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Vale do Ivaí: conflitos e  ocupação das 
terras regionais
SINOPSE
Vale do Ivaí: conflitos e ocupação das terras regionais é um “folhas” que se propõe 
a discutir  o processo  de ocupação das terras do atual  município de Ivaiporã e 
região nas décadas de 1940 e 1950 pelo fenômeno da reimigração a partir de 
outros Estados brasileiros e de outras regiões do Estado do Paraná. Os conflitos 
foram freqüentes entre os imigrantes e a Sociedade Territorial Ubá Ltda e entre 
esta  e  o  Governo  do  Estado  que  contestara  o  direito  de  posse  da  Empresa 
colonizadora. Enfim, o folhas discute se o que houve foi reforma agrária, posse ou 
grilagem.

Foi  reforma   agrária,   posse   ou     grilagem ?

Como  7 alqueires se transformaram em 100.000 alqueires ?

 região delimitada no mapa acima é reconhecida como fazendo parte do 
“vale do Ivaí”. É uma identidade definida por uma concepção geográfica. 
Não que  isso não seja importante.  Com certeza o elemento espacial faz 

parte da identidade de uma população e, esse conceito, “vale do Ivaí”, foi sendo 
construído  historicamente.  Mas,  parece  que  faltam elementos  temporais  ou  da 
memória na composição de uma identidade local.

A
A identidade de um povo se constrói a partir de relações dinâmicas entre o 

individual  e  o  coletivo  e  entre  o  presente  e  o  passado,  como uma espécie  de 
unidade  presente  a  partir  da  multiplicidade  de  culturas,  valores  e  poderes  do 
passado. É de suma importância buscar os elementos da memória que compõe essa 
identidade. A própria memória das pessoas torna-se uma memória coletiva, uma 
memória  que  representa,  além  dos  elementos  individuais,  todo  o  sistema  de 
relações  estabelecidas  no  passado  e  no  presente.  Portanto,  compreender  a 
memória de um grupo social é de fundamental importância para compreender a 
sua identidade, seja ela, local, regional ou de uma nação. E, é esta a tarefa do 



historiador. Sobre isso afirma Arias Neto que “Reintegrar o passado, perceber a 
identidade presente e projetar um futuro mais justo e humano constitui a dimensão 
política do trabalho do historiador...”(ARIAS NETO, 1995).

 Pesquisar  e  referenciar  a  memória  regional  é  fundamental  para 
desenvolver nas pessoas um sentimento de origem e de pertencimento a algum 
lugar,como também  conferir ao indivíduo um ponto de referência, uma cultura 
própria  que  possa  se  contrapor  ao  discurso  globalizante  atual.  Um  discurso 
homogenizante que se apresenta com uma visão de mundo cosmopolita e único, 
incorporando as culturais regionais como mercadoria.

Conforme as Diretrizes Curriculares a finalidade do ensino de História é 
desenvolver a consciência histórica e para isso é fundamental a compreensão da 
história e da memória local e o estabelecimento de relações entre a macro história 
e a micro história, entre o geral e o particular, entre um grande  e  um pequeno 
espaço, entre um tempo maior e um  menor. 
Atividades:

 Escreva um texto narrando sua história.
 Como se constrói a identidade de um povo?
 Qual a função da História e do Historiador?

Uma História desconhecida?

 história da ocupação das terras do imóvel Ubá, situadas entre os rios Ivai e 
Corumbataí,  onde posteriormente  foi  construída  a cidade de Ivaiporá1 é, 
praticamente desconhecida e, portanto, não contada nos livros de História 

do Paraná.   Existem alguns relatos  referindo-se a região como: “no vale do Ivaí, 
9.860 alqueires foram transferidos à Geremias Lunardelli, que iniciou colonização 
própria, dando origem a Lunardelli , São João do Ivaí e São Pedro do Ivaí, entre 
outras cidades”( SHWARTZ, in STECA, 2002 );  “...entre os rios Corumbataí e Ivaí, 
em terras ainda em questão com os antigos concessionários, pretende o governo 
do  estado  fundar  outra  colônia,  visando  também  a  fixar  a  população  já  aí 
radicada”(BERNARDES, 1953) 2. Não há menção ao imóvel Ubá, ou da Sociedade 
Territorial  Ubá  Ltda  –  STUL  -  ou  da  Fazenda  Ubá  e  de  seus  proprietário  e 
administradores, os Barbosa e àqueles homens e mulheres que cultivaram a terra, 
construíram as cidades, isto é, aos personagens principais desta história. 

A

O processo de ocupação da região

 ocupação das terras de Ivaiporã e região, ou  da Fazenda Ubá deve ser 
vista  a  partir  do  processo de  ocupação  das  terras  do  Estado  Paraná. 
Processo esse que é compreendido como um fenômeno que se deu em vários 

momentos  e  movimentos  de  ocupação  através  da  imigração  direta  ou  da 
reimigração  a  partir  de  outros  Estados  e  de  dentro  do  próprio  Estado.  Essa 
ocupação do nosso Estado é explicada por muitos historiadores como  frentes de 
colonização3: a 

A
frente tradicional, a frente do norte e a frente sulista a partir do que se fala da 
existência dos três paranás, pois, são culturas diferentes que ocuparam espaços 
diferentes. 
“Observe o mapa a seguir:”  

1 Do município de Ivaiporã foram desmembrados os seguintes municípios: São João do Ivaí, Godoy Moreira, Lunardelli, Lidianópolis, Jardim 

Alegre, Arapuá e Ariranha do Ivaí   

2 -.Este fragmento do artigo “o problema das ‘frentes pioneiras’ no Estado do Paraná”, escrito em 1953,  demonstra conhecimento dos 

problema referentes a posse da terra da região,  contudo , sem muita clareza.

3 Frentes de colonização: frente tradicional é a ocupação antiga a partir da mineração na serra do mar e dos campos gerais com o tropeirismo; 

as frentes sulista e nortista representam a ocupação mais recente com a vinda dos gaúchos e catarinenses pelo sul e dos paulistas, mineiros, 

nordestinos... vindos do norte no cultivo do café



Mapa demonstrando  as  frentes  de  ocupação  do  Paraná Fonte:  LAZIER,  Hermógenes. Paraná:  terra  de todas  as gentes.  Francisco 

Beltrão, 2003, p. 154.

As  terras  do  Imóvel  Ubá  foram  sendo  ocupadas  a  partir  de  relações 
bastante conflituosas. Os conflitos locais eram decorrentes de um conflito entre a 
STUL4 e o governo do Estado do Paraná pelo direito de propriedade.

Os primeiros a virem para a região o fizeram no final dos anos 30. Eram os 
chamados posseiros ou caboclos 5 que gostavam de se aventurar nas matas, abrir 
lugares novos, no sertão. 

O estilo  de vida do caboclo,  o  seu modo “valente”  de ser  causou muita 
estranheza aos imigrantes  catarinenses,  poloneses  e  ucranianos que vieram no 
final dos anos 40. Os caboclos por sua vez não gostavam dos catarinenses, pois, 
estes  chegavam comprando  as  posses  dos  caboclos  que   se  obrigavam,  então, 
buscar  novas terras. 

O caboclo paranaense  tinha um conceito  diferente  de propriedade.  Para 
eles a terra não se comprava, tanto que eles trocavam a sua posse por um cavalo 
ou uma espingarda. Para eles, a terra devia ser habitada e cultivada e, não davam 
importância  à  documentação.  As  divisas  eram cantadas, isto  é,  quem chegava 
primeiro,  dizia  de  onde  aonde  seriam  suas  terras,  as  quais  podia  cultivar, 
demarcando-as com “picadas” no meio da mata. “O sujeito subia num elevado e 
cantava: daqui da curva da terra até o corguinho onde todo mundo se banha, e dali  
até encontrar as terras do João Fubuia. Tudo o que estiver dentro desse trecho são 
terras minhas. Fulano de tal.”(do  filme: “Narradores de javé”)6.Nessa terras 
dedicavam-se ao cultivo do milho em pé para a engorda de porcos na Safra. O 
chamado  “safrista”  7 buscava sempre terras novas para suas grandes roças.  O 

4 STUL – Sociedade Territorial Ubá Ltda. Também é conhecida como Companhia Ubá ou Companhia dos Barbosa.

5 O CABOCLO1;( Mini Dicionário da Língua Portuguesa – AURÉLIO ,4ª ED. 2001) ,ô sm.Bras. Mestiço de branco com 

Índio.  2- Releitura:   aqui no Paraná, para que uma pessoa fosse classificada como caboclo, bastava ter sido criado no 

sertão.

6 Sob a Direção de ELIANE CAFÉ, 2004, BRASIL, o Filme “Narradores de Javé”é um filme sobre memória, História e 

exclusão  e mostra como eram as divisas cantadas.

7 SAFRISTA – aquele que fazia SAFRA:  era o sistema de  cultivo do milho para a de criação de porcos. Derrubava- se o 

mato, fazia-se a queimada, plantava-se milho. Quando este estava maduro, soltava-se os porcos para a engorda. Era a 

única forma de se vender mercadoria no “sertão”, pois ela ia por conta própria.  Os porcos, depois de um certo porte, 



relato do pioneiro Benedito S. Leite  confirma esta hábito:“... meu pai não gostava 
muito de ficar estabelecido em um local, sempre gostou de caminhar... tinha muita 
gente  nessa  região,  mas  quando que foi  pra  comprar  a  terra,  muita  gente  foi  
embora”8.

Ainda,  segundo  o  pioneiro  Benedito  S.  Leite,  no  final  dos  anos  40 
começaram a chegar os imigrantes catarinenses, e nortistas.  “... foi nessa época 
que as pessoas que vinham de Pitanga e Manoel Ribas, encontraram com os que 
tinham atravessado  o  Ivaí  vindo  do  norte  do  Paraná  e  de  São  Paulo,”  afirma. 
Confirmando, que nesta região houve um encontro das frentes colonizatórias do 
norte  e  do  sul;  houve  um  encontro  de   diferentes  culturas.  Nesse  período 
chegaram também muitos  ucranianos  e  poloneses  que  reimigraram da  grande 
colônia de Prudentópolis.9 

O início dos anos 50 foi marcado por muitos conflitos pela posse da terra. 
Esses conflitos intimidaram a vinda de novos  imigrantes  para a região.  

A  partir  de  55  e  até  60  os  conflitos  foram  diminuindo  e  a  Sociedade 
Territorial Ubá Limitada promoveu uma grande propaganda incentivando a vinda 
de  imigrantes.  Muitos  imigrantes  vieram  neste  período,  principalmente  os 
“nortistas” (paulistas, mineiros e nordestinos em geral) que vieram para comprar a 
sua própria terra  e cultivar o café pois, grande parte, deles  haviam trabalhado 
nas  fazendas  de  café  do  norte  pioneiro,  onde  conseguiram se  capitalizar  para 
adquirir um lote da STUL.

Arquivo particular : balsa atravessando o rio Ivaí ; porta de entrada dos que vinha do norte -1952.

Reforma agrária?

 sistema de colonização promovido pela STUL é semelhante ao processo de 
colonização promovido pelas empresas colonizadoras do norte do Paraná. 
Os  Barbosa  já  tinham experiência  com o  loteamento  de  terras,  pois  já 

haviam loteado a fazenda  Congonhas - distrito de Cambará - e, de Leópolis na 
Região  do  norte  pioneiro  do  Paraná.  Era  um  empreendimento  particular, 
capitalista, um negócio imobiliário que visava lucro a curto e médio prazo. 

O
As empresas desenvolveram uma política de ocupação a partir de pequenas 

propriedades, pois para pequenos lotes era mais fácil encontrar compradores. A 
condição estabelecida para conseguir a escritura da terra era que o proprietário 
nela se  estabelecesse  e  a  cultivasse.  O  desejo  era  a  vinda  de  colonos  que 
comprassem  e  cultivassem  a  terra,  pois  esta  forma  de  ocupação geraria  um 

eram tocados para a comercialização, abastecendo assim os grandes centros de carne, e principalmente de banha. 

8. Arquivo de entrevistas com Pioneiros do Jornal Paraná Centro; não publicadas.

9 Prudentópolis é o maior núcleo de colonização de poloneses e ucranianos do Paraná; os poloneses constituem um dos 

maiores contingentes de imigrantes que o Paraná recebeu a partir de 1870. 



comércio local cuja organização faria  surgir os  centros urbanos e a venda dos 
lotes urbanos. 

Como se  trata  de  um projeto  de  investimento  imobiliário  onde  a  renda 
depende  da  ocupação  efetiva  de  produtores,  a  colonizadora  concedeu  as 
facilidades  de  pagamento  para  os  “pioneiros”. Pois  foram  estes,  com  o  seu 
trabalho, que fizeram com que as terras se valorizassem, garantindo o lucro da 
empresa colonizadora. Foi uma estratégia para alavancar os negócios. “As terras 
eram muito baratas e a facilidade era muito grande. Na Companhia Ubá você dava 
entrada e pagava em quatro anos o restante” afirma o imigrante Flávio Pereira 
Teixeira 10.

Este projeto de colonização das Companhias colonizadoras do Paraná em 
facilitar  de acesso  a  terra  através  do loteamento  em pequenas  propriedades  é 
considerado por muitos como uma verdadeira reforma agrária. O ex-administrador 
do escritório local da STUL afirma que “todos que queriam terra poderiam obtê-la 
pelas facilidades de pagamento e, que a Companhia só vendia pequenos lotes de 
terras”11.  Confirma também que em 1969 fora feito um levantamento estatístico 
que demonstrou que a média do tamanho das propriedades era de 9  alqueires. 
Essa divisão ou loteamento em pequenas propriedades conjugado as facilidades de 
pagamento  são  os  argumentos  usados  para  se  afirmar  que  a  colonizadora 
desenvolveu um trabalho de reforma agrária. 

Atividades: 

 Pesquise  o  significado  dos  termos:  sertão,  caboclo,  posse, 
alqueire, propriedade e pioneiro.

 Entreviste seus familiares e descubra como chegaram à região? 
De onde vieram? Por que vieram? Descubra também quem seriam 
os pioneiros do lugar. 

 O que seria  uma reforma agrária?  Há alguma relação entre  a 
Reforma Agrária em Roma Antiga e no Brasil do século XX?

         Arquivo particular  -  pioneiros da região em picada aberta para ser usada como estrada – 1951.

O IMÓVEL UBÁ:  de 7 alqueires  a 100.000 alqueires.

sta terra, inicialmente, teria pertencido a José de Lima por divisa cantada. 
Este  a  vendeu  para  Manoel  Soares  da  Silva  Lima  em  1853  conforme 
escritura  de  2  de  Dezembro  de  1853  em  Colônia  Thereza.  Em  05  de 

dezembro de 1899, Manoel Soares da Silva Lima vendeu suas terras a João Fordie 
em escritura lavrada na Villa Ypiranga, da Comarca de Ponta Grossa. Em 20 de 
Julho de 1912  João Fordie vendeu parte da  área para o  Alberto Landsberg em 
escritura lavrada em Cartório da Cidade do Rio de Janeiro que a vendeu para a 
Sociedade  Territorial  Ubá  Ltda  que   por  sua  vez  promoveu  o  loteamento  das 
terras.

E

10 Arquivo de entrevistas com Pioneiros do Jornal Paraná Centro; não publicada.

11 Nivaldo M. Góes. Arquivo particular- registro em  entrevista em mídia para este trabalho.



A primeira descrição do terreno12de 2 de dezembro de 1853 deixa muitas 
dúvidas  sobre  as  divisas  do  imóvel,  deixando  margem  para  que  o  comprador 
mudasse com bem entendesse esses limites. A única coisa que a primeira descrição 
dizia era que o terreno ficava na margem esquerda do rio Ivaí num lugar chamado 
de  Salto  Grande  Isso  possibilitou  que  os  compradores  futuros  ampliassem  os 
limites, no modelo da dívida cantada, o máximo possível ocupando toda a margem 
esquerda do rio Ivaí,  até a confluência com o rio Corumbataí.

Conforme o imposto de transmissão ( siza) que foi pago em 8 de dezembro 
de 1853 na coletoria de Guarapuava, no valor de 28$000( vinte e oito mil de réis ), 
o  terreno  corresponderia  a  uns  sete  alqueires.  Já  o  terreno  de  João  Fordie 
corresponderia a 100.000 alqueires.  Ele vendeu uma parte13  para João Alberto 
Munhoz em 1900 e a outra parte14 de 80.000 alqueires para Alberto Landsberg, em 
1912, que  a revendeu para a STUL em 1929.

A partir de 1913, houve uma série de denúncias contra a ocupação ilegal de 
vastas  extensões  de  terras  em  várias  regiões  do  Estado  do  Paraná.  Sobre  “o 
bendengó do Ubá” 15 as denúncias eram de que os registros do Imóvel Ubá seriam 
fraudulentos a partir de um processo de ampliação da escrituras. Toca Mercer, o 
autor das denúncias, afirmava:

“que era uma adaptação de escrituras ao solo ambicionado, ampliando-se as divisas 
como se fossem de goma-elástica”, ... “que escrituras e cisas anteriores a 1854 não 
faltarão”,  que “  terrenos  que  nunca  foram  habitados,  situados  em  zonas 
remotíssimas que nunca produziram um só grão de cereal, são, como por encanto, ‘  
propriedades particulares’, não sujeitas à legitimação porque tem escritura de venda 
e  siza paga antes  de 1854...  que  as  escrituras que servem de base,  com datas  
remotas,  referem-se  a  lugares  que  nas  respectivas  épocas  ainda  eram 
desconhecidos.”... “Que indivíduos sem direito algum vão se apossando  de áreas 
fabulosamente grandes do nosso território, com o dispêndio apenas de algum selo e 
propinas...”(MERCER, 1978, PG. 75) .

Essas  denúncias  fizeram  com  que  a  Secretaria  de  Obras  públicas  e 
Colonização realizassem uma verificação administrativa e uma perícia judicial que 
comprovou a  adulteração  de  documentos,  bem  como  a  inserção  de  uma  falsa 
transcrição de limites  das posses.  E  a Portaria  nº159,  de 16 de abril  de  1935 
determinou a restauração dos verdadeiros limites dos registros em questão. 

Esse caso demonstra  como ocorria  o processo  de  grilagem de terras  no 
Paraná.  O problema da grilagem de terras no Paraná era tão sério “que em 1940 o 
Interventor Manoel  Ribas afirmou que: ‘precisamos acabar com esses senhores 
feudais’.  Quase toda a área  grilada era ocupada por milhares de posseiros,  os 
quais,  como pioneiros,  desbravaram e  povoaram,  de  fato,  o  Paraná.”  (LAZIER, 
2005, pg.210) 

12  “...um terreno na margem esquerda do rio Ivahy, no lugar denominado Salto Grande descendo de dito Salto pelo rio Ivahy abaixo e 

confrontando com o rio Corumbatahy...” -  Escritura de Venda das terras; 1853;in “Ivaiporã, nossa terra nossa gente”.

13  “ do Salto do Ubá ( ou Salto Grande como é descrito em outras escrituras ) pela margem esquerda do rio Ivaí, abaixo a rumo de Norte até o 

salto do Ariranha, deste salto e do aludido salto do Ubá a rumo sudoeste 80º por duas linhas retas até o rio Corumbataí.”) - Escritura de 

compra e venda; 1900; in relatório do exame pericial sobre o registro de posse lançado às fls. 79 do livro de Registros nº 3 , de Guarapuava.

14  “à margem esquerda do rio Ivaí, começando da barra do Ribeirão do Veado água abaixo e confrontado com o  rio Corumbataí; a Oeste, à 

margem direta do rio Corumbataí; ao sul confrontando com as terras de João Alberto Munhoz entre a barrado Ribeirão do Veado e desemboca 

na margem do rio Ivaí e rio Corumbataí, por uma linha reta magnética de 80º SO”.(12) - Escritura de compra e venda; 1912;in “ Ivaiporã, nossa 

terra nossa gente”.

15 As denúncias sobre “o bendengó do Ubá” foram feitas por Edmundo Alberto Mercer, também chamado Toca Mercer, no jornal“Diário dos 

Campos”  de Ponta Grossa já em 1913. Essas denuncias estão no livro de Mercer, Luiz Leopoldo; Edmundo Alberto Mercer - Toca Mercer,  um 

livro só pra nós, 1978. 



O dicionário Aurélio define grileiro o indivíduo que procura apossar-se de 
terras alheias mediante falsas escrituras de propriedade. Processo que foi muito 
comum na ocupação das terras do Estado do Paraná. 

A Sociedade Territorial Ubá Ltda  adquiriu os 80.000 alqueires de terras do 
imóvel denominado Ubá  16 no dia 31 de maio de 1929 a partir do inventário da 
família Landsberg, isto é, quando as adquiriu esta  estava sob denúncia.

Atividades: 
 Você e sua família possuem algum imóvel? Como foi adquirido?
 Qual o histórico da terra que você e seus pais ocupam? (buscar nos  

documentos da     terra - urbano ou rural)
 Qual o sentido da lei de terras de 1850 e sua regulamentação em 30 

de janeiro de 1954?Que mudanças ela provocou?
 Os  registros  escritos  e  os  relatos  orais,  muitas  vezes,  trazem 

discrepâncias  de informações,  isto  ocorre porque o registro escrito 
obedece  às  regras  da  norma  culta,  e  apresentam  vocábulos 
específicos,  e,  até  de  difícil  entendimento.  Assim  encontre  nos 
documentos que você pesquisou tais vocábulos e observe como eles 
podem  criar  confusões  e  até  ambigüidades,  observe  também  a 
estrutura utilizada nos documentos se seguem uma mesma regra e 
qual?

Os conflitos no processo de regularização das terras

         - Foto do agrimensor Hans Lapuse  e seus acompanhantes- 1952

A
 STUL  foi fundada para a aquisição da Fazenda Ubá, denominada terra inculta e 
que estava em processo de inventário da viúva e sucessores de Alberto Landsberg 
o seu antigo proprietário.  A STUL, fundada em 05 de março de 1929 era uma 
sociedade  civil  por  quotas,  com  sede  na  cidade  de  Cambará,  composta  pelos 
Barbosa, alguns banqueiros e advogados num total de 16 sócios. A administração 
da Sociedade ficou a cargo do Sr. Leogivildo Barbosa Ferraz. 

16

 Conforme a  descrição no Registro Geral de Imóveis e Hipotecas* essas terras tinham os seguintes limites: “entre os rios  Ivahy e 

Corumbatahy e fechada a pesante ou na parte inferior pela confluência destes dous cursos d’água a montante ou na parte superior por uma 

linha recta traçada no primeiro, na barra do Ribeirão do Veado  alcanção o segundo em rumo magnético de oitenta graos sueste, confrontando 

ao Norte e  Leste pelo Rio Ivahy, que a separa de terras do Estado do Paraná da Inspectoria de índios e da Inspectoria do Povoamento do Sólo, 

ao sul pela referida recta magnética que a confina das terras dos sucessores de João Alberto Munhoz, e ao Oeste pelo Rio Corumbatahy...



Os “Barbosa”

 Major Antônio Barbosa Ferraz Junior era um agricultor paulista que se 
estabelecera em Cambará  em 1920,  adquirindo grandes  quantidades de 
terras  desde  1910,  constituindo  a Fazenda Água do Bugre e  a  Fazenda 

Congonhas, onde passou a cultivar café, chegando a um total de Um milhão de pés 
de café. Fundou junto com seus filhos, Leogivildo e Bráulio, que haviam estudado 
na Europa, a Companhia Agrícola Barbosa Ltda. Também em parceria com outros 
fazendeiros paulistas fundou a Companhia Ferroviária Noroeste do Paraná  que 
recebeu a concessão do governo do Estado para a construção da estrada de ferro 
até Cambará17 (para que pudessem fazer o escoamento da produção da Companhia 
Agrícola Barbosa e do Norte Pioneiro  Paranaense através do Porto de Santos.  A 
Fazenda Barbosa Ferraz, que era conhecida até no exterior pela sua exuberância, 
foi alvo do interesse dos ingleses que, antes de adquirirem as terras da região de 
Londrina  fizeram uma proposta  de compra  desta, mas, Antônio Barbosa Ferraz 
recusou  a  proposta.   Outro  fato  que  comprova  o  prestígio  dos  Barbosa  como 
grande produtores de café é que em 1928 o governo do Estado designou o Sr. 
Leogivildo  Barbosa  Ferraz  como  membro  de  uma  comissão  responsável  “para 
organizar os mostruários do café paranaense na grande Exposição de São Paulo,  
commemorativa do Segundo Centenário do Cafeeiro no Brazil”18.

O

O conflito entre a companhia colonizadora e o governo do estado

 Sociedade Territorial Ubá Limitada fora fundada para aquisição da terra 
chamada Fazenda Ubá.  Ora, como foi demonstrada acima, a escrituração 
dessas terras, a partir de 1853 até passar as mãos da STUL em 1929, foi 

fraudulenta e fora contestada definitivamente pelo governo do Estado em 1939. )
A

 A partir do momento em que o governo do Estado contesta o direito de 
posse da STUL, inicia-se um confronto judicial entre eles. Vale lembrar que quando 
os Barbosa adquiriram o imóvel, este já se encontrava numa situação suspeita e, a 
partir de 39 o Estado iria considerar o imóvel Ubá como terras devolutas.  

Só em fins de 1950 é que a STUL e o Estado  chegaram ao seguinte acordo: 

“...ficou  estabelecido  entre  as  partes  contratantes,que  a  fim  de  porem 
termo aos intermináveis litígios, divergências e discussões entre si, com relação ao 
imóvel Fazenda Ubá, os quais cada vez mais se avolumaram, com graves prejuízos,  
tanto para um como para outro... ficando em conseqüência estabelecido e aceito  
irrecorrivelmente que o primeiro outorgante reconhece a improcedência de suas 
alegações  contra  o  domínio  dos  segundos  outorgantes,  reconhecendo  a 
continuidade  de  posse  dos  mesmos,  bem como a  validade das transcrições  do 
referido  imóvel,  desistindo  os  segundos  de  pleitear  qualquer  indenização  do 
primeiro outorgante...”19

 Observa-se  que  houve  um  entendimento  amigável  entre  o  governo  do 
Estado e a STUL e a situação começou a tomar um certo rumo.
 Segundo Onivaldo Mehl Góes, ex-administrador do escritório de vendas de 
terras da STUL, “esse conflito litigioso ficou muito caro para a companhia, que 
para  manter  o  processo  teve  que  angariar  fundos  e  para  isso,  busca  outros 
associados,   chegando  a  um  total  de  37  sócios”20.  Alguns  destes  foram 
remunerados  com  terras.  O  que  deu  origem  a  novas  empresas  colonizadoras 
(QUIEZI,1999,p.2221). Uma delas é a Sociedade Civil Agrícola Lunardelli Ltda.

17 Mensagem de Governo,1921, pg. 66.

18 Mensagem de governo 1928, pg 81.

19 Registro Geral de Imóveis e Hipotecas, Comarca de Guarapuava, em 01 de fevereiro de 1950.

20 Nivaldo M. Góes. Arquivo particular- registro em  entrevista em mídia para este trabalho.

21 A monografia da Professora Simone Quiezi apresenta muitos detalhes interessantes sobre os conflitos existentes no processo de ocupação 

das terras da região do Vale do Ivaí.



Conflitos locais

 impasse  entre  o  Governo  e  a  Companhia  que  durou  mais  de  10  anos 
acabou  gerando  um  clima  de  instabilidade  muito  grande  na  região. 
Enquanto o governo considerava as terras devolutas autorizando a entrada 

de imigrantes, a Companhia dizia que a terra era sua, e intimidava  os imigrantes e 
posseiros com ameaças de despejo. Os colonos acreditavam mais no “papel” do 
Governo  e  contestavam  a  credibilidade  dos  títulos  ofertados  pela  Companhia. 
Prova disso é que, em 1948, Francisco J. Goedert e Ludovico Merico (imigrantes 
catarinenses)  conseguem  junto  ao  governo  do  Estado  autorização  oficial  para 
providenciar a vinda de colonos do Estado de Santa Catarina, e a partir do qual 
vieram 200 famílias, que se estabeleceram na região. 

O

Outro elemento importante para se entender os conflitos é a presença de 
um advogado, Roberto Barroso Filho, o “Barrozinho” como era conhecido, que se 
dizia defensor dos posseiros quando afirmava que os posseiros tinham direito e 
que ganhariam a causa e ainda incentivava os imigrantes a adquirirem terra do  
Estado e não da Companhia Ubá.

 Os imigrantes foram chegando, principalmente os catarinenses.  Fizeram 
suas casas, plantaram suas roças... e, a Companhia os avisava de sua ilegalidade, 
ameaçando retirá-los se não comprassem a terra STUL.

Esses desencontros deixavam a  população  com medo de comprar terra 
tanto do Estado e  como da Companhia. As pessoas “não tinham a certeza de que o 
negócio  seria  realmente  legalizado.  Foi  onde  muitos  foram  embora.  Por 
insegurança ou por medo,” afirma o imigrante Porfírio Mendes de Góes22.
Mesmo com o fim do litígio entre Companhia e o Governo a situação permanece 
instável, pois os posseiros, depois de tantos anos de incertezas não acreditavam 
nos administradores da Companhia. 

  Agora,  porém,  a  STUL  tinha  respaldo  do  Governo  do  Estado  e  o 
pronunciamento favorável do Juiz da Comarca de Pitanga( 21/01/1951) para impor 
o seu direito de propriedade.23 

Mas o  clima de  hostilidade  foi  de  fato  aumentando com as ameaças de 
despejo. Ocorreram emboscadas de ambas as partes; Os posseiros e imigrantes 
resistindo e a companhia cumprindo a “ordem de despejo”.

A STUL mantinha um “corpo” policial criado especificamente para fazer o 
serviço  de  “limpeza  da  terra”.  O  depoimento  de  Laurindo  G.  dos  Santos  que 
trabalhava para  a STUL diz  tudo:“O meu serviço era  tirá  o  povo.  Primeiro eu 
avisava, dava um tempo... ou comprava ou saía... mas, no meu serviço não teve 
morte porque a gente negociava, mas teve morte sim.”24. Um outro relato trata da 
existência de três pistoleiros de fora, de Pitanga, que eram contratados pela STUL 
para fazer o “serviço sujo”.

 Quando  os  colonos  se  recusavam  a  comprar  a  terra  da  Companhia  e 
cultivavam o  milho  assim mesmo,  esta  envia  a  sua  “polícia”  que  tudo  destrói. 
Vários relatos confirmam estes fatos: 
“...chegavam nas casas e iam logo colocando todos para fora, jogavam as pessoas 
em baixo de árvores, colocavam fogo nos ranchos, em paióis de milho, cortavam a 
roça verde e matavam as criações, era muito feio...”25.
 “O  fato  aconteceu  nas  proximidades  do  Arapuã.  Eles  saíram  daqui  e  foram 
queimar a casa de uma família que residia naquele local. O homem fez uma tocaia  
para esperar a polícia na estrada e,  quando ales chegaram próximo da casa, o 
homem atirou e, inclusive, matou um dos policiais; nisso os homens largaram os 
animais e saíram correndo.”26 

22 Porfírio Mendes de Góes, depoimento em Arapuã conta sua História, p.49.
23 Ivaiporã – Nossa terra nossa gente,1994, p. 13.
24 Laurindo Gonsalves dos Santos em entrevista gravada para esta pesquisa.
25 Nair Verônica Brizola, depoimento em Arapuã conta sua História, pg.54.    

26 Benedito Souza Leite em depoimento ao Jornal Paraná Centro.



A “revolução”: Confronto e Intervenção do Estado:

Fonte: material do Projeto Sesquicentenário - Os sertanejos - Guerra do Contestado (1912-1916). Acervo Museu Paranaense (Curitiba-PR). 

 agravamento da crise  em 1952 levou  a chamada “revolução” ou a “revolta 
dos  posseiros”,  que  foi  um  movimento  dos  posseiros  e  colonos  para 
negociar com os proprietários da STUL.O
 Foi marcado um encontro com os proprietários da STUL.  Enquanto cerca 

de 450 posseiros e colonos aguardavam a chegada dos representantes da STUL, 
apareceu de surpresa um batalhão da Polícia Militar do Estado com 180 homens 
muito bem armados,  que  desarmou todos os posseiros.  O imigrante José L.  de 
Faria afirma que  “uma cilada foi armada para pegar o ‘momento’ dos posseiros.  
Um pessoal disse para os posseiros que a polícia estava lá para ajudá-los e não era  
preciso  agredir  os  policiais...  com isso  a  ‘captura’,  ou  seja,  a  polícia,  pôde  se 
infiltrar no meio dos posseiros, dominá-los e depois tomar os ‘momentos’(armas) 
de todos”27. 

 Este fato faz parte da memória coletiva da região. Todos os que estiveram 
lá  e  também  os  que  não  estiveram,  de  uma  maneira  ou  de  outra  se  sentem 
participante  pois,  foi  marcante  na  história  da  região.  É,  portanto  um  marco 
histórico e foi fundamental para que pouco a pouco os conflitos na região fossem 
diminuindo  para  o  estabelecimento  de  uma  ordem,   que  favorecia  a  empresa 
colonizadora. 

Atividades:
 O  Estado  intervém  em  favor  da  STUL  e  promove  o 

restabelecimento da ordem. Qual o sentido dessa ordem?
 Pesquise  sobre  a  guerra  do contestado representada pela  foto 

acima e compare com os conflitos do vale do Ivaí observando as 
semelhanças e diferenças entre elas. 

 O texto que você leu está cheio de aspas. Por que? É sempre a 
mesma que regra que determinam seu uso? 

odemos  concluir  que  o  Estado  e  a  colonizadora  se  unem  dentro  de  um 
projeto único de desenvolvimento do Paraná onde os interesses  se aliam 
prevalecendo-se  sobre os  interesses  do  paranaense,  que  concebe  a  terra 

como  um  espaço  de  vida  e  de  trabalho.  O  conceito  de  propriedade  burguês 
prevaleceu sobre o conceito caboclo.  A terra deixou de pertencer a quem nela 

P
27 José Lourenço de Faria, depoimento em Arapuã conta sua história, pg 30.



trabalha para se tornar uma mercadoria e perder o vínculo com o trabalho e a 
produção. 

Esse debate sobre o  conceito de propriedade continua presente ainda hoje 
com a  presença do Movimento  dos  Sem Terra.  O MST defende   uma reforma 
agrária  onde  a  terra  deve  cumprir  a  sua  função  social  que  é  a  de  produzir 
alimentos.  

O processo de ocupação das terras de Ivaiporã e região foi, com certeza, 
conflituoso. Assim,  o  papel  da  história  é  o de  perceber  nas  ações  e  relações 
estabelecidas no passado a compreensão do presente e integrando-as como parte 
de uma memória comum, bem como perceber a dinamicidade da vida onde os 
conflitos  culturais,  étnicos,  de gênero e  de interesses  individuais estão sempre 
presentes  pois,  trata-se  de  um  processo  humano.  Essa  visão  integradora  do 
passado favorece um olhar sobre o presente e o futuro numa perspectiva histórica.

E agora, foi reforma Agrária, posse ou grilagem?

 E como está a distribuição de nossas terras hoje? E A reforma agrária hoje? E a  
ocupação da “8 de abril”?

Vale mais uma história, vale outra pesquisa.
 
E outras indagações sobre esta história podem ser feitas por que o presente sempre  
oferecerá um novo olhar sobre o passado e quanto mais olharmos para o passado mais  
condições teremos de caminhar para o futuro.
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