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Se o meu primeiro dever a cumprir é de expres'sar os meus a
gradecimentos aos prezados amigos e ilustres colegas Professôres 
Eurípedes Simões de Paula, Carrion e Ângelo Ricci que me 
dirigiram o honroso convite para pronunciar esta conferência pe
rante o plenário do IV Simpósio Nacional dos Professôres Universi
tários de História - o que é para mim uma subida honra - o meu 
segundo dever será de pedir desculpas aos distintos ouvintes, porque 
o conteúdo da conferência não terá tôda a amplidão que o título 
podia deixar entrever: por falta de tempo e mais ainda de competên
cia, não falarei da colonização senão germânica, omitindo a italiana 
e a polonesa, entre outras, cujo estudo ofereceria também grande in
terêsse. 

Limitada assim à imigração e colonização alemã no Rio Gran
de do Sul, esta exposição tentará estabelecer a correlação, aliás pa
radoxal, entre as duas palavras-chaves do enunciado. Não será por 
artifício universitário, mas por imposição dos fatos obs·ervados. De
fmidos os têrmos colonização e migração neste contexto sul riogran
dense, lembraremos o papel dos movimentos migratórios na expansão 
das colônias alemãs, instabilidade que constitui propriamente um pa ... 
radoxo e, numa última parte, tentaremos analisar as causas desta 
correlação. 

• 
Nem seria preciso indicar liminarmente que o fenômeno da Co

lonização foi muito mais extenso e prolongado do que a Imigração. 
Ninguém ignora como se processou o recrutamento de levas de emi
grantes na Alemanha, na Áustria, na Suiça, no início do século XIX, 
levas trazidas ao Brasil pelos agentes do Govêmo Imperial, único 

(*). 
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capaz, nesta altura, de conceber e realizar um verdadeiro planeja
mento: convencer emigrantes europeus de escolher o longínqüo Bra
sil. compensar o suplemento de distância e de custo da viagem em 
relação com a Amérca do Norte (evidentemente mais atrativa pa
ra os europeus'), fundar estabelecimentos agrícolas e facilitar o de
senvolvimento dos primeiros núcleos, até sus'citar a emulação das 
Províncias e das iniciativas particulares. Foi, no fim do primeiro 
quartel do século XIX, uma como antecipada, mas admiràvelmente 
sucedida tentativa de aménagement de l'espace. O observador per
cebe agora a outra diferença fundamental entre o que aconteceu 
nos Estados Unidos e no Brasil: nos Estados Unidos tudo parece 
acabado com a imigração, com a entrada do proletário europeu -
que devia, e podia, encontrar na América condições de imediata ins
talação e muitas vêzes de rápida fortuna; no Brasil tudo começa com 
a imigração, cuja finaldade é a colonização, isto é, o povoamento, 
o desbravamento e a exploração da terra pela agricultura, obra de 
fôlego que exigia auxílio do poder público e trabalho coletivo. A 
corrente imigratória era, pois, dirigida nas colônias fundadas pelo 
Govêrno brasileiro e a unidade de trabalho era a família; mesmo 
assim, a única possibilidade de êxito era a ajuda mútua entre as' fa
mílias, porque era impossível e até inconcebível a sobrevivência do 
indivíduo isolado: as terras devolutas concedidas pelo govêrno bra
sileiro eram tôdas de mato, de mata virgem, o que dificultava a ins
talação e a vida dos imigrantes, quer dizer, dos colonos'. Com efei
to, e durante os primeiros decênios pelo menos, todos os imigran
tes, todos, se tornavam agricultores, e todos os colonos, todos, até 
hoje foram ou imigrantes ou descendentes' de imigrantes. O fato ca
racterístico e fundamental foi que a unidade de exploração agrícola 
era a pequena propriedade - como para a colonização açoriana 
realizada pela corôa portuguêsa em Santa Catarina nos meados do 
século XVIII - mas com um sucesso incomensurável. Evidentemen
te, não há comparação entre o deslocamento tão rápido das "Fron..: 
teiras" norte-americanas, e a expansão das "Colônias" ditas euro
péias, e inicialmente puramente alemãs, a partir dos núcleos oficiais 
implantados no Sul do Brasil desde 1824. Entretanto, as duas me
tas do Govêmo, povoar e cultivar as terras, foram alcançadas até 
ultrapas'sar e de longe as esperanças mais otimistas. 

A contribuição demográficas dos contingentes de imigrantes ao 
povoamento do Rio Grande do Sul foi excepcional. Apesar dos es
forços das autoridades do Rio de Janeiro ou de Pôrto Alegre (isto 
é, imperiais e depois federais ou provinciais e depois estaduais) , a 
imigração no Rio Grande do Sul 
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dos Unidos, na Argentina ou mesmo no Brasil cafeeiro. Podemos 
avaliar em 75.000 o total dos imigrantes germânicos entrados no 
Rio Grande do Sul entre 1824 e 1939, dentro dos quais mais ou 
menos 50.000 entre 1824 e 1914. Mas, exceto durante a Revolu
ção Farroupilha, não houve ano sem imigração, e a sua regularidade 
foi uma das causas' do êxito da colonização. Uma outra foi a insta
lação quase sempre definitiva dos imigrantes. A terceira foi a boa 
aclimatação. A última e decisiva, foi a fecundidade das famílias en
tradas ou constituídas no Brasil pelos colonos. 

Nos anos 1826-'1826, a média era de 8,5 filhos por família. 
Nas famílias fundadas a partir de 1846, a média era mais elevada na 
primeira geração "brasileira" (10,6). Várias monografias indicam 
que entre 1835 e 1931 as médias foram de 8 filhos na primeira ge
ração, 10 na segunda, isto é, a primeira "brasileira". Num grupo 
de "grandes famílias" os' números médios foram de 13,1 filhos na 
primeira geração brasileira, 7,5 na segunda, 3,6 na terceira. Ainda 
em 1936, 95% das famílias teuto-riograndenses tinham mais de 3 
filhos e a sua contribuição ficava mais que proporcional ao cresci
mento da população riograndense. Assim, podemos calcular que o 
número de sul riograndenses de pai e mãe de origem germânica com
provada ultrapassava 900.000 em 1950, seja 21,6% da população 
do Estado, sendo ainda agricultores na proporção de 9/10. 

Mas, mais cêdo e mais freqüentemente que sua multiplicação 
demográfica, talvez por ter sido imediatamente perceptível, foi a ex
pansão geográfica das colônias alemãs que foi considerada como o 
índice mais e~pres'sivo do seu êxito. 

Passaremos a examinar tal "verdade" antes de pô-la em evidên-' 
cia. A nomenclatura das zonas de expansão da colonização é bem co'" 
nhecida e a sua história já mereceu excelentes estudos que podemos 
nos contentar em lembrar aqui apenas os principais. 

Os primeiros núcleos, os dos períodos ClrUciais sempre foram 
fundados por entidades oficiais e implantados nas localizações e nas 
condições das menos favoráveis, isolados peJa mata virgem ou pela 
distância. Até o princípio do século XX, as colônias nasceram co
mo ilhas' e os colonos foram comparáveis aos paraquedistas da es
tratégia moderna, devendo cumprir uma missão difícil, sobreviver por 
si mesmos, realizar a ligação oom as fôrças amigas, cujas linhas fi
cam muito atrás. Sem receber sempre os meios necessários, os' co
lonos eram forçados ao sucesso, como à vocação pioneira de des
bravadores de matas, menosprezadas no Sul, por não convirem à 
cultura açucareira como de Santos para cima, nem à criação de ga
do como os' 
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foi ocupada pelas colônias fundadas entre 1850 e 1870 e povoadas 
em grande parte por filhos ou netos dos pioneiros de São Leopoldo: 
em 1870 Mulhall enumera 43 colônias como "filhas de São Leo
poldo". E durante os vinte anos seguintes, o mesmo movimento mi
gratório continua a partir de São Leopoldo e começa a partir de 
núcleos mais recentes, até completar a ocupação da mata entre o 
Rio dos Sinos e o J acuí médio. E então foi preciso instalar em ou
tras terras novos contingentes de desoendentes dos colonos da zona 
que passa a ser chamada de "velha", a partir de 1890 com a aber
tura de núcleos em Cima da Serra. 

As' Colônias Novas receberam mais descendentes de colonos do 
que imigrantes; e quando a grande imigração parou (1914), os nú
cleos, oficiais como particulares, continuaram a absorver os exce
dentes de população das colônias mais velhas, o que comprovam 
não somente referências bibliográficas, mas fontes estatísticas, permi
tindo umas avaliações numéricas destas migrações internas. A pri
meira seria baseada na estatística eleitoral, se admitirmos' que exis
te uma semelhança entre a composição das Câmaras de Vereadores 
e a da população que os elege. Nos municípios de São Leopoldo, 
Nova Hamburgo, Montenegro, Caí, Estrela, Lajeado e São Louren
ço, a repartição dos vereadores eleitos em 1947 era a s'eguinte: nas
cidos no próprio município 76%, nos municípios limítrofes 12%, 
em outro dos municípios supra citados 7,2%. Nos municípios de 
Ijuí, Carasinho, Erechim, Getúlio Vargas, Santa Rosa e Três Pas
sos: nascidos no próprio município 20,2 %, nos municípios limítrofes 
1,5%, em outros municípios do Planalto 10,1 %, na zona das Co
lônias Antigas 60,7%. Estas forneceram quase os 2/3 da popula
ção "atual" dos estabelecimentos do Planalto, isto é, entre ,945 e 
1950. 

Uma segunda aproximação será histórica e um pouco melhor, 
extraída de monografias sôbre colônias ou comunidades confessionais. 
General Osório foi fundada em 1900, e contava em 1925 com 500 fa
mílias evangélicas; Cerro Azul foi fundada em 1902 pelo Riogran
dense Bauernverein e era essencialmente católica (91 % das' 1.260 
famílias de 192 7); a origem dos chefes de famílias de 1925 -192 7 
era a seguinte: Cerro Azul - Alemanha 8%, Colônias velhas 87%; 
General Osório - Alemanha 0,7%, Colônias velhas 91,8. O 
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grantes, que forneoeram no século XIX mais da metade e no sécu
lo XX a totalidade dos colonizadores das zonas' pioneiras. Eis aqui, 
sem dúvida, outra razão da aceleraçao do desenvolvimento destas 
zonas: a instalação de filhos de colonos já acostumados a derrubar 
a mata e a cultivar a roça. Aliás, êste movimento migratório é mui
to mais antigo do que se pensa geralmente. 

* 
Pelo que foi lembrado sôbre a imigração alemã, podemos veri

ficar imediatamente o papel da migraçao rural interna na expansao 
territorial da colônia de S ... o Leopoldo. Entre 1824 e 1830, os imi
grantes receberam lotes de terras em Feitoria Velha, Passo, Ham
burgo Velho, Dois Irmãos, Bom Jardim e Sao José do Hortêncio. 
Durante a RevolUção Farroupilha prosseguiu-se a ocupaçao desta 
zona, embora não houvesse entrada alguma. Quando recomeçou a 
imigraçao, abriram-se novas picadas, que entretanto receberam tan
tos colonos ou filhos de colonos já estabelecidos em SdO Leopoldo 
quantos imigrantes recém-chegados: Schneidertal (a partir de 1846), 
Linha Nova (1847), Bohnental Jammertal e Wallachei (em 1849), 
Picada Café ao norte de Bom Jardim, Herval ao norte de Dois Ir
mãos, povoada em maioria por filhos de colonos das mais antigas 
Linhas'. No vale superior do Rio dos Sinos, Mundo Nôvo (fundada 
em 1850 por um luso-'brasileiro), recebe membros de famílias esta
belecidas em São Leopoldo. Para o oeste, já em 1845, a coloni
zação ultrapassava a vertente direita do Rit> dos Sinos e penetrava no 
vale do Caí: Picada Fel,iz, Caí, Vigia, Escadinhas, Temerária, e 
Tabaktal na margem esquerda do Caí; e na margem direita Forro
meco, Bom Princípio, Bom Fim, Montenegro, São Bento, São Sal
vador, núcleo povoado por famílias quase tôdas católicas e vindas 
de São José do Hortêncio. Assim apareceu imediatamente a colo
nização particular (já em parte promovida por alguns alemães) que 
favoreceu a constituição de grupos homogêneos até do ponto de vista 
religioso; assim aparece imediatamente o móvimento de uma parte 
dos filhos' de colonos estabelecidos nas primeiras picadas de São Leo
poldo para a periferia, fornecendo às vêzes a maioria dos ocupan
tes do cinturão pioneiro. 

Mas o desenvolvimento e a saturação de São Leopoldo tomou 
necessária a criação de novas colônias, mais longe para o Norte e 
principalmente para o Oeste. Se as primeiras são oficiais (Nova Pe
trópolis, Santa Cruz), as particulares se multiplicam a partir de 1854 
(São Caetano, São Gabriel, Mariante, Teutônia, Santa Emília, etc.), 
e tôdas recebem descendentes de colonos de S10 Leopoldo, assim 
como as mais longínquas de Rincão deI Rey, Rio Pardinho, Santo 
Angelo, Silveira Martins e Santa Maria. Tôda a Encosta da Serra 
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foi ocupada pelas colônias fundadas entre 1850 e 1870 e povoadas 
em grande parte por filhos ou netos dos pioneiros de São Leopoldo: 
em 1870 Mulhall enumera 43 colônias como "filhas' de São Leo
poldo". E durante os vinte anos seguintes, o mesmo movimento mi
gratório continua a partir de São Leopoldo e começa a partir de 
núcleos mais recentes, até completar a ocupação da mata entre o 
Rio dos Sinos e o J acuí médio. E então foi preciso instalar em ou
tras terras novos contingentes de desoendentes dos colonos da zona 
que passa a ser chamada de "velha", a partir de 1890 com a aber
tura de núcleos em Cima da Serra. 

As' Colônias Novas receberam mais descendentes de colonos do 
que imigrantes; e quando a grande imigração parou (1914), os nú
cleos, oficiais como particulares, continuaram a absorver os exce
dentes de população das colônias mais velhas, o que comprovam 
não somente referências bibliográficas, mas fontes estatísticas, permi
tindo umas avaliações numéricas destas migrações internas. A pri
meira seria baseada na estatística eleitoral, se admitirmos' que exis
te uma semelhança entre a composição das Câmaras de Vereadores 
e a da população que os elege. Nos municípios de São Leopoldo, 
Nova Hamburgo, Montenegro, Caí, Estrela, Lajeado e São Louren
ço, a repartição dos vereadores eleitos em 1947 era a seguinte: nas
cidos no próprio município 76%, nos municípios limítrofes 12%, 
em outro dos municípios supra citados 7,2%. Nos municípios de 
Ijuí, Carasinho, Erechim, Getúlio Vargas, Santa Rosa e Três Pas
sos: nascidos no próprio município 20,2 %, nos municípios limítrofes 
1,5%, em outros municípios do Planalto 10,1 %, na zona das Co
lônias Antigas 60,7%. Estas forneceram quase os 2/3 da popula
ção "atual" dos estabelecimentos do Planalto, isto é, entre ,945 e 
1950. 

Uma segunda aproximação será histórica e um pouco melhor, 
extraída de monografias sôbre colônias ou comunidades confessionais. 
General Osório foi fundada em 1900, e contava em 1925 com 500 fa
mílias evangélicas; Cerro Azul foi fundada em 1902 pelo Riogran
dense Bauernverein e era essencialmente católica (91 % das' 1.260 
famílias de 1927); a origem dos chefes de famílias de 1925-1927 
era a seguinte: Cerro Azul - Alemanha 8%, Colônias velhas 87%. 
General Osório - Alemanha 0,7%, Colônias velhas 91,8. O 
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Neu Wurttemberg Alemanha. CoI. AI. Antig. CoI. Planalto. Próprio 
(fund. 1902) Municipio 

1903-1907 53 47 O O 
1917 9 67 23 1 
1928 9,2 58 5,2 27,6 
1949 1,9 12 21,1 65 

Estes algarismos revelam o que foi a história do povoamento 
de Neu Wurttemberg (hoje Panambí), que melhor seria batizada 
Nova Teutônia, porque a maior parte dos cônjuges nascidos na zo
na das antigas colônias provém de Teutônia (fundada no vale do 
Taquarí em 1853). epois da 11 Guerra os 2/3 dos cônjuges já nas'· 
cera em Panambí que deixou de ser foco de imigração. 

Erechim Alemanha. Colo AI. Antig. CoI. !tal. Antig. Col. Planalto. Próprio 
(fund. 1908) Municipio 

1919 44 22,6 14,1 6,8 O 
1939 14,4 8,0 31,1 13,3 26,1 
1949 3,3 3,1 12,7 20,2 54,7 

A tnllgração, que tinha fornecido 55% dos novos habitantes 
em 1913-1915, decresceu ràpidamente. As migrações interiores tor
naram-se as mais importantes até 1949 (graças às colônias' italianas 
principabnente) e começaram então a diminuir em relação com os 
contingentes nascidos no município, e que podemos considerar como 
a evolução normal. 

Sta. Rosa Alemanha. Col. AI. Ant. CoI. !tal. An tig. Colo Planalto Próprio 
(fund. 1915) Municipio 

1929 19 30,5 19,0 7,0 16,0 
1949 3,5 9,3 2,0 30,2 54,0 

Nesta colônia, última fundada pelo govêrno sul-riograndense, já 
em plena Guerra Mundial, a imigração estrangeira não teve impor
tância igual àquela nas colônias anteriores; as migrações internas ti
veram um papel essencial desde as origens, mas a contribuição prin
cipal foi logo fornecida pelas colônias do Planalto, fundadas a par
tir de 1890, e a primazia já passou ao dinamismo demográfico lo
cal. Com esta evolução de Santa Rosa e outras colônias do Alto 
Uruguai, está desapareClendo a última zona pioneira do Rio Gran
de do Sul. 

Em muitos casos, a expansão da colonização foi anterior ao es
tabelecimento da estrada de ferro e o transporte da produção agrí
cola sofreu de deficiência e do custo dos transportes entre os nú
cleos e a estação, mas a rêde de caminhos foi melhor cuidada do 
que na Encosta da Serra 
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gem estabelecida a partir de 1940. Entretanto, sem negar a im
portância dos transportes no desenvolvllllento das colônias do Alto 
Uruguai, a rapidez deste desenvolVImento expuca-se em grande par
te pela influência e pela regularidade das migrações onundas das 
colôruas mais antigas. 

Mas a partir da primeira Guerra Mundial começou a quarta fa
se destas mIgrações, para fora do território do Rio Grande do Sul, 
já que as COlônias novas se aproximavam da saturação. Dirigiu-se 
primeiro para os Estados visinhos, Santa Catarina e Paraná, mas 
aumentando regularmente, ela atingiu logo o sul de Goiás e do 
Mato Grosso. Emre as duas Guerras, COlonos sul-riograndenses fo
ram povoar Pôrto Nôvo (fundado pelo católico Baurnverein), São 
Miguel, Bom Retiro, sôbre o Rio Peixe, Rio Bonito (que recebe 
já colonos de Erechim, Getúlio Vargas e Lagoa Vermelha, colônias 
fundadas no início dêste século), Piratuba, Concórdia, Xapecó c 
Pôrto Feliz. Depois de 1940 o movimento, mais amplo, abrange 
Cruz Machado, Xopim, Santa Bárbara, Pato Branco, Toledo (a mais 
forte aglomeração de sul-riograndenses no Paraná), Maringá, Cidade 
Medianeira eClevelândia, e muitos núcleos (Petrovina, Gleba Ari
nos) abertos no Mato Grosso por sociedades de colonização que cui
dam também do transporte dos migrantes, e nas quais os teuto-rio
grandenses têm interêsses. Cada ano, 9 a 10.000 pessoas abandonam 
o Rio Grande do Sul para outras Unidades da Federação, e os 2/3 
dos migrantes são de idade compreendida entre 15 e 50 anos, isto 
é em pleno período de produtividade. 

Eis a gravidade da hemorragia de homens e de capitais de que 
sofre o Rio Grande do Sul. Não será inútil examinar de mais per
to o mecanismo das migrações, e determmar as suas causas profun
das. Elas não aparecem de imediato, tanto menos que o observador 
fica admirado ao encontrar tal instabilidade dentro duma classe de 
pequenos proprietários, recém-estabelecidos, felizes de possuir um 
lote ou dsejosos de adquirir outro para ficarem agricultores, o que 
representa o maior dos paradoxos . 

• 
Talvez fôss'emos encontrar na própria hereditariedade profissio

nal o primeiro aspecto do mecanismo e a primeira causa das mi'" 
grações rurais. Se os imigrantes foram na sua quase totalidade obri
gados a se tornarem agricultores, e mais exatamente desbravadores 
de matas, ainda hoje os seus descendentes são agricultores, e mui
tas vêzes desbravadores de martas. A percentagem média de agri
cultores entre os filhos de colonos alemãos ultrapassa 85 %, sem 
nunca se encontrar inferior a 70% na terceira ou quarta geração 
"brasileira". 
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parques' industriais nas cidades do vale do Rio dos Sinos, do Caí ou 
de Santa Cruz, ou de Pôrto Alegre, o que se chama geralmente, e 
impropriamente, "exôdo rural" não concerne senão menos de 10% 
dos descendentes de imigrantes germânicos. Quando obrigados a se 
afastar das região onde nasceram. onde os pais tem a propriedade, 
mais de 9/10 procuram uma outra região onde êles querem per
manecer e permanecem agricultores. 

O segundo aspecto, ou a segunda chave do meoanismo das mi
grações seria então a fecundidade das famílias; devem migrar os fi
lhos excedentes a um ou dois, se o lote paternal for suficeiente pa-' 
ra sustentar duas famílias depois de dividido, porque êstes filhos "su
plementares" não podem viver com os irmàos, mormente quando ca
sados uns e outros. Como a média de filhos por família ficou sem
pre superior a 3, e geralmente na vizinhança de 5, entre 1 e 3 fi
lhos deveriam abandonar o lote pwternal, a colônia onde nasceram. 
Mas a observação nas famílias do fenômeno das migrações revela 
que êle atinge mais os filhos do que as filhas: as filhas muitas vêzes 
conseguem casar na vizinhança, e passam então a viver na proprie
dade do marido; as que não encontram esta possibilidade e casam 
com quem não pôde ficar no lote paternal, realizam geralmente uma 
migração reduzida (menos de 100 km ); os filhos, que não têm es
ta possibilidade, fornecem maiores contingentes para a migração e 
para migrações mais amplas, superiores a 100 km. às vêzes a 500 
km. Tradicionalmente era o filho mais jovem que ficava com o lo
te e a casa da família, e o encargo de cuidar dos pais até a morte 
dêles. Mas de uma geração para outra, a proporção de filhas en
carregadas deslta missão, e contempladas com a propriedade pater
nal, aumentou de 10 para 20%, de 20 para 30%, e de 30 para 
40% hoje; elas fornecem 60% dos contingentes de migrantes a pe
quena distância e somente 34% a grande distância. Os filhos que 
não podem ficar na região devem procurar terras onde elas se en
contrem livres e baratas', na periferia ou em zona pioneira, mais dis
tantes. 

Uma prova complementar da importância desta causa de mi
gração, vamos encontrá-'la na duração média do ciclo, que foi exa
tamente de uma geração durante o primeiro século da colonização, 
tanto na Encosta da Serra como em Cima. Os relatórios dos Dire
tores das colônias, de Nova Petrópolis ou Ijuí entre outras', indicam 
claramente a correlação entre o pedido de concessão de terra nesta 
colônia recém-aberta e o propósito de casamento ou de estabeleci
mento de filhos dos colonos radicados numa região explorada há 
uma ou duas gerações. Estes' relatórios falam até de "fome de terra 
virgem" 
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para cá, uma aceleração do ritmo da migração. No caso das famí
lias que se estabeleceram em 1900 em General Osório e que exis
tiam em 1925, os filhos ficaram na colônia menos tempo do que os 
pais, exatamente 1/9 a menos. E os membros das 311 famílias des
cendentes do casal-tronco Lohmann, imigrado em 1846 em São Leo
poldo, 15% da última geração fizeram 2 migrações. Existe pois' 
uma incompatibilidade entre a fecundidade das famílias e a estru
tura agrária. 

Esta incompatibiidade vai conduzir a outro paradoxo: os colo
nos são afetados pelas migrações rurais, não por serem proprietários 
mas porque são proprietários', e mais exatamente pequenos proprie
tários. A superfície do lote concedido ou vendido foi reduzida de 
77 hectares (1824) a 48 hectares (1851) e finalmente 25 hedares 
(a partir de 1889, isto é, em tôdas as colônias novas). Esta área 
de 25 hectares foi adotada também por tôdas as emprêsas particu
lares' de colonização e ficou a de "lote colonial" no Brasil. Trata
se, pois, de pequena propriedade. Mas se o lote inicial foi assim 
reduzido até 25 hectares, a média da propriedade rural fica-lhe infe
rior, por exigência da lei sôbre a igualdade de direitos dos co-her
deiros. A subdivisão foi mais ou menos rápida, mais U::nta na En
costa da Serra, onde as conceSsões iniciais eram de 77 hectares, mais 
rápida em Clima da Serra, que só conheceu lotes de 25 hectares, mas 
foi acelerada entre as duas guerras - movimento correlativo das 
migrações para o Planalto do Rio Grande do Sul e Santa Catarina 
e Paraná. Em 1950 as velhas colônias contavam 25% das proprie
dades inferiores a 10 hectares e 35% entre 10 e 19 hectares; as no
vas respectivamente 13 e 30%. Os colonos perceberam perfeitamen
te a ameaça do minifúndio (mais ou menos' o limite de 10 hectares) 
e entre 1940 e 1950 já começaram a realizar um reagrupamento da 
propriedade ou abandonaram a exploração das parcelas menores, an
ti-econômicas e absolutamente insuficientes para sustentar uma fa
mília. Quando uma colônia "envelhece", a superfície média diminui 
assim como a exploração direta pelo proprietário, o que representa 
uma mutação qualitativa da estrutura agrária. Assim entra, ou de
ve entrar em revisão o problema da pequena propriedade. 

Mas a aceleração do ciclo migratório é causada por outra in
compatibilidade, a que existe entre a estrutura agrária e a técnica 
agrícola adotada e conservada em tôdas as zonas de colonização, a 
queimada. Foi sem dúvida o processo mais prático e mais racional 
para desbravar a mata e "fazer a terra", nas colônias "européias" 
como em qualquer outra região do Brasil. Os imigrantes o apren
deram do "caboclo" para poder sobreviver na conquista das zonas 
pioneiras. Mas o que surpreende o observador é a oonservação, até 
hoje e em tôdas as colônias teuto 
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de preparar a roça. É desnecessário lembrar aqui a sua rotina, a 
sua nocividade para a terra. É o Raubbau primitivo e desolador. 
Tanto mais que a queimada torna periódica pela exigüidade da pro
priedade. Basta examinar as percentagens da área cultivada anual
mente: nas colônias mais antigas elas progrediram de 21 a 28 % en
tre 1920 e 1950 (apesar do reflorestamento iniciado já em grande 
escala em alguns municípios, porque em outros a percentagem atin
ge 59 % ); na mais recentes há dois grupos, o primeiro com 32 a 
48% é semelhante com as colônias do vale do Taquarí, o segundo 
com 15 a 27% lembra o ritmo de cultura em Ijuí há 50 ou em 
Erechim há 30 anos. Isto quer dizer que s'ó nas colônias mais re
centes a terra pode descansar 3 ou 4 anos a seguir e que as outras 
êste descanso, sempre inferior a 2 anos, nem alcança sempre 1 ano 
de cultura. A aceleração do ritmo da queimada provoca um esgo
tamento sempre mais rápido das' terras, condenando os habitantes ou 
à estagnação in loco ou à migração para uma zona pioneira onde re..: 
começarão o mesmo ciclo, num ritmü ainda mais acelerado. A pro
va ao contrário existe aliás no próprio Rio Grande com a rizicultu
ra irrigada (mas praticada fora das colônias) e a agricultura com 
uso de adubo, capaz de conservar ou aumentar a fertilidade da ter
ra, nas regiões de São Lourenço (batata inglêsa para exportação) e 
de Santa Cruz (fumo). 

A queimada periódica deve ser atribuido o rápido cansaço das 
terras', flagelo que castiga os colonos, até em zonas exploradas há 
menos de 30 anos. Expulsando uma parte sempre mais numerosa dos 
filhos duma zona, ela os conduz para frente pioneira, onde não terão 
outro meio de desbravar a mata: não s'erá esta migração que, cau
sada pela incompatibilidade entre a natalidade, a estrutura agrária 
e a técnica agrícola, torna-se por sua vez causa essencial da conser
vação desta técnica ou da sua introdução numa nova zona pioneira? 
Assim fica o colono sempre preso num círculo infernal. 

No caso do Rio Grande do Sul, há realmente dois tipos de mi
grações rurais ligadas à colonização européia. O primeiro é disfar
çado em expansão pioneira para a periferia dum núcleo, ou mais' 
exatamente êle é dissimulado pela euforia pioneira, mas êle tem já 
os germes que o tempo fará proliferar até transformá-lo no segundo, 
fatalmente. 

- Há, pois, uma migração de crescim.'ento dos estabelecimen
tos agrícolas a partir da sede da colônia recém-aberta ,num movimen
tos agrícolas a partir da sede da colônia recém-aberta, num movimen
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Mas sua causa real, profunda, é imediatamente, uma "fome de terra" 
sui gene ris : incapaz de conservar consigo os seus filhos casados, o 
colono pai de taillÚia procura estabelecer cada um dêies sôbre um 
lote de terra sufIciente para sustentar um casal, comprando eSte lote 
nas proximidades, mas na periferia da zona. Com a pressão demo
gráfica, logo sensível, assim com a incompatibilidade entre por um 
lado o aumento da densidade e por outro lado o regime da proprie
dade e da exploração da terra, aparecem na colônia ainda "jovem" 
os traços que o tempo vai transformar em rugas. 

- A segunda migração é de declínio, ou talvez mais freqüen
temente de recusa da estagnação a que Seria condenada a nova ge
ração pelo esgotamento do solo e a queda dos rendimentos agríco
las, pela substituiçao dos prados às roças, ou pelo reflorestamento, 
que longe de precisar de tantos braços como a derrubada da mata 
ou a agricultura, expuls'a uma percentagem crescente dos filhos des
ta região. Antes, pois, de começar a decadência econômica do seu 
setor ou da sua propriedade, o colono atasta os seus filhos "exce
dentes", com inversão das suas economias na compra da terra onde 
êles poderão viver, o que será o ponto de partida de um nôvo ciclo. 

* A migração rural pràpriamente dita aparece agora como indis-
soluvelmente ligada à colonização agrícola, baseada pelos seus idea
lizadores sôbre o regime da pequena propriedade e pela sua missão 
pioneira sôbre a técnica da queimada. O crescimento demográfico 
das colônias, causa fundamental do êxito no primeiro povoamento 
e exploração da terra, torna-se também uma das causas da expul
são dos homens excedentes, porque nem a pequena propriedade, que 
foi com tôda a razão louvada no século XIX como motor duma re
volução no Brasil rural, nem a queimada, que foi o único meio de 
conquistar a terra, mas a esgota ràpidamente, permitem a sua per
manência na terra dos pais. 

Enquanto a queimada periódica não for substituída, na gene
ralidade das colônias, por processos racionais de agricultura não de
predativa e enquanto a natalidade ficar elevada, a pequena proprie
dade, que realizou uma primeira reforma agrária no Brasil, ficará 
em crise. Do ponto de vista econômico as migrações empobrecem 
em homens e capitais as regiões exploradas antes do desenvolvimen
to e do barateamento dos transportes, e hipotecam com o custo de 
transportes precários a longínqüa zona pioneira, onde os filhos ou 
netos de imigrantes passam a sofrer da marginalização econômica, 
social, cultural, e até cívica, de que padeceram os seus antepassa
dos, a centenas de quilômetros no Sul, 
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