ampliavam ã medida 

em que a ocupação se efetivava. 

Não ocorreu a formação de vila ou qualquer centro de co-

mércio importante. A proximidade de Curitiba e de Araucária foi 

o principal motivo pelo qual não chegou a constituir-se um cen-

tro que caracterizasse a Colônia. 

Inicialmente o número de lotes seria de 183, mas devido 

ao grande numero de imigrantes e reimigrantes que para ali acor-
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reu, foi aumentado para 270 lotes perfazendo um total de 1.665,4 

hectares.^ 

Os jovens do sexo masculino só tinham direito a adquirir 

seus lotes se fossem casados. Desta forma casavam-se apressada-

mente, muitas vezes com mulheres bem mais velhas, para garantir 

sua propriedade. 

Devido äs dificuldades encontradas pelos colonos, baixou, 

com o passar dos primeiros anos em números absolutos o,montante, 

dá população da Colônia. Em 1882, portanto seis anos após sua 

fundação, sua população era de 1.2 74 habitantes/ SÕ a partir de 

1887 e que a população da Colônia ultrapassa em número os pionei 

ros de 1876, perfazem nesta data urn total de 1.856 habitantes."'' 

A mata fechada, a modificação dos hábitos alimentares, a 

proximidade dos rios fazia com que o tifo grassasse entre os pio 

neiros. Isso tudo, somado ã dificuldade de locomoção no meio da 

mata, feita através das picadas em lombos de burros, tornava qua 

se impossível um tratamento adequado a quem adoecesse, 

"... Os imigrantes mais abonados nao qui-
zeram ficar no Sertão. Ao passo que nos 
estãvamos.satisfeitos por sermos proprie-
tários de um pedaço de terra. Nä'o poderia 
mos nem pensar em. voltar, pois não tínha-
mos dinheiro, Era difícil a vida no ser-
tão. Os produtos agrícolas que conseguía-
mos colher, mal dava para comer ou ves-
tir-se". 8 

5LEVANTAM.ENT0 ESTATÍSTICO CAS COLONIAS DO PARANÄ, 1886, 
Livro 832 , f 1. s . 3 1 9-4 5 2 . 

6WACH0WJ.CZ, R.C. 0 camponês..., p.15 
7LEVANTAMENT0 ESTATÍSTICO... 
8 W A C H 0 WIC Z , R . A. saga de Araucaria . Curitiba ,Grãf i ca Vi 

centina, 1975,.p.61.(entrevista com um dos pioneiros de T.Coelho) 
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Alem do mais, as raízes subterrâneas eram difíceis de se-

rem retiradas e um grande impecllho após as queimadas "não sabia 

mos como proceder no mato,, o mato era uma brincadeira, a gente 

cortava a acabava com ele mas as raizes permaneciam na terra e . ' 9 
continuadamente soltavam brotos de enorme vitalidade". 

Após as dificuldades iniciais de assentamento das colô-

nias, a produção de alimentos aumentou, chegando a haver, após 

alguns anos, exesso de produção nas redondezas de Curitiba, mais 

pelo fato da dificuldade de escoamento dos produtos para fora da 

região. SÓ após a inauguração da estrada de ferro ligando Curi-

tiba a Porto Amazonas, passando por Araucária (1891) ê que o es-

coamento melhorou. 

Os colonos de Tomás Coelho, assim como os das outras co-

lônias, comercializavam seus produtos em Curitiba. Alguns, que 

possuiam carroças, levavam toda a produção e a dos vizinhos. "Se 

levasse dois sacos e meio de batatas voltava a metade. Tudo oque 
* 

vendia era o mate e a lenha. Estes tinham comércio garantido". 

O avanço das propriedades polonesas por todo o município, 

demonstra cabalmente a preocupação, do colono em adquirir novas 

terras e sua capacidade de poupar e de agüentar um sobretrabalho 

estafante. Desbravam as matas mais adiante, aumentando o numero 

de lotes. Em 1887 já são 368 as propriedades de colonos estabe-

lecidos na região de Tomás Coelho, todas de poloneses, resultan-

te da expansão dos 270 lotes pioneiros."^ 

Esta expansão se dá pelo crescimento vegetativo da popu-

lação interna, da Colônia e tambóm pela entrada de novos Imigran*--
9 lb id, p.61 

10 r-LEVANTAMENTO ESTATÍ STICO , . . 
& Pesquisa de C amp o (entrevista) 



66 

tes de outras regiões do pars ou originários da Polônia. 
Nas fronteiras da Colônia estava instalada uma das melho-

res serrarias das circunvizinhanças de Curitiba,o que possibili-

tava uni ganho extra para os colonos, tanto na venda de madeiras, 

como na maior facilidade para a construção de suas casas, quanto 

no trabalho como operarios. Todas as casas da Colônia eram de 

madeiras,constrüídas pelo proprio colono com ci s. iuda da família 

e de vizinhos. Contava geralmente com duas peças em baixo e um 

sõtão. Eram, a moda da Polônia, construídas com toras roliças, 

limpas ã machado, e encaixadas umas äs outras. Casas rusticas. 

Após a instalação da madeireira as casas foram construídas de 

tábuas e ripas. 

Numa sociedade em que se trabalha todo dia, do nascer ao 

pôr do sol, não há espaços para o lazer. Ele ê fornecido pelas 

ativida.des religiosas,pelas conversas a porta da Igreja e pelas 

festas ao seu redor. 0 dia de São Miguel, 2 9 de setembro, foi 

sempre comemorado com grandes festas. 

Demonstrando interesse pela preservação e transmissão de 

sua língua e tradições, é fundada em 1878 a primeira Escola da 

Colônia. Ela é mantida pelos próprios colonos. A partir de 1886 

e que o Estado fornece auxílio em forma de pagamento do salário 

do professor. Em 1893 é criada a primeira escola estadual. 

Além das Igrejas e das Escolas os colonos fundaram também 

associações de auxílio mutuo para a compra de sementes e insumos. 

A Sociedade Progresso Pavuna foi fundada no início deste 

século. Seus objetivos eram promover atividades culturais, den̂ -

tre elas a manutenção de uma escola polonesa. Hoje tem o nome 

de Sociedade Recreativa-,de Tomás Coelho. Essa sociedade funcio-

nou inicialmente na residencia de um importante comerciante e 
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dono de olaria da região. 

No início deste século ê fundada a Sociedade São João Can-

cio,"''̂  em Roça Nova,pelo Padre Boleslau Bayer, figura querida na 

Colônia e interessado em preservar as tradições e costumes polo-

neses. Esta sociedade preocupava-se com as atividades agrícolas 

e com a educação escolar. No caso da agricultura, adquiria má-

quinas e sementes selecionadas. Parece ter agido como uma coope-

rativa. 

No Paraná o cooperativismo não se desenvolveu de uma for-

ma dinâmica. A agricultura organizava-se em moldes comerciais 

voltadas para o exterior, a própria legislação cooperativista , 

anterior a 1932, era inconsistente, tendo sido descaracterizada 

por vários decretos leis. Em nenhum memento houve um fortaleci-
1? 

mento das tentativas iniciais e espontâneas. "* Como a produção 

da Colônia ateve-se sempre aos gêneros alimentícios, o coopérât! 

vismo nunca desenvolveu-se satisfatoriamente. 

Essas sociedades fundadas na Colônia, misto de atividades 

culturais sociais e econômicas, tiveram grande significancia na 

época, mas não conseguiram levar adiante um projeto cooperativi£ 

ta. 

11 -ARAUCARIA COMEMORA 90 ANOS..., s.n.t. 
12 

ARAÚJO, S.M.de. 0 cooperativismo agrícola, paranaense 
segundo os arquivos da Junta Comercial do Parana - 1916-1976. 
Revista Paranaense de Desenvo Ivimento . (70):76-7, jan/'mar.1980. 

"Tal como nas economias coloniais, a história econômica 
da sociedade paranaense tem como via de acesso, a história dos 
produtos agrícolas dominantes em curvas de surgimento, estabili_ 
dade relativa e decadência. Da mesma forma nao ha continuida-
de na história do cooperativismo. Esta aparece. em surtos se-
melhantes ãs curvas de desenvolvimento da economia daqueles pro 
dutos que marcaram época". 
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* 
3.3.2 PRODUZINDO MERCADORIAS 

Em 1886, na região de Tomás Coelho, dos 368 lotes 10,7% 

são transferências? de pioneiros, que reimigram para outras re-

giões, ou adquirem lotes de particulares mais para o interior. 

Alguns colonos (7,8% do total) já possuíam por esta época outra 

propriedade mais para o interior da então Freguesia do Iguaçu. 

Esse numero é significativo se comparado às suas posses. Em mé-

dia possuíam 1,3 vacas de leite, 1 cavalo, 0,4 porcos, 0,4 car-

roças e 0,2 arados por propriedade. Essa situação é crítica quan 

do se considera que o único meio de transporte na época é a car-

roça e o cavalo. Pelo número total de arados (56) , pode-se per-

ceber que os instrumentos mais utilizados na agricultura são a 

enxada, a foice e o machado. 

Como alguns conseguem acumular capital suficiente para ad 

quirir novos lotes? Serão os morigerados e laboriosos? 

Na verdade, o trabalho é estafante para todos. Alguns tem 

mais sorte, recebem seus lotes corn reserva de erva-mate nativa 

ou floresta, de fácil comercialização. Tudo o que colhem vendem 

diretamente em Araucária ou Curitiba, como lenha para consumo di 

reto nas casas, enquanto que a erva-mate era comercializada di-

retamente com o exterior, através de intermediários. 

Os gêneros alimentícios que produzem são: o centeio, mi-

lho, feijão e a batata-inglesa. De um total de 368 proprieda -

des, dezesseis produzem cevada, quatro produzem aveia,cinco pro-

duzem trigo.e duas produzem ervilha. Em todas as propriedades,a 

A . ^ „ 
Os dados utilizados- nesta análise foram, extraídos de Le~ 

pantamento Estatístico das Colonias do Paraná ^ Núcleo de Tomás 
•Coelho - 1886 (vide anexo quadro numero 1). 
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maior produção consorciada ou intercalada ë a de centeio e de mi-

lho. A broa-preta, ou pão de centeio, ë um tradicional alimento 

polonês. Por utilizarem o centeio em sua alimentação diária,por 

jã conhecerem tradicionalmente seu manejo na Polônia ë a ele que 

dedicam maior espaço e trabalho, nesta fase de assentamento, A 

produção de milho vem logo a seguir em têrmos de quantidade plan 

tada. Serve tanto para o trato com os animais como para o con-

sumo na forma de farinha, costume logo aprendido com os nacio-

nais. A moagem dos grãos era efetuada em moinhos de particula -

res e o pagamento pela sua utilização era feito em produto, "a me_ 
* 

lhor parte sempre ficava com o dono do moi?iho". A farinha de 

milho, o fubã e o centeio eram alimentos básicos de grande parte 

da população rureil, principalmente pela facilidade de produção 

e transformação. Com o subsídio dado ao trigo, inviabilizou-se 

a existência de moinhos particulares, devido ao baixo preço de 

sua farinha. 0 trigo em grão ë comercializado diretamente com a 

Comissão de Financiam,ento da Produção - CFP - órgão do Governo 

Federal que o adquire através do Banco do Brasil, pelo preço mí-

nimo. 0 produto ë revendido aos moinhos que possuem cotas, por 

preço subsidiado, para moagem e posterior comercialização da fa-

rinha, A farinha de milho e o fubã e mesmo o centeio, de maior 

valor nutritivo, antes largamente utilizados na alimentação diá-

ria, vão sendo progressivamente abandonados pelo aumento do con-

sumo da farinha de trigo, de preço menor. A brosi-preta vai em-

branquecendo pela mistura da farinha de trigo aö centeio. 

0 feijão e a batata-inglesa vêm logo a seguir,em têrmos 

de quantidade plantada. São em numero de oitenta as propriedades 

que produzem centeio, milho, feijão e batata juntos. Alëm destes 
vV . . . . Pesquisa de campo (.entrevista) 
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produtos, existe sempre a horta doméstica,onde não falta o repo-

lho e batata-doce. 

Apesar disto, as unidades camponesas do início da coloni-

zação, não produziam tudo que necessitavam, pelo contrário,ati-

nham-se fundamentalmente a produção de gêneros alimentícios que 

tivessem demanda no mercado. 

Existe na região de Curitiba, nesta época, uma divisão de 

trabalho com produção de valores de troca conversíveis em dinhei_ 

ro. A moeda corrente era o que necessitavam para adquirir os 

bens indispensáveis à sua sobrevivência e que não tinham como 

produzir: alguns alimentos, artigos pessoais, roupas e calçados, 

sem falar em remédios, e nas ferramentas que devem ser repostas, 

pois desgastam-se dia após dia na produção. Além do que, havia 

a necessidade de economizar o suficiente para adquirir novas ter 

ras, para os filhos que crescem. 

Seus produtos são mercadorias,dirigida para o mercado,não 

sõ pa.ra seu consumo direto, imediato. 

. No caso de núcleos localizados mais próximos â Curitiba, 

Tomás Coelho está a 20 quilômetros - o comércio era feito por car 

roças puxadas por dois cavalos e cobertas por um toldo,geralmen-

te de lona. Eram as tradicionais carrocinhas coloniais que fa-

ziam parte da fisionomia da cidade. Geralmente nestes casos, ca-

bia as mulheres e filhas menores,conduzirem para o mercado o re-

sultado das colheitas. "Dir-se-ia que o trabalho se dividia de 

forma que a atividade agrícola fique para o homem e o comércio 

correspondente âs mulheres ". 

A diversificação da produção (centeio, milho,feijão , ba-

i 
MARTENS , W» U m B r a s i 1 cl i f e r e n t e ,. S So Paulo, Anhembi , 

1 9 5 5 , p . 5 3, 
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tata-Inglesa, repolho e demais hortaliças) para um mercado pró-

ximo, facilitava a sobrevivência desses colonos, além de que a 

proximidade do mercado consumidor limitava a intermediação do 

produto dii~igido a comercialização. 

A comercialização direta dos produtos agx~ícolas torna-se, 

com o passar do tempo,difícil. O intermediário ê uma figura que 

se afirmou com o crescimento da região metropolitana e a abertu-

ra de mercados em outros estados. 

Devido a estas, dificuldades vão necessitar de atividades 

paralelas que possibilitem maior ganho em dinheiro. As jovens 

polonesas passam a empregar-se nos serviços domésticos em Curiti_ 

ba. Os rapazes a ganhar alguma coisa nas serrarias da região. A 

existência de olaria e/ou serraria significava a possibilidade 

de. emprego e de comércio para as toras de madeira. Esses servi-

ços eram importantes, pois através deles consegue-se acumular 

capital para a compra de novos lotes. 

A propagação de todos os tipos de trabalho assalariado en 

tre estes pequenos proprietários,faz com que se atenham a um so-

bre-trabalho que chega a durar mais de 12 horas, incluindo-se aí 

os pequenos consertos e os tratos com os animais, isto sem con-

tar com as atividades essencialmente femininas, tais como cozi-

mento de alimentos, lavagem de roupas e limpeza da casa, geral-

mente feitas â noite ou aos domingos. Somando-se a isto a redu-

ção de suas necessidades ao mínimo possível, 

No início da colonização, a bomogeidade da situação en-

tre os pioneiros reforçava sua união, devido a luta por interes-

ses comuns. 0 colono de hoje já não enfrenta uma situação simi-

lar. Hoje imperam interesses conflitantes. Existe o grande pro 

prietãrio, o colono pequeno-proprietário que consegue sobreviver 
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do que produz, o que se proletariza gradativamente e os já tra-

balhadores rurais, sem nenhuma terra. Esboça-se um processo de 

diferenciação antagônico e conflituoso, expresso concretamente 

através da quebra da solidariedade. A causa vai ser buscada in-

dividualmente: "o colono hoje não ê mais amigo", "não se tem 
* 

mais amizade como antigamente, cada. um quer pra si". 

O colono-camponês concebe que é pela posse legal da ter-

ra, por dispor dela para trabalhar, que não ê um proletário. A 

relação monetária da compra da terra, o sacrifício para saldar 

suas dívidas, o perigo de incorrer em outras dívidas que não pos 

sa saldar,o trabalho estafante de sol a sol são momentos aciona-

dos ainda hoje em seus discursos. Percebem-se como que na "cor-

da bamba". Seus passos devem ser medidos e pesados para não per 

derem a propriedade. Aqueles que estão endividados com bancos 

esforçam-se para conseguir saldar seus compromissos, o que o fa-

zem geralmente com venda de parte da propriedade. 

Essa relação social e histórica que tem a terra como mer-

cadoria faz com que o camponês,a cada nova geração, necessite de 

nova aplicação de capital para aumentar sua propriedade. Desta 

forma o preço da terra vai aparecer, falsamente, como custos da 

produção, quando na realidade estaria a proporcionar ao seu pro-

prietário um direito de receber renda anual e limitando seu ca-

pital disponível para a aplicação na produção. 0 preço da terra 

não pode ser confundido com o capital empregado na produção agrí 
cola, ele proporciona ao comprador o direito de receber renda 

2 anual, mas nao interfere diretamente na produção. 

* 
Pesquisa de campo (entrevista). 

^MARX, K. 0 capital. edição, Rio de Janeiro, Civili -
z a ç a o Brasileira, 1 9 7 5. (Volume VI). 

A renda da terra e gerada em decorrência da existencia hi^ 
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Este quadro jâ esta delineado desde o início da coloniza-
ção: a terra como mercadoria, a exigir o emprego de capital na 
sua aquisição. 

A impossibilidade do livre acesso â terra limita a expan-
são da agricultura camponesa, força a fragmentação da proprieda-
de, e expulsa seus membros mais para o interior ou para ativida-
des não agrícolas. A reprodução do campesinato não depende só 
da fragmentação de sua propriedade mas da existência de novas 
terras que possam ser incorporadas ã produção. 

No caso dos núcleos coloniais não se trata de reprodução 
simples de mercadoria, pois esta supõe o consumo de toda a rnais*-
valia, sem que qualquer parte dela se converta em capital. Aqui 
ha conversão em capital, mas a que p.reçoí Desde o início, este 
processo ê bem claro. Necessitava-se de dinheiro para saldar a 
dívida colonial ou adquirir novas terras, Este dinheiro era con-
seguido através do esforço sem tréguas, do sobretrabalho. 

Os núcleos coloniais, ao aterem-se a produção de gêneros 
alimentícios, estavam especializando sua produção e produzindo 
mercadorias: sob a forma de alimentos. Por não se aterem a pro-
dutos exportáveis parece que as oscilações e crises do mercado 
internacional não os atingia. Sofriam,entretanto , suas conse-
qüências, na medida em que faziam parte da economia nacional,de-
pendentes do preço do adubo, sementes, herbicidas e também dos 
salarios urbanos, responsáveis pela demanda de sua produção. 

t o r i , ca da p r o p r i e d a d e p r i v a d a da t e r r a e da e x i s t e n c i a , de e x c e -
d e n t e do v a l o r do p r o d u t o - a g r í c o l a s o b r e a p r o d u ç ã o s o c i a l me! d i a , . 
E s s e e x c e d e n t e de v a l o r e o r i u n d o da m a i o r u t i l i z a ç a o r e l a t i v a 
de f o r ç a de t r a b a l h o n.o p r o c e s s o p r o d u t i v o a g r í c o l a , em c o m p a r a -
ç a o com os o u t r o s s e t o r e s p r o d u t i v o s da s o c i e d a d e . A v a ] , o r i z a . -
ç a o e c o n ô m i c a da p r o p r i e d a d e e x p r e s s a - s e na f o r m a ç a o do p r e ç o da 
.terra. 
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Outro fator importante para a analise deste campesinato ë 

que além de produzirem gêneros alimentícios vendem sua força de 

trabalho. Essa venda ë necessária a sua subsistência e da famí-

lia. Não se trata.'aqui de trabalho acessório, nem de trabalho 

complementar, mas de trabalho de igual valor e com a mesma impor 

tância das tarefas na propriedade. 

Muitos dos colonos atuais adquiriram sua propriedade acu-

mulando capital com trabalho não-agrícola, como marceneiros, pe-

dreiros, ferramenteiros. "No início consegui dinheiro trabalhan_ 

do o dia inteiro na roço, e fazendo ã noite hora—extra de ferra-
* 

menteiro. Depois foi o trabalho duro na roça com a mulher". 

0 trabalho, embora extenuante, ë considerado uma das vias 
~ ~ 3 possíveis de afirmação e superação dos preconceitos. É comum 

ver um colono afirmar; "sou um polaquinho burro mas consegui tu-

do isto; a terra é minha e meus filhos estudam na cidade". 

As transformações das relações econômicas e sociais,polí-

ticas e religiosas produzem uma modificação qualitativa nas con-

dições de organização e compreensão do trabalhador rural brasi-

leiro. 0 colono, enquanto pequeno-proprietãrio, ë ao mesmo tem-

po dono dos meios de produção e seu próprio trabalhador,além de 

ocasionalmente vender sua força de trabalho. No ambiente fami-

liar as relações face-ã-face e o valor-de-uso mesclam-se ao es-

tímulo, ãs relações de troca e o reconhecimento do trabalho indi-

vidual como parcela significativa do trabalho familiar. Os pais 

sempre pagam em dinheiro aos filhos para que executem determina-

das tarefas no cotidiano: "o pai pagava prã gente prã estimula} 

pra da gosto", 

* 
Pesquisa de campo (entrevista) 

O 
IANNI, 0, Raças e c 1 a s s e s nocía1 s no Brasil. ed. Rio 

de Janeiro, Civilizaçao Bra s i 1e i r a, 1 9 7 2 . 
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No seio deste campesinato ocorre unia diferenciação que 

não se esgota em si mesmo, não se dã como uma mera desigualdade 

de posses. 0 colono, pequeno-proprietãrio, vai paulatinamente 

deixando de existir, ou melhor, transformando-se em proletário. 

Cada vez mais, o ganho fora de sua propriedade torna-se mais im 

portante para sua sobrevivencia. Seu espaço de produção cede 

lugar ao avanço da indústria e aos terrenos urbanos. 

0 processo de metamorfose acentua-se elaborando o colono-

polaco, resultado das situações concretas vivenciadas pelo imi-

grante polonês. 
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3.3.3 O COLONO-POLACO 

O caráter muitifacetado da estrutura de posse da terra na 

agricultura brasileira serve ä reprodução de relações sociais ca 

pitalistas. Apesar dessas estruturas parecerem anacrônicas, elas 

adquirem sentido quando analisadas sob o prisma histõrico-antro-

pológico. É nas relações sociais concretas, no cotidiano,que se 

recriam e se reproduzem valores culturais, padrões de comporta -

mentó e características sociais. É o contexto histórico e so-

cial da região de Curitiba que faz com que o colono-polaco seja 

visto na pratica ideologicamente distinto, como categoria social 

diferenciada do brasileiro e dos demais imigrantes. 

As relações sociais cotidianas na Colônia, na Igreja e no 

comercio, reproduzem o que é espiritual e o que ê material. Nes-

te processo de reprodução contínuo fortalece-se a concepção que 

os colonos tem de si mesmo, bem como a concepção que a sociedade 

global elabora sobre os mesmos. 

Os antagonismos existentes entire o brasileiro e o colono-

polaco não se esgotam em sua condição étnica, apesar de que e 

por estas características que se reconhece e distingue o "-polaco" 

dos demais. O "polaco" é o colono, o trabalhador, o proprietã -

rio, o professor, o "batateivo". São figuras distintas que tem 

em comum sua origem étnica e também sua condição de colono, de 

Imigrante, que confunde-se na conjuntura do processo imigratório 

em que assentam-se os núcleos coloniais no Brasil. A variável ét 

nica é importante, mas ela só não esclarece a situação do polo-

nês transformado em "polaco". Jã na década de cincoenta lanni^" 

IA N NI, 0. Raças e classes sociais no Brasil . 
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constatava que "o polaco ê o negro do Paraná", "0 polaco vendeu 

sua bandeira por um prato de sopa". Quem vive a realidade de Cu 

ritiba já deve ter ouvido esta frase. 

Ê um processo que não ë de hoje, vem de longa data. Os co 

lonos poloneses pioneiros jã reivindicavam igualdade de direitos 

e recebiam respostas do gênero: "vos, estúpidos poloneses¿deveis 
2 

cultivar a terra que recebestes; a nos cabe ditar-vos as leis". 

0 tratamento dispensado aos colonos era doloroso. Chamavam-nos 

de "polaco burro". Na realidade a maioria dos pioneiros eram pau 

pérrima, originária da agricultura e recém expulsa de aldeias 

até pouco tempo regida pelo feudalismo; embarcavam para o Brasil 

porque pouco gastavam. 

Os que dispunham de recursos suficientes 
para custear a viagem iam para os Estados 
Unidos da America. Os abandonados, os que 
nao tinham nenhuma condição vieram ao nos 
so país... Nao ha que estranhar que aqui. . 
eram explorados e tratados como escravos. 
Os consulados fizeram ouvidos moucos aos 
reclamos do imigrante, uma vez que isto 
pouco importava aos países dominantes. 
Esses, entre outros, sao os fatos respon-
sáveis pela difusão da expressão "polaco 
burro". ̂  

0 indivíduo capta a realidade vivenciada, cria represen-

tações próprias das coisas e elabora todo um sistema correlativo 
- 4 de noções que capta e fixa o aspecto fenomenico da realidade. 

É da situação enfrentada que emerge o "polaco", enquanto uma ca^ 

2GAZETA POLSKA. N9 2 , 16/06/1893. Anais da Comunidade 
Brasileiro-Polonesa. 1:119 , 1970. 

3 . . HESSEL, M. Na senda dos pioneiros. Anais da Comunidade 
Bras i le.lro-Polon.es a , volume I, 1970, p.95. 

Segundo II e s s e 1 só após a vinda de intelectuais poloneses, 
o tratamento dispensado- ao imigrante vai melhorar. Sendo que 
grande parte dos intelectuais veio tar d i amen te,apds 1905, 

4 . KOS IK, K. Dialética..., p.10. 
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tegoria estereotipada,através de avaliações negativas,tais como: 

alcoólatras,analfabetos,excessivo zelo religioso. Esse zelo cul 

tivado na Polônia e fortalecido no Brasil devido a situação de 

abandono e desesperança em que se encontravam os pioneiros. Pa-

ra estes, o sacerdote, conhecedor de suas tradições, costumes 

e língua, seria o elemento que poderia unificar a Colônia, man-

ter sua moral e fé religiosa, abaladas pelo deslocamento espa-

cial e social. 

A Igreja católica desempenhou papel importante como elo 

de ligação e de organização dos imigrantes. É na Igreja que reu 

nem-se, conversam e cantam em polonês. Têm na figura do padre 

um elemento articulador, no qual podem confiar. A Igreja aglu-

tina os colonos dispersos geograficamente; o padre os une fra-

ternalmente. Muitos problemas vão ser superados pela união. As 

sociedades da época surgem justamente das conversas â porta da 

Igreja e algumas vezes sob a coordenação do padre. 

As relações sociais e econômicas vão estabeler-se mais 

recentemente sobre novas bases. 0 passado, distante passa a ser 

idealizado como o tempo da amizada, da cooperação. "Roje o co-

lono não ê mais amigo. CoAa um quer para si, äs vezes tem bai-
^ ^ A 

le na sociedade, e ë so". 

Com a complexidade das relações sociais que se estabele-t * 
cem surge um novo agente histórico que acumula capital combinan 

do as atividades agrícolas com as comerciais. Ê o "batateiro". 

A dimensão de sua exploração esta acima da força de trabalho fa 
miliar,o que faz com que recorra ao trabalho de empregados tem-

* 

Pesquisa de campo (entrevista) 
A A , „ 

Batateiro: como sao conhecidos na região os comercian-
tes de cereais e principalmente de batata,grande parte dos quais 
também produz o tubérculo. 
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porários. Alugando tratores a colonos, sendo responsáveis pela 

comercialização de seus produtos, exerce liderança na Colônia. 

É o principal comprador de sua produção. 

Na discussão dos problemas agrícolas, da produção, inter-

mediação na comercialização,a linguagem universaliza-se. Os pro-

blemas dos colonos-polacos, não são apenas seus, somam-se aos 

problemas dos alemães, japoneses e nacionais, de parte deste se-

tor agrícola de pequenos produtores. É pela participação do co-

lono-polaco, enquanto produtor, arrendatário,ou assalariado, que 

as relações de classe predominam sobre as relações étnicas. As 

relações étnicas persistem e são acionadas pelo grupo frente a 

situações não desejáveis por eles, como defesa a imposições que 

não lhes interessam. São estratégias políticas^ acionadas pelos 

colonos e que possuem grande poder de mobilização. 

Somente a condição de classe também não esclarece sufici-

entemente as relações sociais do colono. Há, além das diretri-

zes apontadas pela situação de classe social subalterna,uma iden 

* 

tidade étnica que transparece nos discursos e nas expressões 

culturais. Identidade esta que é ofuscada pelas relações de cias 

se quando transcende o umbral do lar e da colônia. 

As alternativas dos vencidos . Sao 
0 autor analisa a questão da identi-

as buscando aliar explicações étnicas 

utilizada aqui com seu sentido mais g e -
os de traços culturais,com base na a p a -

aprofundadas foram elaboradas por varios 
CUNHA, M.C. Etnicidade: da Cultura 

In : Revista Arte e Cultura ; C E D E C , 
R . C . I d e n t i d a d e, etnia e estrutura s o-
a , 19 7G~ rTbEIRO, D. Ensaios Insoli^ 
i tora , 1980. VARESE, S. Estrategias 
las e ? (mimeo ) . 

5 CARVALHO, E . de A 
Paulo 5 Paz e Terr a , 19 7 9 . 
dade e t n i c a entre in dí ge n 
e de c lasses . 

A Essa cate gor i a é 
ral . Refere-se a ve s tig i 
r ê n c i a f enomeni ca do rea 1 

Analises t e o r i ca s 
antro P ologos, den tr e ele s 
r e s i d u al mas irre dut í V e 1 . 
a go s t 0 , 1979- OL IVE IRA , 
ciai. Sao Paulo, Pi onei r 
tos . P orto Alegre. , P .M. E d 
e t n i c a. s o estrate gia de c 
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3.3.4 O LOTE, MARCA DA ESTRUTURA FUNDIÁRIA 

Apesar da criação de núcleos coloniais por todo o Paraná 

e do elevado número de pequenas propriedades em relação ao res-

tante do país, a economia do Estado pouco se modificou ate quase 

o terceiro decênio deste século. 

O Recenseamento de 1920 jã mostra entretanto que nos es-

tados do sul do Brasil encontra-se em expansão a cultura da ba-

tata-inglesa, sendo os três maiores produtores do país o Rio Gran 

de do Sul, o Paraná e Santa Catarina. O Paraná, ainda nesta épo-

ca, ocupava o 79 lugar na produção de café e o 49 lugar na pro-

dução de milho. Apesar dessas transformações a maior parte da 

renda gerada provinha do binômio erva-mate/madeira. 

Segundo o Resenceamento efetuado em 1920 pelo IBGE, os 792 

estabelecimentos rurais^" recenseados no município de Araucária 

produziam principalmente milho, feijão e batata-inglesa, 

_QUADR0 2 - MUNICÍPIO DE ARAÖCÄRIA 192.0 - TOTAL DE ESTABELECIMENTOS : 79 2 

MILHO FEIJÃO BATATA TRIGO ARROZ 

ESTAB. 783 688 582 76 1 

TONEL. 6.727 785,2 2 .120 71, 3 2,9 

FONTE : Resenceamento de 1920 - IBGE2 

Os Censos tomam como unidade o município, que por sua vez possui as 
mesmas características do núcleo colonial quanto ao tamanho do estabelecimento 
e também quanto ao tipo de exploraçao e produção. Estabelecimento e entendi-
do pelo IBGE como unidade de administraçao e nao de propriedade, pertençam a 
proprietários, arrendatários, meeiros ou ocupantes. 

A analise das tendências a partir dos censos pode ser problemática 
devido a estas características do elemento pesquisado. No caso do municipio de 
Araucária,este fato é relativízado devido ao alto numero de proprietários que re_ 
sidera e administram seus estabelecimentos,sendo esta sua única fonte de renda. 

2 ~ Resenceamento Geral de 1920, 49 Censo Geral da Populaçao e 19 da 
Agricultura e da Indústria. Rio de Janeiro, Typografia da Estatística, 1924, 
vol. 7, p.70. 
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Seguindo a tendência observada para o Estado, dos 792 es-

tabelecimentos recenseados, temos 109 produtores de erva-mate e 
3 

11 estabelecimentos" que extraem madeira. 

Rememorando os dados de 1887, conclui-se que a produção 

da Colônia de Tomás Coelho encaixa-se perfeitamente na produção 

do município ate esta época, não sendo com ele conflitante. O 

centeio não aparece de forma significativa, pois sua produção so 

freu uma decaída e estaciona neste lapso de tempo,. devido sobre-

tudo a dificuldades na comercialização do produto. O milho, o 

feijão e a batata encontram uma demanda mais significativa por 

parte do mercado. Desta forma, estes produtos vão ser privile -

giados na produção agrícola da Colônia e do município. Diante 

disso, hã uma acomodação quanto ao que produzir, ditada,num pri-

meiro momento, pelos hábitos e conhecimentos dos colonos e, num 

segundo momento, de forma mais de CIS Í VCL pela demanda do mercado, 

0 transporte de toda a produção era ainda efetuado em 

grande parte por carroças que chegavam a carregar 2.500 quilos , 

atreladas a até 8 animais. Esse meio de transporte ficou conhe-

cido como "carroçoes eslavos ou oracovianos" e marcaram defini -

tivamente a paisagem e comercialização dos produtos agrícolas 

nesta parte do Estado até o aprimoramento das vias de transporte 

e a triunfante chegada dos veículos movidos a gasolina. 

Das 792 propriedades recenseadas, 189 (23,9%) são de pro-

prietários luso-brasileiros e 603 (76,1%) são de imigrantes po-4 -
loneses ou de seus descendentes. Estes números vem demonstrar 

a expressiva presença dos poloneses e de seus descendentes na 

3 Iba.d , p . 364 
4 IMIGRAÇÃO..., p.6 
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produção agrícola e sua penetração por todo o interior do muni -

cípio. 

A partir de 1940 Araucária vai transformar-se num dos mai 

ores produtores de batata-inglesa do Estado. A produção do tu-

bérculo é incentivada pela Cooperativa Agrícola de Cotia que jã 
~ 5 iniciara a produção na região de Xrati. A batata-inglesa éplan 

tada diretamente para ser comercializada ao lado do milho e fei-
jão e da horticultura para consumo. Na região de Tomas Coelho, 
bem como em todo o município, a produção da batata passa para o 
primeiro'plano. Os poloneses jã tinham experiência com sua pro-
dução e os pioneiros jã produziam-na ao lado do centeio e do mi-
n 6 

lho. 

O privilegiamento do plantio de batata-inglesa acentua o 

caráter mercantil da produção,enquanto que sua vinculação com va 

riedades de sementes, adubos e pesticidas articulam-na e fazem-

na dependente de situações externas mais amplas. 

A reprodução deste campesinato ocorre paulatinamente atra 

vis de constantes perdas de sua aiitonomia e cada vez mais subor-

dinada ao capital. Sua sobrevivência, enquanto produtor direto, 

torna-o consumidor de bens industrializados. Bens que possibili-

tam-no produzir valores-de-troca, mercadorias. 

A economia estadual nesta época baseava-se quase que ex-

clusivamente na produção agrícola. Das indústrias, 78% estavam 
7 

ligadas as atividades madereiras e 6 0% da renda gerada no Esta-

5 . ^ 
CRAVO, V.Z, A lavoura de fumo em Irati; a produção fa-

miliar & capitalismo. Curitiba, Instituto Historico, Geográfico 
e Etnográfico Paranaense, 1982. 

6LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO GERAL DAS COLÔNIAS DO PARANA - 1887. 
^MARTINS, R. 0 livro das arvores do Paraná. Cu r i t ib a , Gr ã_ 

.fica P a r a n a e n s e , 1 9 4 9 , p . 2 7 4 . 
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do provinha da erva-mate,^ industrializada e comercializada por 

tradicionais famílias paranaenses. 

No município,de acordo com o Censo agro-pecuário de 1940, 

foram recenseados 1.328 estabelecimentos, em cuja totalidade o 

tipo de exploração ocorre em pequena escala na agricultura,pecuá 

ria e agro-pecuária. Dos 1.328 estabelecimentos recenseados, 

1.248 (9 3)9%)são de propriedade individual, e 1.192 (89 ,7%) são 

explorados diretamente pelo proprietário. 

Do total dos estabelecimentos recenseados, 705 tem área 

que varia de menos de 1 a 20 hectares, perfazendo um total de 

7.166 hectares. Os restantes 623 estabelecimentos maiores que 20 

hectares, perfazem ura total de 2.9.771 hectares. 

Faz-se necessário salientar que dos 623 estabelecimentos 

maiores de 20 hectares, 457 (73,3%) estão na faixa de 20 a 50 

hectares. 0 que confirma que historicamente o município tem sua 

estrutura fundiária assentada na pequena propriedade. 

Quando se acompanha os recenseamentos agrícolas efetuados 

no município, de 1940 até 1975, nota-se uma persistência no nú-

mero de pequenos estababelecimentos, com leve acréscimo porcen-

tual no número dos menores de 20 hectares, acompanhado de um pe-

queno decréscimo em termos de área ocupada a partir de 1970. Es-

ses dados demonstram que nestes 35 anos os estabelecimentos agrí 

colas do município tiveram variação porcentual muito pequena no 

que concerne ã relação total de estabelecimentos versus área ocu 

pada, isto tanto para os estratos menores de 20 hectares quanto 

para os maiores. Nota-se segundo o quadro número 3 que a rela-

ção entre o número de estabelecimentos e a área total de cada e£ 

Q 
OLIVEIRA, M. C . cle . Es tudo da erva-mate no Parang - 1939-

1967. Curitiba, 1974, Dissertaçao de Mestrado, UFPR. 
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trato acompanha a variação sem que sofra significativas modifi-

cações. 

QUADRO 3 - ARAUCÁRIA - PORCENTAGEM - ESTABELECIMENTOS E 

ÁREAS, POR ESTRATOS, SOBRE O TOTAL GERAL (=100) 

até 2 0 ha 20 - 50ha 
— • — 

50-100 ha 100-1000ha T O T A L 
G E R A L 

ANOS Est. . Ãrea Est. Ãrea Est. Ãrea Est. Ãrea Est. Ãrea 

1940 53% 19,3% 34,4% 38,9%: 9,6% 22,7% 2 , 8% 19% 1328 36887 

1950 4 2% 18% 45% 46,6% 10,6% 22% 1,8% 13 ,1% 1088 33771 
1960 65,3% 27% 2 8% 43,6% 5,1% 17% 1,2% 12% 2058 42141 
1970 65,0% 31,8% 32% 48,5% 3,0% 11,7% 0 , 7% 8,1%' 1704 3414 3 

1975 62,3%: 29,5% 32,4%. 4 8,4%; 4,2%. 13 ,6% 0,9% 8,5% 1457, 29018 

FONTE: Censo Agropecuário 1940, 1950, 1960, 1970 e 1975 - IBGE* 

Com a instalação da Refinaria da Petrobrãs, grandes trans_ 

formações ocorrem. Juntamente com ela é delimitada a região, do 

Centro Industrial de Araucária com a demarcação de áreas defini-

das como industriais, ocasionando transformações brutais na re-

gião da antiga Colonia. O Censo de 1980 seria fundamental. na 

percepção desta transformação, localizada em uma região específi_ 

ca do município. 

Segundo os dados acima, a estrutura fundiária do muni-

cípio aparenta estar em desacordo com a evolução da estrutura 

fundiária do Estado. Estudos recentes comprovam a acentuada con 

* - . ^ 
Nao foi possível utilizar os dados relativos a 1920 e 

19 80 por nao se encontrarem agrupados pelos mesmos estratos de 
.area. Dados brutos no anexo número 
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centração de terras no Paraná.9 Essa concentração ocorre mais 

fortemente com a expulsão de parceiros, arrendatários e ocupan -

tes, juntamente com pequenos proprietários. Como o município ë 

parte da região metropolitana de Curitiba, onde está assentada a 

zona industrial do Estado, a evolução de sua estrutura fundiária 

apresenta aspectos singulares, atomizando-se na região da antiga 

Colônia. Um acelerado processo de urbanização, entre os anos de 

1970-1980, faz surgir loteamentos, valorizando o metro quadrado 

pago pelas terras e induzindo os colonos a vendê-las. 

Entretanto, concentração maior de terras no Paraná,deu-se 

de forma violenta em regiões onde hoje impera a monocultura da 

soja. Esta concentração, necessária para acompanhar a mudança 

da base técnica, apoia-se numa intensa mecanização, com enormes 

e caríssimos tratores e colhedeiras. Esses feitos vão ser os res 

ponsáveis diretos pelo Estado do Paraná em 1980 ter o menor eres 

cimento populacional do país, com um milhão de pessoas abandonan 

do o Estado (911.544 pessoas), "situando-se (o crescimento demo-

gráfico) em cerca de II, 57o enquanto a população brasileira cres-

ce de 2 5 % ". 1 0 

No caso estudcído não acontece essa concentração da pro-

priedade rural. O município não passa por uma transformação em 

relação a produção agrícola, mantém-se como tradicional produtor 

de alimentos em pequenas propriedades e com trabalho familiar. 

9 . 
Para maiores m f o r m a ç o e s consulte-se: 

GERMER, C.M. 0 milagre brasileiro no Norte Velho do Para-
na. In: Cadernos de Justiça e Paz. Ano 3, Curitiba, p. 60-76 ; 

. Coord. Progresso Tecnico na Agricultura Paranaense: 0 ca-
so da soja em duas regiões típicas : Norte cafeei.ro e extremo oes_ 
te. Curitiba, IPARDES , 1982; SILVA, J.F.C-.da. A estrutura ~ 
agraria do Estado do Parana. In: Revista Paranaense de Desen-
volvimento, n? 60, j u1/ag/set/I978, p.9-41. 

1 0GERMER, C.M. 0 milagre..., pp,64-5. 
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O"-progresso técnico na agricultura não se realiza de forma homo-

génea e sim diferenciada. Reproduz os capitais particulares sob 

as condições apresentadas pela estrutura econômica da região. 

Deve-se ter o cuidado em observar que estes dados são do 

município e a unidade' de análise deste trabalho é uma parte do 

município, historicamente marcada por propriedades menores de 20 

hectares. Mas, como pode-se perceber pelos dados de 1975 acima 

expostos, estes estabelecimentos perfazem 62,4% do total do mu-

nicípio, com uma área correspondente a 29,5% da total, fato que 

demonstra também a pequena extensão de terras que cabem à maio -
* 

ria dos estabelecimentos. 

Outro elemento importante para compreender-se o processo 

de transformação pelo qual passa o município é a ampliação de seu 

perímetro urbano, entre 1970/80, mais pelo fluxo migratório que 

pelo crescimento vegetativo da população. 

Até 1970 a população rural era significativamente maior 

que a urbana. A partir daí a situação reverte-se. Esse abrupts * * 

movimento demográfico ascendente não foi so derivado de des-

locamentos internos circunscritos ã situação do município, mas 

decorrente da situação do Estado como um todo, considerando-se 

também a proximidade da capital e do parque industrial instalado 

tanto em Curitiba como em Araucária. 

As desigualdades na apropriação do solo com base nas de-

sigualdades sócio-econômicas, refletem-se na forma de ocupação 

do solo urbano. Surgem loteamentos clandestinos e favelas que 

Esta relaçao e mais significativa quando se analisa os 
dados do SINPAS-FUNRURAL que permitem uma análise localizada da 
região delimitada pelo antigo núcleo colonial de Tomas Coelho. 
Ver página 89-94. 

* * -

Vide grafico 
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tornam-se as estratégias possíveis de habitação para as popula -

ções carentes. A especulação imobiliária restringe a oferta de 

terras e o processo migratório pressiona, favorecendo ainda mais 

a especulação. Além da migração campo-cidade, deve-se ressaltar 

a depreciação da qualidade de vida da população urbana,devido ao 

achatamento de seu poder aquisitivo. 

0 valor da terra vai refletir-se no aumento dos aluguéis, 

que tornam-se um dos responsáveis pelo deslocamento da população 

para a periferia. A região próxima á Petrobrãs e indústrias,ur-

baniza-se rapidamente, com um crescimento populacional muito 

grande a- par de uma situação de extrema precariedade nas condi-

ções de habitação. 

Mais uma vez, será a região um chamariz â populaçao expul 

sa do campo. SÓ que desta feita, estes deslocamentos,esses rear 

ranjos, ocorrerão, em grande parte, dentro das próprias frontei-

ras do Estado Brasileiro. 
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3.3.5 A COLÔNIA HOJE 

A apropriação das terras pelo capital configura-se nas es-

pecificidades da situação vivenciada pelo colono. O loteamento 

urbano, a fragmentação da propriedade, o imposto rural transfor-

mado em urbano são algumas das conseqüências visíveis das modi-

ficações que ocorrem na antiga Colônia. As chácaras de lazer , 

ao lado da urbanização acelerada, são uma realidade concreta pa-

ra boa parte da região. 

A renda fundiária urbana é muitas vezes superior a renda 

fundiária rural. É impossível ao colono resistir por muito tem-

po às "tentadoras" propostas de compra feitas pelos loteadores e 

imobiliárias. Além do mais, o imposto urbano estendido por lar-

gas faixas da região da Colônia é mais um elemento inviabiliza -

dor da permanência da região como produtora de alimentos. 

Com relação ao tamanho das propriedades da região da Co-

lônia, tem-se a enfatizar que, obedece critérios semelhantes aos 

encontrados para o município como "um todo. Entretanto,a pesqui-

sa de campo e os dados do Arquivo do SINPAS/FUNRURAL revelam,pa-

ra os anos de 1972 a 1982, uma fragmentação mais acentuada que a 

observada tanto no município hoje como no momento da instalação 

do núcleo colonial. 
~ * 

Do total da amostra com informaçao 97,9% das proprieda -

des são menores que 20 hectares, sendo que destas 59,6% possuem 

área menor que 5 hectares. Na realidade são pequenas proprieda-

des que servem de moradia, produzindo o mínimo de produtos agrí-
* 
Segundo dados do escritorio do SINPAS-FUNRURAL de Arau-

caria. 0 total pesquisado refere-se às 231 fichas do cadastro 
do SINPÄS-FUNRURAL; 168 das quais referentes aos definidos como 
"trabalhadores rurais" e 63 a "empregadores rurais". 
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colas. Seus proprietários necessitam trabalhar em outras ativi 

dades para conseguir sobreviver. A produção do lote, além de su 

prir parte do consumo, complementa os ganhos através da comercia 

lização de parte da produção. 

A criação de animais domésticos resume-se a porcos, gali-

nhas, vacas e cavalos. Esses animais são criados para consumo 

de carnes ou derivados. São poucos os colonos que vendem ovos, 

leite, manteiga e queijo nos bairros próximos. Dessa população 

21,3% não possuem propriedades, sendo chacareiros, arrendatários 

e trabalhadores ocasionais que residem em terreno alheio como 

agregados ou por laços de parentesco. Todos eles, sem exeção,di_ 

versificam ao máximo sua produção, variando do milho ao feijão, 

com ênfase na comercialização da batata-inglesa e produção menor 

de trigo, 'ervilha, centeio, mandioca e hortaliças. Essa diver-

sificação da produção combinada com a venda da força de trabalho 

esporádica permite sua reprodução. 

Nas propriedades a parte explorada é significativa, sendo 

85% do total da área. O consorciamento e o rodízio entre as 

plantações é prática tradicional entre os pequenos agricultores 

da região. Utilizam-se do arado com tração animal e da adubação 

orgânica. A forma de produção camponesa constitui-se,assim, em 

um "saber" historicamente elaborado, através de práticas cotidia 

nas coerentes com as suas condições de produção. Esse "saber" 

camponês parece a primeira vista uma resistência as tecnologias 

avançadas, mas na realidade ao efetuar-se nas práticas cotidia-

nas e sob condições de produção historicamente determinadas,está 

a reproduzir as relações sociais fundamentais da formação social 

capitalista. 

Araucária, apesar de ser um dos maiores produtores de ba-
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tata-inglesa do Estado, perde nas estatísticas para Contenda por 

estarem localizados ali os grandes comerciantes do produto. 

A plantação com batata-semente selecionada é quase impos-

sível ao colono, visto que a melhor delas utilizada no Brasil é 

importada da Europa: Holanda, Alemanha ou Suécia. Nestes países 

as condições de clima permitem maior controle das moléstias,além 

do nível de conhecimento e dos incentivos canalizados para o apri-

moramento das pesquisas. 

A maioria da produção de batatas da região metropolitana 

de Curitiba é, pois, de baixa qualidade, do tipo "batata comum". 

As sementes nacionais utiluzadas são procedentes de Mafra e Ca-

noinhas, em Santa Catarina, onde existe um Centro de Pesquisa e 

melhoramento de sementes. 

Existem duas safras para a batata, a "das águas" e a "da 

seca". A primeira, é entre os meses de setembro e outubro; a se-

gunda, entre os meses de fevereiro e março. São as épocas de co-

mercialização da produção que controlam a vida econômica da. Co-

lônia e mesmo do município, isto porque a batata, base da econo-

mia agrícola da região, é um produto facilmente perecível e para. 

um armazenamento mais longo requer refrigeração, recurso dispen-

dioso, inviabilizado para o colono, o que exige sua comercializa 

ção quase que imediata. 

A comercialização da batata-inglesa, feijão e milho, de-

pende quase que exclusivamente dos intermediários,seguindo a ten 
* „, 

déncia geral do Estado. Os ma.is importantes sao os "batatei-

ros" que fornecem a SEicaria e o transporte da produção. Esses 

custos são descontados no preço final do produto. 

* Vide.grafico 
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É nas margens da Rodovia do Xisto que os "batateiros" con 
centram-se. Esses grandes comerciantes, em número aproximado de 
20, comercializam seus produtos diretamente com São Paulo,Rio de 
Janeiro e Minas Gerais, sendo parte destinada a Central de abas-
tecimento do Paraná (CEASA). Durante a safra cada atacadista 
chega a comercializar 40.000 sacas mensais do produto"'" (.1 saca 
= 60 quilos). Em média, para cada "batateiro" existe na região 
entre 70 a 80 produtores, que entregam-lhe os produtos para se-
rem comercializados mediante comissão por saca. Destes produto-
res, 80% são proprietários de áreas que variam de 7 a 12 hecta-

2 res. 

De maneira geral, os preços recebidos pelos produtores 

não acompanham o preço final do produto. A esse respeito,os da-
3 

dos de 1979 esclarecem a situaçao da batata-inglesa. Neste ano 

o produto sofreu um aumento de 7% a nível do produtor e de 26% a 

nível de varejo. Quando o preço da batata atinge índices razoá-

veis, alguns colonos e todos os "batateiros" lucram,com o que re-

formam suas casas, adquirem carros mais novos, renovam seus ins-

trumentos de trabalho e, inclusive, adquirem novas áreas de terra * 
No cotidiano enfrentam doenças tais como a "murchadeira", 

cujos ataques implicam na perda de até 75% da safra. Para o con-

trole da doença em solo jã infectado, como ë o caso da região, 

faz-se necessário promover a rotação de culturas, usan.do-se gra-

1B0LETIM MENSAL DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ. 
C u r i 11 b a , j u 1 . 19 7 6 , p . 3 . 

2 
Ibid, p. 2.. -Concernente com os dados obtidos do SINPAS-

FUNRURAL. 
3 
POLÍTICA agrícola quem ganha com e1 a ? •Fo lhetim, (186): 

14-6, 10 set.1980. 
Doença da batata-inglesa, também conhecida como "murcha 

bacteriana"ãgua-quente " 3 "dormideira". 
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mineas (arroz, milho, etc) por dois ou mais anos consecutivos e 

incorporar ao solo os restos da cultura; arrancar e queimar as 

plantas doentes; usar sementes sadias e tratar o solo com defen-

sivos. 0 colono, de certa forma, pratica o que lhe é acessível. 

Sendo suas propriedades pequenas e não tendo capital suficiente, 

torna-se inviável para ele acionar todas as formas possíveis de 

combate â doença. Ã desinformação, necessidade de plantar-se lo 

go o produto, soma-se a ganância das revendedoras de defensivos, 

tornando-se difícil a utilização racional do solo. 

Já existe no município preocupação quanto as áreas dispo-

níveis para a expansão do cultivo da batata-inglesa. Há deslo-

camentos de agricultores para outros municípios vizinhos como La-
4 

pa e Antonio Olinto, onde ja sao cultivados 1,4 mil hectares. 

Os grandes proprietários, a maioria também "batateiros", em con-

traste com a situação dos pequenos proprietários, procuram terras 

ainda não infectadas pelas doenças, com condições de utilização 

de sementes selecionadas e de alta produtividade. 

Os pequenos proprietários que atém-se a produção agrícola 

plantam, segundo eles, "prã não perder o costume", "porque gosto" 

"por dar do de deixar o mato crescer". Na realidade esta produ-

ção reforça a renda familiar além de ser efetuada em horas de foi 

ga com o auxílio de familiares. 

"A gente depende das coisas da cidade. Cada dia so-
be mais o preço; o que a gente planta nao sobe. 
Ta cheio de colono, até o pescoço enforcado com o 
banco. Um vizinho aqui. vendeu dois alqueires pra um 
tubarao lá da cidade, que agora cria cavalos, por 
CR$ 700.000,00. Isso pra pagar a hipoteca do banco. 
Ainda está devendo. Nao sei nao, ainda acaba per-
dendo tudo".* 

4 BOLETIM MENSAL..., p.3. 
* . . . Pesquisa de Campo (entrevista). 
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Os que conseguem ficar fora do círculo da dívida recorrem 

a esquemas familiares de auxílio: empréstimos de dinheiro,de tra 

tores, facilidades na aquisição de sementes, adubos e defensivos 

agrícolas. Outros possuem além do lote empregos fixos que lhes 

garantem a possibilidade de manterem-se sem o malfadado endivida 

mento. Há uma reorganização do espaço físico e das relações de 

trabalho. 0 colono cede, inexoravelmente, lugar ao operário. 0 

lote rural cede também seu espaço ao loteamento urbano. A pai-

sagem modifica-se abruptamente. Estradas largas e asfaltadas 

cortam, recortam e derrubam árvores, morros e homens. Mais uma 

vez ë realocada a força de trabalho. 

Sob o impacto da produção industrial, todo um trabalho de 

infra-estrutura básica para seu estímulo e expansão ê acionado 

pelo Estado e o município. A paisagem da região transforma-se 

radicalmente. No âmago destas transformações a produção fami -

liar de alimentos em pequenas propriedades agrícolas vai ser es-

petacularmente induzida a ceder seu lugar a indústria. 

0 trabalho agrícola que jã enfrenta dificuldades ineren-

tes tais como doenças, pragas e falta de capital para investir, 

devido sobretudo ao pequeno tamanho das propriedades da Colônia, 

vê-se frente a frente com a expansão das indústrias e do urbano. 

Uma outra cultura que recentemente tem aparecido na Colô-

nia, em resposta ao rearranjo por que passa a região é a do fumo. 

Este aparece para o colono, pequeno-proprietário, corno uma alter 

nativa diante das dificuldades surgidas na produção de batatas. 

Sua produção é incentivada pelas indústrias de cigarros instala-

das no Centro Industrial de Araucária e Cidade Industrial de Cu-
_ * ritiba. É a verticalizaçao da produção para os que ficam com a 

* ~ Esta ocorre quando a produção agrícola e assumida pelo 
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terra e dependem da sua exploração para sobreviver. 

Além destes mecanismos de diferenciação internos, há al-

guns essencialmente externos que interferem diretamente no pro-

cesso produtivo, provocando alterações profundas no processo de 

trabalho. Por exemplo, as mulheres e crianças não trabalham mais 

sozinhas na roça, sentem insegurança quanto a assaltos ou violên 

cias de certa forma comuns na região durante os últimos anos. 

Os rapazes e as moças,habitantes das zonas mais urbaniza-

das, oferecem-se como mão-de-obra para os colonos da região. São 

"os que sobram". "Se nao servem para a industria, nao servem pa 
* 

ra o trabalho na roça, muito mais pesado". 

Embora essa inversão da alocação de força de trabalho,ci~ 

dade-campo, não seja significativa em termos absolutos é um dado 

expressivo que convém ser salientado. Na realidade parece ocor-

rer uma ruptura ao alterar-se uma personalidade histórica. 

A proletarização total parece estar em toda parte. Numa 

época de crise, com o mercado de trabalho contraído a criativida 

de busca espaço na oferta maciça de mão-de-obra que se esmera no 

"bico", na "picaretagem", no subconsumo, no subemprego, releva-

do por 86% dos habitantes da Colônia. 

Estes colonos-polacos, ao constituirem-se numa camada de 5 
camponeses que situam-se ã margem do pacto político têm que bus 

car novos caminhos nas fríngias do sistema econômico. São estes 

novos caminhos -apreendidos no cotidiano, na labuta de gerações-

que constituem as estratégias possíveis que permitem sua recria-

ção num movimento que supõe rupturas e superação. 
pequeno-produtor através de contratos estabelecidos entre es-

te e a indústria. 0 capital industrial tem um controle "de foro." 
sobre a produção da matéria prima que sera por ele transformada 
em matéria industrializada. 

* • 

Pesquisa de campo (entrevista) 
^MARTINS, R. Os camponeses..., p.26. 



4. CONCLUSÃO 

Desde o início a colonização da região próxima a Curitiba 

articula-se a uma problemática mais geral. Um dos elementos que 

estimulam é a modernização técnica das usinas de erva-mate,do ar 

tesanato e da agricultura, ocorrida com o uso de meios de produ-

ção mais fecundos, que promovem alterações na divisão regional do 

trabalho. 

Estas condições históricas e específicas do primeiro pla-

nalto paranaense possibilitaram a recriação de um tipo de campo-

nês sob o capitalismo: o colono-polaco. 

A maioria destes colonos que dirigiam-se aos núcleos co-

loniais, ligou-se a setores menos dinâmicos da economia paranaen 

se, no que tange a acumulação de capital. 0 exemplo do núcleo 

colonial Tomás Coelho é bastante esclarecedor. 

Os elementos culturais pertinentes as tradições polonesas 

jogaram importante papel na instalaçao das coloni as e no proces-

so de formação do colono-polaco. A preservação de valores ori-

ginários exerceu influência na forma de relacionamento social,na 

organização do trabalho bem como no ajustamento dos poloneses , 

principalmente nas atividades ligadas ao seu cotidiano. 

Diante da diferença da língua, do não conhecimento do so-

lo e de técnicas de derrubadas das matas nativas,mais tarde apren 

didas com o caboclo, o imigrante, necessitou de tempo para domi-

nar a nova situação. Além do que, os objetivos que nortearam o 

processo imigratório e o estabelecimento dos núcleos coloniais 

eram claros quanto ao seu direcionamento ä produção de gêneros 

alimentícios e reserva de mão-de-obra â 'economia ervateira e rna-

deireira. 
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Desta forma, a relação da Colônia com o mercado é muito 

forte. Dele vem necessidades e também demandas que devem ser sa 

ciadas e supridas. A cidade é um elemento direcionador que in-

flui no que plantar, quanto plantar e até mesmo como organizar-

se para plantar. Dessa troca desigual estre cidade e campo, o 

colono sempre sai perdendo. Seus produtos não tem o mesmo ín-

dice de aumento que os industrializados, além disso a maior par 

te do lucro fica em mãos dos intermediários. 

Com a melhoria das estradas de rodagem, o surgimento dos 

caminhões e maior facilidade na comercialização de seus produ-

tos, o colono-polaco passa a viver uma nova realidade. Direta-

mente na cidade quase ninguém mais vende nada, pois os interme-

diários centralizam a comercialização. 0 ato único até então 

efetuado pelo colono de acompanhar seu produto desde a plantação 

até a entrega ao consumidor vai modificar-se, atomizar-se. Ele 

agora é fundamentalmente o produtor,a cadeia de ações que se es 

tabelecia quebrou-se. A dependência dos centros urbanos torna-

se maior. 

A partir dessas relações complexas, o colono-polacoeso-

cialmente recriado e reproduzido pela dinâmica da formação so-

cial capitalista. É recriado no cotidiano através das relações 

de trabalho, religiosas, políticas e culturais. Ë recriado a 

partir dos diferentes rearranjos dos elementos de sua cultura 

polonesa, européia, no fazer diário de suas atividades econômi 

cas e sociais. 0 colono, definido por lei, toma forma e adqui-

re substância nessas relações que o faz surgir enquanto "um tra-

balhador para o capital".^ Neste momento, esclarece-se a uti-

1WANDERLEY, M.N.B. 0 camponês:... 
Neste estudo a autora define o campesinato brasileiro co-

mo um "trabalhador para o capital". 
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lização de um único termo -colono- para designar tanto o assala-

riado das fazendas de café quanto o pequeno proprietário dos nú-

cleos coloniais. Ambos cumprem no fazer diário e nas relações 

sociais que estabelecem, a tarefa de reproduzir o capital e su-

bordinar-se ás suas leis. 

A expansão capitalista toma contornos, conteúdos e signi-

ficados particulares. Na Colônia ë a fragmentação do solo, um 

bem não multiplicãvel, não produzido, mas que adquire preço, que 

expulsa e metamorfoseia o colono em operário, bóia-fria, subem-

pregado ou desempregado. É a tragetõria no espaço e no tempo, ë 

a saga do colono-polaco, do colono-operãrio, do bóia-fria e do 

operário. 
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ANEXO 1 - ESTATÍSTICA DAS COLONIAS DO PARANA - 1886 

N" DE 

ÚRDEM 

cam< 
DA 

FAMIL. 

N» DO C U L T U R A N" DE 

ÚRDEM 

cam< 
DA 

FAMIL. LOTE 
ÁREA PLANTADA/QUANTIDADE COLHIDA ** 

N" DE 

ÚRDEM 

cam< 
DA 

FAMIL. LOTE MILHO MILHO BATATA BATATA I-EIJÄ0 FEIJÃO CENTEIO CENTEIO OUTRO OUTRO CAS/MAD VACA CAVALO PORCO CARROÇA ARADO OUTROS BENS 
01 03 1 e 2 15 1* 25 a* 7• a 20 a 20 1 18 a 7 a 55 a - - .1 4 2 - 1 - -
02 03 4 10 1 18 a - - - - 5 a SO a - - 1 1 2 - 1 - 1 ou 2 lotes 

03 03 6 5 1 12 a 2 a 5 a 5 1 4 a 2 a 15 a - - 4 - - - - -
04 06 7 10 1 4 a - - - - 3 a 24 a - - 1 2 - 2 - - transferencia 

05 04 9 - - - - - - 4 a 30 a - - 1 - - - - -
06 04 15 10 1 18 a 1/2 a 3 a - - 6 a ' 72 a - - 1 2 - - - olarie. depósito 

07 10 17 30 1 45 1 4 a 50 1 - - - - - - 2 ? - 1 - 1 lote particular 

08 02 19 10 1 4 a - - - - 4 a 20 a - - 1 1 2 - - - transferencia 

09 04 20 1/2 a 20 a - - - - 3 a 30 a - - 1 1 - - - transferencia 

10 03 - 10 1 ? - - - - - - - - 1 2 2 - 1 - -
11 04 22 5 1 10 a - - - - 4 a 30 a - - 1 - - - - - -
12 03 23 10 1 15 a 1 a 4 a - - 5 a 30 a - 1 5 1 - - - - ' 

13 07 24 5 1 8 a - - - - 4 a 20 a - - ]. 1 1 - 1 - - . 
14 10 25 ' 10 1 30 a - - 10 1 10 a 5 a 30 a - ' - 1 1 1 - 1 - 1 lote particular 

1S 04 26 10 1 15 a - - - - 4 a 20 a - - 1 1 2 - 1 - transferencia 

16 12 27 • 10 1 IS a - - 10 1 8 a 5 a 70 a - - 1 2 1 - - - 1 lote particular 
(5a) e lote n* 30 

17 OS 28c37 50 1 20 a 6 a 15 a 10 1 1 a 4 a 30 a - - 1 - O L. - i - -
18 06 29 S 1 20 a 4 a 10 a 5 1 S a 3 a 20 a - 1 - 1 - 1 - -
19 08 32 1/2 a 30 a 4 a 12 a - - 6 a 60 a - - 1 5 3 3 1 - 1 lote particular 

(5 a) 
20 01 . 36 10 1 20 a - - 10 1 10 a 3 a 30 a - - 1 - - - - - transferencia 

CC iq 05 30 1. . - . 3 a - 10 1 - 4 a - - - 3 i - - - - - ' 

FONTE: Livro 832, fis.319-452. Arquivo Público do Paraná. 
* a = alqueire 

1 = litro 
** Nao se faz referencia até o ítem do lote de n9 20, nos demais vao aparecer referenciados outiros produtos 

tais como: avela, trigo, cevada e ervilha e a posse de orado "aivecc.". 



ANEXO 2 - TRABALHADOR RURAL - SINPAS/FUNRURAL 

N9 DE 
ORDEM 

SEXO CHEFE APOSENTAD NASCIMENTO ÃREA QUE 
POSSUI 

ÁREÀ 
EXPLORADA 

0 QUE 
PRODUZ 

VENDE 
P/QUEM 

TRAB. FORA. RESIDE "HÃ 
QT9 TEMPO 

RESIDE 
C/QUEM 

N9 DE 
ORDEM F M S N I/P IDADE ANO ARAUC 

ÃREA QUE 
POSSUI 

ÁREÀ 
EXPLORADA 

0 QUE 
PRODUZ 

VENDE 
P/QUEM SIM NÃO 

RESIDE "HÃ 
QT9 TEMPO 

RESIDE 
C/QUEM 

01 F - S - .L. X 1903 S - 5 alq 5 alq 
milho 
feij ão 
batata 

partie - - + 50 anos família 

02 - M S - - X 1907 S - 1 quarta menos que 1 alq - ñ vend S - + 50 anos família 
03 F - S - - X 1910 S -

* * 
nada - - S - + 20 anos parente 

04- - M S' - - X 1910 S -

* * "k 
chacar. menos que 1/2 alq batata ñ vend S - - família 

05 - M s - X 1928 S - 2 ,5 alq 2 alq 
milho 
feij ão 
batata 

partie s - sempre família 

06 - M s - X - 1916 - N - / - - - - - 1 ano -

07 F - s - X - 1920 s - 9 alq 4 alq 
milho 
feij ão 
batata 

fi vend . - - sempre família 

08 - M s - - X 1904 s - 12 alq - ñ vend - - sempre família 

09 F - s - - X 1905 s - - - - s - sempre solteir* 

10 F — s _ _ X 1900 s _ „ _ _ família 

168 F - - N .X - 1916 s - - - - - s - sempre -

*I = Invalidez - E = Pensao 
Ä Änada: moram em ãrea rural em.-casa de parentes. 

***Chacareiro: 
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ANEXO 3 - EMPREGADOR RURAL - SINPAS/FUNRURAL 

N9 DE 

ORDEM 

MOTIVO 
APOSENTAD 

ANO DE 

NASCIM 

N9 DE 

DEPEND 

ÁREA 
(alq) 
TOTAL 

ÁREA 
(alq) 
EXPLOR 

LOCAL 
N9 DE 

ORDEM I/P IDADE 

ANO DE 

NASCIM 

N9 DE 

DEPEND 

ÁREA 
(alq) 
TOTAL 

ÁREA 
(alq) 
EXPLOR 

LOCAL 

Ol - X 1908 1 28,1 14,5 São Miguel 

02 - X 1912 1 34 ,5 29 ,6 Roça Nova 

03 - X 1911 1 16,5 10,7 Capela Velha 

04 - X 1912 2 12,1 12,1 Tomas Coelho 

OS - X 1912 1 21,8 16 ,9 Tomas Coelho 

06 - X 1914 1 34 ,4 26,6 Roça Velha 

07 X 1937 8 11,4 11,4 Tomas Coelho 

08 X - 1949 2 28,3 14,4 Roça Velha 

09 X - 1931 5 31,5 27,7 Tomas Coelho 

10 X - 1918 1 33,6 29,4 Tomas Coelho 

11. X - -1927 1 21,0 >2,4 São Miguel 

12 X - 1919 2 16,9 9,3 Roça Nova 

13- X - 1927 6 - - Roça Nova 

14 X - 1925 1 - - Tomas Coelho 

15 X - 1926 1 17,6 6,6 Tomas Coelho 

16 - X 1917 - - - Roça Velha 

17 X - 1906 - - - Tomas Coelho 

18 - X 1917 1 - - Roça Velha 

19 X - 1923 1 - - Tomas Coelho 

20 - X 1917 1 - - Roça Velha 

68 - X 1917 - - Tomas Coelho 

I = Invalides 
P = Pensao 
Ãrea = Alqueire 



ANEXO 4 - NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS POR GRUPOS DE ÁREA (ha) - ARAUCÄRIA-PR 

•1 1 -2 2 -5 5 -10 10 -20 20 -50 50 -100 100 -200 200 -500 500 -1000 T O T A L 
ANO EST ÁREA EST ÁREA EST ÁREA EST ÁREA EST ÁREA EST ÁREA EST ÁREA EST ÁREA EST ÁREA EST ÁREA EST ÁREA 

1940 6 2 27 37 149 543 193 1526 330 5017 457 14377 128 8372 27 3513 11 3509 - - 1328 36887 

1950 - - - - 5 20 138 1154 317 4955 493 15739 115 7475 12 1505 7 2318 1 605 1088 33771 

1960 31 16 64 94 392 1315 361 2732 496 7312 583 18374 107 7202 16 2095 6 1718 2 1283 2058 42141 

1970 9 3 39 55 205 764 327 2617 501 7435 547 16482 63 4009 9 1180 3 1017 1 581 1704 34143 

1975 22 12 60 89 194 716 237 1827 398 5925 472 14091 61 3838 10 1258 2 590 1 664 1457 29018 

FONTE: IBGE - Censos Agro-pecuãrios: 1940, 1950, 1960, 1970, 1975* 

A partir de 1980 os grupos de área seguem outra ordem. 
IBGE - Censo Agro-pecuãrio 1980, p.p. 56-7. 
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MPAS - INPS 

FICHA DE ENTREVISTA DOS BENEFICIOS DO PRO-RURAL 
PROPRIETÁRIO, PARCEIRO, MEEIRO OU ARRENDATÁRIO. 

RL: 

NOME: 

RESIDÊNCIA: 

Já contribuiu para a Previdência? Para qual Instituição? 
Período: Está (ou esteve) em gozo de benefício? Onde? 

N9 do Benefício: Período: 
Estado Civil: Nome da (o) esposa (o) : 

Outros dependentes (menores ou inválidos : 

Documento apresentado: 
Emissão:_/_/_/ Proprietário? Meeiro? Parceiro? Arrendatário? 

INCRA - N? ITR: _____ CPF: Area cultiva-
da : 0 que produz? 

Quantidade produzida (aproximada) 

A quem vende os seus produtos? 

Há quanto tempo é produtor rural? 
priedade: N9 de pessoas que trabalham: 
pessoas :_ 
Tem empregados? Tem meeiros? Tem parceiros? Tem arrendatá-
rios? Em caso de ter meeiros, parceiros ou arrendatários, reserva parte da 
propriedade de economia familiar? Possui outras propriedades? Em caso 
afirmativo, qual a utilização?_ 
Localização da(s) outra(s) propriedade(s): 

Possui rendimentos alheios ã atividade 
rural? Em caso afirmativo, quais são as fontes desse rendimento? 

Sendo parceiro, meeiro ou arrendatário,iden 
ti fique o proprietário: Local 
de atividade caro parceiro, meeiro, ou arrendatário (Sítio, Fazenda, Distrito e Mu 
nicípio): 

N9 de moradias na pro-
Grau de parentesco com essas 



Possui contrato? Verbal? Escrito? Qual a participação do proprie' 
tãrio na produção? 
Outros esclarecimentos: 

As informações constantes da presente Ficha de Entrevista foram por prestadas ,po£ 
livre e espontânea vontade, por ocasião de minha habilitação aos benefícios pecu-̂  
niãrios do PRORURAL, e pelas quais assumo inteira responsabilidade, ciente de que 
em caso de falsidade, poderie ser enquadrado (a) no dispositivo do Código Penal. 

Impressão digital do Entrevistado 

Data: / / / 

Assinatura do Entrevistado 

Assinatura e cargo do Entrevistador 

X • X • X • X • X • X • X • X « X • X • X • X • X « X • X • X » X • X 

CONCLUSÃO DO ENTREVISTADOR : 

Data / / / 

Assinatura e cargo do Entrevistador 
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M P A S - INPS 

FICHA DE ENTREVISTA DOS BENEFÍCIOS DO PRORURAL 

EMPREGADO RURAL 

/ POSTO 

NOME: 
Residencia: 
ijá contribuiu para a Previdência? Para' qual Instituição?_ 

Período: 
Éstã (ou esteve) em gozo de benefício? Onde? 

N? do Benefício: Período: 
Estado Civil: Nome da (o)esposa (o) : 

Outros dependentes(menores 
ou inválidos): 

Documento apresentado: 
Emissão: / / / 

Empregador : 
Residencia do Empregador: 

Local de atividade (Sítio,Fazenda, Distrito, Município): 

Identificação do Empregador - Tipo: 
N9 Emissor: 

Data da Emissão: / / / INCRA - N9 ITR: 
CPF: Identificação do Empregado - Tipo: 

N9: 
Data da Emissão: / / / Período de trabalho rural: 

Alega invalidez? Em caso afirmativo, ainda permane-
ce na dependência do meio rural? De que modo?_ 



Outros esclarecimentos: 

As informações constantes da presente Ficha de Entrevista foram por mim pres-
tadas, por livre e espontânea vontade, por ocasião de minha habilitação aos 
benefícios do PRORURAL, e pelas quais assumo inteira responsabilidade, cien-
te de que, em caso de falsidade, poderei ser enquadrada (o) no dispositivo do 
Código Penal. 

DATA / / 

Assinatura do Entrevistado 

Impressão digital do Entrevistado 
(se analfabeto) 

Assinatura e cargo do Entrevistador(a) 

x.x.x.x.x. 

CONCLUSÃO DO ENTREVISTADOR(A) 

DATA: / / 
Assinatura e cargo do Entrevistador(a) 
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FICHA DE ENTREVISTA PARA RENDA MENSAL VITALÍCIA 

RPS 

NCME. ... 

RESIDÊNCIA 

já contribuiu para a Previdencia? Para qual Instituição?.. 
Período 

Está (ou esteve) em gozo de Benefício? Onde? 
N? de benefício 

Período Estado Civil Noire da (o) es 
posa (o) 
Outros dependentes (menores ou inválidos) 

Documento apresentado Emissão /..../.... Reside s5,com 
parentes ou com estranhos? Há quanto, tempo reside no atual en 
dereço? ... Onde residia anteriormente? 

Exerce alguma função remune-
rada? Qual? Qual o rendimento auferido nes 
sa atividade? . ; É Funcionário Publico Aposentado? 

É Militar reformado? Quais os proventos e soldos (na hi 
pótese de ser ex-funcionário ou Militar)? 

Quais os períodos (qual o período), em que traba-
lhou em atividades rurais? 

Em que condição (empregado, proprietário, parceiro ou arrendatário)? 
se empregado, nome do empregador 
Localidade (Sítio, Fazenda, Distrito ou Município).. 

E como proprietário, ainda o ê? Em caso afirmativo, quem utiliza 
a propriedade? 
Recebe algum rendimento dessa propriedade? ../Quanto? 
Se coro arrendatário ou meeiro, qual o nome do proprietário?... 

Localidade (Sítio, Fa-
zenda, Distrito e Município) 



Outros esclarecimentos: 

As informações constantes dá presente Ficha de Entrevista foram por miía pres-
tadas, de livre e espontânea vontade, por ocasião de minha habilitação ã Ren-
da Mensal Vitalícia pelas quais assumo inteira responsabilidade, ciente de que 
em caso de falsidade, poderei ser enquadrado(a) no dispositivo do Código Penal, 

Impressão Digital do Entrevistado 
(se analfabeto) 

DATA / / 

Assinatura do Entrevistado 

Assinatura do Entrevistador 

CONCLUSÃO DO ENTREVISTADOR: 

DATA / / 
Assinatura e cargo do Entrevistador(a) 
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M P A S - TOPS 

FICHA DB ENTREVISTA DOS BENEFÍCIOS. DO PRQRURAL. 

ESPOSA OU COMPANHEIRA DE TRABALHADOR RURAL 

HL 

NOME: 
•Residência : 
Já. contribuiu para a Previdência? Para qual. Instituição? 

Período: , 
Está ou esteve em gozo de Benefício? Onde? 
N9; do Benefício: Período: 
Estado Civil: Outros dependentes (irenores ou inválidos) : 

Documento apresentado: Emissão: / / 
Nome do esposo ou companheiro : 
Data do Õbito: / / Atividade na data do õbito: 

• Residência: 

Na data do óbito tinha quantos filhos? Maiores: Menores: 
Inválidos: Seus filhos trabalhavam com o esposo/companheiro? 
Continuam trabalhando com a entrevistada? Qual a sua atividàde depois 
que ficou viúva? 
Com quem passou a residir após viúva? 

. . . Qual a atividade dessa pessoa? 
Dedica-se somente a serviços domésticos? 

Também trabalhava na lavoura? Onde? 

Exër'ce outra atividade? Qual? 
Onde? 
Tem outros rendimentos? Quais? 



Outros esclarecimentos: 

As informações constantes da presente Ficha de Entrevista -foram por mim près 
tadas, por livre e espontânea vontade, por ocasião de minha habilitação aos 
benefícios pecuniários do PRORURAL, e pelas quais assumo inteira responsabi-
lidade, ciente de que, em caso de falsidade, poderei ser enquadrada no dis-
positivo do Código Penal. 

DATA / / 

Assinatura da Entrevistada 

Impressão digital da Entrevistada 
(se analfabeta) 

Assinatura e cargo do Entrevistador (a) 

X*X..X»X*X*X#X»X*X»X»X*X»X«X#X»X»X 

CONCLUSÃO DO ENTREVISTADOR: 

DATA / / 
Assinatura e cargo do(a) Entrevistador(a) 


