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RESUMO 

Resumo: Soares, Simone Vanni. Agroneg6cio e agricultura familiar: um estudo sob a perspectiva da 
politica fundiaria paranaense. 
0 presente trabalho de pesquisa !rata o Agroneg6cio como Desenvolvimento Sustentavel a propriedade Rural, a 
disputa pe/a posse da terra a situa<;:ao fundiaria e agricola do Estado do Parana e os incentivos do Governo na 
agricultura Familiar. De 1500 a 1822, todas as terras brasileiras pertenciam a coroa portuguesa, que as doava ou 
cedia seu direito de uso as pessoas de sua confian<;:a ou conveniencia, visando a ocupa<;:ao do territ6rio e a 
explora<;:ao agricola. Entre 1822, ano da independencia politica, e 1850, vigorou no Brasil o sistema de posse 
livre em terras devolutas. Ao Iongo desse periodo, a terra nao tinha valor de troca, possuia apenas valor de uso 
a quem quisesse cu/tivar e vender sua produ<;:ao. Com a Publica<;:ao da Lei n. 0 601 (Lei de Terras do Imperio), o 
perfil socioecon6mico da Provincia, e depois do Estado da Federa<;:ao, desenha-se, sobretudo, a partir da 
politica de titula<;:ao de terras publica sem favor de particulares em virtude da importancia dessa atividade estatal, 
no periodo republicano, ocorrerarn sucessivas altera<;:oes na legisla<;:ao estadual de terras e mu/tip/os arranjos 
institucionais dos 6rgaos pub/icos responsaveis pe/a tarefa de gerir as terras devolutas e patrimoniais do Estado. 
Altera<;:oes que revelam, nas suas entrelinhas, nao s6 a tensao entre as esferas publica e privada na disputa pela 
terra, mas tambem as nuances do federalismo nacional. Em 1978, a Lei n. 0 7.055, finalmente, estabe/ece 
criterios administrativos e tecnicos para a titula<;:ao de terras estaduais que se inspiram no Estatuto da Terrae 
antecipam os principios e parametros da Constitui<;:ao Federal de 1988, sobre a posse e a propriedade, ao 
contemplarern a fun<;:ao social das terras devolutas, o valor social da posse-traba/ho e a conexao entre a 
explora<;:ao econ6mica da terra e o equilibria ambiental, nas atividades agrarias. A situa<;:ao fundiaria e agricola 
do Estado do Parana e muito seme/hante a do Pais. No Parana, a necessidade de mudan<;:a no modelo de 
produ<;:ao agricola e refor<;:ada pelo fato de que o Estado possui 327.611 estabe/ecirnentos voltados a agricultura 
familiar, o que significa 90% dos estabelecimentos agropecuarios ocupando 41% da area rural, sendo 
responsaveis por 48% da produ<;:ao agricola e pecuaria. Sendo assim, se uma propriedade rural vocacionada a 
produ<;:ao agropecuaria nao e bern explorada, ela deixa de cumprir sua fun<;:ao social e prejudica o bem-estar de 
muitos. E se uma unica propriedade nao e explorada adequadamente atinge urn numero consideravel de 
pessoas, o que nao dizer do prejuizo que trara para as cidades se muitas de/as deixarem de produzir aquila que 
estao qua/ificadas a fazer, sinalizam neste tempo uma redu<;:ao das areas de plantio, conjugada com uma 
explora<;:ao da terra com emprego de pouca tecno/ogia, e se isto se confirmar, a redu<;:ao na oferta de a/imentos 
sera inevitavel e com reflexos econ6mico-sociais de grande monta. A propriedade rural deve cumprir em 
plenitude sua fun<;:ao social. 
Palavras-Chaves: Agroneg6cio; agricultura familiar; politica fundiaria paranaense; 
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1. lntrodu~ao 

1.1 Contexto 

Amaral (1958: p VII), sublimando o valor das atividades agrfcolas, argumenta 

que vale relembrar Adam Smith: "A populagao de um pais nao depende do numero 

de homens que pode vestir e canter, mais dos que pode nutrir." Refletindo sabre o 

papel e a importancia da agricultura, o autor argumenta que: 

[ ... ] a agricultura tinha que ser mesmo importantissima para o nosso pais. 

0 Brasil nasce para a Civilizagao no seculo XVI. No seculo do 

descobrimento, a Europa ja sentia falta de produtos agrfcolas e de 

materias-primas. 

Discutir a agricultura passa pela discussao da hist6ria da estrutura fundiaria 

em nosso pals. Por mais de tres seculos, de 1500 a 1822, todas as terras em 

territ6rio brasileiro pertenciam a coroa portuguesa, que as doava ou cedia seu direito 

de uso as pessoas de sua confianga ou conveniencia, visando a ocupagao do 

territ6rio e a exploragao agricola. 

Entre 1822, ano da independencia politica, e 1850 vigorou no Brasil o 

sistema de posse livre em terras devolutas. Ao Iongo desse perfodo a terra nao tinha 

valor de troca, possufa apenas valor de uso a quem quisesse cultivar e vender sua 

produgao. 

Em 1850, com o aumento da area cultivada com o cafe e a Lei Eusebio de 

Queir6s, esse quadro sofreu profundas mudangas. A mao-de-obra escrava foi, ate 

entao, um dos principais elementos viabilizadores da agricultura em geral. Com a 

proibigao do trafico negreiro, decorrente da Lei Eusebio de Queir6z e da forte 

vigilancia e pressao inglesa, restava aos agricultores, grandes fazendeiros, fazer uso 

da mao-de-obra dos imigrantes. 0 fluxo de imigragao era intenso, incentivado e 

atrafdos por promessas do governo brasileiro, era constitufda por imigrantes livres 

europeus. 

0 desenvolvimento e formagao da estrutura fundiaria no estado do Parana 

iniciou-se com a promulgagao da primeira Lei de Terras do Estado do Parana e a Lei 

n° 68 de 20 de dezembro de 1892, em decorrencia da passagem de terras devolutas 

ao domfnio do estado, por forga da Constituigao de 1891. 

A efetiva ocupagao das terras paranaenses teve inicio na segunda metade 

do seculo XIX. Nesse periodo foi fortemente estimulado um tipo de colonizagao 
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orientada para a cria<;ao de uma agricultura que suprisse as necessidades de 

abastecimento do estado. A vinda de colones atendia assim ao problema, agravado 

pela evasao da mao-de-obra escrava, da escassez e carestia dos produtos 

agrfcolas. 

0 cenario de ocupa<;ao das terras passa par mudan<;as nas ultimas decadas 

do seculo XIX, com a constru<;ao de estradas de ferro e linhas telegraficas. Tais 

tipos de empreendimentos geraram empregos para os colones trazidos para o Brasil 

pelas sociedades de imigra<;ao. Em 1920 o Parana ocupava o 13° Iugar em 

popula<;ao no Brasil, com cerca de 700 mil habitantes. Em 1960 a popula<;ao do 

estado era o quinto mais populoso do pafs, com mais de 4,2 milh6es de hectares 

ocupado. 

Alem da ocupa<;ao par imigrantes de diversas etnias, outro movimento passa 

a ocorrer a partir do final do seculo XIX. Uma corrente migrat6ria formada par 

lavradores paulistas e mineiros iniciaram a forma<;ao de fazendas de cafe no norte 

do estado, rico em terras roxas. 

Na regiao dos rios lgua<;u e Parana as matas eram, ha muito, exploradas par 

empresas que comercializavam madeira e mate. Desde a decada de 1920 ocorria ali 

a ocupa<;ao espontanea par colones gauchos e catarinenses, em geral 

descendentes de alemaes e italianos. E interessante notar que internamente, os 

fluxos migrat6rios davam infcio a agrupamentos com determinadas especialidades, 

ou seja, paulistas e mineiros no norte do estado - conhecido par muitos como norte 

pioneiro ou norte velho - dedicados a agricultura, especialmente o cafe e os 

gauchos e catarinenses explorando o corte de madeira nativa e planta<;ao de mate. 

Tal como ocorre hoje, o Brasil nao era imune as crises ocorridas alem-mar. 

No infcio da decada de 30, em consequencia da crise econ6mica mundial, a 

economia brasileira, basicamente agroexportadora, tambem entrou em crise. A 

regiao Sudeste, onde se desenvolvia a cafeicultura foi a que enfrentou o maior 

colapso. 

lnternamente, um dos efeitos da crise, alem da erosao das nossas reservas, 

foi a quebra dos grandes agricultores, em especial os cafeicultores. No entanto, a 

crise provocou outros desdobramentos em nosso modo de produ<;ao. Um deles foi o 

maior incentive a policultura que provocou uma significativa fragmenta<;ao das 

grandes propriedades, cujos donas venderam suas terras para se dedicar a 
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atividade econ6mica urbana, sobretudo a industria e o comercio. Foi um dos raros 

momentos da hist6ria do Brasil em que houve um aumento de pequenos e medias 

proprietarios rurais. 

Em 1964, o presidente Joao Goulart tentou desviar o papel do Estado 

brasileiro do setor social. Pretendia tambem promover uma reforma agraria, que 

tinha como principia distribuir terras a populac;ao rural de baixa renda. Em oposic;ao 

a polftica de Goulart, houve a intervenc;ao militar e a implantac;ao da ditadura. A 

concentrac;ao de terras ao Iongo da ditadura militar assumiu proporc;oes 

assustadoras. 

Ap6s a revoluc;ao de 1930, anuladas numerosas concessoes de terras, 

passou-se, par iniciativa do governo estadual e de particulares, a ocupac;ao 

organizada, dirigida para a agricultura variada e a criac;ao de animais de pequeno 

porte. A realidade imposta pelos anos 90 para a agricultura familiar aponta a 

necessidade de diversificac;ao, da agregac;ao de valor aos seus produtos da 

ocupac;ao de espac;os consistentes de mercado com produtos diferenciados. 

Para a agricultura familiar, a atuac;ao governamental concentra-se em duas 

frentes: atraves de programas objetivando a reduc;ao da pobreza rural e melhoria da 

qualidade de vida do seguimento caracterizado como agricultores perifericos, e outra 

para os outros dais seguimentos da agricultura familiar, (agricultores de transic;ao e 

agricultores consolidados). 

A cham ada agricultura familiar e constitufda par pequenos e. medias 

produtores. No Parana, quase 80% dos trabalhadores do campo sao agricultores 

familiares. A agricultura familiar responde em torno de 60% da produc;ao de alguns 

produtos basicos da dieta do brasileiro, tais como o feijao, arroz, milho, hortalic;as, 

mandioca e pequenos animais. 0 perfil da agricultura familiar, entre outras, e que os 

agricultores possuem baixo nfvel de escolaridade e diversificam os produtos 

cultivados para diluir custos, aumentar a renda e aproveitar as oportunidades de 

oferta ambiental e disponibilidade de mao-de-obra. Estes produtores e seus 

familiares sao responsaveis par inumeros empregos no comercio e nos servic;os 

prestados nas pequenas cidades. 

A propriedade Rural deve cumprir sua func;ao social, e o que diz a 

Constituic;ao Federal. lsto quer dizer que alem de beneficiar os que nela trabalham a 

propriedade deve tambem beneficiar o outro, aquele que com ela nao tem 
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vinculac;ao direta, a saber, a sociedade como um todo, sua func;ao social pode ser 

vista sob varios aspectos, eo mais notavel e aquele em que ela atende a sociedade 

com a oferta oportuna de alimentos em quantidade e qualidade necessarias ao seu 

consumo diario. 

Sendo assim, se a vocac;ao de uma familia de agricultores, dona uma 

propriedade rural para produc;ao agropecuaria nao e bem explorada, deixa de 

cumprir sua func;ao social e prejudica o bem-estar de muitos. Quando uma Cmica 

propriedade nao explorada adequadamente atinge um numero consideravel de 

pessoas, o que nao dizer do prejulzo que trara para as cidades se muitas delas 

deixarem de produzir aquila que estao qualificadas a fazer. 

Nestes tempos de crise, com a consequente reduc;ao das areas de plantio, 

conjugada com a explorac;ao da terra empregando pouca tecnologia, sinalizam para 

uma reduc;ao na oferta de alimentos sera inevitavel e com reflexos econ6mico

sociais de grande manta. Adicione-se a isto o fato de que muitos produtores estao 

sofrendo medidas judiciais de execuc;ao e de busca e apreensao de maquinarios, 

agravando-lhes a situac;ao de plantio e trazendo embarac;os para dar cumprimento 

ao seu dever constitucional de fazer a propriedade cumprir em plenitude sua func;ao 

social. 

0 cronograma de pagamento dos financiamentos deve ser ajustado a 

especificidade das operac;oes rurais, conforme a Lei 8171/91 artigo 50. Quando isso 

nao e respeitado, o produtor acaba tendo que vender sua produc;ao mais cedo para 

cumprir os prazos, sem poder aproveitar os melhores momentos do mercado. 0 

Manual de Credito Rural preve que, independente da consulta ao Banco central, e 

devida a prorrogac;ao da divida, se houver incapacidade de pagamento par motivos 

alheios a vontade do tomador, como par exemplo, frustrac;ao de safra. 

1.2 Questao de pesquisa 

A posse e propriedade da terra, ate a independencia do Brasil foi pelo 

sistema de sesmarias. Ap6s 1822 a ocupac;ao de novas terras e o seu registro junto 

as par6quias permitia a sua apropriac;ao, mas este sistema foi proibido com a lei de 

terras de 1850, mesmo ana em que houve a proibic;ao do trafico negreiro. Par esta 

lei, toda terra nao ocupada ate o momenta foi declarada publica e o acesso a terra 
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passou a ser condicionado a compra. lsso impediu que os escravos libertos em 1888 

e os imigrantes que chegavam para substitui-los tivessem acesso a terra. A 

apropriac;:ao fraudulenta das terras ap6s 1850, com falsificac;:ao de titulos, deu 

origem as terras devolutas, um dos agravantes da situac;:ao fundiaria atual. 

0 desenvolvimento rural s6 sera alcanc;:ado mediante a fixac;:ao do homem a 

terra, orientando-o no sentido de explora-la racionalmente para dela obter 

satisfat6rio indice de produtividade, sem prejuizo da preservac;:ao dos recursos 

naturais. A proposic;:ao de uma nova politica de terras para o Estado do Parana esta 

assentada basicamente nos principios da func;:ao social da propriedade familiar. 

Com base neste quadro de referencia, a questao orientadora desta pesquisa e: quais 

as rela<;oes do desenvolvimento hist6rico da politica fundhiria do Parana com o 

agroneg6cio e agricultura familiar? 

1.3 Objetivos 

0 presente trabalho de pesquisa trata o Agroneg6cio como Desenvolvimento 

Sustentavel a propriedade Rural, a disputa pela posse da terra e os incentives do 

Governo na agricultura Familiar. 

1.3.1 Objetivo geral 

Analisar as relac;:oes do desenvolvimento hist6rico da polftica fundiaria do 

Parana com o agroneg6cio e a agricultura familiar. 

1.3.2 Objetivos especificos 

Sao objetivos especificos: 

• Analisar o desenvolvimento hist6rico da polftica fundiaria do Parana, 

• Caracterizar o agroneg6cio paranaense, 

• Caracterizar a estrutura da agricultura familiar paranaense 

1.4 Estruturac;ao do trabalho 

Este trabalho, alem deste capitulo introdut6rio, e composto de mais quatro 

partes. No capitulo 2. Aspectos hist6ricos da politica fundiaria elaboramos um 

recorte hist6rico da polftica fundiaria do Brasil, do periodo colonial ate a era p6s

Varga. No Capitulo 3. Aspectos metodol6gicos discorremos sabre a tipologia, a 
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coleta e tratamento dos dados. Na sequencia, Capitulo 4. Rela~oes entre 

agroneg6cio, agricultura familiar e politica fundiaria paranaense, nossa analise 

sobre politica fundiaria governamental e do credito- em especifico a paranaense

sobre o agroneg6cio e agricultura familiar. Por fim, no Capitulo 5. Considera~oes 

finais a reflexao sobre os achados de nossa pesquisa. Nas Referencias, listamos 

os livros, artigos, documentos, leis etc pesquisadas para levar a termo esta 

pesquisa. 
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2. Aspectos hist6ricos da politica fundiaria 

2.1 Politicas fundiarias nos periodos colonial e imperial 

2.1.1 Periodo colonial 

Ap6s o descobrimento do Brasil (1500), a coroa portuguesa comec;ou a 

temer invas6es estrangeiras no territ6rio brasileiro. Esse temor era real, pois 

corsarios e piratas ingleses, franceses e holandeses viviam saqueando as riquezas 

da terra recem descoberta. Era necessaria colonizar o Brasil e administrar de forma 

eficiente ocupar jazidas de ouro e prata. 

Nos primeiros seculos da colonizac;ao, as disputas pela posse da terra 

ocorreram apenas entre os colonos e os indfgenas, que foram sendo empurrados 

cada vez mais para o interior. Para os colonos pobres o acesso a terra s6 seria 

possfvel atraves da posse, ou seja, pela ocupac;ao. 

De 1500 a 1822, todas as terras brasileiras pertenciam a coroa portuguesa, 

que as doava ou cedia seu direito de uso as pessoas de sua confianc;a ou 

conveniencia, visando a ocupac;ao do territ6rio e a explorac;ao agricola. A coroa 

portuguesa controlou a posse da terra por meio da criac;ao das capitanias 

hereditarias e das sesmarias, que atendiam as suas necessidades de obtenc;ao de 

Iuera a partir da exportac;ao de produtos agrfcolas cultivados no sistema de grandes 

propriedades monoculturas, escravistas e cuja produc;ao era voltada a exportac;ao. 

Entre os anos de 1534 e 1536, o rei de Portugal D. Joao Ill resolveu dividir a 

terra brasileira em faixas, que partiam do litoral ate a linha imaginaria do Tratado de 

Tordesilhas. Estas enormes faixas de terras, conhecidas como Capitanias 

Hereditarias, foram doadas para nobres e pessoas de confianc;a do rei. Estes que 

recebiam as terras, chamados de donatarios, tinham a func;ao de administrar, 

colonizar, proteger e desenvolver a regiao. Cabia tambem aos donatarios combater 

os indios de tribos que tentavam resistir a ocupac;ao do territ6rio. Em troca destes 

servic;os, alem das terras, os donatarios recebiam algumas regalias, como a 

permissao de explorar as riquezas minerais e vegetais da regiao. 

As dificuldades de administrac;ao das capitanias eram inumeras. A distancia 

de Portugal, os ataques indigenas, a falta de recursos e a extensao territorial 

dificultaram muito a implantac;ao do sistema. Com excec;ao das capitanias de 

Pernambuco e Sao Vicente, todas acabaram fracassando. Desta forma, em 1549, o 
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rei de Portugal criou um novo sistema administrative para o Brasil: o Governo-Geral. 

Este seria mais centralizador, cabendo ao governador geral as fun<_;oes antes 

atribufdas aos donatarios. 

Em 1822, foi suspensa a concessao de sesmarias e o direito dos posseiros 

foi reconhecido, caso as terras estivessem efetivamente cultivadas. Por um curta 

perfodo, entre 1822 e 1850, a posse foi a unica via de acesso a apropria<_;ao legftima 

das terras publicas. Era uma via que estava aberta tanto para os pequenos quanta 

para os grandes proprietaries. 

Essa situa<_;ao foi drasticamente modificada com a Lei o 601 de 18 de 

setembro de 1850, que dispunha sabre as terras devolutas no Imperio e das que a 

posse era vinculada a tftulos de sesmaria nao atendiam as condi<_;oes legais. Para os 

casas caracterizados como por simples titulo de posse mansa e pacifica a lei 

determinava que, ap6s medidas e demarcadas as tais terras fossem cedidas a titulo 

oneroso, assim para empresas particulares, como para estabelecimentos de 

col6nias de nacionais e de estrangeiros autorizados o Governo a promover a 

coloniza<_;ao estrangeira na forma que se declara. 

Os enunciados dos artigos da Lei 601 de 18 de setembro de 1850, foram: 

Art. 1 o Ficam proibidas as aquisi<;:6es de terras devolutas por outro titulo que nao 

seja o de compra. Excetuam-se as terras situadas nos limites do Imperio com 

pafses estrangeiros em uma zona de 10 leguas, as quais poderao ser concedidas 

gratuitamente. 

Art. 2° Os que se apossarem de terras devolutas ou de alheias, e nelas derrubarem 

matos ou lhes puserem fogo, serao obrigados a despejo, com perda de 

benfeitorias e, de mais, sofrerao a pena de dais a seis meses de prisao e multa de 

100$000, alem da satisfa<;:ao do dana causado. Esta pen a, porem, nao tera Iugar 

nos atos possess6rios entre hereus confinantes. 

Paragrafo unico. Os Juizes de Direito, nas correi<;:6es que fizerem na forma das leis 

e regulamentos, investigarao se as autoridades a quem compete o conhecimento 

destes delitos poem todo o cuidado, em processa-los e puni-los e farao efetiva a 

sua responsabilidade, impondo no caso de simples negligencia a multa de 50$000 

a 200$000. 

Art. 3° Sao terras devolutas: 
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§ 1 o As que nao se acharem aplicadas a algum uso publico nacional, provincial ou 

municipal. 

§ 2° As que nao se acharem no domfnio particular por qualquer titulo legftimo, nem 

forem havidas por sesmarias e outras concess6es do Governo Geral ou Provincial, 

nao incursas em comisso por falta do cumprimento das condi<;oes de medi<;ao, 

confirma<;ao e cultura. 

§ 3o As que nao se acharem dadas por sesmarias ou outras concess6es do Governo 

que, apesar de incursas em comissao, forem revalidadas por esta Lei. 

§ 4° As que nao se acharem ocupadas por posses, que, apesar de nao se fundarem 

em titulo legal forem legitimadas por esta Lei. 

Art. 4 o Serao revalidadas as sesmarias, ou outras concess6es do Govern a Geral ou 

Provincial, que se acharem cultivadas, ou com principios de cultura e morada 

habitual do respectivo sesmeiro ou concessionario, ou de quem os represente, 

embora nao tenha sido cumprida qualquer das outras condi<;6es, com que foram 

concedidas. 

Art. 5° Serao legitimadas as posses mansas e pacificas, adquiridas por ocupa<;ao 

primaria, ou havidas do primeiro ocupante, que se acharem cultivadas, ou com 

principia de cultura e morada habitual do respectivo posseiro, ou de quem o 

represente, guardadas as regras seguintes: 

§ 1 o Cada posse em terras de cultura, ou em campos de cria<;ao, compreendera, 

alem de terreno aproveitado ou do necessaria para pastagem dos animais que tiver o 

posseiro, outro tanto mais de terreno devoluto que houver contiguo, contando que 

em nenhum caso a extensao total da posse exceda a de sesmarias para cultura ou 

cria<;ao, igual as ultimas concedidas na mesma comarca ou na mais vizinha. 

§ 2° As posses em circunstancias de serem legitimadas, que se acharem em 

sesmarias ou outras concess6es do Governo, nao incursas em comisso ou 

revalidadas por esta lei, s6 darao direito a indeniza<;ao pelas benfeitorias. 

Excetua-se desta regra, o caso de verificar-se a favor da posse qualquer das 

seguintes hip6teses: 1 a o ter sido declarada boa por senten<;a passada em julgado 

entre os sesmeiros ou concessionarios e os posseiros; 2a ter sido estabelecida antes 

da medi<;ao da sesmaria ou concessao, e nao perturbada por cinco anos; 3a ter sido 

estabelecida depois da dita medi<;ao, e nao perturbada por dez anos. 

§ 3 Dada a exce<;ao do paragrafo antecedente, os posseiros gozarao do valor que 

lhe assegura o § 1 o competindo ao respectivo sesmeiro ou concessionario ficar com 
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o terreno que sobrar da divisao feita entre os ditos posseiros, ou considerar-se 

tambem posseiro para entrar em rateio igual com eles. 

§ 4 Os campos de uso comum dos moradores de uma ou mais freguesias, 

municipios ou comarcas serao conservados em toda a extensao de suas divisas e 

continuarao a prestar o mesmo uso conforme a pratica atual enquanto por lei nao se 

dispuser o contrario. 

Art. 6° Nao se havera por principia de cultura para a revalidagao das sesmarias ou 

outras concessoes do Governo, nem para a legitimagao de qualquer posse os 

simples rogados, derribadas ou queimas de matos ou campos, levantamentos de 

ranchos e outros atos de semelhante natureza, nao sendo acompanhados da cultura 

efetiva e morada habitual exigidas no artigo antecedente. 

Art. r 0 Governo marcara os prazos dentro dos quais deverao ser medidas as terras 

adquiridas por posses ou por sesmarias, ou outras concessoes, que, estejam por 

medir, assim como designara e instruira as pessoas que devam fazer a medigao, 

atendendo as circunstancias de cada Provincia, Comarca e Municipio, e podendo 

prorroga os prazos marcados, quando o julgar conveniente, por medida geral que 

compreenda todos os possuidores da mesma Provincia, Comarca e onde a 

prorrogagao convier. 

Art. 8° Os possuidores que deixarem de proceder a medigao nos prazos marcados 

pelo Governo serao reputados caidos em comisso, e perderao por isso o direito que 

tenham a ser preenchidos das terras concedidas por seus tftulos, ou por favor da 

presente, lei, conservando-a somente para serem mantidos na posse do terreno que 

ocuparem com efetiva cultura, havendo-se por devoluto o que se achar inculto. 

Art. go Nao obstante os prazos que forem marcados, o Governo mandara proceder a 

medigao das terras devolutas, respeitando-se no ato da medigao os limites, das 

concessoes e posses que se acharem nas circunstancias Art. 4° e 5°. 

Qualquer oposigao que haja da parte dos possuidores nao impelira a medigao; mas, 

ultimada esta, se concedera vista aos opoentes para deduzirem seus embargos em 

termo breve. As quest6es judiciarias entre os mesmos possuidores nao impedirao 

tampouco as diligE'mcias tendentes a execugao da presente lei. 

Art. 10. 0 Governo provera o modo pratico de extremar o dominio publico do 

particular, segundo as regras acima estabelecidas, incumbindo a sua execugao as 

autoridades que julgar mais convenientes, ou a comissarios especiais os quais 

procederao administrativamente, fazendo decidir, por arbitros as questoes e duvidas 
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de fato, o dando de suas pr6prias decisoes recurso para o Presidente da Provincia, 

do qual o havera tambem para o Governo. 

Art. 11 Os posseiros serao obrigados a tirar tftulos dos terrenos que lhes ficarem 

pertencendo par efeito desta Lei, e sem eles nao poderao hipotecar os mesmos 

terrenos nem aliena-los par qualquer modo. Esses tftulos serao passados pelas 

Repartic;oes provinciais que o governo designar, pagando-se 5$ de direito de 

Chancelaria pelo terreno que nao exceder de um quadrado de 500 brac;as par lado, 

outro tanto par cada igual quadrado que demais contiver a posse; e alem disso 4$ de 

feitio, sem mais emolumentos ou selo. 

Art. 12 0 Governo reservara das terras devolutas as que julgar necessarias: 1 o para 

a colonizac;ao dos indfgenas; 2° para a fundac;ao de povoac;oes, abertura de estradas 

e quaisquer outras servidoes, e assento de estabelecimentos publicos; 3° para a 

construc;ao naval. 

Art. 13. 0 mesmo Governo tara organizar par freguesias o registro das terras 

possuidas, sabre as declarac;oes feitas pelos respectivos possuidores, impondo 

multas, apenas aqueles que deixarem, de fazer, nos prazos marcados as ditas 

declarac;oes, ou as fizerem inexatas. 

Art. 14 Fica o Governo autorizado a vender as terras devolutas em hasta publica, ou 

fora dela, como e quando julgar mais conveniente, fazendo previamente medir, 

dividir, demarcar e descrever a porc;ao das mesmas terras que houver de ser exposta 

venda, guardadas as regras seguintes: 

§ 1 o A medic;ao e divisao serao feitas, quando o permitirem as circunstancias locais, 

par linhas que corram de Norte a Sui, conforme o verdadeiro meridiana, e par outras 

que as cortem em angulos retos, de maneira que formem lotes ou quadrados de 500 

brac;as par lado, demarcados convenientemente. 

§ 2° Assim esses lotes, como as sabras de terras em que se nao puder verificar a 

divisao acima indicada, serao vendidos separadamente sabre o prec;o minima, fixado 

antecipadamente e pago a vista, de meio real, um real, real e meio, e dais reais, par 

brac;a quadrada, segundo for a qualidade e situac;ao dos mesmos lotes e sabras. 

§ 3° A venda fora da hasta publica sera feita pelo prec;o que se ajustar, nunca abaixo 

do minima fixado, segundo a qualidade e situac;ao dos respectivos lotes e dobras, 

ante o Tribunal do Tesouro Publico, com assistencia do Chefe da Repartic;ao Geral 

das Terras, na Provincia do Rio de Janeiro, e ante as Tesourarias, como assistencias 
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de delegado do dito Chefe, e com aprovagao do respective Presidente, nas outras 

Provincias do Imperio. 

Art. 15. Os possuidores de terra de cultura e criagao, qualquer que seja o titulo de 

sua aquisigao, terao preferencia na compra das terras devolutas que lhes forem 

contiguas, com tanto que mostrem pelo estado da sua lavoura ou criagao, que tem 

os meios necessaries para aproveita-as. 

Art. 16 As terras devolutas que se venderem ficarao sempre sujeitas aos onus 

seguintes: 

§ 1 o Ceder terreno preciso para estradas publicas de uma povoagao a outra, ou 

algum porto de embarque, salvo o direito de indenizagao das benfeitorias e do 

terreno ocupado. 

§ 2° Dar servidao gratuita aos vizinhos quando lhes for indispensavel para sairem a 

uma estrada publica, povoagao ou porto de embarque, e com indenizagao quando 

lhes for proveitosa par encurtamento de um quarto ou mais de caminho. 

§ 3° Consentir a tirada de aguas desaproveitadas e a passagem delas, procedendo a 

indenizagao das benfeitorias e terreno ocupado. 

§ 4 o Sujeitar as disposigoes das leis respectivas quaisquer minas que se descobrirem 

nas mesmas terras. 

Art. 17. Os estrangeiros que comprarem terras, e nelas se estabelecerem, ou vie rem 

a sua custa exercer qualquer industria no pais, serao naturalizados, querendo, 

depois de dais anos de residencia pela forma par que o foram os da colonia de Sao 

Leopolda, e ficarao isentos do servigo militar, menos do da Guarda Nacional dentro 

do Municipio. 

Art. 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, em 

estabelecimentos agricolas ou nos trabalhos dirigidos pela Administragao Publica, ou 

na formagao de colonias nos lugares em que estas mais convierem, tomando 

antecipadamente as medidas necessarias para que tais colonos achem emprego 

logo que desembarcarem. 

Aos colonos assim importados sao aplicaveis as disposigoes do artigo antecedente. 

Art. 19 0 produto dos direitos de Chancelaria e da venda das terras, de que tratam 

os Art. 11 e 14, sera exclusivamente aplicado: 1 o a ulterior medigao das terras 

devolutas e, 2° a importagao de colonos livres, conforme o artigo precedente. 
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Art.. 20 Enquanto o referido produto nao for suficiente para as despesas a que e 

destinado o Governo exigira anualmente os creditos necessaries para as mesmas 

despesas, as quais aplicara desde ja as sabras que existirem dos creditos 

anteriormente dados a favor da colonizagao, e mais a soma de 200:000$000. 

Art. 21. Fica o Governo autorizado a estabelecer, com o necessaria Regulamento, 

uma Repartigao especial que se denominara - Repartigao Geral das Terras Publicas 

- e sera encarregada de dirigir a medigao, divisao e descrigao das terras devolutas e 

sua conservagao, de fiscalizar a venda e distribuigao delas, e de promover a 

colonizagao nacional e estrangeira. 

Art. 22. 0 Governo fica autorizado igualmente a impor, nos Regulamento que fizer 

para a execugao da presente Lei, penas de prisao ate tres meses, e de multa ate 

200$000. 

Art. 23 Ficam derrogadas todas as disposig6es em contrario. 

Da leitura da referida lei, notamos que a grande preocupa9ao dos 

governantes na epoca foi criar uma estrutura que permitisse aqueles que 

atendessem determinadas condi96es, legalizar a propriedade da terra. Dessa 

maneira, a simples posse e uso da terra, ate entao comum, passou a ser ilegal. 

Estabelecido este marco legal, daquela data em diante as aquisi96es de terras 

publicas s6 poderiam ocorrer por meio da compra, ou. seja, s6 poderiam ser 

adquiridas por aqueles que tivessem condi96es de pagar por elas. 

No quadro mundial da epoca, a agricultura por varios motivps tinha que ser 

mesmo importantissima para o nosso pais. 0 Brasil nasce para a civiliza9ao no 

seculo XVI, pois, ja no seculo do descobrimento a Europa ja sentia falta de produtos 

agrfcolas e de materias-primas. Diante desse cenario mundial, a Coroa Portuguesa 

instruiu Tome de Sousa - primeiro governador-geral - a criar as condi96es ideais 

para que o Brasil fosse importante provedor de produtos agrfcolas e outros. Como 

parte do processo de criar situa96es propfcias para o desenvolvimento da agricultura 

e explora9ao de outros tipos de materia prima, recebeu a missao da Coroa 

Portuguesa de combater os indfgenas rebeldes, aumentar a produ9ao agricola no 

Brasil e defender a autoridade da Coroa em seus domfnios territoriais. 

2.1.2 Periodo imperial 

Com a independencia, o Brasil eleva-se a categoria de Imperio e divide-se 

em provfncias. No dia 29 de agosto de 1853, Dom Pedro II assina o projeto de 
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criac;:ao da provincia do Parana par forc;:a da Lei Imperial n° 704. Mas apenas quatro 

meses depois que o Estado realmente se emancipou politicamente. No dia 19 de 

dezembro Zacarias de G6is e Vasconcelos chega ao Parana e e empossado como o 

primeiro presidente do Estado. 

Assim que assumiu a presidencia da Provincia do Parana, Zacarias de G6is 

e Vasconcelos relata em seu relat6rio a importancia da Agricultura para a Provincia 

do Parana e os problemas que a provincia vem sofrendo com a cultura do trigo. 

Analisando a situac;:ao da agricultura e do comercio dele decorrente, Nicolas 

(1984 p:29) argumentava: 

0 trigo particularmente, que a muitos anos aqui se cultivava em quantidade 

que excedia o consumo do povo e se exportava; e lastimavel que esteja 

agora quase abandonado, e pareceu-me digno da solicitude da 

Assembleia e Governo Provincial fazer esfon;os para restituir a esse 

primeiro dos cereais a prosperidade de que ja gozou e aumenta-lo quanta 

for possfvei.Os lavradores alegam para justificar o seu desalento a 

ferrugem, molestia que de certo tempo a esta parte assalta o trigo e o 

mata. Observei que porem, que na Europa tambem a ferrugem e outros 

males acometem o trigo e nem por isso deixa-se de cultivar com fervor o 

cereal que depende a alimenta9ao dos povos civilizados. 

Nesse periodo o principal produto, carro chefe da economia do Estado, era a 

erva-mate. Na epoca, imigrantes de varias provincias do Sui, Sudeste Nordeste 

vinham ao Parana em busca de empregos no campo. 

Analisando o papel do estado na epoca, Santos (1945 p:49) cementa que: 

A interven9ao do Estado, tanto no ambito nacional como regional, aponta o 

apoio tido como indispensavel as economias de exporta9ao. Para o 

Parana, na conjuntura dos anos 50, o privilegia menta ao universo do 

mate, ainda ligado aos ditames do capital comercial, impediu de novas 

capitais que seriam importantes para a diversifica9ao da economia. 

Aprofundando sua reflexao, Santos (1945 p:53), pondera que: 

Os confrontos parlamentares entre conservadores e liberais revelam, a 

partir da aboli9ao do trafico negreiro e de regulamenta9ao da propriedade 

fundiaria, posi96es divergentes no tocante a carestia de generos 

alimentfcios no Brasil. Para os conservadores mais radicais a aboli9ao do 

trafico acabou permitindo a desarticula9ao da lavoura, com a falta do brayo 
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escravo e a consequencia elevac;;ao nos prec;;os dos alimentos. Para os 

liberais a carestia se deu em face dos monop61ios que controlavam o 

comercio de alimentos basicos como carne seca e farinha. E ainda, a 

constante alegac;;ao da falta de brac;;os para a cultura de generos 

alimenticios nao constituia argumentos exclusives dos Presidentes da 

Provincia, mais tambem entoam o mesmo hino do governo, come o caso 

do liberal Sebastiao Ferreira Soares que em 1860, estudando a questao da 

propriedade agricola no Brasil, denunciava os Principais produtores de 

cafe da Provincia do Rio de Janeiro que visando lucros certos e imediatos 

na venda deste genero, comec;;arao desde logo por aplicar todas as suas 

forc;;as na cultura exclusiva dos cafezeiros, e ate abandonarao a dos 

generos alimenticios, milho e feijao. 

Os pre<;os dos produtos agricolas, atualmente chamadas de commodities 

sempre foram motives de preocupa<;ao. Na epoca, assumindo uma postura 

divergente dos conservadores, Ferreira Soares entende que a subida dos pre<;os 

consagrados a estas culturas, e amparada mais por uma politica econ6mica e social, 

tanto no ambito nacional como regional, que permitiu o enriquecimento e a expansao 

de certas classes sociais, ligadas ao desenvolvimento de agricultura de exporta<;ao e 

as atividades urbanas de industria e comercio. 

Na Provincia do Parana em 1860, a popula<;ao ultrapassava 80.000 

habitantes, com aumento da demanda de alimentos basicos, principalmente. Tendo 

esse quadro como pano de fundo e que as politicas concedidas e irradiadas pelo 

Governo Imperial tambem sao implementadas, principalmente diante da 

necessidade de oferecer mais dinamismo no comercio interne. 

Paradoxalmente, apesar da Provincia do Parana serum importante parceiro 

comercial mundial de produtos agricolas, pelo fato de ter uma economia fortemente 

baseada na exporta<;ao, o abastecimento interne era feito pela importa<;ao de 

alimentos do exterior e de outras Provincias. A crise da subsistencia na Provincia 

do Parana provocou o aumento de importa<;ao de generos alimenticios. Para 

complicar, na Provincia do Parana se reproduzia a politica nacional, nao estava 

preocupada na promo<;ao de uma politica de produ<;ao agricola para atender ao 

consume local. 

Santos (1945 p: 132) entendia que as crises vividas pela economia ervateira 

era consequencia, muitas vezes, dos reflexos da crise da economia internacional. 
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No entanto, cabe salientar que em determinadas conjunturas, o declinio da 

exportac;ao se deu em virtude da baixa qualidade do mate paranaense, em face da 

mistura empregada no processo de produc;ao com congonha falsificada. 

A crise econ6mica foi indutora de mudanc;as substancias no quadro de 

influencia no pais. Na pecuaria, a classe de criadores nao tinha mais o poder politico 

da provincia, diversos fazendeiros passaram a reservar as suas terras para as 

invernadas, alugando-as aos tropeiros para o repouso e engorda do gada. 

Essa mudanc;a no quadro dos agentes influentes no pais, foi preocupante a 

ponto de que no relat6rio apresentado em 1876 perante a Assembleia Provincial, o 

Presidente Lamenha Lins afirmava que: 

Percorrendo os Campos Gerais, de que tem feito tao belas descri96es 

sempre aquem da realidade, notei que a cria9ao de gada ali nao 

corresponde a grande extensao e riqueza dos pastas; fazenda de 3 a 4 

h~guas de magnificos campos, contem apenas 600 a 800 rezes. Disserem

me alguns fazendeiros a quem fiz esta observa9ao, que isto era devido ao 

abandono em que ate bem pouco tempo estive a cria9ao de gada. Os 

fazendeiros levados ao Iuera facil e grande que tiveram com as invernadas 

das tropas vindas do sui deixaram a cria9ao do gado quase que 

completamente abandonada. 

Referindo-se a estrutura fundiaria vigente na epoca, Santos (1945 p:56) 

observa que: 

A nova forma utilizada da propriedade fundiaria foi o reflexo da 

desagrega9ao do sistema econ6mico-social estabelecido sabre a 

economia da pecuaria. Diversas famllias de fazendeiros passaram a morar 

nas cidades, movimentando ainda mais o comercio urbana. 

Oecorrente da crise econ6mico-social instalada nesse periodo, na Provincia 

do Parana a partir do seculo XIX, com a desagregac;ao da economia na pecuaria e 

do mate e a precaria produc;ao agroalimentar e do abastecimento, a politica 

colonizadora regional foi apoiada pelo Governo Imperial, no sentido de colonizac;ao. 

As medidas implementadas na epoca foram materializadas par uma politica nacional 

de colonizac;ao direcionada a atender aos problemas da grande lavoura. 

Em termos locais, Santos (1945 p:66) observou que na Provincia do Parana, 

os discursos dos presidentes de Provincias, e suas ac;oes, visavam recuperar a 
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produc;ao de alimentos e estabelecer politicas de abastecimento. E tais a<;oes estavam 

integradas e por vezes tutelada pelo Governo Central, foram implementadas pelos governos 

locais que estavam cientes da necessidade de enfrentar as transforma<;oes sociais que estavam 

ocorrendo e da necessidade de reconstruir a lavoura de subsistencia com base no trabalho 

livre. 

Aproveitando-se das correntes imigrat6rias, especialmente aquelas dos 

pafses europeus, a decisao tomada pelos governos Provinciais foi de criar uma 

colonia formada par colonos que se dedicassem exclusivamente a agricultura. No, 

hoje estado Parana, na epoca Provincia do Parana, com o apoio do Governo 

Provincial e criada a colonia Assungui, localizada a 109 Km de Curitiba. No a no de 

875 a Colonia Assungui contava com uma populac;ao de 1824 pessoas. 

Diante do quadro s6cio-economico instalado na epoca,Santos (1945 p:69) 

avaliava que: 

As expectativas do governo provincial eram no sentido de que a Colonia do 

Assungui pudesse produzir em larga escala o milho, o feijao, a batata e a 

cana-de-ac;ucar, vista que os terrenos eram apropriados para tanto. 

Entretanto, a Colonia nao produziu o mfnimo esperado e muitos 

trabalhadores estrangeiros abandonaram as suas propriedades, diante das 

dificuldades enfrentadas, inclusive, para colocar seus produtos no 

mercado. 

A estrategia de forma colonia de imigrantes, na entao Provincia do Parana, 

passa a ser tratada com mais rigor. Tanto e que, em 6 de Abril de 1876 o Governo 

Lamenha Lins promulgou a Lei n° 451, que estabelece grupos de estudo sabre a 

imigrac;ao. No mesmo ana, fruto de sua estrategia governamental de implantac;ao de 

colonias de imigrantes, foram criadas e implementadas o assentamento de doze 

colonias aos arredores de Curitiba. Essas doze colonias foram responsaveis par 

fixarem 4.000 colonos. Para prover um mfnimo de estrutura de funcionamento das 

colonias e escoamento da produc;ao e cumprindo o novo plano de colonizac;ao 

agricola foram construfdos 103 quilometros de estradas de rodagem. 

Essa polftica de abastecimento geral para a Provincia, conforme Santos 

(1945 p: 76) previa a formac;ao de grandes colonias e aldeamentos (Paranapanema, 

Eufrasia e Pereira, Sao Pedro de Alcantara, Colonia Militar de Jataf, N.S. do porto, 

do Assungui). Ainda, de acordo com os pianos de criac;ao e implementac;ao de 
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col6nias e aldeamento, estas passaram a receber tambem estimulos da nova 

politica de coloniza<;ao, pais era entendimento do governo local que com a entrada 

de imigrantes seria possivel construir uma civiliza<;ao camponesa a maneira da 

Europa. A vinda dos imigrantes para o Parana trouxe conhecimentos agricolas, que 

contribuiram para a forma<;ao do processo de produ<;ao agroalimentar da provincia. 

Apesar disso, como observamos nos dias de hoje, muitos membros das col6nias 

nao integraram-se totalmente ao nosso Pais. Muitos integrantes de colonia, ate hoje 

cultivam sua lingua nativa, como uma certa forma de resistencia. A visao miope da 

polftica de imigra<;ao, tornou cada vez mais miseravel a vida dos outrora escravos. 

Sem profissao, estudo, foram os "escravos" jogados a sua propria sorte, sofrendo 

priva<;ao e preconceito. 

2.1.2.1 A cria9ao do Ministerio da Agricultura 

0 Ministerio da Agricultura, originalmente denominado Secretaria de Estado 

dos Neg6cios da Agricultura, Comercio e Obras Publicas, foi criado no seculo XIX 

por decisao da Assembleia Legislativa, quando da promulga<;ao do Decreto 

Imperial n° 1067 de 28 de julho de 1860, passando a integrar a estrutura formal do 

Gabinete do 2° Imperio. 

Sua cria<;ao se fez por meio da reorganiza<;ao da estrutura vigente, 

incorporando atribui<;oes e competencias afetas a outras pastas, bem como seu 

quadro de pessoal foi arregimentado das diversas Secretarias de Estado, da 

Reparti<;ao Geral das Terras Publicas e da Diretoria Geral dos Correios, nao 

implicando no aumento do quantitativa geral do pessoal, nem tampouco no 

crescimento das despesas com seu pagamento. 

Amaral (1958: p.249) reproduz depoimento de Sarandi Raposo, funcionario do 

Ministerio da Agricultura, em que este relata que "[ ... ] nenhum ato emanado desta 

secretaria tendeu para o incremento met6dico da agricultura, das industrias 

agropecuaria ou extrativas, do ensino agron6mico e do credito agricola." 

Continuando o depoimento, "[ ... ] podemos afirmar quase afirmar que durante sua 

longa existencia 28 anos [o Ministerial se limitou a a aplicar grandes parcelas da 

fortuna publica e a preparar a superprodu<;ao, que tanto tem trabalhado o espirito 

dos profissionais da industria a<;ucareira e que produziu crises retardatarias do 

desenvolvimento do norte." 
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0 erario publico sempre esteve presente no apoio a agricultura, apesar dos 

reclamos. Na epoca, o Banco do Brasil foi reaberto pelo Conde de Maua e 

especializou-se na oferta de credito rural, provendo os recursos necessaries para 

reorganizar a produc;ao agricola brasileira ap6s a abolic;ao da escravatura. Nao fazia 

parte dos pianos de reorganizac;ao da agricultura brasileira, qualquer polftica de 

aproveitamento dos ex-escravos. 

A partir do final de 1880 o Banco do Brasil passou a destacar-se como 

instituic;ao de fomento econ6mico. Para a agricultura, destinou as primeiras linhas de 

credito em 1888, utilizadas no recrutamento de imigrantes europeus para 

assentamento em lavouras de cafe, entao sob o impacto da libertac;ao da mao-de

obra escrava. 

2.1.2.2 A crise do sistema monarquico 

A crise do sistema monarquico brasileiro pode ser explicada atraves de 

algumas quest6es, dentre elas: A Falta de apoio dos proprietaries rurais, 

principalmente dos cafeicultores do Oeste Paulista, que desejavam obter maier 

poder Diante das press6es citadas, da falta de apoio popular e das constantes 

crfticas que partiam de varies setores sociais, o imperador e seu governo, 

encontravam-se enfraquecidos e frageis. Doente, D.Pedro II estava cada vez mais 

afastado das decis6es polfticas do pafs. Enquanto isso, o movimento republicano 

ganhava forc;a no Brasil. 

Contudo, com a ajuda do governo geral, o Parana chegou as portas da 

Republica, tendo realizado condic;oes de vulto para o seu futuro desenvolvimento, 

tais como a ligac;ao do planalto como mar por estrada de rodagem (1873) e de ferro 

(188 ), a formac;ao dos nucleos agrfcolas de imigrantes europeus. 

Siqueira (2006 p:20) discorre que a imagem que tinha o Brasil, ao encerrar o 

Imperio, era de uma aparente propriedade, como uma economia em expansao, 

baseada na exportac;ao de produtos primaries como o cafe e a borracha. Alem disso, 

o processo de industrializac;ao desde seu inicio introduziu transformac;oes que se 

fizeram notar rapidamente, levando a necessidade de modernizac;ao da vida em 

varies setores. Os elementos para essas mudanc;as foram patrocinados, em grande 

parte, pelos pafses capitalistas, interessados em efetuar investimentos no territ6rio 

nacional. 

2.2 Politica fundiaria no periodo republicano 
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Com a proclamac;ao da Republica, em 1889, o Banco do Brasil foi chamado 

a cooperar na gestao financeira do novo regime politico e se destacou como agente 

saneador das financ;as abalado pela crise do fim da Monarquia. Em 18 de setembro, 

foi autorizado por decreta o funcionamento de uma nova instituic;ao financeira 

emissora, o Banco Nacional do Brasil. 

A fundac;ao da Republica, a 15 de Novembro de 1889, veio encontrar o 

Parana sob o governo do Conselheiro Jesuino Marcondes de Oliveira e Sa, que foi 

destituido, assumindo o governo do Parana, o comandante da brigada militar 

Cardoso Junior. 

Embora contasse com alguns clubes e dais jornais republicanos, Livre 

Parana, em Paranagua e a Republica, em Curitiba, o movimento em favor das ideias 

republicanas foi muito fraco. Na Assembleia Provincial existia apenas um 

republicano, Vicente Machado da Silva Lima, que se destacaria na politica 

paranaense nos primeiros anos da Republica. 

Para Vargas (1994: pag. 4 e 5), as causas imediatas da Republica; haviam 

sido chamadas questao Religiosa e questao Militar, culminante com a abolic;ao em 

1888. Os estremecimentos do governo imperial respectivamente com o clero e o 

exercito, tornaram precaria a sustentac;ao do velho regime, que acabaria 

desmoronando quando a poderosa classe dos grandes proprietaries rurais retirou 

seu apoio politico em func;ao da libertac;ao dos escravos, feita sem indenizac;ao 

esperada pelos escravocratas. 

Na verdade a Republica era uma velha aspirac;ao dos brasileiros em geral e 

inclusive de sua elite politica mais esclarecida, para quem a Monarquia fora um 

artificial modelo politico, fruto do arranjo com a monarquia portuguesa, na pessoa do 

Principe D. Pedro, para a obtenc;ao de independencia sem grandes lutas. Neste 

epis6dio, prevaleceram o malicioso conselho de D. Joao a seu filho a fim de que ao 

menos salvasse a Coroa para a familia real quando ja nao fosse mais possivel 

salvar a Colonia da America. 

0 que mais se reclamava nao era exatamente a natureza do regime politico, 

mais absoluta falta de autonomia administrativa para a soluc;ao dos mais 

elementares problemas locais. Vale aqui ressaltar o pensamento do Presidente 

Jesuino Marcondes sabre a causa da maioria dos levantes, insurreic;oes ou mesmos 

de revoluc;oes prolongadas, no norte, no centro, e no extrema sui, que, segundo ele, 
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estavam ligadas a essa necessidade clamorosa do auto governo, 

independentemente da sua cor ideol6gica. 

Com a vit6ria do movimento republicano liderado pelos oficiais do exercito, 

foi estabelecido um governo provis6rio chefiado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. 

Durante o governo provis6rio, foi decretada a separa<;ao entre Estado e lgreja; a 

concessao de nacionalidade a todos os imigrantes residentes no Brasil; a nomea<;ao 

de governadores para as provfncias que se transformaram em estados; e a cria<;ao 

da bandeira nacional como lema positivista, "ordem e progresso". 

0 governo provis6rio promulgou, em novembro de 1891, a primeira 

constitui<;ao republicana do Brasil, inspirada no modelo federalista norte-americana. 

Consagrou a existencia de apenas tres poderes (executivo, legislative, judiciario) e a 

institui<;ao do voto descoberto e universal. Ficaram, no entanto, exclufdos do direito 

de voto, os analfabetos, as mulheres, os pra<;as [militares] e os mendigos. Nesse 

perfodo, segundo Vargas (1994: p.4) durante os primeiros anos, entre novembro de 

1889 e marco de 1891, nada me nos que sete governadores provis6rios se 

sucederam no poder. 

Foi intensificado o povoamento da Parana, sobretudo na regiao das terras 

roxas do Norte do Estado. Fundaram-se fazendas de cafe e se criaram cidades nos 

vales dos rios Paranapanema, Cinzas e Jatar. No governo do presidente Floriano 

Peixoto, a revolu<;ao Federalista e a Revolta da Armada tiveram repercussao no 

Parana, onde se travaram varios combates. Em 1912, teve infcio a Guerra do 

Contestado, que op6s os habitantes pobres da regiao situada entre os rios Uruguai, 

Pelotas, lgua<;u e Negro, as tropas oficiais. A regiao era disputada por Santa 

Catarina e pelo Parana, o que motivou o nome de Contestado. A guerra s6 terminou 

por completa em 1916. Os estados envolvidos fazem um acordo. 0 governo do 

estado Affonso Alves de Camargo, foi pressionado, e nao teve alternativa senao a 

assinar para salvar grande parte da area contestada. 

A decisao do Supremo Tribunal Federal, contraria aos direitos paranaenses, 

publicada em 06 de julho de 1904, causou profunda abalo. Entretanto, em face de 

embargos opostos a senten<;a. A questao vinha se arrastando. Exauridos todos os 

recursos judiciais, e na iminencia da execu<;ao da senten<;a, chegou ao climax em 

1916. Ou o Parana se sujeitava ao acordo proposto pelo presidente da Republica, 

Wenceslau Braz, perdendo 28.000 quil6metros quadrados do seu territ6rio, ou se 
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submeteria a maiores danos e perdas, pois o ac6rdao do Supremo alcanc;:ava, em 

favor de Santa Catarina, as margens do Rio lguac;:u. 

Resistir a forc;:a das armas, como desejavam alguns, era temeridade. Selar o 

acordo, suicfdio politico. Os interesses do Estado, entretanto, estavam acima das 

paixoes que dividiam a populac;:ao. 0 entendimento poderia resgatar area que hoje 

compreende dezenas de municfpios, tais como: Palmas, Pato Branco, Francisco 

Beltrao entre outras. 

Pressionado por essas perplexidades, Affonso nao teve alternativa, senao 

assentir para salvar grande parte da area contestada. A maioria do Congresso 

Legislative respaldou-lhe a dramatica decisao, referendando-lhe o ato corajoso. 0 

acordo foi celebrado a 20 de outubro de 1916. 

Em 1920, o Parana ocupava o 13° Iugar em populac;:ao no Brasil, com cerca 

de 700 mil habitantes; em 1960, o estado havia passado para o quinto Iugar, com 

mais de 4,2 milhoes de habitantes. Esse aumento nao se deveu apenas ao 

crescimento natural, mas a intensas correntes migrat6rias internas, pelas quais se 

deslocaram habitantes de outros estados para areas ate entao incultas do Parana. 

Desde o final do seculo XIX, lavradores paulistas e mineiros iniciaram a 

formac;:ao de fazendas de cafe no norte do estado, rico em terras roxas. A esse tipo 

de ocupac;:ao veio juntar-se a colonizac;:ao dirigida, tanto oficial como particular. 

Acorreram tambem novas levas de colonos, notadamente japoneses e, com a 

experi€mcia de empreendimentos semelhantes na Australia e na Africa, em 1924, 

Lord Lovat visitou o Parana e tres anos depois obteve do governo uma concessao 

de 500 mil alqueires de terra no norte do estado. Fundou entao a Parana Plantation 

Ltda que, ao lado da Companhia de Terras do Norte do Parana e da Companhia 

Ferroviaria do Norte do Parana, executou o plano de colonizac;:ao dessa zona. 0 eixo 

da operac;:ao foi Londrina, que a partir daf cresceu em ritmo vertiginoso. 

Na regiao dos rios lguac;:u e Parana, as matas eram ha muito exploradas por 

empresas que comercializavam madeira e mate. Desde a decada de 1920 ocorria ali 

a ocupac;:ao espontanea por colonos gauchos e catarinenses, em geral 

descendentes de alemaes e italianos. 

2.2.1 Periodo Vargas 

0 ultimo governo antes da Era Vargas, foi de Affonso Alves de Camargo no 

perfodo de 25/02/1928 a 05/10/1930; Na obra ja citada, Vargas (1994: p.161), le-se 
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que, este perfodo de governo foi agitado, nao s6 pelas tensoes provocadas pela 

Primeira Guerra Mundial, quanta pela crise da erva-mate, a qual aniquilou as 

finangas do Estado, acrescida do "crack", da Bolsa de Nova lorque. Com essas 

repercussoes, o funcionalismo viu atrasarem seus vencimentos e a economia 

estadual diluir-se. Foram esses alguns dos ingredientes que serviram de 

combustfvel a Revolugao de 1930. No Parana, da sua administragao destacamos a 

ligagao rodoviaria Curitiba - Foz do lguagu, a construgao do ramal ferroviario de 

Jaguariaiva e Jacarezinho, que permitiu a penetragao no norte do Parana, abrindo 

perspectivas para o "rush" do cafe e a colonizagao daquela importante area. 

Quando o lnterventor do Parana, General Mario Tourinho renunciou ao 

cargo, ap6s a revolugao de 1930, o presidente Getulio Vargas foi busca-lo em Santa 

Maria, Manoel Ribas, pois o considerava solugao conciliat6ria para os confrontos 

politicos que se desencadearam com a vacancia da intervent6ria. Veio governar com 

a autoridade e prestfgio de uma bem sucedida carreira na area administrativa 

empresarial. Assumiu dia 30 de janeiro de 1932. Permaneceu durante treze anos a 

frente do governo paranaense, ora como interventor de 1932 a 1934, ora como 

governador de 1935 a 1937, e outra vez como interventor de 1937 a 1945. . 

Apesar de parcos recursos disponfveis, realizou importantes obras basicas, 

sem descuidar da assistencia aos pobres e desvalidos, cujos dramas muito o 

sensibilizavam. Construiu, por exemplo, a Estrada do Cerne, iniciada em 1935 e 

conclufda em 1940, ligagao vital ao desenvolvimento integrado do Estado, numa 

distancia de 700 quil6metros, ligando o Parana de Curitiba ao Porto Alvorada, com 

bifurcagao para Londrina e Jacarezinho. 

Manoel Ribas iniciou as obras das estradas de Curitiba a Uniao da Vit6ria e 

de Ponta Grossa a Apucarana. lntensificou o fomento a agricultura, mediante a 

construgao de escolas rurais e distribuigao de sementes selecionadas; intensificou a 

melhoria da pecuaria com a criagao de cavalos de corrida, a importagao de 

reprodutores da raga "jersey"; reaparelhou o Porto de Paranagua; apoiou a 

cafeicultura, ampliou atengao a educagao com a construgao de escolas, de que e 

exemplo maior o Colegio Estadual, em Curitiba; priorizou a Saude Publica, com a 

implantagao de centros de assistencia sanitaria, laborat6rios e dispensaries. 

Em dezembro de 1905, ap6s entendimentos com os acionistas privados e 

autorizagao do Congresso Nacional, o governo passou a deter 50% do capital da 
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instituic;ao financeira, que passou a ser denominada novamente de Banco do Brasil. 

0 governo tambem passou a deter o controle administrative da instituic;ao. Em 

novembro de 1936 era criada uma das mais importantes ferramentas de atuac;ao 

economica do Banco do Brasil: a Carteira de Credito Agricola e Industrial. 

Considerando que o Governo deve contribuir para a facilidade e 

desenvolvimento das operac;oes de credito agricola e industrial, foi autorizado pelo 

Decreta Lei n° 221 de 27 de Janeiro de 1938, a captac;ao de recursos para a Carteira 

de Credito Agricola e Industrial, mediante a colocac;ao de bonus no mercado de 

capitais e junto aos entao nascentes Institutes de Aposentadorias e Pensoes. Esses 

tftulos autonomos eram cotados na Balsa do Rio de Janeiro e financiavam aquisic;ao 

de maquinaria, custeio de safras e entressafras, sementes e adubos, melhoria de 

rebanhos alem de materia prima e reequipamento industrial estes Bonus ficam 

isentos de quaisquer impastos, taxas de selos, contribuic;oes ou outras tributac;oes 

federais, estaduais ou municipais, na conformidade do art. 4° da lei n. 454, de 9 de 

julho de 1937. 

Em 1938 e 1939 a Carteira de Credito Agricola e Industrial voltou a se 

utilizar do mercado de capitais, lanc;ando um novo papel proprio, suas Letras 

Hipotecarias. 0 objetivo desses tftulos era desafogar o grave endividamento da 

agricultura brasileira, reduzindo as taxas de juros em emprestimos com garantia de 

propriedades rurais. As dividas dos produtores eram renegociadas e o pagamento 

feito com as Letras, transferindo-se as hipotecas para o Banco do Brasil. Na decada 

de 40 o Banco do Brasil esteve presente na Marcha para o Oeste, deflagrada pelo 

presidente Getulio Vargas, ajudando a incorporar milhares de hectares de terras ao 

processo produtivo. 

2.2.2 Periodo p6s Vargas 

Com o fim da Ditadura de Vargas em 1945, Manoel Ribas, deposto depois 

de treze anos de governo deixara uma situac;ao de estabilidade financeira que foi 

continuada por Clotario Portugal quando este assumiu o poder a 03 de novembro de 

1945. 

Ap6s uma tranquila campanha eleitoral, Lupion foi eleito com 91.059 votos 

contra 45.941 votos de Munhoz da Rocha. Ao chegar ao governo, Moyses Lupion ja 

comandava enorme imperio economico. Com trabalho e inteligE'mcia, seus neg6cios 

prosperaram de tal forma grac;as a investimentos industriais bem sucedidos. Nunca 
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tivera qualquer preocupac;ao polftica, pais sua atenc;ao esteve sempre desviada para 

construc;ao do sonho industrial que sempre o empolgou, conforme diria mais tarde 

em discurso no Estado. Estava, entretanto, diante de novo desafio. A tonica do seu 

discurso de candidate foi a de construir um Parana maior. Ao empossar-se diria "0 

que temos para realizar excede as minhas forc;as pessoais, mais eu asseguro que 

sera a hora em que possam falar os capazes de criar alguma parcela de bem 

comum". Esse primeiro quatrienio foi brilhante e fecundo. Caracterizou-se par 

inteligente polftica de planejamento, de ocupac;ao de esforc;os territoriais e de 

integrac;ao geo-economica. 0 infcio da cafeicultura coincide com a expansao da 

industria madeireira, atraindo para o Parana, sucessivas correntes migrat6rias. 0 

Estado experimentou notavel avanc;o progressista. Lupion assegurou o desbravar do 

norte e do oeste do Estado, embora a turbulencia desse processo colonjzador e 

projetou estradas capazes de viabilizar um excelente plano viario. 

Ney Aminthas de Barros Braga, e eleito Governador do Parana, sua 

preocupac;ao primeira foi de atender aos pendores do Estado para a industrializac;ao. 

lmportava, pais, fontes de gerac;ao de energia, rede viaria, sistema de 

abastecimento de agua, redes de armazens, assistencia ao produtor rural, enfim, 

praticamente tudo em termos de uma polftica global de desenvolvimento social e 

economico. 

Fortaleceu a Capel, recuperou o Banestado, asfaltou a Rodovia do Cafe, elo 

de integrac;ao entre o sui e norte, equacionou as questoes de terra, principalmente 

no sudoeste. lmplantou novas centrais geradoras de energia eletrica. Eliminou os 

racionamentos e atraiu novas industrias. lniciou o sistema de telecomunicac;ao par 

microondas. 0 Parana deu um salta. A renda da economia paranaense cresceu 

153% nesse perfodo. 

Trouxe para o estado a refinaria Getulio Vargas, de Araucaria. ,criou a 

Codepar (mais tarde, Banco de Desenvolvimento do Parana), o IPE, lAM, Cafe do 

Parana, Celepar, Sanepar, Fundepar, etc. E o BRDE, com os governadores de 

Santa Catarina e Rio Grande do Sui. Esses 6rgaos, atuando com maior flexibilidade, 

lhe permitiram assegurar ao Parana um ciclo notavel de prosperidade. Nao 

descuidou, contudo, do lado humano da gestao publica, atendendo aos menores 

carentes e as necessidades basicas das populac;oes ate entao marginalizadas. 
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Paulo Cruz Pimentel ganhou, ap6s memoravel pleito em que se identificou, 

principalmente, com os trabalhadores rurais. Tomou posse a 31 de janeiro de 1966, 

levando para o governo uma valiosa mensagem de apoio popular. 

Realizou administra<;ao proveitosa. No primeiro ano do seu mandata foi 

castigado por geadas e secas que comprometeram o or<;amento do Estado, mas 

assim mesmo deu continuidade aos programas de expansao econ6mica. lnteriorizou 

os servi<;os de luz e energia eletrica. lnaugurou as usinas Capivari-Cachoeira, Julio 

Mesquita e Saito Grande do lgua<;u, alem de outras centrais eletricas de menor 

porte. 

lntensificou o financiamento industrial, gerando empresas capazes de 

modificar o estagio monocultor da economia paranaense, transformou a Companhia 

de Desenvolvimento do Parana (CODAPAR) em Banco de Desenvolvimento 

(BADEP) e ampliou a rede do Banestado, com a compra de varias institui<;oes 

financeiras, aumentando sua capacidade de capta<;ao e amplia<;ao de dinheiro. 

lsso permitiu processo de exporta<;ao, a produ<;ao de placas de aglomerados de 

madeira, alem de concretizar o primeiro empreendimento de cafe soluvel no Brasil. 

Aumentou as quotas de participa<;ao do governo do Parana no capital do 

BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extrema Sui), de forma a assegurar 

maior eficacia aquela institui<;ao na aplica<;ao de repasses federais as industrias do 

Estado. 

Jaime Canet Junior Governou o Parana de 1973 a 1979 Cafeicultor e 

pecuarista, e com grande experiencia em administra<;ao gerencial, realizou um 

governo dinamico e progressista. Contou com o clima de Brasilia inteiramente 

favoravel ao Parana, numa fase de grande influencia das lideran<;as paranaenses na 

administra<;ao federal. Tal apoio logfstico, politico e administrative, muito lhe valeu 

na consecu<;ao dos altos objetivos a que se propos. Durante seu perfodo de governo 

o Parana deu enorme salta, em todos os setores, experimentando · notavel 

crescimento econ6mico. A agricultura modernizou-se, com a mecaniza<;ao agricola e 

produ<;ao de 12 milhoes de toneladas de graos. Entrou numa fase de acentuada 

pesquisa tecnol6gica com o IAPAR e outros organismos tecnico-cientificos. No 

campo da energia eletrica, a rede de transmissao e distribui<;ao assinalou 

significativa expansao. De 11.500 quil6metros de linhas, passou para 20.000 

qui16metros. A eletrifica<;ao rural alcan<;ou 4.350 qui16metros de extensao. 
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Jose Richa governou o Parana de 15 de man;o de 1983 a 1986, tendo sido o 

primeiro governador eleito pelo voto direto da populac;ao desde 1966. Seu governo, 

foi marcado pela execuc;ao do programa de eletrificac;ao rural este programa foi 

chamado de Clic Rural, que ligou 120 mil propriedades rurais no prazo de quatro 

anos. Ao assumir, Jose Richa encontrou um Estado onde apenas 20% das 

propriedades rurais existentes contavam com luz eletrica. 

Entendendo que o grande obstaculo para a expansao das redes eletricas no 

campo era o seu custo de construc;ao e instalac;ao, Jose Richa determinou a Cope! 

estudos para simplificar e baratear tais projetos. 

A liberac;ao do financiamento do Banco Mundial de US$ 104 milhoes permitiu 

a Cope! financiar aos agricultores o pagamento da sua parte no custo da ligac;ao, 

possibilitando a um numero expressive de interessados aderir ao programa. Em 

quatro anos, o Governo Alvaro Dias, atraves do Programa de lrrigac;ao e Drenagem, 

que beneficiou 10 mil produtoras de arroz. 

Os recursos conquistados pelo Governo junto ao BID, em 1989, no valor de 

149 milhoes de d61ares (valores a epoca), viabilizaram a completa realizac;ao do 

Programa, que previu a conservac;ao de 5 milhoes de hectares de terras produtivas, 

em 2.100 microbacias hidrograticas, beneficiando 165 mil produtores rurais. Ainda, a 

partir do "Parana Rural", 50.000 hectares de terra receberam adubac;ao.verde e 132 

mil hectares tiveram sua acidez corrigida com a aplicac;ao de 273 mil toneladas de 

calcaria. 

Os produtores receberam apoio do Governo em todos os segmentos de sua 

atividade produtiva. Mais de 610 mil toneladas de sementes certificadas e 

fiscalizadas pelo Governo estiveram ao alcance do produtor, assegurando a colheita 

de mais e melhores frutos. 

A pecuaria de Ieite ganhou se1s novas Centres de produc;ao de material 

genetico para o Programa de lnseminac;ao Artificial, que envolveu 68 entidades e 

realizou mais de 135 mil inseminac;oes para melhorar o nosso rebanho leiteiro. Em 

Morretes, foi implantada o Centro de Bubalinocultura, para desenvolver e gerar 

tecnologia na produc;ao de Ieite, derivados e carne de bufalo. 

A fruticultura recebeu um novo impulse com a implantac;ao de cinco mil 

hectares de novas pomares, 90 unidades de observac;ao de arvores frutfferas e 

distribuic;ao de 3,2 milhoes de mudas de especies ex6ticas e nativas. A citricultura 
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comercial que ha mais de 30 anos encontrava problemas para se desenvolver, 

consolidou-se definitivamente. 

0 sistema de armazenagem para graos e produtos perecfveis, com 

capacidade total de 1.732.501 toneladas, serviu a 33.708 produtores que 

armazenaram 2.512.855 toneladas de produtos agricolas. 

0 Parana ganhou 5.176 novas familias de pequenos produtores, que foram 

assentadas pelo Governo em 34 mil hectares de terras, com seus titulos de posse 

legitimados e a infra-estrutura necessaria para trabalhar e produzir: sementes, 

insumos, equipamentos e ferramentas agricolas. 44 escrit6rios da EMATER/PR 

foram construidos para oferecer assistencia e melhorar o processo produtivo nas 

pequenas propriedades. 

Os avanc;os tecnicos e as vantagens econ6micas advindas do Clic Rural 

foram mantidas e ampliadas pelo governador Roberto Requiao no programa de 

eletrificac;ao desenvolvido em seu primeiro mandata, iniciado em 1991, a Forc;a 

Rural. Para realizar 50 mil novas ligac;oes a custos acessiveis em quatro anos, 

Requiao inovou introduzindo a equivalencia em milho, mecanisme destinado a 

proteger o agricultor contra a variac;ao dos indices oficiais de correc;ao monetaria. 

Assim, o valor da parcela mensal financiada pela Copel era convertido em 

sacas de milho pelo prec;o de comercializac;ao do dia e, no vencimento, a prestac;ao 

era atualizada segundo os indices oficiais e pelo criteria das sacas de milho: o 

agricultor pagava o valor menor. 

Outra inovac;ao importante adotada por Requiao foi permitir aos agricultores 

beneficiados que se organizassem em mutiroes para ajudar na construc;ao das redes 

de distribuic;ao de energia, reduzindo o custo da obra e, por consequencia, o valor a 

ser desembolsado. 

Roberto Requiao iniciou seu governo com a entrega dos tftulos definitivos de 

propriedades aos agricultores de Pitanga, cuja posse arrastava-se ha mais de 70 

anos. Ele tambem implantou o Programa Casa da Familia, que construiu mais de 60 

mil casas com 52 metros quadrados, em alvenaria, com prestac;oes que nao 

ultrapassam 20% do salario minima. Em parceria como Exercito Brasileiro, construiu 

a Ferroeste, ligando Cascavel ao Porto de Paranagua. 

Outros programas marcaram sua administrac;ao, como Panela Cheia, com 

financiamento de safras em equivalencia em produto. Para os agricultores 
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paranaenses, a moeda era o milho. lmplantou ainda o maior programa de melhoria 

genetica da hist6ria do Estado. Foram entregues aos criadores paranaenses 150 mil 

bovines de Ieite e 330 mil ovinos, com matrizes de ragas selecionadas. 

No perfodo 1995-2002, Jaime Lerner foi governador do Parana, sua 

administrac;:ao foi marcada pela novac;:ao e a vanguarda para o Estado do Parana no 

campo econ6mico, social, ambiental, cultural e da infra-estrutura. A economia 

paranaense deixou de depender da area agrfcola para ostentar uma industria 

moderna, com tecnologia de primeira linha, cujo sfmbolo e o polo automobilfstico, o 

segundo maior do Pafs. Vieram para o Parana US$ 20 bilhoes em investimentos 

industriais privados, sendo criados cerca de 700 mil empregos diretos e indiretos. 

0 governo, em conjunto com a iniciativa privada, investiu em infra-estrutura, 

melhorando estradas, portos, aeroportos, construindo pontes estrategicas para o 

Estado e ampliando a produc;:ao e fornecimento de energia eletrica, para atender a 

demanda das novas industrias. No perfodo, foi desenvolvido o programa Vilas 

Rurais voltadas para a melhoria das condic;:oes de vida da populac;:ao rural de baixa 

renda. 0 governo oferece local de moradia, terrene e apoio para plantio, alem de 

apoiar a criac;:ao de cooperativas e pequenas agroindustrias entre os moradores. 

Foi elaborado o programa, Fabrica do Agricultor para melhorar a renda dos 

produtores rurais e criar novos empregos com a transformac;:ao da produc;:ao primaria 

do Parana. A Fabrica do Agricultor estimula a transformac;:ao da materia-prima para 

agregar valor a produc;:ao, facilita o acesso as linhas de credito e oferece apoio na 

comercializac;:ao das mercadorias, com a abertura de canais para o escoamento da 

produc;:ao e a elaborac;:ao de propostas de comunicac;:ao visual dos produtos. 

Uma das caracterfsticas do projeto Vila Rural e ser um programa voltado ao 

trabalhador volante, tambem conhecido por b6ia-fria. 0 governo do estado, em 

parceria com as prefeituras comprou grandes areas que foram loteadas em terrenos 

de cinco mil metros quadrados, implantou o arruamento, abastecimento de agua e 

energia eletrica. Em cada terrene foi construfda uma casa de alvenaria com 44,5 

metros quadrados para cada famflia. 

As vilas localizam-se junto aos distritos ou em estradas vicinais para que seus 

moradores tenham acesso a escola, a saude e ao consume de bens e servic;:os. 

Foram feitas 412 vilas rurais e atendidas 16 mil famflias 
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3. Aspectos metodol6gicos 

Collis & Hussey (2005) a respeito da classifica9ao das pesquisas e diante dos 

muitos tipos existentes, aludem que estas podem ser classificadas "[ ... ] de acordo 

com: o objetivo da pesquisa; o processo da pesquisa; a 16gica da pesquisa e o 

resultado da pesquisa." [grifo no originan. Este trabalho tem como objetivo estudar a 

o agroneg6cio e agricultura familiar paranaense sob a perspectiva da polftica 

fundiaria paranaense. 

Quanta ao objetivo e uma pesquisa explorat6ria por proporcionar maior 

familiaridade com a questao de pesquisa proposta, procurando padroes, ideias e a 

obten9ao de insights, que num plano futuro subsidiem uma investiga9ao mais 

rigorosa. Tambem e descritiva, ao tratar da descri9ao das caracterfsticas de 

determinada popula9ao e o comportamento de fen6menos, possibilitando a 

avalia9ao e descri9ao das caracterfsticas de questoes pertinentes (Gil, 1996 e Collis 

& Hussey, 2005). 

Paradigma, conforme Collis & Hussey (2005) [ ... ] refere-se ao progresso da 

pratica cientffica com base nas filosofias e suposi96es de pessoas sabre o mundo e 

a natureza do conhecimento; nesse contexto, sabre como a pesquisa deveria ser 

feita." 

A respeito da pesquisa, os autores observam a existencia de "[ ... ] do is 

principais paradigmas ou filosofias de pesquisa." e que apesar das incertezas, eles 

podem ser chamados de positivistas e fenomeno/6gicos, sendo que alguns autores 

preferem os termos quantitativa e qualitativo. 

Este estudo e orientado pela abordagem do paradigma fenomenol6gico 

[qua/itativo], que, segundo Collis & Hussey (2005) [ ... ] se interessa em entender o 

comportamento humano a partir de uma referencia do participante [ ... ] presume-se 

que a realidade esta dentro de n6s; portanto, a a9ao de investigar a realidade tem 

um efeito sabre essa realidade. Ou seja, os metodos de pesquisa utilizados, 

conforme Van Maanen (1983:9) apud Collis & Hussey (2005) 

[ ... ] uma serie de tecnicas interpretativas que procuram descrever, traduzir e, de 

outro modo, entender o significado e nao a freqOencia de determinados 

fen6menos que acontecem com mais ou menos naturalidade no mundo social. 

Para levar a termo esta pesquisa, considerando o recorte temporal, os dados 

foram coletados por meio de pesquisa bibliografica, documentos, leis etc. 
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4. Relac;oes entre agroneg6cio, agricultura familiar e politica fundiaria 

paranaense 

4.1 Politica fundiaria paranaense: panorama atual 

A realidade imposta nos anos 90 para a agricultura familiar aponta para a 

necessidade de diversificac;ao, da agregac;ao de valor aos seus produtos da 

ocupac;ao de espac;os consistentes de mercado com produtos diferenciados. 

0 cn§dito rural quase levou o Banco do Brasil a falencia durante o Plano 

Collar, devido as dificuldades dos agricultores para honrar seus debitos. Em 1995, o 

patrim6nio do banco havia cafdo para um terc;o dos valores de julho de 1994. Foi 

precise demitir 13 mil funcionarios e fechar 116 agencias para superar a crise. 

Revigorado, hoje o Banco do Brasil e a maior instituic;ao financeira do Pais, com 

ativos no valor de R$ 342,4 bilhoes e 26 milhoes de clientes. 

Para a agricultura familiar, a atuac;ao governamental concentra-se em duas 

frentes: (i) uma por meio do desenvolvimento e implementac;ao de programas 

objetivando a reduc;ao da pobreza rural e melhoria da qualidade de vida do 

seguimento caracterizado como agricultores perifericos e (ii) outra para os outros 

dois segmentos da agricultura familiar, (agricultores de transic;ao e agricultores 

consolidados). 

0 Governo do Parana, por meio da SEAB (Secretaria da Agricultura do 

Abastecimento do Parana) e em parcerias com entidades publicas e privadas, 

executa o Programa Agroindustria Familiar e Fabrica. do Agricultor, 

possibilitando a inserc;ao dos pequenos e medias agricultores no mercado, gerando 

emprego e renda no meio rural. 

Todo este esforc;o conduz para atingir um dos principais objetivos dos 

Programas, que e a verticalizac;ao da produc;ao a partir das unidades dos 

agricultores familiares, permitindo a agregac;ao de valor aos seus produtos e renda 

aos seus neg6cios, contribuindo para a permanencia de suas famflias no meio rural 

pela gerac;ao de novos empregos. 0 exito desses programas, consequentemente, 

sera a conquista e melhoria do bem estar social dos produtores que trabalham com 

agricultura familiar. 

4.2 Politicas de credito rural para o agroneg6cio e agricultura familiar 
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4.2.1 Credito Fundiario 

E um programa do Governo Federal complementar a Reforma Agraria, 

coordenado pelo Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA e executado em 

parceria com o Governo do Estado, Entidades de Representa<;ao e Coordena<;ao 

dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Prefeituras Municipais e demais 

entidades ligadas a Agricultura Familiar. Tem par objetivo a gera<;ao de emprego e 

renda no meio rural atraves do acesso rapido a terra. 

4.2.2 PRONAF 

0 PRONAF e um programa do Governo Federal criado em 1995, com o 

intuito de atender de forma diferenciada os mini e pequenos produtores rurais que 

desenvolvem suas atividades mediante emprego direto de sua for<;a de trabalho e de 

sua famflia. 

Tem como objetivo o fortalecimento das atividades desenvolvidas pelo 

produtor familiar, de forma a integra-lo a cadeia de agroneg6cios, proporcionando

lhe aumento de renda e agregando valor ao produto e a propriedade, mediante a 

moderniza<;ao do sistema produtivo, valoriza<;ao do produtor rural e a 

profissionaliza<;ao dos produtores familiares. 

Vantagens do PRONAF 

a) Para os produtores: 

I. Obten<;ao de financiamento de custeio e investimento com encargos e 

condi<;oes adequadas a realidade da agricultura familiar, de forma agil e sem 

custos adicionais; 

II. 0 aumento de renda mediante melhoria de produtividade, do usa racional 

da terra e da propriedade; 

Ill. Melhoria das condi<;oes de vida do produtor e de sua famflia; 

IV. Agilidade no atendimento; 

V. Para as produtores que honrarem seus compromissos, garantia de recursos 

para a safra seguinte, com a renova<;ao do credito ate 5 anos, no caso de 

custeio das atividades. 
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b) Para o pais: 

I. Maior oferta de alimentos, principalmente dos que compoem a cesta basica: 

arroz, feijao, mandioca milho, trigo e Ieite; 

II. Estimula a permanencia do agricultor no campo em mais dignidade e 

qualidade de vida. 

0 agricultor, para poder inscrever-se no processo de obtenc;ao de financiamento, 

tem que atender aos seguintes requisitos: 

a) explorem a terra na condic;ao de proprietario, posseiro, arrendatario, parceiro 

ou concessionario do Programa Nacional de Reforma Agraria; 

b) residam na propriedade ou em local proximo; 

c) possuam, no maximo 4 m6dulos fiscais (6 m6dulos fiscais, no caso de 

atividade pecuaria); 

d) tenham o trabalho familiar como base da explorac;ao do estabelecimento; 

e) tenham renda bruta anual, conforme apresentado no Quadro 1 
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Quadro 1 - Beneficiarios do PRONAF 

Grupos Caracterfsticas 

Agricultores familiares assentados pelo Programa Nacional de Refonna Agniria que nao 

A 
foram contemplados com opera'iao de investimento sob a egide do PROCERA ou com 
credito de investimento para estrutura'iao no ambito do PRONAF; e beneficiados por 
programas de credito fundiario do Governo Federal. 

AIC 
Agricultores familiares egressos do Grupo A, que se enquadrem nas condi'ioes do Grupo C 
e que se habilitem ao primeiro credito de custeio isolado 

Agricultores familiares, inclusive remanescentes de quilombos, trabalhadores rura1s e 
indfgenas que obtem renda bruta anual de ate R$ 2.000,00, exclufdos os proventos 

B vinculados a beneffcios previdenciarios decorrentes das atividades rurais. 

Agricultores familiares e trabalhadores rurais, inclusive os egressos do PROCERA e/ou 

c Grupo A, que obtem renda bruta anual familiar acima de R$ 2.000,00 eateR$ 14.000,00, 
exclufdos os proventos vinculados a beneffcios previdenciarios decorrentes das atividades 
rurais .. 
Agricultores familiares e trabalhadores rurais, inclusive os egressos do PROCERA e/ou 

D 
Grupo A, que obtem renda bruta anual familiar acima de R$ 14.000,00 eateR$ 40.000,00, 

excluidos os proventos vinculados a beneffcios previdenciarios decorrentes das atividades 
rurais. 
Agricultores sociais e trabalhadores rurais egressos do PRONAF ou ainda beneficiarios 
daquele programa, que obtem renda bruta anual familiar de ate R$ 60.000,00, exclufdos os 

E proventos vinculados a beneffcios previdenciarios decorrentes de atividades rurais. 

4.2.3 Trator Solidario 

0 Programa Trator e Equipamentos Populares Solidarios e um programa do 

Governo Estadual que financia a compra de tratores e implementos paras 

agricultores paranaenses enquadrados nas categorias C e D do Programa de 

Fortalecimento da agricultura familiar Pronaf. 

Os agricultores que serao atendidos pelo programa Trator Solidario sao 

aquele enquadrados no PRONAF C e D e que apresentem algumas caracterfsticas, 

entre elas grau elevado de dificuldades para a aquisi<;ao de equipamentos. Os 



42 

beneficiaries do PRONAF "C" sao os agricultores familiares com renda bruta anual 

de R$ 3 mil a R$ 16 mil. Os do PRONAF D sao os agricultores com renda bruta de 

R$ 16 mil a R$ 45 mil por ano. 

A compra de tratores podera ser feita individualmente ou em grupo. 0 limite 

de financiamento por produtor sera de R$ 18 mil. Serao financiados tratores com 

potencia de 50 cv a 75 cv e tambem tratores multicultivadores. 0 prazo de 

financiamento sera de ate dez anos, com ate cinco anos de carencia - nos outros 

cinco, os pagamentos serao anuais com juros medics de 3% ao a no. 

4.2.4 Fundo de A val Garantidor da Agricultura Familiar do Estado do Parana 

As condic;oes que regem o Fundo de A val Garantidor da Agricultura Familiar 

do Estado do Parana, sao as seguintes: 

Art. 1° Fica institufdo o Fundo de Aval Garantidor da Agricultura Familiar do Estado 

do Parana - Fundo de Aval, de natureza contabil, com a finalidade de prover recursos 

financeiros para garantir os riscos das operagoes de financiamentos contratados com 

Agricultores Familiares beneficiaries do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar PRONAF, criado pelo Decreta Presidencial n° 1946, de 28 de 

junho de 1996, ou por Lei Federal que vier a sucede-lo ou alterar o referido Decreta. 

Paragrafo (mico. Para os efeitos desta lei consideram-se como beneficiaries os 

agricultores familiares enquadrados no PRONAF de acordo com as normas 

estabelecidas no Manual de Credito Rural, MCR, do Banco Central do Brasil, 

BACEN. 

Art. 2° 0 Fundo de Aval tem por objetivo democratizar, fomentar, socializar e 

aumentar a competitividade das atividades economicas, de forma compatfvel com o 

Meio Ambiente no Estado do Parana atraves da facilitagao do acesso ao credito 

rural, concedendo garantias a contratagao de financiamento aos beneficiaries do 

PRONAF, de forma individual, grupal ou organizados em associagoes e 

cooperativas. 

Art. 3° 0 Fundo de Aval contara com o aporte inicial de R$ 2.000.000,00 (dois 

milhoes de reais), oriundos do Tesouro do Estado do Parana, para respeitados os 

limites e diretrizes da Lei Orgamentaria e de Responsabilidade Fiscal prestar 

garantias a contratagao de financiamentos concedidos por instituigoes financeiras 
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oficiais de credito, federais, estaduais e municipais, inclusive cooperativas habilitadas 

a operacionalizar o PRONAF. 

§ 1° As institui<;6es financeiras oficiais de credito e cooperativas referidas no caput 

deste artigo s6 poderao utilizar o Fundo de Aval mediante celebra<;ao de convenios 

especfficos com o Estado do Parana que, necessariamente, versarao sabre: 

I - obriga<;6es dos agentes financeiros; 

II - procedimentos operacionais; 

Ill- o cumprimento do aval por parte do Fundo de Aval; 

IV- recupera<;ao dos creditos em caso de inadimplencia; 

V- outros procedimentos e normas que assegurem o plena funcionamento do Fundo 

de Aval. 

§ 2° Fica o Poder Executive autorizado a abrir Credito Suplementar para aumento do 

aporte de recursos financeiros de que trata o caput deste artigo. 

Art. 4° As garantias a contrata<;ao de financiamentos prevista nesta lei destinam-se: 

I -a realiza<;ao de investimentos fixos e semifixos; 

II -a implanta<;ao de novas empreendimentos produtivos rurais sustentaveis; 

Ill - ao financiamento de capital de giro; 

IV- a opera<;ao de custeio agricola, pecuario e extrativista; 

V - comercializa<;ao de produtos agropecuarios e implanta<;ao de agroindustrias de 

base familiar; 

VI- a contrata<;ao de assistencia tecnica; 

VII -a produ<;ao e comercializa<;ao de produtos. 

§ 1° Somente serao avalizadas com recursos financeiros do Fundo de Aval as 

opera<;6es de credito que forem enquadradas no PRONAF e nas linhas prioritarias 

de financiamento definidas na forma da Lei n° 9.917, de 30 de mar<;o 1992. 

§ 2° As garantias do Fundo de Aval poderao ser concedidas conjuntamente com 

outras prestadas por diferentes fundos de avais e/ou institui<;6es similares, em 

atua<;6es complementares, conjuntas ou isoladas, visando a viabiliza<;ao de 

opera<;6es de creditos aos beneficiaries previstos no art. 2° desta lei. 

Art. 5° Constituem receitas do Fundo de Aval, os recursos financeiros: 



44 

I - oriundos do Orc;:amento Geral do Estado do Parana, transferidos pelo Tesouro 

Estadual; 

II - transferidos por instituic;:oes governamentais e nao governamentais, nacionais e 

internacionais, participantes de projetos de parceira com o Fundo de Aval; 

Ill- oriundos de doac;:oes de qualquer natureza; 

IV- resultantes dos rendimentos de aplicac;:oes financeiras; 

V- oriundos da recuperac;:ao de valores de avales honrados pelo Fundo de Aval; 

VI - resultantes de revisao de saldos nao aplicados; 

VII - transferidos pelo Fundo de Desenvolvimento Econ6mico - FDE. 

Paragrafo unico. 0 saldo positive apurado em cada exercfcio financeiro sera 

transferido para o exercfcio seguinte, a credito do Fundo de Aval. 

Art. 6° 0 Decreta regulamentar desta lei estabelecera: 

I -as condic;:oes gerais para a concessao de aval pelo Fundo de Aval; 

II- os nfveis maximos de garantia a serem adotados nas operac;:oes de aval; 

Ill -as condic;:oes de efetivac;:ao do provimento dos recursos financeiros pelo Fundo 

de Aval; 

IV - o prazo maximo de garantia do aval, o qual deve coincidir com o prazo de 

financiamento pactuado, e, em caso de prorrogac;:ao total ou parcial deste, a garantia 

do aval podera se estender a novas prazos, a serem pactuados de acordo com a 

legislac;:ao especifica do BACEN; 

V - o publico alvo a ser contemplado dentro das diversas categorias de produtores 

no PRONAF. 

Art. 7° 0 beneficiario de aval previsto nesta lei que, injustamente, nao honrar os seus 

compromissos financeiros com as instituic;:oes oficiais de credito conveniadas com o 

Estado do Parana, para o fim nela previsto, resultando na utilizac;:ao de recursos 

financeiros do Fundo de Aval para cobrir o montante do financiamento que foi por ele 

avalizado, nao podera ter qualquer tipo de relacionamento contratual, comercial e 

financeiro com a administrac;:ao estadual, direta e indireta, especialmente na 

realizac;:ao de obras, prestac;:ao de servic;:os e fornecimento de bens e materiais de 

consume de qualquer tipo, enquanto o seu debito nao for pago. 

Paragrafo unico. Caso o beneficiario seja pessoa jurfdica, aplica-se o disposto no 

caput deste artigo aos seus acionistas, quotistas ou s6cios. 
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Art. 8° Podera ser concedida nova garantia pelo Fundo de Aval antes da quitagao da 

operagao inicialmente concedida, quando destinado para a mesma finalidade, 

respeitadas as normas gerais do Manual de Credito Rural- MCR. 

Art. 9° Fica criado no ambito da Secretaria de Estado da Agricultura e do 

Abastecimento, o Comite Gestor lntersecretarial do Fundo de Aval, de carater 

deliberativo, a quem compete as decisoes relativas a administragao geral do Fundo 

de Aval, baixar instrugoes normativas complementares a operacionalizagao, 

organizagao administrativa, contabil, financeira, orgamentaria e a concessao de 

garantias a contratagao de financiamento de que trata esta lei. 

Art. 10. 0 Poder Executivo regulamentara a composigao e o regimento interno do 

Comite Gestor lntersecretarial Estadual que atuara nos municfpios em consonancia 

com os pianos de desenvolvimentos rurais - PDR, na analise das prioridades e 

beneficiarios do Fundo. 

Art. 11. Os recursos financeiros do Fundo de Aval serao movimentados 

exclusivamente em contas especiais pr6prias, atraves de instituigoes financeiras 

oficiais de credito conveniadas. 

Art. 12. Aplica-se a execugao do Fundo de Aval as normas publicas que regem a 

legislagao orgamentaria e financeira, a legislagao processual especffica para 

cobranga dos creditos tributarios e nao-tributarios do Estado, bem como, no que 

couber, as normas gerais constantes do Manual de Credito Rural - MCR do Banco 

Central do Brasil, nos termos do Decreta regulamentar. 

Art. 13. 0 Fundo de Aval estara sujeito a fiscalizagao do Tribunal de Contas do 

Estado do Parana, sem prejufzo do controle interno e de auditoria que o Poder 

Executive adotar. 

Art. 4. Em caso de inadimplencia, e uma vez esgotadas todas as medidas legais 

devidas a cobranga, e p6s o transito em julgado, os bens adquiridos, objetos do 

financiamento ou o valor monetario correspondente, serao incorporados ao 

patrim6nio do Estado. 

Art. 15. A gestao financeira do Fundo de Aval sera exercida pela Agencia de 

Fomento do Parana S/A, devendo obedecer as decisoes tomadas pelo Comite 

Gestor I nterescretarial. 

Paragrafo unico. 0 registro, o controle contabil e financeiro do Fundo de Aval, bem 

como das concessoes de avais serao realizados por setor proprio da Agencia de 

Fomento do Parana S/A. 
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Art. 16. Os riscos operacionais decorrentes dos avais concedidos serao assumidos 

pelo Fundo de Aval, limitados ao seu patrim6nio liquido. 

Art. 17. Fica limitada a alavancagem de cobertura do Fundo de Aval, na concessao 

de garantias de credito de operag6es, em ate 30 (trinta) vezes o seu patrim6nio 

liquido. 

Art. 18. A extingao do Fundo de Aval dar-se-a mediante aprovagao de Lei, sendo 

que, os recursos existentes serao revertidos aos cofres publicos estaduais. 

Podera, de acordo com as regras desse programa, ser exigidos a concessao 

de garantias complementares necessarias a contrata9ao de financiamentos a 

produtores rurais que nao disponham de garantias suficientes para o acesso a 

financiamentos na rede bancaria. 

Beneficiaries: 

Agricultores enquadrados no Grupo .C. do Programa de Apoio a Agricultura 

Familiar, PRONAF, de acordo com as normas divulgadas pelo BACEN e condi96es 

estabelecidas pela Lei Estadual 14.431, regulamentada pelo Decreta-Lei 3.928. 

4.2.5 Fabrica do Agricultor 

0 programa Fabrida do Agricultor, institufdo pelo governo paranaense, ap6ia 

a inclusao social e o desenvolvimento sustentavel da Agricultura Familiar. A atua9ao 

do programa e por meio do beneficiamento, transforma9ao ou processamento em 

pequenas agroindustrias familiares utilizando as materia-primas originarias da 

produ9ao organica ou convencional. 

Integra a agroindustria familiar ao mercado consumidor, possibilita a obten9ao 

de um produto diferenciado e com valor agregado. Tem um papel fundamental na 

divulga9ao dos produtos trpicos de cada regiao, fortalece a economia local e 

regional. Um dos pontos fortes como apelo comercial e o respeito as normas 

sanitarias, ambientais e ffsicas com produtos socialmente corretos. No contexto 

global das diversas atividades economicas desenvolvidas no estado do Parana, 

integra com sucesso o turismo e artesanato rural com a agroindustria familiar. 
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4.2.6 CPR Credito do Produtor Rural 

0 CPR [Credito Popular Rural] surgiu devido a redu9ao dos investimentos no 

setor rural por parte do Governo. Era preciso que se desenvolvessem novas formas 

de capta9ao de recursos, e a CPR foi a solu9ao encontrada. 

A operacionaliza9ao do CPR e viabilizada pela venda a termo sua produ9ao 

agropecuaria, para tanto emitindo um tftulo e recebendo o valor da venda a vista. 0 

vendedor, no caso produtor rural, aceita uma clausula contratual comprometendo-se 

a entregar o produto negociado na quantidade, qualidade, local e data estipulados, 

podendo ser realizada atraves de entrega financeira ou de entrega ffsica. 0 tftulo 

emitido tem por escopo sustentar a venda antecipada de produtos agrfcolas e 

somente destes e com esta unica finalidade. 

As opera96es de CPR existem desde 1994, amparada na Lei 8.929, de 22 de 

agosto de 1994 que a instituiu a Cedula de Produto Rural (CPR), mediante a qual o 

emitente promete entregar ao credor a quantidade de produto registrada em seu 

contexto. 

4.3 Credito Rural no Estado do Parana 

Em qualquer sociedade, e inegavel o papel do credito rural e de seus 

agentes. No caso paranaense, o credito rural - entre outros papeis - ap6ia o 

desenvolvimento dos municfpios, facilita o acesso dos produtores as tecnologias. A 

sua operacionaliza9ao conta com a participa9ao do lnstituto Emater, responsavel 

pelo desenvolvimento do projeto de Credito Rural em parceria com a FETAEP, 

FAEP FETRAP-SUL, sindicatos rurais, sindicatos dos trabalhadores rurais, Banco do 

Brasil, SEAB, Camara Setorial da Agricultura Familiar, Ocepar, Sicredi, Cresol, 

prefeituras municipais, conselhos de desenvolvimento rural, cooperativas de 

produ9ao, MDA, Mapa e associa96es comerciais. 

Em geral, os objetivos do credito rural sao: 

a) estimular os investimentos rurais feitos pelos produtores ou por suas 

associa96es (cooperativas, condomfnios, parcerias, etc); 

b) favorecer o oportuno e adequado custeio da produyao e a 

comercializa9ao de produtos agropecuarios; 

c) fortalecer o setor rural; 
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d) incentivar a introduc;ao de metodos racionais no sistema de produc;ao, 

visando ao aumento de produtividade, a melhoria do padrao de vida 

das populac;oes rurais e a adequada utilizac;ao dos recursos naturais. 

A politica de credito rural estabelece as atividades que podem ser 

financiadas pelo credito rural, conforme segue: 

a) custeio das despesas normais de cada ciclo produtivo; 

b) investimento em bens ou servic;os cujo aproveitamento se estenda por 

varios ciclos produtivos; 

c) comercializac;ao da produc;ao. 

4.4 Perspectivas do agroneg6cio e da agricultura familiar paranaense 

A diversidade produtiva da agricultura familiar, no Brasil e em especial no 

estado do Parana, aliada a um aproveitamento nao predat6rio da natureza, torna 

esta forma de organizac;ao da produc;ao um instrumento privilegiado para a criac;ao 

de um modelo agricola. 

Este tipo de modelo agricola, tem como principais caracteristicas, combinar a 

sustentabilidade econ6mica, a social e a sustentabilidade ambiental. Em func;ao 

disso, tem todas as condic;oes de assegurar a permanencia do homem no campo, 

tornando as pequenas propriedades auto-sustentaveis e evitando correntes 

migrat6rias para as cidades. 

A criac;ao do lnstituto de Terras, Cartografia e Geociencias decorreu da 

necessidade do Governo de implementar uma politica agraria e fundiaria para o 

Estado do Parana, que respondesse as demandas da sociedade e se apoiasse em 

instrumentos de Gestao Territorial integrados as politicas publicas federais e 

estaduais de inclusao social. 

Uma leitura da atual situac;ao, fundamentada nos indicadores econ6micos e 

socioambientais do Estado do Parana, vislumbramos um horizonte promissor para o 

agroneg6cio e em especial para a agricultura familiar. Os programas e ac;oes 

previstos pelo Governo, gestao 2003/2006 e 2007/2010 propoem polfticas agrarias 

de reduc;ao da pobreza rural e de protec;ao ao meio ambiente, estabelecendo como 

prioridade a inclusao social, o desenvolvimento sustentavel e a democratizac;ao do 

acesso e do uso da terra. 
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A situa9ao fundiaria e agricola do Estado do Parana e muito semelhante em 

diversos aspectos a do restante do Pais. No Parana, a necessidade de mudan9a no 

modelo de produ9ao agricola e refor9ada pelo fato de que o Estado possui 327.611 

estabelecimentos voltados a agricultura familiar. Tais numeros significam que 90% 

dos estabelecimentos agropecuarios ocupando 41% da area rural respondendo por 

48% da produ9ao agricola e pecuaria. Uma base produtiva e social dessa magnitude 

representa um forte potencial para a produ9ao de lavouras intensivas em tratos 

culturais e sistemas de produ9ao baseados em rede de pequenos produtores. 

Enfim, estamos diante de um quadro altamente promissor para a agricultura 

familiar, que deixa de ser de subsistencia, tem mercado, produtores treinados, 

motivados e integrados as demais elos da cadeia econ6mica do estado do Parana. 
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5. Consideracoes finais 

Quando retomamos a leitura e analise da Lei de terras 601 de 18 de 

setembro de 1850, vemos o quanta ela nos ajuda a entender por que o Brasil possui 

uma extrema concentragao de terra, formando imensos latifundios improdutivos. 

No periodo Imperial se reproduzia uma politica nacional. Nessa epoca o 

Parana sofre com a crise substancial agravada pelo fato que nao era preocupagao 

do Governo promover produgao de alimentos para atender a populagao local que ja 

chegava a 80.000 habitantes. 

A grave crise que envolveu a Provincia do Parana e grande parte do territorio 

brasileiro levou os presidentes das Provincias ao planejamento da formagao de uma 

estrutura agroalimentar, que pemitisse maior produgao de alimentos. 

Na sequencia dos fatos, a intervengao do Estado, tanto no ambito nacional 

como regional, aponta o apoio tido como indispensavel a agricultura· para a 

desenvolvimento sustentavel. 

No Estado do Parana, desde o perfodo Imperial, a hist6ria tem demonstrado 

que o Governo deve criar meios para gerar polfticas publicas que atendam as 

necessidades da populagao e seu desenvolvimento territorial. 

0 produtor rural em razao da atividade que exerce deve ser estimado e como 

tal defendido pelo Estado como um agente da paz social e um promotor do bem

comum, posto que quando empreende nao o faz somente o seu proprio bem estar 

para tambem para o bem estar da coletividade, 

E oportuno lembrar, como reflexao final deste nosso estudo, relembrar que 

a nossa Carta Magna em seu art. 5°, enuncia: 

Todos sao iguais perante a lei, sem distin<;:ao de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a 

vida, a liberdade, a igualdade, a seguran<;:a e a propriedade, nos termos seguintes: 

XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada 

pela familia, nao sera objeto de penhora para pagamento de debitos decorrentes de 

sua atividade produtiva, dispondo a lei sabre os meios de financiar o seu 

desenvolvimento; 

A fun<;:ao social da propriedade rural sobrep6e como bem maior e muito acima do 

interesse privado, deve sera bandeira erguida para direcionar todas as quest6es do 

agroneg6cio 
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