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Dados pessoais: 
 
Autor – Cássia Regina Soares Cardoso 
Estabelecimento – Colégio Estadual Bento Mossurunga. Ensino Fundamental, Médio e 
Normal. 
 
Especificação do conteúdo: 
 
Ensino – Médio 
Disciplina – História 
Eixo – Relações de Poder 
Conteúdo – Colonização da Região de Umuarama 
 
*Recurso de Expressão 

Problematização do Conteúdo  
 
Chamada 
“Estudar uma região, mais do que um fim... é apenas um começo...” 
 
 Estudar a colonização da região de Umuarama pode inicialmente parecer estudar um 
tema muito restrito, interessante apenas aos que a habitam nela. No entanto, o estudo de 
questões regionais ou locais podem contribuir para estudos mais abrangentes à medida que 
confirma ou nega aspectos muitas vezes generalizados, podendo ainda fornecer elementos de 
comparação para estudos de outras regiões e instigar novas pesquisas. 

A escolha deste tema surge do fato de que, por vezes, a colonização da região Norte do 
Paraná, especialmente as partes que se referem ao Norte Novo e Norte Novíssimo e neste, 
principalmente o Norte Novíssimo de Umuarama, ser identificada como a ação da Companhia 
de Terras Norte do Paraná/Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. 

A questão inicial que se coloca então é a seguinte: essa região foi colonizada 
exclusivamente pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná?  
 Se observarmos um mapa, presente em muitos livros de História do Paraná, onde 
aparecem as áreas colonizadas por esta empresa, fica claro que a resposta para a questão 
anterior é a de que não, a região não foi colonizada exclusivamente pela Companhia 
Melhoramentos Norte do Paraná. 
 Como se deu, então, a colonização das áreas que não lhe pertenciam?  
 Delimitar um “espaço” para essa investigação não é tão fácil quanto parece, já que o 
conceito de região é em si, um objeto de análise.  

Para iniciar então este estudo, falar em “região” de Umuarama passa a ser falar da 
delimitação espacial feita pelo IBGE para fins estatísticos, que levou em consideração os 
limites político-administrativos e o conceito de organização do espaço, denominada 
“microrregião de Umuarama”. Este é nosso ponto de partida. 
 A microrregião de Umuarama abrange uma área que conta atualmente com 21 
municípios e está localizada no Noroeste paranaense. Os municípios que a compõe são: Alto 
Paraíso, Alto Piquiri, Altônia, Brasilândia do Sul, Cafezal do Sul, Cruzeiro do Oeste, 
Douradina, Esperança Nova, Francisco Alves, Icaraíma, Iporã, Ivaté, Maria Helena, Mariluz, 
Nova Olímpia, Perobal, Pérola, São Jorge do Patrocínio, Tapira, Umuarama e Xambrê. 
 Com este “pano de fundo”, as questões vão sendo colocadas: 



 Quando se deu a ocupação oficial desta região? Havia povos indígenas nesta região? O 
que aconteceu com eles? Em que contexto a colonização aconteceu? O que diziam as leis? 
Quais eram os interesses envolvidos? 
 Respostas para essas perguntas vão surgindo a partir da leitura dos estudos realizados 
sobre a colonização do Norte Novo que fornecem as características do contexto político e 
econômico e da leitura de estudos locais que nos permite tecer o quadro das empresas que 
atuaram na região. 

Priorizando as relações de poder que se estabeleceram, os elementos presentes neste 
OAC, pretendem dar subsídios para uma análise da colonização da região de Umuarama. 
 
*Recursos de Informação 
Sugestões de Leitura 

 
Título: Colonização e Desenvolvimento do Norte do Paraná. 
 
 Livro publicado para comemorar o cinqüentenário da Companhia de Terras Norte do 
Paraná, depois Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, escrito pelo jornalista Rubens 
Rodrigues dos Santos.  

Traz um resumo de toda a ação da Companhia – desde a sua implantação como 
companhia inglesa até o ano do cinqüentenário, já nacionalizada. É o relato, sob o ponto de 
vista da Companhia (CTNP/CMNP) de sua ação no Paraná. 
Referência: 
COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANÁ. Colonização e 

Desenvolvimento do Norte do Paraná. Publicação comemorativa do cinqüentenário da 
Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. São Paulo: Editora Ave Maria, 1975.  
 
Título: Os pioneiros do Capital 
 

Traz um estudo sobre o surgimento e transformação dos produtores agrícolas do Norte 
Novo enquanto fronteira agrícola aberta entre 1920 e 1960. 

Analisa as condições sociais econômicas e políticas que constituíram o pequeno 
produtor em outras regiões do Estado e sua formação no Norte Novo, contemplando a política 
de terras, as concessões e as empresas colonizadoras. 
Referência: 
LOPES, Ana Yara. Os pioneiros do Capital. São Paulo. 1982. Tese (Mestrado em História) – 
FFLCH. Universidade Estadual de Campinas, 1983. 
Parte desta tese está disponível no sítio: 
http://66.102.1.104/scholar?hl=pt-
BR&lr=&q=cache:bCJ0JfgagsYJ:nourau.strong.com.br/document/get.php/33/dissertacao_ana
yara.pdf+terras+paranaenses 
Acesso em 23/01/2008 
 
Título: Legislação Política e Fundiária no Estado do Paraná (1889-1945) 
 

Aborda a legislação e a política fundiária do Estado do Paraná, na conjuntura nacional 
a e suas determinações em relação às terras devolutas e às concessões de terras a empresas 
particulares. 

As notas trazem referências de obras cuja leitura é sugerida para o aprofundamento de 
temas citados no texto. 
Referência: 



PRIORI, Ângelo A. Legislação Política e Fundiária no Estado do Paraná (1889-1945). In III 
Seminário Internacional de História “Instituições, Fronteira e Política na História Sul-

Americana”, set. 2007, Maringá. Anais... Maringá: UEM, 2007. CD-ROM. 
 
 
 
 
Título: Certeza de lucro e direito de propriedade: o mito da Companhia de Terras Norte 
do Paraná 
 
 Apresenta uma análise do discurso da Companhia de Terras Norte do Paraná, depois 
Companhia Melhoramentos Norte do Paraná enquanto um discurso mítico e seus elementos 
estruturais: sua destinação histórica; sua missão de interesse público; a ação dos pioneiros e 
seu exemplo de reforma agrária.    
 Para isso analisa textos que apresentam a visão da Companhia sobre si e a visão dos 
outros sobre a Companhia.  
Referência: 
TOMAZI, Nelson Dacio. Certeza de lucro e direito de propriedade: o mito da Companhia de 
Terras Norte do Paraná. Assis, 1989. Dissertação (Mestrado) - Departamento de História, 
UNESP. 
 
Título: Norte do Paraná: história e fantasmagorias 
 

Faz uma análise do discurso "Norte do Paraná", buscando questionar ou relativizar 
algumas idéias contidas neste discurso.  

Entre as idéias analisadas estão: a (re) ocupação (expressão usada pelo fato da terra já 
estar ocupada na época da colonização) das terras no Norte do Paraná como prolongamento 
da cafeicultura paulista; a região como um vazio demográfico; a figura do pioneiro como “o 
personagem” da (re) ocupação; e a identificação da (re)ocupação da região norte-paranaense 
com as atividades da Companhia de Terras Norte do Paraná/Companhia Melhoramentos 
Norte do Paraná. 
Referências: 
TOMAZI, Nelson D. Norte do Paraná: história e fantasmagorias. Curitiba. 1997. Tese 
(Doutorado em História) – Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes Universidade Federal 
do Paraná.  
TOMAZI, Nelson D. Norte do Paraná: história e fantasmagorias. Curitiba: Aos Quatro 
Ventos, 2001. (publicação) 
 
 
*Recursos Didáticos 
Paraná 

 
Título: A colonização na região de Umuarama  
 
 Tradicionalmente, a divisão do Norte do Paraná é apresentada em três espaços 
distintos: o Norte Velho, ou Norte Pioneiro, localizado no nordeste do Estado; o Norte Novo, 
região compreendida entre o rio Tibagi até as proximidades de Maringá e o Norte Novíssimo, 
que se estende das proximidades de Maringá até as barrancas do rio Paraná. 

Junto com essa divisão, a idéia de uma colonização em etapas que se sucederam e a 
identificação do processo de ocupação e povoamento do Norte Novo e Novíssimo com a ação 
da Companhia de Terras Norte do Paraná, depois Companhia Melhoramentos Norte do 
Paraná é muito comum em livros, revistas, periódicos e na memória dos seus habitantes. Fatos 



que estão presentes na chamada história oficial, construída pela memória coletiva e reiterada 
por historiadores. 
 Não quero negar a amplitude da ação desta companhia, com certeza a CTNP/CMNP 
foi a empresa que adquiriu e loteou a maior quantidade de terras na região do Norte, mas não 
foi a única. Anteriormente à sua presença o processo de ocupação já estava acontecendo e 
paralelamente à ela, outras companhias e o próprio governo promoveram o loteamento de 
terras na região. Sem esquecer a presença dos índios, dos posseiros e dos grileiros. 
 Alguns historiadores (dentre eles, muitos paranaenses), têm analisado criticamente o 
discurso oficial, buscando resgatar a memória dos excluídos e colocando em debate, aspectos 
considerados ‘verdades absolutas’ em relação a este processo. 
 No entanto, talvez por generalizações ou por serem consideradas de menor relevância 
ou abrangência, algumas informações não são veiculadas.  
 Por isso, ocupo este espaço com informações, que apesar de ainda precisarem de 
aprofundamento, podem nos permitir uma visão mais abrangente da ocupação do Norte 
Novíssimo, em especial, a região de Umuarama. 

A colonização iniciou-se por onde hoje se encontra o município de Cruzeiro do Oeste, 
mas especificamente no bairro Cafeeiros, com loteamento sob responsabilidade do governo 
estadual até a sua emancipação política em 1954, quando os lotes urbanos passaram para o 
domínio da prefeitura. 

Além da ação direta do Governo do Estado, que se deu também nas áreas de Alto 
Piquiri e Brasilândia do Sul, várias empresas colonizadoras agiram na região, podendo-se 
verificar a diversidade na forma das concessões efetivadas pelo Governo. 

A Companhia Melhoramentos Norte do Paraná esteve presente, porém sua ação 
restringiu-se à área onde hoje estão os municípios de Umuarama e Perobal. 

As terras compradas por esta empresa na região não constavam do primeiro montante 
adquirido do governo do Estado entre 1925 e 1927. Elas foram adquiridas em meados da 
década de 40, de terceiros, sendo uma área de 30.000 mil alqueires, correspondente apenas a 
uma parte dos municípios citados.  

A imobiliária paulista Byngton recebeu do governador Moysés Lupion, como 
pagamento por obras da Estrada de Ferro Central do Paraná, em 1948, terras que colonizou 
dando origem às cidades de Altônia, Pérola, Esperança Nova e Xambrê. 
 A Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná Ltda (Sinop), criada em 1948, adquiriu a 
gleba Atlântica, onde fundou a cidade de Iporã.  

Na década de 1950, Sociedade Colonizadora Paraná Ltda, conseguiu oficializar junto 
ao governo, a posse das terras que em 1924 foram dadas ao empreiteiro Geniplo dos Santos 
Pacheco, como pagamento do Estado do Paraná pela construção de um trecho da estrada que 
liga Ponta Grossa a Guarapuava, cerca de 26 mil alqueires, cuja colonização ainda não havia 
iniciado. 
 A área que pertencia inicialmente à Sociedade Colonizadora Paraná Ltda é aquela 
onde hoje estão os municípios de Maria Helena, Douradina e Tapira.  A área hoje ocupada 
pelo município de Nova Olímpia foi adquirida de terceiros, passando a compor o patrimônio 
dessa empresa.  

A região de Francisco Alves foi dada em concessão a Ibrahim Abud Neto, cedidas por 
Moysés Lupion.  
 Por volta de 1960, a Companhia Brasileira de Imigração e Colonização - COBRINCO 
promoveu a colonização da Gleba Vila Alta, onde hoje se localiza o município de Alto 
Paraíso, Icaraíma e Ivaté. Essa empresa estava ligada ao Banco Bradesco.  

As terras onde hoje está o município de Douradina foram adquiridas por Antônio 
Lustosa de Oliveira, deputado estadual, numa permuta com o governo do Estado. A região foi 
colonizada pelas famílias de seu sobrinho, Antonio Lustosa de Freitas e de Mariano 
Rodrigues.  



A Colonizadora Rio Bom estabeleceu na região, no final da década de 50, um 
loteamento que deu origem ao município de Tapira. 

A Colonizadora Mariluz demarcou e comercializou lotes urbanos e rurais, que deram 
origem ao município de Mariluz. 

O município de Cafezal do Sul originou-se dos 18000 alqueires, adquiridos do Estado 
do Paraná pela Colonizadora Cafezal. 

Cabe lembrar que, a empresa Sinop, bem como Ibrahin Abud, foram responsáveis 
também pela colonização de glebas localizadas fora da região de Umuarama. 
 Estes dados fazem perceber que a colonização desta região aconteceu num período em 
que o capitalismo havia transformado a terra em ‘mercadoria’, a compra e posterior 
loteamento, visavam a obtenção de lucro. Os interesses envolvidos neste processo eram 
diversos, as concessões merecem um olhar mais atento, buscando compreender que critérios 
eram utilizados, que acordos eram feitos entre Governo e concessionário, enfim, que relações 
de poder se estabeleceram. 
 

Referências: 
IBGE. Documentação territorial do Brasil. In: Biblioteca do IBGE, disponível em 
http://biblioteca.ibge.gov.br/. Acesso em 30/01/08 
FERREIRA, João Carlos Vicente. O Paraná e seus Municípios. Maringá: Memória Brasileira, 
1996. 
OLIVEIRA, Sandra Mara Prado de, FAZOLIN, Rita de Cássia. O município de Maria 

Helena. Prefeitura Municipal de Maria Helena, 1998. 
RODRIGUES, Ari; (et al). Cruzeiro do Oeste : origens e formação.Curitiba: Secretaria de 
Estado da Cultura e Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste, 2000. 
RODRIGUES, Maria Augusta de Oliveira. Nova Olímpia – colonização, desenvolvimento 
rural e problemas ambientais. (monografia – especialização em geociências aplicada ao meio 
ambiente), Maringá, 1997.  
TOMAZI, Nelson D. Norte do Paraná: história e fantasmagorias. Curitiba. 1997. Tese 
(Doutorado em História) – Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes Universidade Federal 
do Paraná.  
 
 
* Imagens 

 
Título: Mapa da microrregião de Umuarama com as áreas de atividade das 
colonizadoras, segundo a divisão municipal atual. 
 
 Mesmo apresentando a divisão político-administrativa atual dos municípios da 
Microrregião de Umuarama, este mapa favorece a percepção de que a região foi espaço de 
ação do Estado, de diversas empresas e de particulares em seu processo de colonização. 



 
 

Mapa da Microrregião de Umuarama. Traz a área de abrangência da atuação das companhias 
colonizadoras e outros responsáveis pela colonização da região observando os limites atuais 
dos municípios. 



*Sítios 
Título: Municípios Paranaenses: origem e significados de seus nomes 
 
Endereço indicado:  
http://www.prdagente.pr.gov.br/arquivos/File/municipios_origens_e_significados.pdf 
 

Este link remete a uma parte do sítio do Projeto “Paraná da Gente”, da Secretaria de 
Cultura cujo objetivo é valorizar, divulgar, discutir e preservar a cultura paranaense. 

Um componente interessante para o tema deste trabalho é o caderno 5 - “Municípios 

Paranaenses: origem e significados de seus nomes”, que apresenta a origem dos nomes e um 
breve histórico de cada um dos 399 dos municípios paranaenses, numa pesquisa feita por João 
Carlos Vicente Ferreira. Apesar de bastante simplificada, a obra fornece elementos que 
podem ser utilizados como “provocadores” para outras pesquisas ou como “curiosidades” 
sobre os municípios. 
Acesso em 23/01/08 
 
Título: Biblioteca do IBGE 
 
Endereço: 
http://biblioteca.ibge.gov.br/ 
 
 A Biblioteca do IBGE foi criada com a fusão dos acervos da Biblioteca do Instituto 
Brasileiro de Estatística e Instituto Brasileiro de Geografia. Com um amplo acervo, permite 
através do link “documentação territorial do Brasil” e da busca pelo nome do município, 
acesso aos dados disponíveis sobre o município desejado. 
 O problema é que os dados apresentados sobre a história dos municípios nem sempre 
são acompanhados das fontes utilizadas para adquiri-los. O que empobrece o material 
enquanto fonte de pesquisa historiográfica. 
 
Título: Enciclopédia dos povos indígenas – os Xetá 
 
Endereço indicado: 
http://www.socioambiental.org/pib/epi/xeta/xeta.shtm  

 
O Instituto Socioambiental (ISA) é uma associação criada em 1994 e qualificada como 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) desde 2001, e incorpora o 
patrimônio material e imaterial do Programa Povos Indígenas no Brasil do Centro Ecumênico 
de Documentação e Informação (PIB/CEDI) e o Núcleo de Direitos Indígenas (NDI) de 
Brasília.  

Em seu site, encontra-se a Enciclopédia dos Povos Indígenas - produzida pelo ISA, a 
partir da ajuda de seus colaboradores e seu amplo acervo de documentos, imagens e mapas. 
Tem o objetivo de tornar disponível o conhecimento sobre os povos indígenas do Brasil, seus 
costumes, mitos, rituais, organização social, língua e outros aspectos culturais, políticos e 
econômicos.  

Para o tema deste OAC, são interessantes as informações sobre os Xetá e as indicações 
de outras fontes de pesquisa. 
Acesso em 23/01/08 
  
 
 
 
 



Título: Uso dos solos paranaenses 
 
Endereço indicado: 
http://www.ipardes.gov.br/website/usodosolo/viewer.htm 

 
O IPARDES – Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social tem suas pesquisas 

concentradas nas áreas social, econômica e meio ambiente do Paraná. Está vinculado à 
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPL). 

Traz um riquíssimo material de pesquisa.  
Para o conteúdo deste OAC uma seção muito interessante é a de mapas interativos, 

onde podemos encontrar um mapa intitulado “usos dos solos paranaenses” – com o qual é 
possível fazer uma comparação entre a utilização do solo em 1950 e 2001.  
Acesso em 23/01/08 
 
 
*Sons e Vídeos 

 
Título: Quem são os Xetá? 
 
Referência:  
PARANÁ, Secretaria de Estado da Cultura. Quem são os Xetá? Produção e execução: Museu 
Paranaense, Secretaria de Estado da Cultura e CELEPAR – Companhia de Informática do 
Paraná. Curitiba, 2000. 1CD-ROM. 
 
 Os índios Xetá representam a presença mais antiga ainda viva na região de Umuarama, 
tendo resistido por, pelo menos 100 anos após as primeiras notícias de sua existência, 
permaneceram ocultos, sendo contatados pelos colonizadores quando já estavam à beira do 
extermínio. 

O território por eles habitado é conhecido como Serra dos Dourados, principalmente 
entre os rios Ivaí e seus afluentes, o Indoivaí e o 215, o rio das Antas, o do Veado, o 
Tiradentes e o córrego Maravilha.  

Apesar de alguns contatos entre os Xetá e os brancos acontecerem antes de 1945, os 
contatos começaram a ser mais freqüentes a partir de 1950 devido a presença de mais colonos 
e ao desmatamento. 

Nessa época, o Serviço de Proteção ao Índio – SPI, enviou várias expedições à procura 
dos Xetá. Numa delas, em 1955, encontram os últimos grupos Xetá, um na fazenda Santa 
Rosa, nas imediações do córrego do Peroba, afluente da margem direita do Indoivaí, e outro 
no interior da mata.  
 Foi grande a violência contra os Xetá, expulsos de seu habitat, separados do seu povo 
e do convívio com a sua cultura.  

Hoje, os Xetá sobreviventes vivem em reservas Kaingáng: posto indígena de Rio das 
Cobras; Posto Mangueirinha; Posto de São Jerônimo; Posto de Marrecas. Alguns vivem fora 
de áreas indígenas e outros têm paradeiro desconhecido. 
 

O CD – “Quem são os Xetá?” – editado pelo Museu Paranaense e Celepar 
(Companhia de Informática do Paraná), foi lançado pela Secretaria de Cultura em 2000.  
Utilizando grande parte do acervo cinematográfico de Vladimir Kozák, o Cd trás trechos de 
música Xetá; pequenos trechos de filmagens e informações importantes sobre a história dos 
Xetá. 
 
Informações sobre a obra e aquisições: 



Museu Paranaense. Praça Generoso Marques, s/nº. Centro. Curitiba, PR. 80520-280. Tel. 
(01441) 3225595, fax (01441) 2225824. 
http://www.pr.gov.br/museupr/ 
 
*Notícias 

 
Título: Ferrovia Cianorte-Guaíra 
Fonte: Jornal Umuarama Ilustrado de 21/01/08 
 

No início do século XX, a Companhia ferroviária São Paulo-Paraná tinha a concessão, 
tanto do Estado de São Paulo quanto do Estado do Paraná para construir uma ferrovia ligando 
Ourinhos-SP a Guairá-PR, na fronteira com o Paraguai. 

A ligação Ourinhos-Cambará, no Paraná, foi concluída em 1928. No entanto, a falta de 
capitais levou à venda da concessão a empresários ingleses da Paraná Plantations, em 1928, 
da qual a Companhia de Terras Norte do Paraná era subsidiária no Brasil. 

A ferrovia beneficiaria de imediato a compra de terras no Norte do Paraná pela 
Companhia de Terras Norte do Paraná, pois viabilizaria o escoamento da produção para o 
porto de Santos. 

De posse dos ingleses, a Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná estendeu seus 
trilhos até Apucarana, em 1943.  

Após a sua nacionalização foi incorporada à Rede Viação Paraná-Santa Catarina e 
seus trilhos chegaram a Maringá em 1954 e a Cianorte em 1973. 

O transporte é imprescindível para o escoamento da produção, investir em ferrovias 
foi uma alternativa encontrada na época da colonização do Norte Velho e do Norte Novo, mas 
o interesse em construí-las deu lugar às rodovias, que passaram a ter prioridade nas políticas 
de governo em relação às vias de comunicação e transporte na região de Umuarama.  
 Hoje a idéia de ferrovias como meio de transporte eficiente e viável, principalmente no 
transporte de mercadorias, é retomada pela iniciativa privada e pelo poder público regional. 
 
Transcrição da Reportagem: 
Cianorte-Guaíra 
Ministro simpatiza com ferrovia 
 
Ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes reconheceu que a ferrovia é importante para o transporte 
da produção agrícola do país 
 
Umuarama 
Cleverson E. Zanquetti 
 

Após receber reivindicações de empresários e lideranças do setor agrícola da região, na manhã 
de ontem, no Gabinete do prefeito Luiz Renato de Azevedo, o ministro da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Reinhold Stephanes, simpatizou com a construção da ferrovia Cianorte-Guaíra. Ele 
reconheceu que a linha férrea é importante para a região e consiste em melhorias na infra-estrutura do 
país.  

Stephanes se prontificou a trabalhar para a reativação da ferrovia em Cianorte e, 
posteriormente, à expansão até Guaíra, passando por Umuarama. Embora se estenda dos portos de 
Santos e Paranaguá até Cianorte, atualmente a ferrovia é usada apenas até Maringá. O trajeto até 
Guaíra já está traçado, agora basta autorização para que os ferros sejam trilhados. 

"Precisamos melhorar os transportes. As ferrovias são boas alternativas", sintetizou.  
Para o prefeito de Cianorte Edno Guimarães, pelo fato de ser de iniciativa privada a Cianorte-

Guaíra pode começar a operar em poucos anos. "Hoje as principais rodovias que ligam o Noroeste do 
Paraná ao Mato Grosso do Sul e escoa a safra destas regiões até os portos estão insuportáveis. A 
tendência é que o trânsito aumente e a situação piore", alertou. 



Luiz Renato explicou que a agricultura é um baluarte para o Noroeste, sendo assim, a visita do 
ministro significa grandes oportunidades. "Todos os prefeitos estão unidos para pensar o 
desenvolvimento regional e sabemos que esse desenvolvimento depende de uma ação conjunta 
envolvendo produtores, governos municipais, estaduais e, principalmente o federal", concluiu. 

 
http://www.ilustrado.com.br/noticias.php?edi=021207&id=00000018 
(Acesso em 21/01/08) 
 
*Destaques  
 
Título: Em busca da preservação do que restou na destruição provocada pela 
colonização 
 

A microrregião de Umuarama, durante o processo de colonização, foi palco da 
destruição ambiental que não respeitou seus componentes naturais nem seus habitantes.  
 A mata foi derrubada para dar lugar às plantações, a madeira muitas vezes era 
queimada, pois sua oferta era maior do que a demanda existente. Os animais que habitavam a 
mata desapareceram.  
 Os Xetá, habitantes da região, foram expulsos, transportados para destinos ignorados, 
suas crianças foram capturadas e obrigadas a viver entre os brancos, afastados de seu povo e 
de sua cultura.  
 Hoje, restam apenas oito integrantes puros da tribo Xetá, que, com seus descendentes, 
sonham com a demarcação de uma área indígena na região de Umuarama. 
 A natureza também luta pela sobrevivência, o Parque Nacional de Ilha Grande, 
criado em setembro de 1997, com áreas dos Estados do Paraná e mato Grosso do Sul é 
resultado do esforço daqueles que lutaram pela proteção das ilhas, várzeas e ecossistemas 
associados ao rio Paraná.  
 
 
Informações sobre o Parque Nacional de Ilha Grande – encontradas no sitio do IBAMA 
Disponível em: http://www.ibama.gov.br/siucweb/mostraUc.php?seqUc=106 
Acesso: 23/01/08 
 
Unidade: PARQUE NACIONAL DE ILHA GRANDE 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA UNIDADE 
Preservar, conservar e melhorar as condições ecológicas da área do Parque e o bem estar das populações 
abrangidas; proteger o último segmento do rio Paraná e ecossistemas associados, contribuindo para a 
manutenção da a diversidade biológica, especialmente às espécies da fauna e da flora endêmicas e ameaçadas de 
extinção e seus habitats e os sítios arqueológicos, além disso contribuir para que a sociedade discuta e conheça 
os processos de gestão e proteção dos recursos naturais, dentre eles o uso racional do solo e os métodos de 
zoneamento ambiental. 
ÁREA DA UNIDADE 
108.166,00 (ha) 
ASPECTOS CULTURAIS E HISTÓRICOS 
Antecedentes Legais 
O caminho para a proteção das ilhas, várzeas e ecossistemas associados ao rio Paraná passou pela iniciativa dos 
municípios paraenses do entorno da unidade, que criaram APAs municipais, as quais posteriormente se 
integraram. Estimulados pelo ICMs ecológico, estes municípios desenvolveram modelo exemplar de gestão 
ambiental compartilhada, com a criação do CORIPA (Consóricio Intermunicipal para a Conservação do 
Remanescente do Rio Paraná e Áreas de Influência). Aos esforços municipais somaram-se os do estado do 
Paraná, através da criação do seu Instituto Ambiental (IAP), que em 1994 criou a Estação Ecológica Estadual de 
Ilha Grande. Paralelamente a estes esforços, pesquisadores da Universidade Estadual de Maringa propuseram o 
reconhecimento pela UNESCO, de Reserva da Biosfera, com área núcleo entre a foz dos Rios Ivinhema e 
Amambaí (MS). Em 1997, o grupo formado pelo IBAMA, IAP e CORIPA, designado para estudar e propor a 
criação de unidades na região, indicaram a criação do Parque. 
Aspectos Culturais e Históricos 



As propostas de proteção ambiental da região datam do século passado. A região é caracterizada pela existência 
de sítios históricos e arqueológicos de excepcional relevância para a compreensão da ocupação humana no sul do 
Continente Americano, incluindo-se as áreas de ocupação dos índios Xetá, considerados extintos, reduções e 
cidades jesuíticas (índios Guarani) que remontam ao Século XVII, insuficientemente estudados e carentes de 
proteção. O nome da unidade foi escolhido levando em consideração o mais significativo acidente geográfico da 
região, no caso a Ilha Grande ou de Sete Quedas. 
 
Reportagem do Jornal Umuarama Ilustrado de 28/01/08 – sobre a demarcação de terras 
indígenas na região de Umuarama. 
Disponível em: 
http://www.ilustrado.com.br/noticias.php?edi=190406&id=00000016 
Acesso em 28/01/08 
 
Dia do Índio 
Avança a extinção da tribo Xetá 
Um integrante do grupo morreu e a índia que morava em Umuarama foi embora da cidade com a filha 
Umuarama 
Osmar Nunes  

 
Com a morte do índio Tikuen, no final do ano passado, sobraram oito integrantes puros da 

tribo Xetá. Eles sonham com a demarcação de uma área na região de Umuarama, onde foram 
descobertos e massacrados no meio do século passado, mas o processo caminha a passos, cada vez 
mais, lento. Nem a índia Maria Rosa Brasil Tiguá, 55 anos, está mais na cidade de Umuarama. Ela 
vendeu uma casa no bairro Arco Íris e foi embora com a família. O assessor de Assuntos Indígenas da 
Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo Estadual, Edívio Batisteli, disse ontem ao Ilustrado, 
que ainda sonha com o reagrupamento da tribo. 

Para amenizar os impactos, uma proposta tramita na Assembléia Legislativa do Paraná e 
sugere que o governo, ao demarcar uma área para os índios pague pelas benfeitorias e pela terra. Pela 
legislação federal atual, o governo não precisaria pagar pela terra, apenas pelas benfeitorias. Foi 
justamente esse item que deixou apavorados os donos de propriedades rurais na região do distrito de 
Serra dos Dourados, quando o Governo Federal anunciou a disposição de criar uma gigantesca reserva 
indígena naquela localidade. 

Hoje os defensores dos índios trabalham com hipóteses mais modestas. Eles defendem que os 
governos estadual ou federal destine uma ou duas fazendas para reunir os Xetá e pague pela terra e 
benfeitoria. Com isso, a proposta pode ganhar a simpatia regional e acabar com a resistência que foi 
criada com a notícia anterior.  

O problema é que, segundo Batisteli, de 1989 pra cá, nenhuma área foi demarcada pela União 
no Paraná para ser entregue aos índios. “A terra é uma dívida que a região de Umuarama tem com os 
Xetá e um ponto de honra para quem está diretamente ligado com a causa indígena”, comentou o 
assessor.  

Além de não conseguir a terra para os 8 sobreviventes e seus 71 descendentes, os Xetá ainda 
vêem a tribo desaparecer aos poucos. Vítima de um aneurisma cerebral, morreu no fim do ano o 
caciquei Tikuen, um dos principais líderes do grupo. A tribo, genuinamente paranaense, foi 
praticamente extinta durante a colonização do Noroeste do Paraná, principalmente na região de 
Umuarama. O primeiro contato dos xetá com a civilização aconteceu durante o avanço da colonização 
e do plantio das lavouras de café. Há pouco mais de 50 anos eles viviam no estágio da pedra lascada. 
As atividades da tribo se caracterizavam pela coleta na natureza e pela caça, sendo também grande 
consumidora de erva-mate. O contato com os brancos foi violento, mas a etnia ainda guarda tradições 
culturais. Porém, a língua não foi registrada. Apesar de sua importância cultural, ela passa pela 
mesmas dificuldades de outras tribos e nações indígenas espalhadas pelo país. 



*Recursos de Investigação   

Investigação Disciplinar 

 
Título: Políticas Governamentais e Legislação de Terras – alguns aspectos  
 
 Num processo de colonização, em cujos relatos, muitas vezes, evidencia-se apenas a 
relação com o avanço da cafeicultura no Paraná e com a ação da Companhia de Terras Norte 
do Paraná/Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, novos elementos poderão ser 
considerados se observarmos e analisarmos outros aspectos. 
 Um destes aspectos é a legislação referente à questão da terra. O que dizia a lei? Ela 
foi respeitada? Como eram realizadas as concessões? Qual o interesse do Estado em conceder 
a particulares o direito de colonizar estas terras? 
 Eis alguns elementos que podem ajudar nesta análise: 
 Desde a Constituição republicana de 1891 o domínio das terras devolutas cabia ao 
Estado.  
 A Lei estadual n.º 68, de 1892, publicada pelo então presidente do Estado do Paraná, 
Francisco Xavier da Silva,  

dispunha sobre os serviços de registro, validação, legitimação, venda, 
aforamento e discriminação de terras, bem como definia os princípios básicos 
de colonização de novas áreas, por empresas nacionais ou estrangeiras. Essa 
Lei estabelecia ainda, que as terras devolutas situadas dentro dos limites do 
Estado do Paraná e de propriedade do Governo, só podiam ser adquiridas por 
compra (respeitando o disposto no art. 64 da Constituição Federal) ou pela 
transmissão de seu domínio útil sob a forma de aforamento. (PRIORI, 2000, p. 
68) 

 Em 1907, o governo do Estado editou o Decreto n.º 218, estabelecendo as principais 
regulamentações para o serviço de colonização no Estado do Paraná. Apesar desse decreto 
estabelecer o tipo de colonização destinado a imigrantes estrangeiros, abria a possibilidade 
para a instalação de núcleos coloniais brasileiros. 
 A Lei Estadual n.º 820, de 1908, autorizou o Poder Executivo a medir em lotes as 
terras devolutas, podendo vendê-los aos posseiros antigos. Acreditavam assim que, no prazo 
de dois anos todas as posses com cultura efetiva e moradia habitual estariam legitimadas.  
 O Presidente da Província em 1916,  Caetano Munhoz da Rocha, através da Lei n.º 
1642, que tinha como objetivo facilitar a demarcação de lotes requeridos diretamente do 
Estado para assentar trabalhadores nacionais e estrangeiros, trouxe um grande impulso para a 
colonização do Estado. 
 Esse sistema de concessões foi regulamentado em 1922. Empresas compravam terras 
devolutas em transações diretas com o Estado e tornavam-se revendedoras. O governo porém, 
reservava para si o direito de cancelar as concessões quando não fossem cumpridos os prazos 
estabelecidos para cada etapa da colonização. 
 Em 1928, foi criado o DTC – Departamento de Terras e Colonização, no Estado do 
Paraná, vinculado à Secretaria de Estado da Agricultura, Viação e Obras Públicas, “órgão 
especializado e voltado para questões relativas às questões fundiárias e colonização”. 
(PRIORI, 2000, p. 76).  "O DTC passou por várias alterações quanto à sua vinculação 
administrativa, tornando-se, em 1952, autarquia diretamente subordinada ao governador, 
situação que persistiu até o início dos anos 70”. (LOPES, 1982, p.84)  
 Várias glebas de terras devolutas foram então concedidas a particulares, 
principalmente na região entre os rios Paranapanema, Tibagi e Ivaí. A mais importante dessas 
concessões foi feita à Companhia de Terras Norte do Paraná, que iniciou o projeto de 
colonização da região Norte em 1929. 
 Na década de 1930, grandes áreas no Estado estavam em processo de litígio. O 
resultado foi a anulação de várias concessões, principalmente pelo descumprimento de 
cláusulas contratuais e pela inoperância.  



 O Decreto n.º 800, de 1931, foi o mais importante de uma série de decretos que 
procuraram regulamentar a política de terras no Estado nos anos imediatos à intervenção 
federal e o primeiro onde não consta a concessão de terras a particulares como forma de 
empreender a colonização. Ao se referir aos particulares, colocava em aberto à revalidação 
dos títulos provisórios ou definitivos emitidos para os colonos adquirentes. No que se refere 
ao “concessionário”, o define como sendo qualquer comprador de terras do Estado, fossem 
essas terras devolutas ou não, podendo ser ainda ocupante ou comprador de um lote colonial.  
 Compradores de terras devolutas ou ocupantes são igualados em quase todas as 
condições. Possibilitando assim, ao “posseiro” o direito de solicitar um lote de terra ao 
Estado. 
 O requerimento de terras seguia algumas regras: o lote teria no máximo 200 hectares; 
num preço mínimo de dezoito mil réis por hectare; necessitava apresentar documentos 
comprobatórios da existência de moradia habitual e cultura efetiva no prazo de dois anos; e 
realizar o pagamento integral do preço da área de terra solicitada, também em dois anos. 
 Segundo LOPES (1982) o interessado no lote enviaria um requerimento ao Governo, 
indicando a área e, na medida do possível, a sua exata localização; o Departamento de Terras 
remeteria o requerimento ao Comissário de Terras e este deveria afixar os editais pelo prazo 
de 30 dias na sede do imóvel, na do município e do distrito onde se localizava o lote, com a 
finalidade de receber protestos e reclamações das pessoas interessadas. Após o prazo, o 
Comissário devolveria a petição para o Departamento de Terras, que deveria encaminhá-la ao 
respectivo Secretário de Estado para receber o despacho do Governo. Caso fosse deferido o 
pedido, o requerente deveria efetuar o pagamento da terça-parte do total da área concedida, no 
prazo de quatro meses; o requerente receberia um título provisório, seguindo a medição do 
lote. No caso do não pagamento, o requerente perderia a oportunidade de tornar-se 
proprietário. O título definitivo de domínio seria recebido após ser sentenciado pelo Governo 
e comprovada a cultura efetiva e a moradia habitual, além do pagamento dos dois terços 
restantes do preço total da área. 
 A Constituição Federal de 1934 previa a possibilidade do usucapião, apesar de 
limitado a 10 há e proibido nas terras públicas, o que foi reiterado em diversos decretos nos 
anos posteriores.  

No final de 1934 “o governo atualizou as normas para a fiscalização das concessões e 
dos contratos relativos à colonização. O mesmo aconteceu em 1935, em relação à legislação 
das concessões de 1916.” (LOPES, 1982, p. 92)  
 O Regulamento de Terras ou consolidação Beltrão, de 1934, reduziu as áreas e os 
prazos para a legitimação de posses, estabeleceu a atualização constante de novos preços para 
as terras devolutas, deu ênfase à cobrança do imposto territorial rural, criado em 1922 e que, a 
partir deste regulamento, estaria ligado a qualquer transação com terras. 
 Em 1939, os Decretos Estaduais n.º 8.198 e n.º 8.568, do Interventor Manuel Ribas, 
governador do Paraná, autorizavam a Secretaria de Obras Públicas, Viação e Agricultura a por 
em prática a colonização em terras devolutas do Estado, passando para o mesmo a 
responsabilidade de organizar diversos núcleos e colônias oficiais. Tal medida objetivava 
reprimir a localização desordenada e espontânea dos que se dedicavam às atividades agrícolas 
e diminuir a incidência dos “grilos”, preservando o patrimônio territorial público da 
devastação e sistematizando a ocupação das terras públicas. 
 A colonização não foi monopolizada pelo Estado, algumas empresas continuaram os 
serviços de colonização, como a Companhia de Terras Norte do Paraná e empresa do 
Engenheiro Gutierrez Beltrão. 
 As medidas tomadas pelo Interventor Manuel Ribas estavam relacionadas a “Marcha 
para o Oeste”, do governo de Getúlio Vargas, que objetivava a ocupação do Norte e do 
Centro-Oeste do país, considerados grandes espaços vazios, através de projetos de 
colonização em terras públicas, favorecendo a criação de pequenas propriedades. 



 Enquanto as questões sobre a Reforma Agrária tomavam espaço nas discussões por 
todo o país, a Constituição Federal de 1946 introduziu uma severa inovação em relação à 
desapropriação rural determinando a prévia e justa indenização em dinheiro para o imóvel 
desapropriado. Esse fato intensificou as discussões sobre a Reforma Agrária que aconteciam 
em todo o país. 
 Vários projetos relativos à Reforma Agrária foram apresentados e discutidos no 
Congresso Nacional. A apresentação desses projetos refletia a preocupação com a Reforma 
Agrária, diante da crise que se apresentava no campo, em âmbito nacional (êxodo rural, falta 
de empregos e investimentos financeiros), da crescente insatisfação e organização do 
trabalhador rural no Brasil. 

Apesar de haver um consenso em relação à necessidade de mudanças na política de 
terras, este não existia na definição do que seria a Reforma Agrária. 

Entre as “definições” que se colocavam, os governadores, Moysés Lupion (1947/50 – 
1955/60) e Bento Munhoz da Rocha Neto (1950/55) acreditavam que  

realizar a Reforma Agrária era, antes de tudo, incentivar e promover a 
colonização das terras devolutas do Sudoeste, Oeste e Noroeste do Estado, por 
migrantes nacionais vindos, sobretudo, dos estados do Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina. (MYSKIW, 2002, p. 60) 

 E, apesar de denúncias como a de favoritismo na ordem dos processos de concessões; 
comércio de requerimentos despachados; barateamento sem justificativa do preço das terras; 
rasuras, arrancamento e substituição de folhas nos processos de terras; desrespeito a divisão 
das glebas em pequenos lotes coloniais e ao direito de posse aos que comprovavam moradia 
habitual e cultura efetiva como era determinado por lei, as concessões continuaram e, foi 
nesse contexto que se deu a colonização da região de Umuarama.  
 
Referências: 
LOPES, Ana Yara. Os pioneiros do Capital. São Paulo. 1982. Tese (Mestrado em História) – 
FFLCH. Universidade Estadual de Campinas. 
TOMAZI, Nelson Dácio. Norte do Paraná: história e fantasmagorias. Curitiba. 1997. Tese 
(Doutorado em História) Universidade Federal do Paraná. 
MYSKIW, Antonio Marcos. Colonos, Posseiros e Grileiros: conflitos de terra no Oeste 
paranaense – 1961/66. Niterói: UFF/INIOSTE, 2002. (pós-graduação em História) 
PRIORI, Ângelo A. Origens históricas da propriedade da terra no Estado do Paraná. In: 
 A Revolta Camponesa de Porecatu. Tese (Doutorado em História) UNESP, 2000. 
 
 
*Proposta de Atividades 
 
Título: Organizando e analisando documentos 
 

O trabalho com documentos favorece a compreensão de que o conhecimento histórico 
é construído, resultante da interpretação do Historiador a partir das fontes que analisou. 
Assim, o conhecimento histórico pode ser reinterpretado a partir da análise de outras fontes. 

Para que o trabalho favoreça uma interpretação mais verídica dos fatos é necessário 
que o professor procure apresentar documentos de diferentes origens, numa tentativa de 
oferecer uma visão mais abrangente do tema. 
 
Encaminhamento: 
1. Escolher um tema específico, delimitando um espaço físico e temporal (neste caso, a 

Colonização da microrregião de Umuarama – de 1950 a 1975); 
2. Problematizar o tema.  



- Ex. 1: Como era a vida dos primeiros habitantes da região? Que dificuldades encontraram 
para sobreviver? Todos prosperaram? Tiveram todos os mesmos recursos de sobrevivência? 
Como chegavam até aqui? O que faziam em caso de doença? Como eram suas casas? 
- Ex. 2: Quem foram os colonizadores destas terras? De quem as adquiriram? Como as 
adquiriram? Como pagaram por elas? O que encontraram quando chegaram? Tinha outras 
pessoas morando nas terras? (obs. Entenda-se aqui, colonizadores como os que chegaram com 
o loteamento das terras) 
3. Dividir a turma em grupos, estipulando a cada grupo um tipo de fonte a ser pesquisada; 

- notícias veiculadas na imprensa regional, folhetos e outras publicações comemorativas, 
referente à colonização da região; 

- fotos e outras imagens; 
- entrevistas com pessoas que presenciaram os primeiros anos da colonização, ou tenham 

convivido com essas pessoas; 
- textos publicados em livros ou trabalhos acadêmicos. 
O professor deverá ajudar os alunos a “encontrarem” as fontes. 

4. Em cada grupo, analisar o material recolhido, catalogando-o e identificando as 
informações que contém sobre o tema; 

5. Apresentar os documentos já catalogados e seu conteúdo ao restante da turma; 
6. Promover um debate onde possam ser comparados os documentos e seu conteúdo; 
7. Elaborar uma síntese sobre o tema. 
 
Avaliação: 
O professor poderá perceber se o aluno atingiu os objetivos através: 
- da observação de seu envolvimento nas etapas do trabalho; 
- da análise realizada dos documentos; 
- da capacidade de comparação e síntese do conteúdo dos documentos; 
- da compreensão do conhecimento histórico como fruto da interpretação que o historiador faz 
do fato a partir dos documentos que analisa; 
- da capacidade de demonstrar conhecimento sobre o tema proposto.  
 

Indicação de leitura para trabalhar com documentos: 
KOSSOY, Boris. Fotografia & História. 2 ed. rev. São Paulo: Ateliê Editorial, 2001. 
SCHIMIDT, Maria Auxiliadora; CAINELLI, Marlene. Ensinar história. São Paulo: Scipione, 
2004.  
 
 
*Contextualização 

 
Título: Delimitando uma região 
 
 A partir dos textos de José D’ Assunção Barros e Cassiano Caon Amorim, pretende-se 
aqui, apresentar algumas discussões que se desenvolvem no âmbito da ciência (História e 
Geografia) no que se refere a “delimitação de uma região”. 

Tal apresentação não pretende abarcar todos os questionamentos, nem todas as 
respostas que se colocam sobre este tema, mas expor partes de reflexões apresentadas por 
estes autores, transcritas aqui, que podem nos ajudar a escolher a nossa posição, enquanto 
professores de História, quando nos propomos a delimitar espacialmente um tema de estudo. 
 

Analisando a questão da região para a Geografia, Amorim esclarece que o conceito de 
região passou a ser mais intensamente analisado a partir do momento em que a Geografia 
passou a ser considerada um campo do conhecimento científico, com um corpo de 



conhecimentos sistematizados. Entre os estudiosos que se constituem em referenciais para os 
estudos regionais estão La Blache, Sauer e Hartshorne.  

Em seu texto, Barros esclarece que, para a História, as discussões se intensificaram 
“tão logo se deu conta da importância de entender o seu ofício como a Ciência 
que estuda o homem no tempo e no espaço – e essa percepção também se dá 
de maneira cada vez mais clara e articulada em meio às revoluções 
historiográficas do século XX – os historiadores perceberam a necessidade de 
intensificar sua interdisciplinaridade com outros campos do conhecimento”. 
(BARROS, p. 97)  

Para nós interessam os estudos da escola geográfica de La Blache, pela relação 
estabelecida entre esta e os historiadores da Escola de Anales. 

Amorim afirma que:  
Ao trabalhar com o conceito de região, La Blache inicialmente entende a 
região natural como o recorte de análise básico para a Geografia desenvolver 
seu campo de estudo. Esta visão é alterada à medida que avançam seus 
estudos para o entendimento dos recortes regionais na França, ao passar das 
regiões naturais ao estudo das regiões econômicas, chegando a fazer análises 
de geopolítica quando escreve sobre a região da Alsácia-Lorena. (AMORIN, 
p. 6) 

Barros explica que: 
Vidal de La Blache trabalhava mais propriamente com a idéia de um 
“possibilismo geográfico”. Isto significa que, ainda que colocando o meio 
geográfico no centro da análise da vida humana, Vidal de La Blache buscava 
enfatizar as diversas possibilidades de respostas que podiam ser colocadas 
pelos seres humanos diante dos desafios do meio. [...]. (BARROS, p. 102) 

As noções de “espaço” e “região” presentes nos estudos de La Blache, foram 
incorporados por historiadores como Lucien Febvre e Fernando Braudeu, cujas obras tinham 
o desafio de estudar as macro-espacialidades.  
 Os historiadores que se seguiram a Fernando Braudel, diferenciaram-se deste ao 
buscarem em seus estudos, contemplar os ‘pequenos espaços’. 

Esta nova tendência, que se fortalece nos anos 1950, ficou conhecida na 
França como ‘História Local’. Também aqui a contribuição da Geografia 
derivada de Vidal de La Blache destaca-se com particular nitidez, ajudando a 
configurar um conceito de Região que logo passaria a ser utilizado pelos 
Historiadores para o estudo de micro-espaços ou espaços localizados. [...] o 
espaço escolhido pelo historiador coincidia de modo geral com uma unidade 
administrativa e muitas vezes com uma unidade bastante homogênea do ponto 
de vista geográfico ou da perspectiva de práticas agrícolas. Também se tratava 
habitualmente de zonas mais ou menos estáveis (BARROS, p. 107-108). 

 Um outro problema é colocado então – se o espaço escolhido pelo historiador 
geralmente coincidia com a unidade administrativa e com uma unidade bastante homogênea 
do ponto de vista geográfico ou da perspectiva de práticas agrícolas - essas características da 
região poderiam dar uma idéia de que ela sempre existiu. 

Assim, parecia que as regiões já estavam estabelecidas – bastava ao historiador 
escolher a sua. 

Outro conceito apresentado por Barros é o de ‘territorialidades superpostas’, baseado 
nas colocações de Yves Lacoste sobre as espacialidades, cujos limites se recortam e se 
interpõem; e de Claude Raffestin que diferencia “espaço” e “território”, sendo este último 
formado a partir do espaço como resultado das ações empreendidas pelo sujeito. Assim, 

Em sua realidade vivida, os seres humanos – e de formas extremamente 
complexas – estão constantemente se apropriando do espaço sobre o qual 
vivem e estabelecem suas diversificadas atividades e relações sociais. Um 
mesmo homem, no seu agir cotidiano e na sua correlação com outros homens, 
vai produzindo territórios que apresentam maior ou menor durabilidade. [...]  
A vida humana é eterno devir de territórios de longa e curta duração, que se 



superpõem e se entretecem ao sabor das relações sociais, das práticas e 
representações. (BARROS, p.113-114) 

Voltando a questão da delimitação da região, Amorin, após refletir sobre o conceito de 
região para a geografia e para a História, conclui que 

“Na interface com a História, podemos distinguir duas correntes de 
entendimento a respeito da definição e delimitação do espaço regional. Na 
primeira corrente, a definição parte do objeto e não do sujeito do 
conhecimento. Ao usar interpretações marxistas concorda que o que define e 
delimita as fronteiras regionais é o modo de produção vigente visto sob um 
aspecto mais amplo, o qual envolve não só as relações de produção 
internacionais como a própria dinâmica da luta de classes. Na segunda 
corrente, a definição do que seja a região e suas fronteiras surge das análises 
produzidas pelo sujeito do conhecimento. Neste campo colocam-se os 
trabalhos de Bourdieu e de Ângelo Priori, Para estes autores, a região é uma 
construção do sujeito, que igualmente a delimita, a partir de padrões próprios, 
porém fundamentados na realidade existente.” (AMORIM, p. 12-13) 

Segundo Amorim, para Bourdieu “a divisão regional não existe na realidade, pois esta 
mesma realidade é a representação que dela fazemos. Desta forma, a delimitação regional é 
estabelecida por quem nela vive e passa a compor o imaginário daqueles que a ela se referem” 
(AMORIN, p. 12). 
 Para Priori, a delimitação da região enquanto espaço social é estabelecida pelo 
historiador a partir de seu ponto de vista e da escolha que faz sobre seu objeto de estudo. Pois,  

“ao mesmo tempo que o historiador tem liberdade para escolher um tema de 
pesquisa, ele também tem para delimitar uma região. Tudo depende do seu 
ponto de vista, ou seja, da concepção de história, espaço e tempo do 
historiador e das questões que este souber formular em relação ao espaço 
social delimitado”. (PRIORI, 183) 

 Tomando como certo o fato que estabelecer territórios é exercer poder e de que o 
historiador o estabelece ao delimitar sua pesquisa, podemos, assim como Barros, dizer que: 

O historiador trabalha com territorialidades superpostas em sua operação 
historiográfica. Em seu esforço de apreensão historiográfica, ele deve se 
empenhar em perceber as territorialidades que as relações sociais por ele 
estudadas produziam à sua época, mas a verdade é que – para além destas 
territorialidades históricas – ele deverá superpor a sua própria territorialidade 
historiográfica. O historiador não é apenas alguém que percebe os poderes e 
controles que os homens de determinada época estabeleciam sobre o espaço, 
ele mesmo é também criador de um território, na medida em que ao recortar 
um objeto de conhecimento estabelece um espaço de poder e de e de controle 
através do seu próprio discurso historiográfico. (BARROS, p. 115) 

Concluindo a idéia de que a “região” ou o “espaço” a ser estudado decorrem do 
recorte que se faz, Barros afirma que: 

Os recortes de tempo e espaço que o historiador deve operar no seu objeto 
historiográfico são ou deveriam ser em última instância decorrentes do 
problema histórico que se tem em vista, bem como do enfoque definido no ato 
da operação historiográfica (BARROS, p.116). 

 Desta forma, o historiador ao fazer a delimitação da “região” que comporá seu objeto 
de estudo, poderá optar por uma delimitação espacial baseada em critérios físico-geográficos, 
culturais, políticos, antropológicos ou outro, mas deverá corresponder sempre à problemática 
por ele elaborada, embasada em uma concepção teórica que dará suporte às suas pesquisas. 
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*Perspectiva Interdisciplinar 
 
Ao trabalhar com o tema, poderemos realizar a interdisciplinaridade com as disciplinas de 
Geografia e Matemática. 
 
Título 1 –  A ação Humana sobre o Meio 
  

Diferentes elementos da Geografia podem contribuir para o estudo da Colonização da 
Microrregião de Umuarama, entre eles o próprio conceito de região e, no caso deste OAC, a 
divisão do país em macros e micros regiões geográficas, estabelecidas pelo IBGE e adotadas a 
partir de 19901.  
 Entre outros aspectos que poderão ser enfocados numa interdisciplinaridade com a 
Geografia, contribuindo para uma análise das conseqüências da ação humana sobre o meio 
ambiente, estão: 

� O traçado de loteamento seguido pelas companhias que mantinham, basicamente, as 
mesmas características: lotes rurais alongados que apoiavam-se de um lado na estrada, 
no espigão, e de outro num ribeirão, no vale; 

� A derrubada da mata, sem a preservação dos 10% previstos em Lei; 
� A falta de um manejo adequado do solo, considerando as características do relevo e do 

tipo de solo; 
� O traçado das ruas nos loteamentos urbanos que não levou em conta o problema do 

solo, contribuindo para a erosão. 
 
Título 2 – A Colonização em números 
 
 Numa relação com a disciplina de Matemática, dados relacionados ao sistema de 
medição e tamanho dos lotes; áreas comercializadas; áreas cultivadas; produção por área 
plantada; comparação entre a produção de café ao longo dos anos; crescimento demográfico; 
e outros, poderão ser apresentados em tabelas e convertidos em gráficos, favorecendo a sua 
análise.  
 
 
                                                 
1 Sobre a divisão do país em macros e micros regiões e os critérios utilizados pelo IBGE, consultar: 
IBGE. Divisão Regional do Brasil em Mesorregiões e Microrregiões Geográficas – volume I.  
Disponível no sitio  
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/visualiza_colecao_digital.php?titulo=Divisão%20Regiona
l%20do%20Brasil%20em%20mesorregiões%20e%20microrregiões%20geográficas%20v.1&link=Div_Reg_do_
Brasil_em_Meso_Micro_Geo_V1# 
 


