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A colonização Norte-Americana no Norte do Paraná: A experiência da Leon Israel.

 

 
INTRODUÇÃO

 

 

A  colonização  do  Norte  do  Paraná,  em  meados  do  século  XX,  pode  ser 

compreendida a partir da composição de figurações sociais com dimensões diversas que 

convivem num equilíbrio de forças conflitantes. Os camponeses, migrantes, formam um 

dos grupos figurantes nas tensões sociais, e, portanto, têm lugar privilegiado no contexto  

de mudanças sociais. 

Devido à luta de forças sociais opostas:

 
Certas transformações sociais só podem efectuar – se é que se podem mesmo 
efectuar – quando houver em desenvolvimento que abarque várias gerações. […] 
Mas a compreensão e afinidade em relação a novos modos de falar e de pensar 
nunca se desenvolvem sem entrar em conflito com modos mais velhos e mais 
comuns. Torna-se necessária uma reorganização da percepção e do pensamento 
de todas as muitas pessoas interdependentes numa sociedade (ELIAS, 1970, p. 
21).

 
A partir desta colocação, pode-se pensar o Brasil  no período a ser pesquisado, 

com  permanências  de  velhas  figurações,  rurais,  reorganizando-se  enquanto  grupo 

resistente,  no  momento  em que  os  elementos  sociais  urbanos  se  impõem enquanto 



dominantes. As representações e as práticas culturais do mundo camponês são levadas 

em conta tendo em vista a reestruturação do espaço da cidade. 

Mesmo que muitos  pequenos sitiantes  ou lavradores tentam continuar  na  sua 

antiga vida, são obrigados a se ajustar ao capitalismo imposto pelo mundo urbano. A 

cidade passa influenciar suas vidas de forma direta, porém, eles devem assegurar o que 

se chama “mínimo inevitável de civilização”, no mesmo tempo que lutam pela preservação 

das tradicionais formas que dão sentido à existência do grupo. Em outras palavras, os 

camponeses aceitam a cultura urbana sem haver grandes comprometimentos com suas 

formas  de  convivências  aprendidas  das  gerações  passadas.  Então,  “rejeitam  os 

propostos, os que se apresentam como força incoercível, deixando margem mais larga à 

opção (CANDIDO, 1964, p. 218-219)”.

Nesta  perspectiva,  os  objetivos  a  serem demonstrados neste  trabalho são de 

compreender qual o papel das ações realizadas pela empresa Leon Israel, bem como sua 

influência no processo de colonização de parte  dos municípios de Jacarezinho,  Nova 

América da Colina e São Sebastião da Amoreira, não esquecendo os principais sujeitos  

históricos que participaram desta ação colonizadora e possibilitar aos alunos do Ensino 

Fundamental e Médio uma reflexão sobre o processo de colonização norte paranaense.

 

 

1. NORTE DO PARANÁ: UMA PEQUENA HISTÓRIA
 

 

A história do Paraná é estudada desde meados do século XIX, conforme relata 

Cancian (1977), Paulino (2003) e Wachowicz (1985), quando aconteceram as primeiras 

obras  que  estabeleceram  um  entendimento  do  passado  paranaense,  ainda  que  de 

maneira descritiva, factual e elitista. Contudo, por mais que a história regional paranaense 

não esteja plenamente difundida como deveria, verifica-se a necessidade de incentivar e 

facilitar  tal  pesquisa  para  os  diferenciados  públicos  existentes.  Desta  forma,  um 

levantamento teórico sobre algumas temáticas que envolvem a história, possibilitaria um 

primeiro contato, objetivando a concretude da pesquisa e sua aplicação em sala de aula.

Determinar quais teriam sido as verdadeiras causas desse fenômeno ímpar na 

história do país, que é a colonização do Norte do Paraná, não constitui tarefa das mais 

fáceis, pois ele foi resultante da conjugação de vários fatores, dentre os quais podem ser  



destacados  a  qualidade  das  terras  e  a  situação  da  economia  nacional  no  contexto 

internacional. Em 1865, a cafeicultura paulista já estava próxima dos limites do Estado. 

Exatamente por  essa época,  Thomas Pereira  da Silva,  mineiro,  atraído pela fama da 

exuberância das terras vizinhas ao rio Itararé, vem para a região e adquire, em território 

paranaense, à margem esquerda deste rio vasta áreas de terras, às quais fez convergir 

grande número de conterrâneos seus,  dando origem, em 1862,  a um núcleo urbano, 

inicialmente chamado de Colônia Mineira. 

O Norte Pioneiro do Estado do Paraná é caracterizado, economicamente, como 

uma região em que a produção agrícola esteve associada a um crescimento expressivo 

da produção de gêneros alimentícios e da cafeicultura, nas décadas de 1920 e 1940. 

Neste contexto, existem estreitas relações com o Estado de São Paulo, com o qual faz 

divisa. 

 
A produção cafeeira baseada na pequena propriedade não se caracterizava pela 
monocultura.  Ao  contrário,  o  pequeno  produtor  a  evitava  pela  demanda  de 
recursos e despesas com mão-de-obra. [...] embora não pudesse produzir café em 
toda a área, o colono não podia se dar ao luxo de ter terra improdutivas. As áreas 
restantes  da  cafeicultura  eram  aproveitadas  com  agricultura  de  subsistência. 
(CANCIAN, 1981, P. 135);

 
A região denominada Norte Velho é compreendida desde a divisa nordeste com 

São  Paulo,  até  o  município  de  Jataizinho,  situado  à  margem  direita  do  Rio  Tibagi, 

ocupado  pelos  migrantes  paulistas  e  mineiros,  entre  1860  e  1925.  Predominou  a 

ocupação  espontânea  até  por  volta  de  1920,  quando  o  estado  decidiu  interferir  na 

organização do espaço e estimular a colonização.

A colonização do Norte do Paraná ocorreu em meados do século XIX, quando se 

iniciou o plantio do café em algumas colônias fundadas as margens da grande floresta 

“desabitada”, que ocupava a região. 

O café humanizou o Norte do  Paraná,  fez  nascer  cidades e desenvolvimento 

econômico do Estado. Num contexto novo, o café desencadeou, no Paraná, o mesmo 

progresso que promovera em São Paulo. Esclarece Wachowicz (1987, p. 199): 

Esse encarte mostra um pouco da força que o café teve no início da ocupação. 
Um motivo lógico é a fertilidade das terras, havia uma relação muito significativa 
entre todos os fatores ambientais. Entretanto,  devastada a floresta, o solo não 
tinha mais a mesma proteção. Nas primeiras colheitas ainda se podia usufruir as 
condições iniciais de fertilidade, mas nas seguintes foram decaindo, porque as 
condições iniciais iam sendo degradadas. 

 



A cafeicultura começou a expandir-se porque a transferência para o Paraná foi a 

saída encontrada por muitos fazendeiros paulistas e mineiros que queriam aumentar sua 

produção, mesmo depois do Convênio de Taubaté, quando São Paulo, Minas Gerais e 

Rio de Janeiro fizeram um acordo coibindo o aumento da produção cafeeira. 

No  início  do  século  XX,  a  produção  não  tinha  o  significado  econômico  que 

ganharia após a década de 1920, Foi somente nos anos de 1915 e 1916 que o governo 

do Paraná passou a projetar um olhar econômico no que estava acontecendo na região 

norte  do  estado,  com  novas  orientações  e  ações  efetivas.  Em  uma  mensagem  ao 

Congresso  Legislativo  do  Paraná,  o  presidente  do  Estado,  Carlos  Cavalcanti  de 

Albuquerque (1916) citado por Wachowicz (1987, p. 199), assim se expressou: 

O cultivo do café progride de modo verdadeiramente extraordinário no território 
norte do Estado, que incontestavelmente em não afastados dias concorrerá aos 
mercados estrangeiros com uma avultada parte da exportação geral. Para isso 
basta que uma linha de estrada de ferro atravesse aquele território, aproximando-o 
dos pontos de embarque, principalmente se, como até aqui, quiserdes manter a 
taxa mínima que é cobrada sobre este produto, a título de animação, aliás, bem 
necessária para maior e mais rápido desenvolvimento de respectiva exportação. 

 
A  problemática  dos  caminhos  sejam  rodovias  ou  ferrovias,  sempre  foi  uma 

questão nos discursos, em 1920. Fazer a ligação ferroviária entre São Paulo e o Paraná 

era fundamental, e ela mais tarde veio ser a Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná, 

como ficou mais conhecida. A ferrovia foi uma das razões da expansão da cafeicultura. O 

desenvolvimento da economia não teria sido possível sem as estradas de ferro. 

A  maioria  dos  fazendeiros  que  participou  da  construção  da  ferrovia,  tinha 

propriedades nos dois Estados (São Paulo e Paraná). Sabiam muito bem o que estavam 

fazendo e a perspectiva do investimento.  Em 1920,  o  Paraná ocupava o 7º  lugar  no 

ranking  brasileiro da produção de café. Em 1938, já ocupava o 5º lugar e 2º entre as 

lavouras paranaenses. 

Na obra do geógrafo Pierre Monbeig (1984), buscou justificar as características do 

movimento pioneiro na expansão agrícola no sudeste e sul do Brasil, ao relatar que o 

povoamento era norteado por uma concepção moderna de colonização. A construção da 

rede ferroviária e estradas e o aparecimento de pequenos centros urbanos, normalmente 

de doações do espaço pela empresa colonizadora, e o loteamento das terras rurais e 

urbanas bem como os sistemas de comercialização distinguiam o movimento pioneiro das 

anteriores formas de ocupação. 

A dinâmica  da  colonização  era  produto  de  um novo  tipo  de  financiamento,  de 



organização  e  de  escala  de  empreendimento,  configurando uma economia  capitalista 

moderna. Monbeig destaca que 

 
[...]  era na franja pioneira que os colonos desbravavam as florestas e por isso 
agregavam valor à terra. Um dos aspectos fundamentais da “marcha pioneira” do 
café em São Paulo foi o grande salto do preço da terra e a intensa especulação 
fundiária [...] o comércio de terras dominava a tal ponto a sucessão de “frentes 
pioneiras” que a colonização era uma questão de segundo plano, vindo antes o 
desejo de especular. (MONBEIG, 1984, p. 54).

 
A cultura do café no Paraná, relatada por Nelson Tomazi em seu estudo sobre o 

“Norte do Paraná”, procurou demonstrar a fantasmagoria propalada por publicidades e 

ideólogos vinculados a setores dominantes, que queriam simplesmente comercializar e 

especular  com  a  terra,  enaltecendo  a  região.  “Pouco  se  fala  da  vida  das  pessoas, 

concretas, históricas e reais, ou seja dos homens e das relações sociais que existiram no 

processo  da  cafeicultura  e  na  incorporação  destas  terras  à  produção  capitalista”. 

(TOMAZI, 2000, p.113).

Os  grandes  fazendeiros,  comerciantes  de  café  e  sociedades  imobiliárias 

controlavam  o  mercado  de  terras,  a  interferência  destes  atores  no  processo  de 

colonização, dificultou o acesso a mesma através de sua valorização, contribuindo para a 

formação de um mercado de trabalho de colonos e assalariados.

Barbosa Ferraz ao transferir-se para o Norte do Paraná adquiriu grande área de 

terra,  as  margens  do  Rio  Paranapanema  em  Cambara  até  as  margens  do  Rio 

Congonhas,  com o objetivo de cultivar  café.  A exuberância da nova cultura fez atrair  

novos lavradores, isto colaborou para a fundação de cidades como Jacarezinho (1900), 

Cambará (1904), Bandeirantes (1921), Andirá (1924) e Cornélio Procópio (1924). 

 

 

2. A COLONIZAÇÃO NORTE AMERICANA NO PARANA
 

 

A Cia  Leon Israel  Exportadora  e  Agrícola  S.A,  empresa Norte-americana com 

sede brasileira em Santos, SP, líder mundial no comércio de café, adquiriu na década de 

1930  da  empresa  Barbosa  Ferraz  grandes  propriedades  com  o  intuito  de  vender 

pequenas propriedades para o cultivo de café destinado à exportação, iniciou o processo 



de colonização de parte do município de Nova América da Colina e São Sebastião da 

Amoreira (Fazenda Congonhas) e no município de Jacarezinho adquiriu a Fazenda Nova 

Califórnia, para produção de café e armazém para compra do mesmo.

A Empresa  Leon  Israel  Exportadora  e  Agrícola  S.A.  teve  sua  autorização  de 

funcionamento  no  Brasil  pela  Lei  16.780/1925,  no  governo  de  Arthur  Bernardes  que 

concedeu a Sociedade Anonyma Leon Israel Company autorização para se fixar no Brasil,  

ato reafirmado pelo governo de Getúlio Vargas pelo Decreto 3.347/1938. A Leon Israel 

iniciou suas atividades no inicio do século XX nos Estados Unidos, empresa familiar e 

origem judaica, representada pelos Srs. Leon Israel, Leon Israel Jr. com escritório em 

Nova York e J.  Aron (cunhado) com escritório em Nova Orleans fundou a A.C. Israel, 

tornando o líder mundial na comercialização de café. Em 1922, juntamente com outras 

empresas que comercializavam o produto, fundaram a Green Coffee Association (GCA) 

em Nova York, em 1923, foi formada a primeira comissão para cotação de preço, uma 

necessidade, tanto para o comércio interno e para os exportadores para usar como um 

guia de preços. Liderados por membros do Conselho como Aborn da Aborn & Cushman, 

Ehrhard Woods da Ehrhard, Enright da M.S. Enright, e Leon Israel da A. C. Israel, os 

representantes foram nomeados para participar de uma campanha publicitária comercial  

para promover o consumo mundial de café. O primeiro contrato com o Brasil foi idealizado 

em 1924 e levado a cabo em 1926, A Leon Israel  passou a comandar o comércio  e 

administração de armazéns através de companhias de remessa e anúncios as empresas 

de  navegação  e  ferrovias  para  as  tarifas  mais  competitivas,  de  carga  e  outros 

documentos,  estes  acordos  duraram até  1989.  Em  1981,  a  empresa  Leon  Israel  foi 

vendida para Cargill  Incorporated,  empresa americana com sede em Mineápolis (MN), 

nos Estados Unidos.

A partir de meados de 1980 até o presente, o  Green Coffee Association (GCA) 

teve que se ajustar a novas condições. O controle das torrefadoras dos Estados Unidos 

declinou  com  fusões  e  consolidação;  algumas  empresas  de  importação  tiveram  que 

fechar a fixação de preços baseado-se nos contratos futuros da bolsa de NY e Londres o 

que exigiu quantidades muito maiores de capital; ocasionando escândalos e falências nas 

empresas importadoras de café nos Estados Unidos, bem como eventos semelhantes nos 

países  produtores,  provocaram  os  bancos  a  restringir  o  crédito,  ou  para  deixar  o 

financiamento  de  café  completamente.  A  atual  geração  de  liderança  Green  Coffee 

Association (GCA) continuou o legado de enfrentamento da realidade empresarial de um 

mundo em rápida mudança. 



Hoje, o  Green Coffee Association (GCA) leva a cabo a sua missão e mantém a 

sua identidade única como a associação comercial principalmente por lidar com o café 

verde nos Estados Unidos,  trabalhando em conjunto com a Bolsa do Café,  Açúcar  e 

Cacau, principal mercado do mundo para o comércio destes produtos. 

Leon Israel Jr. último representante da empresa, morreu em 1981 conforme copia 

do obituário do Jornal The New Yok Times:

  
LEON ISRAEL, 75, COFFEE TRADER WORLDWIDE FOR OVER 50 YEARS

Permissions 

By DAVID W. DUNLAP (The New York Times); Obituary
December 12, 1981, Saturday
Late City Final Edition, Section 2, Page 32, Column 4, 346 words
Leon  Israel  Jr.,  an  international  coffee  trader  for  more  than  50  years,  died  Thursday 
morning at his home in Millington, N.J.  He was 75 years old.  Mr.  Israel was chairman 
emeritus of  ACLI International  of  White  Plains,  a leading commodity concern.  He was 
president of the New York Coffee.

A Leon Israel estabeleceu-se na cidade de Jacarezinho, na década de 1930 com 

um armazém, gerenciada pelo Sr.  Francisco Pereira de Paula Júnior,  para compra da 

produção cafeeira, que seria encaminhado para sua matriz brasileira em Santos-SP, onde 

seria exportada para Nova Iorque (EUA), matriz central da empresa, paralelamente ao 

comércio adquiriu em 1935 a Fazenda Nova Califórnia com 510 alqueires do colonizador  

Barboza Ferraz, que após a derrubada da mata por trabalhadores volantes fez o plantio  

de café, como o objetivo da empresa não era o cultivo do produto e sim o comércio. Além 

da  presença  de  grandes  propriedades  neste  processo  de  ocupação,  que  tinham  a 

comercialização  do  café  direcionada  para  o  Estado  de  São  Paulo  e  auferia  a  renda 

fundiária gerada localmente, também estiveram presentes os pequenos produtores rurais 

que iniciaram seus cultivos com produtos alimentícios para subsistência e a criação de 

porcos (no sistema de safras).

No município de São Sebastião da Amoreira a Empresa Leon Israel Exportadora e 

Agrícola S. A., adquiriu parte da Fazenda Congonhas, 591,60 alqueires, a qual foi vendida 

para um único comprador, a área de terra da propriedade, Fazenda Americana, é de 986 

alqueires, o restante 394,40 alqueires estão no município de Nova América da Colina.

http://www.nytimes.com/1981/12/12/obituaries/leon-israel-75-coffee-trader-worldwide-for-over-50-years.html#%23


Região Meso Norte Pioneiro do Estado do Paraná.

 

Contrariando a hipótese inicial  do projeto os municípios de Jacarezinho e São 

Sebastião da Amoreira não foram objetos de colonização, a Fazenda Nova Califórnia em 

Jacarezinho foi explorada pela empresa Leon Israel para o cultivo de café, que tinha nesta 

cidade um armazém para compra deste produto destinado a exportação para sua matriz 

nos Estados Unidos. Em São Sebastião da Amoreira uma pequena parte da Fazenda 

Congonhas, extensão do município de Nova América da colina, que foi  vendida a um 

único comprador.

 

 

3. NOVA AMÉRICA DA COLINA: TERRA COLONIZADA
 

 

A hipótese de colonização se concretiza realmente no município de Nova América 

da Colina, que conta com um território de 6032 alqueires, comarca de São Jerônimo da 

Serra.  Com a elevação de Assai  como município  em 1945,  Nova América  da Colina 

tornou-se seu distrito, de 1952 a 1960 tornou-se distrito de São Sebastião da Amoreira, e, 

em 25 de julho de 1960, através da Lei 4.245, foi criado o município. E tem como frente 

de colonização três empresas, a saber: Em 1936 na região Oeste do município, parte da 

chamada Fazenda Três Barras, hoje denominada Seção Cedro, 40,34% do município,  

foram loteadas pelas empresas japonesas Brazil Tokushoku Kaisha – Bratac (denominada 



Companhia Colonizadora do Brasil), e a Nambei Tochikubushiri (denominada Companhia 

Colonizadora América do Sul), região ocupada em pequenas propriedades por paulistas, 

mineiros e principalmente japoneses.

A empresa Leon Israel Exportadora e Agrícola S.A. em 1937, Adquiriram três mil 

quinhentos  e  noventa  e  nove  alqueires  de  terras,  59,66% da  área  do  município,  da 

empresa Barbosa Ferraz na parte Leste do município, região denominada Gleba Gavião 

Porteira, a “Fazenda Congonhas”, foi loteada em pequenas propriedades e apenas uma 

grande propriedade, Fazenda Americana com 986 alqueires. De acordo com Hespanhol 

(1990,  p.  27),  a  cultura  predominante  era  o  café  intercalado  pelas  produções  de 

subsistências como o arroz, feijão, milho, bovinos e suínos.

O  município  de  Nova  América  da  Colina  está  localizado  no  terceiro  planalto 

paranaense,  Pertence  à  mesorregião  Norte  Pioneiro  Paranaense,  microrregião  de 

Cornélio  Procópio,  são  municípios  limítrofes  Cornélio  Procópio,  Nova  Fátima,  São 

Sebastião da Amoreira, Assai e Uraí. Está distante da capital Curitiba 410 km. O clima é 

subtropical e a altitude de 641 m.

Possui uma área de 129,476 km², representando 0,065% do estado, 0,023% da 

região e 0,0015% de todo o território brasileiro. Localiza-se a uma latitude 23°19'51" sul e 

a uma longitude 50°43'04" oeste, estando a uma altitude de 641 metros. Sua população 

estimada em 2005 era de 3.259 habitantes.

O engenheiro responsável pela colonização foi o Sr. Ismael Geraldo Veloso, teve 

como  agrimensor  o  Sr.  Oberon  França  de  Oliveira,  ambos  adquiriram  terras  neste 

município,  constataram a fertilidade da terra,  e constataram que na parte  central  dos 

loteamentos era possível fundar uma cidade, foi feito uma doação, por parte do Sr. Ismael 

G. Veloso, de uma área de quinze alqueires aproximadamente onde iniciou o patrimônio.  

Começando  desta  forma  as  primeiras  mobilizações  para  transformar  o  povoado  em 

município,  ainda  em  1937,  foi  escolhido  o  nome  do  lugar,  Nova  América,  fato  este 

decorrente da denominação da primeira fazenda, chamada Americana, nome inspirado 

por  ser  este  o primeiro  lugar  a  ser  conhecido pelos novos habitantes,  a  exemplo do 

descobrimento da América, Colina em função da topografia regional.

De acordo com Wachowics  (1985,  p.  176),  em suas pesquisas realizadas em 

1950,  nas certidões de  casamento  nas  paróquias  da Região Meso  Norte  Pioneiro,  a 

população migraram das seguintes regiões:

 



Da  amostragem  de  31.342  paulistas,  são  nascidos  em:  Fatura,  4,6%,;  Piraju, 
3,7%,;  Avaré,  2,6%,;  Sta.  Cruz  do  Rio  Pardo,  2,1%,;  Itaporanga,  2,0%,;  São 
Manoel, 1,7%,; Pinhal, 1,5%,: Chavantes, 1,5%,; Ourinhos, 1,3%,; Palmital, 1,2%; 
etc.

Da  amostragem  de  13.401  mineiros,  são  nascidos  em:  Brazópolis,  4,3%,; 
Varginha,2,8%,; Ouro Fino,; 2,3%,; São Sebastião do Paraíso, 2,1%,; Mirai, 1,8%,; 
Ubá,  1,8%,;  Andradas,  1,8%,;  Jacutinga,  1,7%,;  Monte Santo de Minas,  1,6%,; 
Arceburgo, 1,4%,; etc.

 
De  Minas  Gerais,  os  grandes  fornecedores  de  migrantes  são  os  municípios 

localizados no sul de Minas, região que na época já apresentava sua agricultura cafeeira 

decadente.

De São Paulo, com exceção de Pinhal, já próximo da fronteira do sul de Minas, os 

grandes municípios fornecedores de migrantes para o Norte Pioneiro do Paraná são da 

própria  região  contigua,  isto  é,  da  margem  direita  do  Itararé  e/ou  do  vale  do 

Paranapanema.

Destaca-se  que  a  migração  paulista,  significa  que  não  houve  um  grande 

movimento migratório que abrangesse extensas regiões do Estado vizinho para o Norte 

Pioneiro. Foi uma continuação da frente pioneira impulsionada pela Sorocabana e pelos 

núcleos da margem direita do Itararé.

Segundo antigos colonizadores ou seus filhos que foram entrevistados, faziam 

picadas no meio do mato fechado para chegarem a suas glebas, onde derrubavam o 

mato a machados, facões e trançadores, construíam casas de palmito, vegetal abundante 

em nossa região cobria de sapé ou do próprio palmito, queimavam a mata derrubada para 

iniciarem  o  plantio  de  alimentos  para  subsistência  e  o  plantio  do  café,  o  meio  de 

transporte, para irem ao patrimônio para fazerem compras, e de trabalho era o cavalo ou 

mulas.

Nesta época houve até quem plantasse algodão,  só que a terra era forte por 

demais e a semente não podia ser jogada em terra fofa, o produtor tinha que raspar a 

terra com a enxada, até o solo duro e aí sim era feito o plantio do algodão, que era 

comercializado na cidade de Assai, que exportava principalmente para o Japão, na época 

não havia pragas, só algumas formigas que eram combatidas pelos agricultores, através 

da destruição dos formigueiros.

Com o passar dos tempos muitas coisas mudaram, inclusive na agricultura. No 

ano  de  1975  o  café  foi  quase  que  totalmente  destruído  pela  grande  geada.  Com a 

destruição dos cafezais, surgiram novas culturas como o soja, o trigo, a cana-de-açúcar e 

o algodão. Foi um período também que os agricultores passaram a utilizarem máquinas 



na produção, não necessitando mais da mão-de-obra humana, desta forma facilitou o 

trabalho, e as pessoas que trabalhavam nas propriedades foram embora para as cidades.

Com a expansão da área cultivada com café e outras lavouras a ela associadas 

nas  décadas  de  1940  e  1950,  a  conseqüência  imediata  foi,  além  do  crescimento 

populacional,  a  implantação  de  um  setor  comercial  voltado  para  as  atividades  de 

transporte,  beneficiamento  e  comercialização,  que  a  própria  produção  agrícola 

demandava. 

Vale  lembrar  que  a  cafeicultura  é  uma  atividade  quase  que  exclusivamente 

voltada  para  o  mercado  externo  e  que  sua  exportação  se  dava,  por  essa  época, 

principalmente pelo Porto de Santos. Naquela época as comunicações eram um problema 

que deveria ser superado da forma mais rápida possível.  Assim devido aos primeiros 

insucessos,  cuidou-se  da  construção  de  uma  rodovia  que  ligasse  a  região  norte 

paranaense  a  São  Paulo,  ao  mesmo tempo em que  se  iniciaram os estudos  para  a 

conexão ferroviária com a Sorocabana, cujos trilhos já haviam atingido Ourinhos.

No período de 1922/1925, estenderam-se estes até Cambará, com a compra da 

Cia ferroviária Sorocabana pela Cia ferroviária São Paulo-Paraná. Em 1928, é dado novo 

ritmo à construção da ferrovia. Em 1932, os trilhos atingiram Jataizinho e dois anos foram 

gastos para se construir a ponte sobre o Tibagi, nove anos depois, em 1943, os trilhos já  

atingiram Apucarana.

A estrada de ferro e a rodovia estendiam-se quase paralelamente, ao longo do 

espigão principal do Norte paranaense; entrelaça numerosos núcleos urbanos que iam 

surgindo rapidamente, pouco distantes uns dos outros.

O município de Nova América da Colina, conforme pesquisa documental cartorial, 

foi  formada inicialmente por  pequenas propriedades.  O território  de Nova América  da 

Colina compreende 6.032 alqueires paulista, assim distribuídos: são 431 propriedades no 

total,  287 propriedades com menos de 10 alqueires,  133 propriedades entre 10 e 70 

alqueires e apenas 11 propriedades acima de 70 alqueires.

A forma de ocupação utilizada na região é chamada de "colonização dirigida", ou 

seja,  "aquela  efetuada  por  particulares,  por  empresas  ou  pelo  Poder  Público,  cujo 

planejamento antecede a vinda de colonos. O objetivo é a venda de terras e a promoção 

do  povoamento.  Os  lotes  são  divididos  e  demarcados,  são  assegurados  meios  de 

comunicação e transporte". (CANCIAN, 1977, p. 135).

A  cobertura  vegetal  dominante  na  área  do  atual  município,  antes  do 



desflorestamento,  era  uma  densa  e  grande  floresta,  As  aspirações  dos  agricultores 

entrevistados,  quando  chegaram ao  município,  talvez  possam ser  resumidas  com as 

idéias de "melhorar de vida" e "aumentar as terras",  isto é,  "prosperar".  Isso implicou 

derrubar a floresta e cultivar a terra:

 
A passagem para a pequena propriedade alterava,  pois,  a  tática, 
mas não a estratégia do ataque à floresta. A remoção da cobertura 
florestal  nas  condições  desse  novo  regime  de  pequenas 
propriedades,  menores  que  o  normal  e  subcapitalizadas, 
provavelmente  era  muito  mais  rápida  e  mais  completa.  (DEAN, 
1996, p. 256).
 

Ao adquirir uma pequena ou média propriedade necessitava de toda a terra para 

a sua sobrevivência, já o grande e o médio agricultores, às vezes, poderiam deixar áreas 

florestadas  que  fossem  impróprias  ou  com  baixa  possibilidade  de  aproveitamento 

agrícola. 

Para Cancian, podem-se distinguir as estratégias para a derrubada:

 
1ª - Os colonos mais pobres abrem uma clareira na mata, constroem 
uma moradia provisória, geralmente de palmito, e depois procedem 
à derrubada da mata. Isto é possível no Norte do Paraná onde as 
terras adquiridas são de poucos alqueires.  Em alguns casos são 
auxiliados pelos vizinhos mais próximos.
2ª  -  Os  colonos  com  posses  maiores  contratam  o  serviço  de 
especialistas  em derrubadas.  Deffontaines  e  Monbeing assinalam 
que  tais  serviços  são  prestados  geralmente  por  operários 
temporários vindos do Norte [sic.] do país. (CANCIAN, 1974, p. 73-
4).
 

Em conversas com colonizadores ou filhos destes destacam a maneira de se 

trabalhar a terra por ocasião da chegada deles na região, reforçado pela pesquisa de 

Deffontaines apud Cancian mais especificamente para a atividade de "derrubada":

 
O primeiro ato do cultivador não é lavrar a terra, mas desflorestar. 
Começa-se pela roçada, isto é, a limpeza à foice da subfloresta que 
se  efetua  em  maio,  no  princípio  da  estação  da  seca;  deixa-se 
durante algumas semanas, de maneira a cobrir o solo com um leito 
de  plantas  bem  secas,  o  facho;  depois  vem  a  derrubada,  que 
consiste em por abaixo as árvores acima do facho. As mais grossas 
e as mais duras não são abatidas; ou são deixadas para recobrir 
com alguma sombra o futuro campo, ou então corta-se a casca na 



base  em forma  de  anel  para  impedir  a  subida  da  seiva  e  fazer 
perecer  a  árvore  dentro  de  alguns  anos;  passa-se,  enfim,  em 
setembro  ou  outubro,  justamente  antes  da  estação  chuvosa,  à 
queimada, ao incêndio (DEFFONTAINES apud CANCIAN, 1974, p. 
72). 
 

Para  entendemos  o  processo  de  derrubada  da  floresta,  devemos  entender  o 

pensamento  do  camponês,  que  se  expressa  ao  chamarem  a  floresta  de  "mato", 

considerando que "mato" não é apenas a floresta primária, é também a capoeira, e mais, 

qualquer planta que nasça em lugar indesejado ("praga"), as quais o agricultor tem por 

ofício carpir, eliminar, para limpar o terreno. 

Embora no século XIX a terra florestada fosse vendida em geral pela metade do 

preço da terra desmatada, refletindo o custo da derrubada. (Dean, 1996, p. 262). 

Segundo  Eric  Hobsbawm,  "para  os  camponeses,  a  posse  sem  trabalho  é 

impensável,  uma vez que toda a terra que tenham deve ser  utilizada".  Para além do 

discurso moderno do trabalho, isto seria parte dos "pressupostos sociais, políticos e do 

pensamento  estratégico  subjacente"  (HOBSBAWM,  1998,  p.  241-4)  aos  camponeses 

ocidentais.

Segundo  Hobsbawm,  o  trabalho  no  campo  e  no  processo  de  colonização  é 

expresso  na  forma  coletiva  do  trabalho  e  da  produção,  a  fim  de  inibir  possíveis  

diferenciações dentro do grupo ou comunidade, no sentido da acumulação, não só de 

recursos,  como  do  trabalho  que  exercem.  Constituem,  assim,  “[...]  um  conjunto  de 

pessoas que mantém o mesmo tipo de relação com os meios de produção, bem como 

outras características econômicas e sociais comuns” (HOBSBAWN, 1998, p. 218).

Os traços característicos desta forma de ocupação da terra a “forma extensiva de 

ocupação autônoma” assentada na produção familiar, feita a partir do controle dos meios 

de produção. Observa a necessidade da diversidade do que é cultivado, buscando suprir  

as necessidades familiares. Outro ponto ressaltado pelo autor é o que ele denomina de 

“normas e cognições típicas” da vida do camponês, pensando aqui as especificidades de 

sua vida, seu tempo de trabalho e de lazer.

Cabe destacar a dinâmica social que se constrói o modo de vida do colono, a 

forma como se relacionam, seja na ajuda mútua no trabalho ou mesmo na troca dos 

produtos produzidos. Seu ritmo de trabalho e cooperação refletem a dinamicidade de sua 

vida, pensada e articulada a partir do ciclo do plantar e do colher. Dessa forma, “[...] suas 

decisões são orientadas pelas necessidades do núcleo familiar”. (ALMEIDA, 2003, p.75)



Desta forma, a família se torna o núcleo central deste modo de vida, na produção 

e do controle do estabelecimento produtivo. 

De  acordo  com  Abramovay  (1997)  as  principais  características  da  pequena 

propriedade são a gestão é feita pelo proprietário, os responsáveis pelo empreendimento 

estão ligados entre si por laços de parentesco, o trabalho é fundamentalmente familiar, o  

capital  pertence  à  família,  o  patrimônio  e  os  ativos  são  objetos  de  transferência 

intergeracional  no  interior  da  família  e,  por  fim,  seus  membros  vivem  na  unidade 

produtiva. (Apud ALMEIDA, 2003, p.87).

Pode-se dizer que no processo de colonização do Norte do Paraná, os colonos 

estratificaram-se como uma classe singular. Apropriamos aqui das contribuições que E. P. 

Thompson  tem  a  dar  para  esta  observação.  Entende-se  por  classe  aqui  “[...]  um 

fenômeno histórico, que unifica uma série de acontecimentos díspares e aparentemente 

desconectados,  tanto  na  matéria-prima  da  experiência  como  na  consciência  [...]  um 

fenômeno histórico” (1987, p. 09). Nesta perspectiva, ele ressalta que:

 
A classe  acontece  quando  alguns  homens,  como  resultado  de  experiências 
comuns  (herdadas  ou  partilhadas),  sentem  e  articulam  a  identidade  de  seus 
interesses entre si, e contra outros homens cujos interesses diferem (e geralmente 
se opõem) dos seus. A experiência de classe é determinada, em grande medida, 
pelas  relações  de  produção  em  que  os  homens  nasceram  –  ou  entraram 
involuntariamente. A consciência de classe é a forma como essas experiências 
são tratadas em termos culturais: encarnadas em tradições, sistemas de valores, 
ideias e formas institucionais. (1987, p. 10).

 
Desta  maneira,  compreendemos que  os  agricultores  colonizadores  constituem 

uma classe que se constrói  no fazer-se da luta pela defesa de seus valores,  de sua 

formação social e cultural, e dimensionam suas práticas em defesa de seus costumes. 

Estas transformações são na verdade uma luta em busca do que representam como fonte 

de sua identidade: a terra, e as transformações que se dão no caminhar da luta não são 

compreendidas como negação de sua identidade, mas sim como parte dela.

Esse novo modelo de propriedade, se constitui a partir da exploração do trabalho, 

com  fins  familiares,  não  busca  nesta  medida  a  acumulação  de  capital,  mas  a 

sobrevivência de sua unidade familiar. Assim, na propriedade camponesa “[...] o princípio 

é outro [...]  em que a produção de mercadorias objetiva a obtenção de dinheiro para  

aquisição  de  mercadorias  que  não  se  produzem,  mas  que  são  indispensáveis  à 

reprodução da família”. (PAULINO, 2003, p.20).

Este fato é denominado por Oliveira como renda pré-capitalista, em que:



 
A renda pré-capitalista é diretamente produto excedente, ao contrário da renda 
capitalista  da terra,  que é sempre sobre acima do lucro,  fração da mais-valia, 
portanto.  Embora  na  origem  as  primeiras  formas  de  renda  da  terra  sejam 
précapitalistas, cabe esclarecer que sob o capitalismo elas perdem esse caráter, à 
medida que entram no processo de produção do capital.[...] Hoje elas devem ser 
entendidas dentro da lógica contraditória do capital. É através delas que o próprio 
capital,  contraditoriamente  se  produz,  criando  as  condições  necessárias  para 
implantar e desenvolver seu processo de reprodução ampliada. (OLIVEIRA, 1986, 
p. 76).

 
Não devemos compreender as relações na colonização como lógica capitalista, 

pois o modo de vida do camponês vai além destas estruturas e se apresenta no campo 

das representações, em que os sujeitos demonstram suas práticas e necessidades de 

vida,  não  se  limitando  ao  mundo  da  mercadoria.  Desse  modo,  ressaltamos  que  a 

especificidade camponesa se  encontra  na  constituição desta  classe como exterior  ao 

modo capitalista de produção, já que “[...] são ao mesmo tempo proprietários de terra e 

trabalhadores, acrescido do fato de que a organização do campesinato se funda numa 

relação não-capitalista”. (ALMEIDA, 2003, p. 82)

Ao observarmos o cotidiano destes homens e mulheres, um modo de vida em 

quem a família, como descrito ao longo do texto, ainda está no centro das decisões e na 

divisão social.  Assim terra e família se tornam elementos centrais para pensarmos os 

desdobramentos destas lutas e o sonho da conquista da terra, pois:

 
[...] A terra é vista como patrimônio de família, sobre a qual se faz o trabalho que 
constrói a família enquanto valor.  São categorias culturais centrais do universo 
camponês brasileiro, o trabalho, a família e a liberdade. Pode-se opor esse tipo de 
sociedade às sociedades modernas, individualizadas e voltadas para o mercado, 
nas quais as três categorias estão separadas. (D’AQUINO, 1996, p.21).

 
Um exemplo se mostra na definição do sítio em oposição ao lote, em que passa a 

possuir um nome que expresse elementos de sua vida, de memórias passadas ou mesmo 

de sua percepção do cotidiano. Segundo Almeida isto se dá porque “na luta, conquista-se 

o lote, pelo trabalho, constrói-se o sítio”, fato que dimensiona a terra como fruto de seu 

trabalho.

A Leon Israel S.A. empresa colonizadora, ao planejar a ocupação, já o fez com 

base nas pequenas e médias propriedades seguindo o modelo de colonização do Norte 

do Paraná,  todavia a estrutura fundiária  produzida não foi  nada democrática,  pois  as 

grandes propriedades, mesmos em números reduzidos compreendiam uma área maior 

desde a colonização e com uma maior concentração de grandes propriedades a partir da 



década de 1960. Como podemos verificar em dados cartoriais do município em relação à 

estrutura fundiária, 41,18% do território é constituído em médias e grandes propriedades, 

porcentagem esta menor que o território paranaense e brasileiro:

FAZENDAS ALQUEIRES 
Flórida 816
Alvorada 164
Progresso 329
Santa maria 217
Palmares 178
Figueira 87
Boa Esperança 92
São Cristóvão 124
Santo Antônio de Pádua 83
T O T A L 2.484

A partir  de 1960, verifica-se uma revolução no campo, com a incorporação de 

novas tecnologias à atividade rural,  o que,  dentre outras consequências,  incrementou 

sobremaneira a produtividade tanto na agricultura como na pecuária. 

A penetração capitalista no campo, a partir da década de 1960, se caracteriza 

pela transição da grande propriedade improdutiva para a grande empresa capitalista e 

pela exclusão da maioria das pequenas e médias propriedades.

Neste  processo  de  desenvolvimento  não  foi  previsto  um  espaço  para  a 

incorporação da pequena e da média propriedade que, sem qualquer diretriz de política  

econômica a seu favor, sofreram um processo de espoliação maior do que o normal, pois, 

excluídos de crédito e de comercialização, se fragilizaram, dando origem ao grande êxodo 

rural ocorrido nas décadas de 70 e 80, após a consolidação deste modelo. 

 



4 .ALGUNS PERSONAGENS HISTÓRICOS DA COLONIZAÇÃO
 

Consideramos  como  análise  final  do  projeto  apresentado  para  o  Programa  de 

Desenvolvimento Educacional  (PDE),  sobre  a  colonização desenvolvida  pela empresa 

Leon Israel e os autores envolvidos neste processo de colonização de parte do Norte do 

Paraná,  mais  especificamente  o  município  de  Nova  América  da  Colina  de  extrema 

importância para a formação de uma agricultura familiar, sendo que muitas famílias que 

participaram  deste  processo  conservam,  até  hoje,  o  vinculo  com  a  terra  e  com  as 

manifestações culturais de seu local de origem.

Ao  longo  da  pesquisa  e  da  proposta  no  recorte  geográfico,  a  documentação 

histórica e bibliográfica existente não propiciava referencial necessário para uma análise 

substancial. A falta de referencial teórico não caracteriza que a região não tenha história,  

mas, ao contrário, ela esta presente no cotidiano das famílias colonizadoras. A partir deste 

fato  entendemos  que  a  história,  não  está  escrita,  encontra-se  viva  na  memória  dos 

personagens que viveram aquele momento da colonização do Estado do Paraná.

Nesta  perspectiva  procuramos  uma  metodologia  que  propiciasse  a  busca  de 

informações para sua realização, encontramos na história oral o instrumento necessário  

para a elaboração deste trabalho e na implementação Pedagógica na Escola juntamente 

com alunos do Ensino Médio buscamos através de entrevistas argumentos suficientes 

para a conclusão deste trabalho.

Para orientar sobre a metodologia proposta, buscamos em Meihy (1996, p. 13), as 

contribuições necessárias, explicando que:

 
A história oral é um recurso moderno usado para a elaboração de documentos, 
arquivamento de estudos referentes à  vida social  das pessoas ...  mantém um 
compromisso de registro permanente que se projeta para o futuro, sugerindo que 
outros possam vir a usá-la. 

 
Assim, devemos compreender que as fontes orais não se esgotam neste momento 

da pesquisa,  mas servirão  para  outros  que desejam continuar  o  trabalho e  descobrir 

novas nuances históricas.

Assim, para compreender o processo de colonização de parte do Norte do Paraná, 

discorremos  sobre  um  referencial  bibliográfico  e  inserimos  no  contexto  informações 

oferecidas  pelas  fontes  orais,  com  pessoas  quem  viveram  neste  período  ou  seus 



descendentes, que foram atores neste processo desde a sua migração para a região na 

década de 1930 até a década de 1960, suprindo de material necessário para realização 

da pesquisa.

O  trabalho  foi  realizado  com  alunos  do  segundo  ano  do  Ensino  Médio,  nos 

Colégios: Monteiro Lobato em Cornélio Procópio e Papa Paulo VI no município de Nova 

América  da  Colina  contando  com  a  colaboração  da  professora  Sanley  Setny  nas 

discussões sobre a colonização da região e aplicação de instrumento de avaliação. 

Foi  observado  nas  discussões  com  os  alunos  e  também  nas  entrevistas  o 

desconhecimento da empresa colonizadora, para eles a única empresa que colonizou o 

Norte  do  Paraná  foi  à  companhia  inglesa  (CIANORTE),  os  entrevistados  diziam que 

compraram  as  terras  de  determinadas  pessoas  encarregadas  da  venda,  não  tendo 

conhecimentos da existência da Leon Israel ou de qualquer outra empresa.

A partir deste diagnóstico inicial foi realizada uma explanação aos alunos sobre o 

processo  de  colonização  do  Estado  do  Paraná,  oficial  e  particular,  demonstrando  os 

objetivos que estes tinham a empreender tal tarefa.

Através das entrevistas, podemos concluir que as famílias que chegaram na região 

se depararam com uma clareira aberta no meio do mato, com estradas rudimentares, a 

construção  de  ranchos  de  palmito,  como  primeira  moradia,  o  que  foi  evidenciado  a 

intenção do colonizador em fixar na terra.

Ouvindo o Sr. Orlando Rita (pequeno agricultor, 87 anos, que aqui chegou em 

1952: 

 
A região  ainda  estava  em  processo  de  desenvolvimento  agrícola,  através  de 
pessoas  que  aqui  chegavam  e  se  instalaram  em  pequenas  propriedades, 
constatou que a agricultura predominante era o café e como cultura intermediária 
eles cultivavam o arroz, feijão e o milho, mas só o necessário para a subsistência, 
o excedente não tinham para quem vender. Com o passar dos anos eles foram 
abrindo mais espaços com o desmatamento e assim aumentaram a produtividade 
de cereais, mas sempre dando privilégio ao café, que por muito tempo liderou a 
agricultura, não só em nosso município, mas em todo o Estado.

 
De acordo com o citado acima a empresa colonizadora cumpriu seu objetivo que 

era a produção e comercialização do café, os produtores tinham apenas este produto 

para ser comercializado. A agricultura de subsistência era produzido apenas o necessário 

para a manutenção da família.

Conforme relato de seu filho, em 1949, o pioneiro Cipriano Rodrigues Sanches 



(falecido em 1983), espanhol que teve o primeiro domicilio na região de Guaxupé – MG 

migrou para a região, onde adquiriu vinte alqueires de terra, ao perceber a exuberância 

das terras para o plantio de café e este estar decadente na região Sul de minas, buscou 

vários compadres e amigos que também adquiriram pequenas propriedades para esse 

fim.  O  Sr.  Cipriano  mantinha  um  carroção  puxado  por  uma  tropa  de  burros  para 

transportar mercadorias entre as cidades de Assai, Nova América da Colina e Uraí. Este 

trabalho perdurou até 1952 quando comprou um ônibus da empresa Viação Garcia de 

Londrina, em sociedade com o Sr. Benedito Lopes, este veículo passou a ser o principal  

meio  de  transporte  de  passageiros  e  mercadorias  na  região.  Em 1958,  o  ônibus  foi 

vendido ao Sr.  Silvério Geraldo Pedrosa (79 anos), migrante de Mirai  – MG, que deu 

prosseguimento ao trabalho.

O Sr. Silvério fala das dificuldades nos meios de transportes, nesta época já tinha 

alguns carros de passeio (jipe), as estradas de chão batido, nos períodos secos, muito 

poeira e nos momentos de chuva as estradas ficavam intransitáveis.

Segundo depoimento das primeiras professoras da localidade, Maria Aparecida 

Santiago Grande, Olga Rosa de Lima e Maria Auxiliadora Pedroza da Silva, e documentos 

analisados, o ensino primário da localidade surgiu em 1949, jurisdicionado ao município  

de  Assai  (Inspetoria  de  Ensino),  eram ofertadas  duas  turmas  de  1º  e  2º  anos.  Para 

aqueles que desejavam dar continuidade aos estudos teriam que efetuar suas matrículas 

em outros municípios, apenas em 1960, já município, passou a serem ofertadas as quatro 

séries do ensino escolar e em 1967 foi  autorizado o funcionamento da escola normal 

ginasial.

Segundo o relato do Sr. Nelson de Abreu Branco, 76 anos, originário de São João 

da Boa Vista – SP, e veio com seus pais em 1930 para a região:

 
Aqui na região não tinha nada, nós viemos por acreditá que ia melhorar de vida, 
trabalhei  em  terras  de  meus  pais  [...]  após  passado  tempo,  e  trabalhei  de 
impregado mas desde o início trabalhei de impregado na roça e mais velho agora 
sou jardineiro [...] gostaria de adquirir terras mas nesta idade é difícil.

 
Foi através da publicidade em folhetos ou através do rádio, que, a fertilidade da 

terra  e  a  facilidade  de  aquisição  logo  se  espalharam  pelo  país  e  em  pouco  tempo 

estrangeiros e pessoas de todas as partes de nosso território, principalmente mineiros, 

paulistas e nordestinos migrassem para esta região. 

 



Eu vim da Paraíba, a mais ou menos uns 50 anos do município de Mãe d’Água, 
vim com meus pais e esposa, sempre trabalhamos na lavoura e tínhamos uma 
pequena propriedade onde morávamos. Diziam que aqui a terra era melhor e a 
vida seria muito mais fácil. Saímos com a intenção de vir para o Paraná e aqui foi 
o nosso repouso. Assim que chegamos eu e meus pais compramos um pequeno 
sítio com o dinheiro das terras que vendemos na Paraíba. (Moisés Bezerra de 
Melo, 79 anos).

 
A primeira tarefa dos novos colonos era a derrubada da mata, e depois fazer a roça 

para sua subsistência, para em seguida iniciar o plantio de café, objetivo da colonização,  

enfrentaram toda a sorte de intempéries e dificuldades para construir seus sonhos.

Resumidamente,  o  sonho  principal  dos  entrevistados,  quando  chegaram  ao 

município era o de melhorar de vida e no futuro comprar mais terras – prosperar.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

 

A colonização impar ocorrida no Norte do Estado do Paraná, a ocupação humana e 

a aquisição de terras tinha como objetivo primeiro, o desenvolvimento da cultura cafeeira, 

o  seu  domínio  territorial  contou  com  condições  favoráveis,  clima  e  de  solo,  contou 

também com a experiência dos colonos, oriundo de regiões cafeeiras dos Estados de 

Minas Gerais  e  São Paulo  e  ao contrário  destes Estados que se desenvolveram em 

latifúndios, no Norte do Paraná foram adaptadas as pequenas propriedades, convivendo 

com as lavouras de subsistência e a criação de animais que possibilitou manter  nos 

períodos de entressafras a alimentação da família  e a comercialização do excedente, 

observa-se  ainda  que  para  suprir  a  necessidade  de  mão-de-obra  para  cultivar  as 

lavouras, contava com a força de trabalho familiar não remunerado e desta forma, mesmo 

com um capital reduzido, o colonizador tinha como se manter e prosperar.

Aqueles que para cá vieram em busca de pelo menos um pequeno lote de terra 

acreditavam  no  desenvolvimento  da  região,  cujas  propagandas  anunciavam  o 

crescimento  milagroso,  não  foram  os  únicos  a  construir  a  memória  da  colonização 

regional,  não  podemos  esquecer  de  outros  que  vieram  com  os  mesmos  sonhos 

trabalhando como colonos, parceiros ou assalariados, o que restou para estes foi o sonho 

e a história de sua labuta na terra prometida.

Mas  ainda  há  questões  a  esclarecer.  A  história  dos  colonizadores  que  não 



realizaram seu sonho de ter a terra é apenas o começo, não podemos esquecer como as 

empresas  conseguiram  as  concessões  de  comercialização  destas  terra,  buscando, 

buscando compreender os critérios, os acordos e os interesses que as acompanhavam. 

Neste sentido, este estudo pode tornar-se um incentivo para novas pesquisas.

Ao  fazer  a  análise  do  contexto  histórico  regional,  é  possível  identificar 

características  entre  processos  similares.  Desta  forma,  a  micro  história  torna-se  um 

instrumento valioso no entendimento de conceitos e processos históricos mais amplos.

Ao  resgatar  a  história  da  ocupação  da  região  ou  de  localidades  ocupadas 

socialmente,  através  de  documentos,  história  oral,  imagens,  a  partir  do  seu  registro 

estaremos não apenas preservando a História já conhecida, mas também, revelando fatos 

que, durante muito tempo, estiveram relegados ao esquecimento e abrindo caminho para 

novas pesquisas.
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