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PORECATU 
              

Nesta terra roxa e fértil 
Já teve sangue e muita dor 

A luta por sua posse 
Foi palco de pavor 

 
Posseiros, fazendeiros e grileiros 
Chegaram para ocupar esta terra 

E da ocupação desordenada 
Veio a luta, o conflito, a guerra 

 
E nesta disputa bruta 

Muitos encontraram a morte 
Para o vencido a injustiça 

A lei do vencedor foi mais forte.

 
1- INTRODUÇÃO 
 

Você sabia que em Porecatu já houve uma guerra? Você com certeza já estudou sobre 

várias guerras existentes em muitos lugares, mas certamente desconhece esta, que foi um 

dos maiores movimentos armados pela posse da terra na história do Paraná. E estudá-la 

nos ajuda a compreender não só a ocupação do Norte do Paraná, mas também a própria 

história de lutas ocorridas no nosso país. 

 Portanto, a partir de agora, convido você a entrar na história do município de Porecatu. 

Venha conhecer a chamada “Guerra de Porecatu”, saber dos motivos que levaram a este 

conflito. Mas você sabe o que é uma guerra? Existe diferença entre guerra, luta e conflito? 
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 Que tal começarmos os nossos estudos com um pouco de arte? Para tanto proponho que você se 
reúna com seus colegas em grupos e montem uma maquete sobre sua cidade. Ou se preferir poderá 
desenhar ou fotografar a cidade e montar um painel com as fotos para apresentar em sala de aula. 
Use a sua criatividade! 
. 

                                                                            ATIVIDADE 1ATIVIDADE 1ATIVIDADE 1ATIVIDADE 1    

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

2- LOCALIZAÇÃO: 

 
www.ipardes.gov.br/mapoteca/mapoteca.php 

 
Antes de iniciarmos a nossa viagem no tempo é importante localizarmos a 

região a que estamos nos referindo. 

Porecatu localizá-se no Norte do Paraná, portando uma área total de 292 Km2, 

sendo a área urbana de 89 Km2. Limitando-se ao Norte com o Estado de São Paulo, 

Taciba. Ao Sul com Florestópolis, a Leste com Alvorada do Sul e a Oeste com 

Centenário do Sul. 

Sabia que Porecatu pertencia ao município de Sertanópolis?  

Pois é, as terras hoje ocupadas pelos municípios de Porecatu, Florestópolis, 

Alvorada do Sul e Centenário do Sul pertenciam ao município de Sertanópolis. 

Em 1947 Porecatu desmembrou-se de Sertanópolis, constituindo-se como 

município e foi elevado a comarca em 1948, sendo que a instalação da mesma se deu 

em 1949. 

A região de Porecatu era formada por cinco municípios: Porecatu, 

Florestópolis, Alvorada do Sul, Centenário do Sul e Mirasselva. Após 1950 o 

município de Porecatu também foi desmembrado para a formação de outros 

municípios. 
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                 PESQUISA 
 
Você sabia que no início Porecatu era um lugarejo que se chamava Brasília? Então vamos 
realizar a seguinte pesquisa sobre Porecatu: 
a) Por que a cidade não continuou com o nome de Brasília? 
b) Quando e porque recebeu o nome de Porecatu? E qual o significado da palavra Porecatu?  
c) Quem é considerado o fundador de Porecatu? Fale sobre ele: 
d) Quando é comemorado o aniversário da cidade? E qual é a idade oficial de Porecatu? 
 

   

 
 
 
 

 
 

 
3-A QUESTÃO DA TERRA 
 
A colonização de Porecatu se iniciou em 1940, sendo que o primeiro requerimento de 

legitimação de posse da maior parte do município data de 29 de fevereiro de 1891; 

denominado de Fazenda Floresta ou Ribeirão Vermelho. Tais terras permaneceram na sua 

totalidade incultas até 1940, denominadas pelos seus requerentes como Grilo Ribeirão 

Vermelho. Estes requerentes efetuaram inúmeras vendas de terras a terceiros, gerando uma 

superposição de títulos da região. Mas o que significa colonização? 

 
 
 
 

 

“No início da década de 40, o então interventor do Paraná, 
Manoel Ribas, mandou lotear 120 mil hectares de terras 

devolutas, pertencentes, na época, a Porecatu, hoje espalhadas 
pelos Municípios de Centenário do Sul, Mirasselva, 
Florestópolis, Jaguapitã e Guaraci. O objetivo era o 

desenvolvimento mais acelerado da região. Para tanto, fez 
publicar em órgãos de divulgação nacional anúncio de terras 

gratuitas, de primeira qualidade, para quem derrubasse a mata, 
plantasse, produzisse, pagasse impostos e nelas vivesse, no 

mínimo, por seis anos: após o que o outorgado receberia o título 
definitivo de propriedade. Diante do anúncio, não foram poucos 

os pequenos lavradores que acreditaram e vieram para a área, 
como não faltaram especuladores de todos os níveis. 

Sabedores da existência das terras de ninguém, grandes 
proprietários avançaram sobre elas de forma desordenada, o 

mesmo acontecendo com inúmeros pequenos lavradores. Nem 
tudo, porém, eram terras devolutas. Havia muitas propriedades 
particulares, devidamente, escrituradas. Na extensão da mata 

virgem que cobria a região, tornava-se impossível distinguir estas 
das terras devolutas de que o governo falava. Como 

conseqüência, o local transformou-se num caos.” (SILVA, 
Joaquim Carvalho in “Terra roxa de sangue” ) 

 

 

 No início as iniciativas governamentais de colonização da área privilegiava a 

concessão de terras, mediante compra a companhias particulares a quem se transferiam os 

encargos e a responsabilidade da colonização. Mas essa iniciativa ao invés de resultar na 
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                                                                        AAAATIVTIVTIVTIVIDADE 2IDADE 2IDADE 2IDADE 2    

 

colonização da terra,acabou por formar grandes latifúndios improdutivos. Por isso o governo 

começou a incentivar a colonização da área para ocupá-la e desenvolvê-la. 

 A colonização de Porecatu foi realizada através da expansão da fronteira agrícola do 

Estado de São Paulo, como um prolongamento das áreas mais novas de café do referido 

Estado, vindo para Porecatu, colonos e pequenos sitiantes paulistas. 

Com a saída de Manuel Ribas do poder e a entrada do novo governador Moisés  

Lupion  esta situação veio a se agravar, principalmente porque as autoridades faziam doações 

dessas terras de forma indiscriminada a políticos e amigos, desrespeitando com isso os 

compromissos do governo anterior de titulação dessas terras a quem nelas estivesse 

trabalhando e produzindo, por mais de seis anos. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
4- A CHEGADA DOS POSSEIROS A PORECATU 

  
A chegada dos posseiros à terra se processou 
em três etapas: com a investigação das áreas a 
serem ocupadas pelos chefes de famílias; a 
vinda dos membros adultos masculinos das 
famílias para a limpeza das terras, a 
construção dos ranchos e moradias; e por fim, 
a vinda das mulheres e filhos menores. A área 
era delimitada perante os outros posseiros e a 
justiça para reivindicar sua propriedade. 
 

Quando os posseiros chegaram a região de 
Porecatu tinham como objetivo claro a 
propriedade da terra, a segurança do seu 
trabalho autônomo, a fartura e o 
enriquecimento. Dessa forma, além da 
policultura que servia como abundância na 
mesa familiar, visavam produzir o melhor 
produto para o mercado, que na época era o 
café. 
 

 
Procure no dicionário o significado das palavras destacadas que você acabou de ler. 
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Posseiro: Indivíduo que está na posse legal de imóveis, ou que, pela posse 
material, adquirirá direito de propriedade. 
 

  
Assim que chegavam já estabeleciam com o 
comerciante  local vínculos que eram 
fundamentais para a sobrevivência da família, 
seja em relação a hospedagem inicial, seja 
pela compra de mercadorias mais urgentes, 
criando assim um sistema de crédito. Era o 
comerciante a testemunha nos processos, 
porque sabiam a data de chegada dos 
posseiros a região 

 

O trabalho familiar era a base da produção 
na economia dos posseiros.Às mulheres 
cabia além do trabalho doméstico, o 
cuidado com hortas e pequenas criações, 
gerando uma espécie de indústria de auto-
consumo.. Também realizavam trabalho 
agrícola nas famílias com poucos membros 
trabalhadores masculinos. O único produto 
que vendiam no comércio no início eram os 
suínos. 
 

 
 Você sabe o que é um posseiro?  
 
  

 
 
  

Pois bem, o que hoje você vê nos noticiários sobre o MST (movimento dos sem terra), 

é parecido com o movimento que os posseiros fizeram em Porecatu no que se refere à questão 

da luta pela terra. Isso porque tanto os posseiros que estiveram em Porecatu, quanto os 

envolvidos no MST lutaram e lutam pela posse da terra.Vamos ver como se deu a ocupação 

destes “Sem Terra” do passado, ou seja, dos posseiros em Porecatu? Será que existe 

semelhança entre eles? 

 Por que será que esses posseiros vieram para Porecatu? 

 Os posseiros se estabeleceram na região de Porecatu a partir de 1940. A maior parte 

deles vieram do Estado de São Paulo. Sendo motivados pela necessidade de expandir terras 

próprias, no caso dos pequenos proprietários e a aspiração de obter terra própria, no caso dos 

colonos e a melhora nas condições de vida. 
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 Esses posseiros paulistas que vieram para a região de Porecatu tiveram como ponto de 

referência a divulgação feita por companhias privadas em São Paulo no sentido de incentivar 

a compra de lotes no Norte do Paraná. As levas posteriores de posseiros foram atraídas pela 

vinda de uma família de empresários paulistas para a região, os Lunardelli. As notícias de 

que, além das terras das companhias e das terras dos Lunardelli, havia terras devolutas que o 

governo daria a quem se dispusesse a torná-las produtivas, foram fatores de atração que 

direcionaram as migrações para a parte do município de Porecatu. A migração visava a fartura 

e posteriormente o enriquecimento, planejando inclusive a atividade básica para o mercado 

com essa finalidade, ou seja, o café; tanto os fazendeiros paulistas, como os posseiros vêm em 

busca de terras férteis para essa cultura. 

  

5- FAZENDEIROS, GRILEIROS E POSSEIROS: O CONFLITO 
 
 A ocupação da terra em Porecatu pelas grandes fazendas teve no café a sua atração 

básica para a região. A partir de 1941 instalam assim uma economia típica de extensão da 

cafeicultura paulista. Muitos proprietários eram cafeicultores em São Paulo e vinham para 

novas terras em busca de terras propícias à cultura cafeeira. 

 Muitos fazendeiros ignoraram propositadamente a ocupação ilegal de suas terras por 

posseiros, muitas vezes inclusive incentivando tal ocupação, como forma de compensar a falta 

de capital para investir na fase de derrubada da mata e no preparo da terra, pois as 

propriedades eram muito grandes e necessitava-se de uma quantia considerável de capital para 

se fazer as benfeitorias necessárias nas terras.Dessa forma, os posseiros derrubavam as matas, 

ocupavam a terra, faziam as benfeitorias, preparavam as terras para o plantio, plantavam e 

conseqüentemente valorizavam a terra pela sua ocupação. E então os fazendeiros usavam dos 

meios legais para expulsá-los das suas propriedades, colhendo os benefícios realizados em 

suas terras pelos posseiros.  

 Ricardo Lunardelli, um cafeicultor tradicional iniciou a colonização em larga escala 

nas terras de Porecatu, na antiga Fazenda Floresta. Sendo que, para a formação das fazendas 

incentivava a vinda de trabalhadores rurais que se tornaram formadores e colonos de café. 

 Com a abertura de estradas as terras da região foram mais valorizadas e a partir de 

1947 a ocupação da terra se expandiu de forma mais acelerada em Porecatu. Esse surto de 

valorização levou a um aumento dos negócios imobiliários e à formação de grandes 

propriedades na área sobrepondo títulos legais aos direitos de inúmeros posseiros.  
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 Quando chegaram a Porecatu, os posseiros tiveram garantia da propriedade das terras 

devolutas, enquanto que os fazendeiros obtiveram o título das mesmas posteriormente. 

Portanto, os posseiros tinham documentos comprovando estarem nas posses antes dos 

fazendeiros, mas com a mudança de governo ocorrida em 1946, houve uma grande confusão 

no que se refere à questão das terras, principalmente no Norte do Paraná. 

 A violência foi predominante na região devido a dificuldade na negociação entre 

fazendeiros e posseiros, sendo que os fazendeiros chegavam a contratar pistoleiros para 

expulsar os posseiros. Os grileiros também tinham jagunços para a mesma finalidade. 

 A grilagem na sua maioria envolvia terras devolutas (do poder público) e também as 

terras ocupadas pelos posseiros. Os grileiros na maioria dos casos usavam a falsificação de 

documentos, sendo os posseiros as principais vítimas desse processo. O que é um grileiro? 

 

 
  

   

Os posseiros já estavam na terra há 
muitos anos, tinham desbravado a 
mata, construído seus ranchos, suas 
hortas, criação de animais e 
plantações de café em produção. 
Mas estavam ameaçados de serem 
expulsos de suas terras, sem 
qualquer indenização por grileiros, 
jagunços e a polícia. E a violência 
foi usada de forma marcante para 
assustar e despejar estes ocupantes 
da terra. 
 

Policiais e jagunços para expulsar os 
posseiros das terras, prendiam 
membros das famílias, chegando nas 
propriedades e matando animais, 
destruindo os ranchos, as plantações 
e além de acabarem com tudo ainda 
os ameaçavam de morte, isso quando 
não o faziam de fato. Alguns 
trabalhadores foram mortos diante da 
própria família. 
 

O lema de muitos jagunços era: 
“despejar, espancar, violentar e 
matar os posseiros que encontrasse 
pela frente.” Chegavam nas posses 
e destruíam tudo,torturavam, 
matavam e violentavam mulheres e 
filhas de posseiros. Alguns 
andavam em bandos exibindo as 
armas para intimidar.Os posseiros 
não tinham segurança e se sentiam 
ameaçados por eles. 
 

Grileiro: Aquele que procura apossar-se de terra(s) alheia(s) mediante falsas 
escrituras de propriedade. 
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Os conflitos na região se intensificaram no governo de Moisés Lupion  ( 1946 – 1951), 

isso porque os protegidos do governo vendiam lotes já ocupados, sendo que os compradores 

acabavam tendo em mãos documentos endossados pelo próprio governador, e como tal mais 

valiosos que aqueles que os posseiros possuíam. E para tomarem posse da terra expulsavam 

os trabalhadores usando de violência se necessário fosse, além do auxílio da ação da polícia. 

 

6- O PCB E A ORGANIZAÇÃO DA RESISTÊNCIA ARMADA DOS POSSEIROS 

 A pressão feita por fazendeiros, grileiros, jagunços e a própria polícia para que os 

posseiros desocupassem a terra era violenta, resultando na organização dos posseiros para 

defenderem seus direitos, contando para isso com a ajuda do PCB.Essa ajuda foi bem vinda, 

já que eles não tinham mais a quem recorrer. Mas você sabe o que é um partido político? Sabe 

o que significa Comunismo?  

   

O PCB se envolve no conflito e 
consegue conscientizar os 
posseiros para a defesa de suas 
posses, tentando primeiramente os 
meios legais e só depois as armas 
caso não fossem respeitados os 
seus direitos. Para tanto faziam 
reuniões com os posseiros onde a 
situação era discutida e 
procuravam encontrar soluções 
para a situação. 
 

A formação dos grupos armados se 
inicia em 1948. Para isso o “partidão”, 
como era conhecido o Partido 
Comunista na época, manda pessoal 
especializado ao local para organizar 
militarmente os posseiros, ensinando-
os a usarem adequadamente as armas, 
granadas e aprenderem táticas de 
guerrilha. Também ensinavam a 
resistência física,onde faziam amplas 
caminhadas forçadas pela mata. 
 

Membros do “partidão” percorriam 
toda a região fazendo o 
levantamento geográfico para 
mapearem os pontos estratégicos 
para a montagem dos acampamentos 
de operação, onde poderiam 
enfrentar os jagunços e a Polícia, 
estabelecendo esquemas para a 
manutenção dos grupos, com roteiro 
de abastecimento de alimentos aos 
resistentes. 
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O trabalho de conscientização da 
luta também era realizado pelos 
posseiros nas estradas, onde os 
mesmos paravam os motoristas 
para discutirem e difundirem a 
idéia da luta armada pela posse da 
terra. Para impedir o avanço 
militar na área, os grupos 
construíam trincheiras nas 
principais estradas. E não ficavam 
parados em um único lugar, por 
isso construíam ranchos no mato. 
 

Com a orientação do PCB formaram-
se as ligas camponesas, onde os 
posseiros obtiveram apoio dos 
comerciantes e mascates para 
passarem informações importantes,  
isso porque eles pagavam suas dívidas, 
ao passo que os jagunços a serviço dos 
grileiros aproveitavam-se da 
impunidade e os assaltavam. Estas 
ligas cumpriram um papel importante 
de solidariedade ao movimento 
angariando a simpatia de todo o país. 
 

O serviço de informações montado 
foi de suma importância para a 
guerrilha. Neste serviço estavam os 
estafetas, que eram homens simples, 
muitos já tinham sido posseiros e 
também sofrido perseguições.Eles 
levavam aos posseiros informações 
sobre a movimentação de tropas na 
cidade e região, além das ordens 
superiores do partido e o  
abastecimento de alimentos. 
 

 

7- A GUERRA 

 Para auxiliar no movimento foi enviado a zona de conflito pelo PCB, Celso Cabral de 

Mello, o “capitão Carlos”, como ficou conhecido, o mesmo veio  a mando de Luiz Carlos 

Prestes, secretário geral do PCB. O “capitão Carlos” chegou à região de Porecatu em 1950, 

onde deveria fazer um relatório da situação. Cabia a ele organizar politicamente o movimento. 

 Quando Bento Munhoz da Rocha Netto assume o governo do Paraná ( 1951 – 1955 ), 

com planos contrários aos dos posseiros e do PCB, que visava a desapropriação da região 

conflagrada o que poderia comprometer a continuidade do movimento. Como primeira 

iniciativa nomeia uma comissão de terras para tratar dos litígios, a qual reuniu dezenas de 

posseiros promovendo “acordos“, os quais na sua maioria não foram aceitos por confrontarem 

com o programa dos sete pontos do PCB. Tal programa foi encaminhado ao governador, o 

qual previa:  

 
 
 
 

“...entrega imediata das posses aos primeiros posseiros, além dos títulos de propriedade e a distribuição 
gratuita das terras griladas aos camponeses pobres (...) Pagamento das indenizações para os posseiros de 
prejuízos causados por fazendeiros, jagunços ou a polícia (...) Reconhecimento dos direitos dos trabalhadores 
do campo em ligas, associações, uniões ou qualquer tipo de organização com o objetivo de defenderem os 
seus direitos e reivindicações”.  (FELISMINO, Pedro P.Folha de Londrina, 1985) 
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 Os posseiros foram instruídos para não aceitarem acordos com a Comissão de Terras, 

caso os Sete Pontos não fossem atendidos. Essa posição radical dos dirigentes do partido na 

região acabou por impedir que fosse realizado um acordo amigável com a comissão, onde 

poderiam ter recebido terras em outras regiões. Como os posseiros envolvidos no movimento 

não fizeram acordos com a comissão de terras, começou a ser planejado um cerco militar em 

todo o Norte do Paraná.  

O movimento devido a má atuação do “capitão Carlos” estava desarticulado, com 

muitas deserções. E para piorar a situação em 17 de junho de 1951, ele acaba sendo preso pela 

polícia e para se libertar da prisão denuncia todo o esquema de resistência, delatando 

companheiros, a quantidade de armamentos e os locais estratégicos de atuação, o que traz 

como conseqüência o fracasso do movimento. E como recompensa por sua “colaboração” na 

delegacia, ele acaba por conseguir fugir de Porecatu em 24 de agosto de 1951, sem que fosse 

perseguido, o que levou a suspeita de que ele teve sua fuga facilitada. 

  

Os grupos armados intensificaram suas 
ações na área de conflito e conseguiram 
várias adesões de posseiros que ainda 
não haviam aderido ao movimento. 
Invadiam fazendas com o objetivo de 
conscientizar seus trabalhadores da 
luta.Promovendo também a expulsão 
de administradores e jagunços da área e 
ninguém mais podia trabalhar nas áreas 
por eles controladas. Para amedrontar 
famílias de trabalhadores contratados, à 
noite escondidos no mato, atiravam 
para furar os  baldes dos poços 
d’água.Os disparos, além de fazerem 
muito barulho, obrigavam as mulheres 
a incômodas tarefas de tampar os furos. 
 

A decisão do governo em enviar uma 
expedição de soldados fortemente 
armados, se deu após a recusa dos 
posseiros em fazer um acordo amigável 
com a Comissão de Terras do Governo. 
Em Porecatu e região se intensificou a 
movimentação de tropas da polícia 
militar, atuando nas principais estradas 
para evitar a fuga dos posseiros. Mas o 
clima entre os policiais era de medo e 
incertezas, já que temiam as emboscadas 
e violência armada que eram rotina na 
região.O objetivo destes soldados era 
intimidar os posseiros e dar mais poder a 
fazendeiros e grileiros. 
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Neste momento crucial do conflito, o 
“capitão Carlos” decide mudar o 
objetivo da luta, tentando métodos 
contrários ao do partido e dos próprios 
posseiros.Planejou inclusive um assalto a 
um banco, o qual acabou não se 
concretizando, pois teria transformando os 
humildes camponeses em bandidos Sua 
orientação radical acabou por assustar 
os posseiros, já que partia da idéia de 
que tinham que lutar com armas não só 
pela posse da terra, mas pela tomada do 
poder. Tal radicalização enfraquece o 
movimento, gerando assim um 
ambiente de insegurança, tanto pela 
pressão do governo como pela 
desarticulação dentro dos grupos 
armados, com conseqüentes  fugas de 
posseiros integrantes dos grupos 
armados. Muitos ficaram descontentes e 
desconfiados e acabaram abandonando a 
luta. 
 

A presença maciça da polícia na região 
levou os posseiros a articularem 
esquemas para fugirem do cerco. Muitos 
haviam abandonando o movimento e não 
estavam mais lutando para suas posses e 
sim para fugirem.Estavam cansados e 
desiludidos. E na fuga chegavam a deixar 
tudo para trás, inclusive armas e 
munição.Para alguns a fuga não foi fácil, 
chegaram a ficar vários dias na mata 
famintos,cansados e maltrapilhos.Muitos 
chegaram a ser  presos, mas acabaram 
libertos depois.Afinal eram apenas 
humildes trabalhadores que só queriam 
lutar pela terra e não para tomar o poder, 
como queria o PCB. Posteriormente uma 
parcela desses posseiros foi assentada em 
outros locais do Paraná, embora tivessem 
recebido terras inferiores, ao passo que os 
grileiros receberam as de melhor 
qualidade 

  
 
 
  
 
 
 
 

A luta pela posse da terra em diversas partes do país, deixou e ainda deixa seus rastros de 

violência social. Compreender estas lições do passado é imprescindível para se entender as do 

presente. 

 

 

“A “guerra” terminou com a presença maciça da Polícia. Mas é repetida inúmeras vezes, ainda que em 
proporções muito mais tímidas e em pontos diferentes do Brasil. Não há dúvida: os homens, mulheres e 
crianças que brigam hoje por fatias de terras, são os mesmo do passado. Mudam-se os nomes, os locais, as 
datas (...).Mas há paciência por um fio, há corpos cansados, há foices afiadas e, para muitos , já não há 
quase nada a perder.” (Pedro Paulo Felismino – Jornal Folha de Londrina).  
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                      DEBATE 
 
Por que esta “guerra” ficou esquecida por tanto tempo? E na cidade de Porecatu por que ela 
não é comentada? Qual o principal motivo do seu fracasso? Por que para o governo era mais 
favorável o esquecimento deste conflito? E o PCB não gosta de falar sobre seu envolvimento 
nesta guerra, e também prefere o esquecimento, por quê? Quem foram os vencidos e os 
vencedores desta guerra?  
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