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APRESENTAÇÃO

A meta da educação do Estado do Paraná para a Educação Básica é a formação de qualidade dos nossos educandos acolhidos por um trabalho docente crítico e articulado às diretrizes da política educacional que vem sendo construída.
Entendemos que o apoio e a orientação dos alunos está a cargo do professor,
mas são os recursos educacionais que oferecem a base desse projeto. Desta forma, o Caderno Pedagógico, que ora apresentamos, buscou atender aos
anseios dos professores, no que diz respeito ao material didático-pedagógico,
através da reflexão e do diálogo com todos os profissionais da rede pública
estadual de ensino. Inteligência, criatividade, espírito de iniciativa, capacidade
e perseverança foram aspectos importantíssimos que contribuíram para esta
realização que, efetivamente abriu possibilidades para evidenciar um trabalho
diferenciado, com os conteúdos específicos da área do conhecimento.
Assim sendo, ele surge no sentido de difundir e incutir valores no cotidiano
dos alunos, desde cedo, preparando-os para enfrentar um mundo em constante transformação. Esse Caderno mostra perspectivas que se abrem nos mais
diversos campos do saber e implicam num modelo educacional permanentemente novo, dinâmico e interativo – atento a uma realidade que se transforma
a cada momento.
Desta forma, ao enfatizar a absorção do novo, a educação do Paraná está
construindo os caminhos e são estes, os ideais que alimentam a nossa proposta
educacional.

Yvelise Freitas de Souza Arco-Verde

Secretária de Estado da Educação
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Palavra da Superintendente da Educação do Paraná.

É com alegria que a Superintendente da Educação cumpre a sua função de
apresentar, para o público escolar, o volume 7 dos Cadernos Pedagógicos do Ensino
Fundamental, voltado para o ensino da História do Paraná para os alunos da Educação Básica.
Focando o ensino da história paranaense nas representações, memórias e identidades, este caderno, que ora segue para as escolas da Rede Pública de Ensino, se
constitui em um conjunto de orientações teóricas e práticas para o trabalho pedagógico com esta disciplina nas salas de aula do Estado.
Ele foi todo pensado e escrito dentro do tema previamente escolhido, o das comemorações do Centenário da Emancipação Política do Paraná e tem em vista
dar continuidade aos trabalhos já desenvolvidos pelos professores das diferentes
regiões do Estado, quando do desenvolvimento do Projeto Sesquicentenário do Paraná no Contexto Escolar. Pretende, também, responder às demandas por materiais
didático-pedagógicos de História do Paraná.
Não segue a linha da historiografia oficial; ao contrário, problematiza as especificidades do conteúdo a partir das memórias, experiências e histórias dos sujeitos
que viveram aquele contexto. Possibilita, também, uma abordagem da História,
não como uma verdade pronta e definitiva, mas como uma constante análise e reconstrução, em torno das ações e relações dos sujeitos no tempo e no espaço. Faz
pensar e reconhece nos agentes da escola, que irão lidar com o material, a capacidade de escrever a sua própria história. Neste sentido, cumpre ressaltar o capítulo
dedicado aos excluídos do processo de colonização e modernização, tais como os
povos indígenas e afrodescendentes.
Ao demonstrar a preocupação em utilizar fontes diversificadas, que permitem
um trabalho a partir do próprio documento, assim como a problematização de questões do cotidiano da comunidade em que está inserida a escola, este caderno vem
potencializar, na disciplina de História, o esforço de todos nós em garantir uma
educação crítica e de qualidade para todos.

Alayde Maria Pinto Digiovanni
Superintendente da Educação.
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ORGANIZAÇÃO TEÓRICA METODOLÓGICA
O presente material tem por objetivos subsidiar teoricamente a
implementação das Diretrizes Curriculares da Rede Pública de Educação Básica do Estado do Paraná (História), ampliar as possibilidades de trabalho dos professores de História, ressaltando as relações culturais, de trabalho e de poder; orientar metodologicamente
a prática docente, estimulando a reflexão sobre os conteúdos, os
conceitos e as concepções de História presentes em diferentes contextos; e, por fim, demostrar como articular as memórias e histórias locais/regionais aos conteúdos específicos da disciplina escolar,
favorecendo a construção do conhecimento histórico.
O tema escolhido, As Comemorações do Centenário de
Emancipação Política do Paraná, visa ainda dar continuidade aos
trabalhos já desenvolvidos pelos professores das diferentes regiões
do Estado, quando do desenvolvimento do Projeto Sesquicentenário
do Paraná no Contexto Escolar bem como responder as demandas
por materiais didático-pedagógicos de História do Paraná.
Entretanto, como alertou Fernando Novaes (2000) no contexto
dos festejos dos “500 de ‘Descobrimento’ do Brasil”, essas comemorações normalmente são tidas como marcos periodizadores, ou
seja, tendem a ser naturalizadas:
(...) as datas, os episódios ou as personagens, que acabam por ficar
na tradição historiográfica como marcos periodizadores, exprimem um
discurso quase sempre eivado de ideologia, o que expressa certos movimentos do poder ao longo da história.
Assim sendo, normalmente, os historiadores, quando tratam desses assuntos, o que procuram fazer é o contra-discurso, chamando de historiografia ‘oficial’, ‘tradicional’, estas narrativas laudatórias, e procuram desmistificar estes heróis e episódios. Muitas vezes isso é bem feito, outras
vezes não, pois raramente está bem definido o que é historiografia ‘oficial’
ou ‘tradicional’.

Esse alerta nos convida a traçar um paralelo entre as Comemorações do Centenário da Emancipação Política do Paraná e dos “500
anos do ‘Descobrimento’ do Brasil”. Em ambos os casos colocaram8

Ensino Fundamental
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se à margem das comemorações de uma história oficial, a memória dos excluídos, isto é, dos indígenas, negros, trabalhadores do
campo e da cidade, entre outros. A questão que se coloca é como
reverter esse processo?
Com base nas Diretrizes Curriculares da Rede Pública de Educação Básica do Estado do Paraná (História) este material se propõe
a problematizar com os alunos um conteúdo específico a partir das
memórias, experiências e histórias dos sujeitos que viveram aquele contexto. Possibilita também uma abordagem da História, não
como uma verdade pronta e definitiva, mas como uma constante
análise e reconstrução, em torno das ações e relações dos sujeitos
no tempo e no espaço.
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A fim de alcançar os objetivos propostos, este caderno foi divido em três unidades que tratam do contexto, das representações,
das práticas, dos ritos, dos signos, dos símbolos, das experiências,
das identidades e das memórias dos sujeitos que viveram o ano de
1953 no Paraná. É importante ressaltar que este material não é uma
receita e sim um ponto de partida que implica em escolhas, sejam
elas: um recorte temporal, espacial ou temático, implica também
no aproveitamento e na melhoria das idéias aqui explicitadas, assim
como na proposição de novos temas e pesquisas.
O tema traz, ainda, uma grande riqueza de possibilidades no
que diz respeito aos encaminhamentos metodológicos necessários à
escola, uma vez que permite aos alunos o exercício da pesquisa histórica nas escolas da rede pública estadual. Neste caderno, foram
utilizadas fontes diversificadas que permitem um trabalho a partir
do próprio documento, assim como a problematização de questões
do cotidiano da comunidade em que está inserida a escola. Essas
possibilidades de análise e de tratamento metodológico são identificadas ao longo do texto, para facilitar sua visualização.
Sugerimos que o professor proponha aos alunos pesquisas sobre
os temas e/ou nomes dos personagens que aparecerem grafados
colorido no texto. São, na sua grande maioria, de fácil localização
podendo ser pesquisados em bibliotecas, na internet e mesmo a
partir da memória dos sujeitos envolvidos.

Caderno Pedagógico de História
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O CD-ROM que acompanha o material foi pensado como um recurso adicional no qual disponibilizamos inúmeros documentos escritos e
imagens, além do material que compôs o “Projeto Sesquicentenário
do Paraná no Contexto Escolar” (2003), o caderno temático “História e
Cultura Afro-Brasileira e Africana” (2005) e o caderno temático “Educando para as Relações Étnico-Raciais” (2006).
Da mesma forma o material vem acompanhado de um documentário em DVD, que apresenta várias imagens do Paraná das
décadas de 1940/50, isto é, do contexto do centenário da emancipação política do Estado.
Esperamos que o presente material contribua para despertar a
curiosidade de professores e alunos para que juntos façam emergir
as memórias e histórias das suas comunidades, municípios e regiões com vistas à valorização das experiências individuais e coletivas
na construção da consciência histórica.

10
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Unidade
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Nada do que é humano será agora alheio
ao historiador. Daí a multiplicação de
estudos sobre a cultura, os sentimentos,
as idéias, as mentalidades, o imaginário,
o cotidiano. E também sobre
instituições e fenômenos sociais antes
considerados de pequena importância,
senão irrelevantes, como o casamento,
a família, organizações políticas e
profissionais, igrejas, etnias, a doença, a
velhice, a infância, a educação, as festas
e rituais, os movimentos populares.
José Murilo de Carvalho

AS FESTAS DO CENTENÁRIO DE
EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO PARANÁ
Caderno Pedagógico de História 11
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Nesta unidade pretendemos fazer uma análise sobre alguns aspectos do período de formação do Paraná, desde sua emancipação
política até a década de 50, trazendo elementos das relações culturais, de trabalho e de poder, para a compreensão do contexto
histórico das comemorações do Centenário da Emancipação Política
do Paraná.
Para tanto dividimos este período em dois momentos: o da
Emancipação Política do Paraná até a Proclamação da República
(1853-1889) e da Consolidação da República aos governos desenvolvimentistas da década de 50.
A luta pela emancipação política começou a ganhar força no início do século XIX. As cidades paranaenses, que faziam parte da 5ª
Comarca de São Paulo, denunciavam que o governo da Província
era alheio aos interesses da região. O progresso da agricultura e
do comércio, assim como a necessidade de um governo mais próximo dos interesses da população, visto que São Paulo distava “110
léguas”, eram as reivindicações em pauta na década de 1820, no
movimento conhecido como Conjura Separatista, que, no entanto, não encontrou eco naquele momento. Economicamente mais
forte, no decorrer da próxima década (1830) em conseqüência do
comércio de gado e da exportação de mate para a região da Prata, a Comarca passou a ter uma posição estratégica devido aos
movimentos revolucionários do Sul. A independência da Província
Cisplatina, a Guerra dos Farrapos e a Revolução Liberal de
Sorocaba contribuíram para aumentar a importância da Comarca
frente ao governo central e ao governo provincial, que, em troca de
apoio contra os liberais, prometeu a separação da Comarca e sua
elevação à Província.

12

Com a vitória do governo central contra os liberais é encaminhado, em 1843, à Câmara do Império um projeto de elevação da
Comarca de Curitiba à categoria de Província. Esse projeto tramitou durante 10 anos, com sugestões de emendas, medidas protelatórias, discursos favoráveis, e também intensa propaganda pela
emancipação veiculada, principalmente por Paula Gomes (Francisco de Paula e Silva Gomes) na imprensa da Corte e de São Paulo.
Finalmente em 20 de agosto de 1853 o projeto foi aprovado e transformado em lei em 29 de agosto do mesmo ano.
Ensino Fundamental
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A Província foi oficialmente instalada em 19 de dezembro de
1853, com a chegada de Zacarias Góes de Vasconcelos, seu
primeiro presidente, que teve como tarefa instalar e organizar a
Província do Paraná. Nesse momento, o projeto de Paraná foi eminentemente de cunho político-administrativo, pois não havia ainda
um discurso de identidade paranaense, de valores comuns a toda
população e, sim, objetivos claramente ligados a determinados
setores da sociedade, fossem eles comerciantes do litoral, fazendeiros ervateiros ou tropeiros.
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Caderno Pedagógico de História 13
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O primeiro período – da Emancipação Política do Paraná até a
Proclamação da República (1853-1889) – se caracterizou pela pequena autonomia das províncias frente ao governo central, pela
repressão aos movimentos regionalistas e pela unidade territorial
expressa, também, no poder simbólico do Imperador, que procurava mediar a disputa de poder entre as províncias. No Paraná, nesse
primeiro momento, as elites econômicas que apoiaram a emancipação tiveram suas reivindicações atendidas pelo poder central, visto
que a pouca tradição do Paraná enquanto unidade regional não pesava na disputa por recursos da coroa.
Com a Proclamação da República e a adoção do federalismo, pela Constituição de 1891, as unidades da federação, agora
chamadas de Estados e não mais de Províncias, ganharam mais
autonomia, podendo decidir sobre diversos assuntos dentro do seu
território, passaram a ter também um status formal de igualdade
perante os outros Estados. Entretanto, na prática, os Estados com
maior representação política (como São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco) estabeleceram um monopólio das decisões na vida política nacional, inclusive quanto à distribuição dos recursos da União,
privilegiando algumas regiões1.
Nesse contexto as elites das regiões com menor representatividade política, como o Paraná, sentindo-se preteridas na distribuição
de recursos federais, elaboraram discursos para organizar novas
estratégias de ação em busca da superação das dificuldades apresentadas pelo novo contexto institucional. Dentre os discursos construídos na época, o regionalismo foi tema de debate em vários Estados2. No Paraná, o regionalismo foi denominado Paranismo3 teve

1

Ver LOVE, Joseph. O regionalismo gaúcho e as origens da revolução de 1930. São Paulo: Perspectiva, 1975.

2

CUNHA FILHO, Valter Fernandes da. Estado, política econômica e cultura desenvolvimentista: o caso do Banco de
Desenvolvimento do Paraná S. A. Curitiba, 2005, 381 p. Tese (Doutorado em História), Setor de Ciências Humanas, Letras e
Artes, Universidade Federal do Paraná.
3

Segundo Romário Martins, o termo paranismo teria sido utilizado pela primeira vez em 1906 pelo poeta Domingos Nascimento, quando de seu retorno de uma viagem ao norte do estado onde a população local, em sua maioria de origem paulista, o
havia chamado de paranista, em menção ao termo paulista, isto é, ao natural do estado de São Paulo. O termo paranista passa
então a ser utilizado pelos intelectuais do movimento, uma vez que, ao contrario do termo paranaense, passa a aglutinar não
apenas os naturais do Paraná mas todos aqueles que escolheram o estado como sua morada. PEREIRA, Luis Fernando Lopes.
Paranismo: cultura e imaginário no Paraná da Primeira República. Curitiba, 1996. Dissertação (Mestrado). Setor de Ciências
Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Paraná.

14
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como seu principal representante Romário Martins e suas idéias
sobre a construção da identidade do povo do Paraná. A gravura e
este extrato de texto são uma demonstração dessa intenção.
Paranista é aquele que em terras do Paraná lavrou um campo, vadeou uma floresta, lançou uma ponte,
construiu uma máquina, dirigiu uma fábrica, compôs uma estrofe, pintou um quadro, esculpiu uma
estátua, redigiu uma lei liberal, praticou a bondade, iluminou um cérebro, evitou uma injustiça, educou
um sentimento, reformou um perverso, escreveu um
livro, plantou uma árvore. (Martins, R. Mensagem do
Centro Paranista ao Presidente do Estado Dr. Affonso
Camargo, 1927)4
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Entre os símbolos do Paranismo o pinheiro e o mate, foram
exaltados na obra de Romário
Martins
O Pinheiro alto, eril de longos braços estendidos para
os horizontes, - é o Paraná transfigurado no símbolo
verde das esperanças que se realizam, da hospitalidade acolhedora dos advindos de todos os quadrantes do
mundo, da afirmação de força e de altura incitadora
das resistências para o trabalho e para as preocupações altruísticas. (Romário Martins In: Szvarça, Décio.
Figura 1: Documento - revista Illustração Paranaense O forjador: ruínas de um mito – Romário Martins, 1893(Detalhe da capa). Obra de João Turim. (1927-1930)
1944. 2 ed. Curitiba: Aos quatro ventos, 2004, p.26)

A partir de então um novo projeto para o Paraná passou a ser
gestado por intelectuais ligados a instituições criadas neste contexto, como por exemplo, o Instituto Histórico e Geográfico Paranaense (1900), a Universidade do Paraná (1912), o Centro Paranista (1927) e o Círculo de Estudos Bandeirante (1929). Tal
projeto propunha, em linhas gerais, a emancipação do Paraná em
várias frentes, a saber, o desenvolvimento econômico regional, via
substituição do extrativismo (do mate e da madeira) pela atividade
4

TRINDADE, Etelvina Maria de Castro; ANDREAZZA, Maria Luiza. Cultura e educação no Paraná. Curitiba: SEED/UFPR,
2001. (História do Paraná: textos introdutórios). Esta coleção está disponível nas bibliotecas de todas as escolas da rede
estadual de ensino.
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agrícola (trigo e café); no campo da política propôs-se a criação de
uma nova elite político-administrativa consciente da urgência da
concretização do projeto, tanto no nível federal como no regional;
na esfera cultural este discurso, liderado por Romário Martins5, visava a construção de uma identidade e de um modelo de homem
preferencialmente concretizado na figura do europeu.
No entanto, o projeto de identidade paranaense, gestado durante as primeiras décadas do século XX, passou por um período de
inércia em decorrência do projeto nacionalista do governo Vargas,
que, durante o Estado Novo, centralizou o poder federal, controlando a influência dos governos estaduais ao implantar um regime
autoritário, porém economicamente modernizador.
O Paraná, governado pelo interventor Manoel Ribas, de 1932 a
1945, atendia as prioridades do governo federal, e não os interesses locais6. No campo educacional aumentou o número de escolas,
favorecendo a implementação da Campanha de Nacionalização, que
tinha entre os objetivos, integrar os imigrantes estrangeiros por
meio da educação, ao ensinar o idioma e os valores nacionais; nas
obras públicas as ações contemplavam a integração do campo, produtor, com a capital e os portos ao financiar a abertura de estradas,
além disso, deu continuidade ao processo de colonização do Norte,
Oeste e Sudoeste, visando a produção de alimentos para o consumo interno e também favorecendo a continuidade da produção de
café. A modernização, tema central dessa prática, seria também
o discurso dos próximos governantes do Paraná: Moysés Lupion
(1947-1951) e Bento Munhoz da Rocha Netto (1951-1956).
Após o fim da ditadura varguista, o Brasil passou por uma grande transformação econômica e social, característica do pós-guerra
no mundo capitalista, deixando de ser um país de economia essencialmente primário-exportadora para desenvolver atividades industriais, através da política de substituição de importações.
5

Para saber mais ver a obra de SVARÇA, Décio. O forjador: ruínas de um mito. Romário Martins, 1893-1944. 2. ed. Curitiba:
Aos Quatro Ventos, 2004.

6

MAGALHÃES, Marion Brepohl. Paraná: política e governo. Curitiba: SEED/UFPR, 2001, p.48. (História do Paraná: textos
introdutórios). Esta coleção está disponível nas bibliotecas de todas as escolas da rede estadual de ensino.
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O Paraná também vivenciava um surto de desenvolvimento econômico, propiciado, principalmente pelo sucesso das lavouras de
café, nas terras-roxas do Norte/Noroeste paranaense. A recente
ocupação desta região do estado, assim como a do Oeste e do Sudoeste, contribuiu significativamente para o crescimento do Paraná
e sua inserção definitiva no panorama nacional.
A modernização e a prosperidade entram no cotidiano das pessoas através da disseminação do
American way of life, veiculado pelos meios de comunicação de massa.
As cidades surgiam numa velocidade
espantosa, da mesma forma que se
desmembravam em outras cidades,
como lembram os repórteres Arnaldo
P. d´Horta e Rubem Braga7 que visitaram a região na década de 1950
e relataram impressionados com as
mudanças vertiginosas da região, inclusive denominando as cidades da
região de “Cidades Cogumelo”, ou Figura 2: Documento - propaganda Arno, veicuseja, cidades que brotavam da selva. lada na revista o Cruzeiro /1953
Entre os anos 1950 e 1960 surgiram
65% dos municípios do Paraná existentes até o início da década de
1990, segundo Dennison de Oliveira8.
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No norte a expansão pode ser explicada pela expansão das atividades ligadas ao café, como o beneficiamento, o transporte, bem
como as atividades de manutenção e intermediação financeira.
No sudoeste, a exploração da madeira e a pecuária, assim como,
as atividades relacionadas a elas geraram a grande proliferação e
adensamento de centros urbanos.

7

BRAGA, Rubem; D´HORTA, Arnaldo P. Dois repórteres no Paraná. Curitiba: Imprensa Oficial, 2001. (Brasil Diferente).

8

OLIVEIRA, Dennison de. Urbanização e industrialização no Paraná. Curitiba: SEED/UFPR. 2001, p. 31. (História do Paraná:
textos introdutórios). Esta coleção está disponível nas bibliotecas de todas as escolas da rede estadual de ensino.
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Nacionalmente os feitos do Paraná
como território do futuro, do progresso,
da prosperidade e o desenvolvimento
econômico se faziam conhecer pelas propagandas veiculadas em revistas como
a O Cruzeiro9. Periódicos e jornais locais
também contribuíram para divulgar os
empreendimentos e oportunidades de
vida melhor nas regiões cafeeiras.
Crescimento populacional, urbanização e desenvolvimento econômico, foram
alguns dos pilares desta nova sociedade, que vislumbrava um futuro brilhante
para um Paraná, que se tornava a cada
dia mais moderno e próspero. O ambien- Figura 3: Documento - propaganda
te urbano passava a se configurar como Goodyear, veiculada na revista O Cruzeiro
grande símbolo dos novos valores sociais /1953
que as classes dirigentes tentavam legitimar. Assim se tornava importante a
criação de uma identidade paranaense, que viesse aglutinar os diferentes povos/projetos em torno de um objetivo comum. Segundo
Szvarça (2004, p. 1-2)
Na década de 1950, no âmbito das comemorações do centenário da
emancipação política do Estado, foram elaboradas versões do Paraná e do
homem paranaense, às quais as imagens de hoje ainda muito de assemelham. Duas obras do período (1950) forma objeto de estudo em artigos
recentes, onde seus autores concluem que, em ‘Um Brasil diferente’, ‘O
Paraná vivo’ [títulos das obras em 1950], a utopia paranaense se realiza,
neste ‘vivo’ e neste ‘diferente’, conferindo uma identidade regional ao
Paraná’. Para garantir esta identidade é necessário recuperar e preservar
as singularidades regionais – ‘homens brancos, urbanizados e laboriosos’
– que determinam sentido da história, o progresso10.

9

Segundo Cabrini (2005), A revista O Cruzeiro começou a ser publicada em 1928, pelos Diários Associados, de Assis
Chateaubriand, caracterizando-se como a principal revista ilustrada até os anos 60, com a introdução de novos meios gráficos
e visuais, como o fotojornalismo. Os anúncios, que ocupavam boa parte das páginas da revista, mostram a importância da
propaganda e induzem o público alvo, principalmente o feminino, ao consumo. Os assuntos, também dirigidos principalmente
ao público feminino, eram variados: cinema, vida dos artistas, esporte, saúde, política, culinária, moda, seções de charges.
Além disso, comportava textos jornalísticos e ficcionais; Rachel de Queiroz assume na revista esses dois gêneros, como
jornalista, tendo a última página fixa para a sua matéria, e como romancista, publicando o seu romance em 1950, em folhetim,
no periódico. O leitor de O Cruzeiro (ou qualquer outra revista de variedades) conduz a leitura entrecortada seguindo o prazer
do olhar, seqüenciando as páginas pelo folhear atraído pelas manchetes e imagens. Estas possibilitam a aquisição rápida
de informações, podendo, o leitor, em alguns momentos, se deter em algo que lhe foi comunicado. Em uma segunda leitura,
certamente o leitor seguirá outro caminho, podendo voltar ao texto, ou à imagem com a qual deseja estabelecer um diálogo.
Como obteve as informações com rapidez, o leitor também, com a mesma velocidade, traduzirá as mensagens em novos textos,
e, talvez, em novas linguagens: possivelmente a mensagem será motivo de comentários, transformando-se em oralidade.

10

Ver SVARÇA, op. cit.
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Com a redemocratização do Brasil nos anos 50, foi retomado o
projeto do desenvolvimento econômico a partir da industrialização.
Esta seria a melhor alternativa para o desenvolvimento, pois com a
industrialização nem mesmo o clima seria fator de adversidade para
o completo desenvolvimento do Estado11.
É nesse contexto que as comemorações do Centenário da Emancipação Política do Paraná ocorrem. Como toda festa cívica, essa
acontece dentro de um balizamento de datas. Neste caso, trata-se
das datas de 29 de Agosto (em que a lei da emancipação é sancionada pelo Imperador D. Pedro II, em 1853) e 19 de Dezembro (em
que se completa a emancipação, marcada pela chegada de Zacarias
Góes de Vasconcelos a Curitiba quando concretiza a instalação e
assume a presidência da nova província). Embora entre essas datas tenha ocorrido a maior concentração das comemorações, elas
foram realizadas durante todo o ano de 1953, lideradas pela capital
paranaense.
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A comemoração tem por objetivo tornar novamente presentes
(ou seja, representar) os acontecimentos do passado que são julgados importantes para integrar a comunidade que a realiza. Para
organizar as comemorações de 1953 é instituída pelo governo do
Estado uma comissão, composta por membros representantes de
diferentes setores da sociedade.
“A Comissão de Comemorações do Centenário do Paraná”:
Pela lei nº 1039, de 10 de novembro de 1952, foi transformada em entidade autárquica,
com a personalidade jurídica e patrimônio próprio, e
sob a denominação de Comissão de Comemorações
do Centenário do Paraná, a Comissão de Festejos
criada anteriormente. Dito órgão tem por fim planejar, promover e dar execução aos atos destinados
a registrar, com o máximo brilho, o transcurso do I
Centenário da emancipação política do Paraná.

11

Em 1953 houve a primeira grande geada que atingiu os cafezais e abalou as contas públicas, diminuindo não somente a
capacidade de compra da população mais também, o potencial de investimentos do governo do Estado. Ver: CARNEIRO, David.
Fasmas estruturais da economia do Paraná. Curitiba: Imprensa da Universidade do Paraná, [s.d.].
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Na foto: Em uma das visitas a obras da Exposição Internacional do Café os membros da
Comissão: Da esquerda para a direita: Monsenhor Jerônimo Mazzarotto, Coronel José Domingues dos Santos, Dr. José Loureiro Fernandes, sr. Sylla Santerre Guimarães, Dr. Brasil
Pinheiro Machado, presidente, sr. Gabriel da Veiga e o sr. J. L. Froes Arantes.

Fonte: Revista Ilustração Brasileira, 1953, p. 175

A comemoração teve como principal
espaço a Capital, que se torna pólo turístico em função da festa12. Uma série
de eventos, realizados em diferentes espaços da cidade, marcou o ano de 1953.
Jantares e bailes elegantes em clubes de
elite, homenagens a personalidades na
Assembléia Legislativa, inauguração de
obras públicas (principalmente estradas
e o obelisco da Praça 19 de Dezembro),
desfiles, procissões, exposições (exposição internacional do café), congressos
(vários exemplos), lançamento de produtos e produção de souvenires (medalhas,
selos e louças,) e recepções faziam parte Figura 4: Documento – louça e selos
da agenda das festas do Centenário.
comemorativos

Figura 5: Documento - foto do projeto do Teatro Guaíra, 1953.

12

20

Fonte: Maria Bethânia de Araujo, acervo particular. Fonte: Sandro Cavalieri Savoia, acervo
particular.

(Fonte: Ilustração Brasileira, 1953, p. 190)

As comemorações de
1953 trazem em seu bojo
o discurso de modernidade,
prosperidade e progresso
que caracterizavam o Paraná naquele contexto, assim
como encerra uma identidade forjada em torno do
território e da população,
representada pela capital,
escolhida como palco privi-

Ver o DVD que acompanha o Caderno História: Memórias, Representações, Identidades.
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legiado para a instalação dos símbolos de progresso, da modernidade e da cultura. Esse último aspecto se revelou central nas obras
edificadas na capital para a afirmação material e simbólica da prosperidade paranaense como a construção da Biblioteca Pública do
Paraná, o Teatro Guaíra, o Centro de Letras do Paraná, e o Grupo
Escolar Tiradentes.
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Fonte: Revista Ilustração
Brasileira, 1953, p. 221, 215, 228

Outros símbolos podem ser percebidos, como a construção do
Centro Cívico, a retomada do Plano Agache, representando a
centralização administrativa da capital e a grandeza do Paraná, assim como a Praça Dezenove de Dezembro (que será estudada na
unidade 3). No interior do Estado o desenvolvimento das cidades e a
urbanização também contribuíram de maneira significativa na construção dos discursos de prosperidade, modernização e progresso do
território paranaense. Esse projeto de modernidade também pode
ser percebido na edificação de obras públicas com linhas arquitetônicas tidas como modernas, como por exemplo, o posto de saúde
de Porecatu, o Hotel Cayobá em Guaratuba e a estação rodoviária
de Londrina.

Figura 6: Documento - fotos, Hotel Cayobá em Guaratuba, posto de saúde de Porecatu, e rodoviária de Londrina.

Festas e rituais como objeto de estudo no ensino
de História
Para entender melhor como e porque as festas e comemorações
têm um papel relevante na exteriorização dos projetos de identidade, como o do Paraná, faz-se necessário uma breve contextualização desta forma de rito/ritual em articulação às especificidades da
comemoração de 1953 e a seus discursos.
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A República institui, para o povo
acostumado a essas festas, novos
Figura 7: Documento - foto, Banda dos fuzileiros momentos de formação da identidade: além de Paixão, Páscoa, Natal, a
navais
data de independência, da proclamação da República, das batalhas e dos feitos dos grandes homens ...
Por isso, o parentesco das festas cívicas com os “dias santos” ou
“dias de guarda” da Igreja não ser gratuito. Daí também o termo
“ritual”, bem como a paráfrase presente no título do artigo de Lúcia
L. Oliveira, “As Festas que a República Manda Guardar”13.
Desde a década de 1930, em Curitiba e na maioria das cidades paranaenses, as ruas mostravam uma movimentação intensa.
Desfiles cívicos e esportivos, que tanto agradavam ao governo de
Vargas, assim como corsos carnavalescos e procissões religiosas
aglutinavam a população, que corria a assistir, aplaudir ou participar do espetáculo.
Nas comemorações do Centenário não foi diferente. Grandes eventos
como shows artísticos, desfiles, procissões religiosas, exposições, feiras,
partidas de futebol, apresentações de
ópera, canto coral e turfe reuniram uma
multidão nas ruas e praças da cidade,
assim como nos clubes, sociedades e
ginásios. Eventos reservados às auto- Figura 8: Documento - foto, Procissão do

Fonte: Revista Ilustração Brasileira, 1953, p. 157

Fonte: Revista Ilustração Brasileira, 1953, p. 179

As festas cívicas surgem no contexto da laicização da sociedade,
sendo seu maior exemplo o processo de construção de uma identidade nacional, popular e laica durante a Revolução Francesa. A
inspiração para a festa e o calendário cívico repousa na Igreja Católica,
cuja liturgia se dá através de um ciclo anual de festas sacras, através da
quais ensina-se, relembra-se e convida-se a vivenciar os itens da fé.

Congresso Eucarístico

13

OLIVEIRA, Lucia Lippi. As festas que a República manda guardar. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v.1, n. 4, p. 172-189, 1989.
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Fonte: Revista Ilustração Brasileira, 1953, p. 147

Na Capital, o dia 29 de agosto de
1953 amanheceu com uma alvorada
festiva executada pela Banda de clarins
da Polícia Militar, do alto de um dos edifícios do centro; às 8 horas, na Praça
Santos Andrade houve o hasteamento
solene do pavilhão nacional e da bandeira do Paraná, e também a interpretação dos hinos do Paraná e do Centenário pelo Coro Orfeônico do Instituto
de Educação, em seguida uma revoada Figura 9: Documento - foto, Desfile das etnias
de pombos e o discurso do prof. Laertes de Macedo Munhoz, presidente da Assembléia Legislativa do Estado. Ainda pela manhã, às 10
horas, foi oficiada uma missa solene pelo Arcebisbo Metropolitano,
D. Manoel da Silveira D’Elloux. Pela parte da tarde na Assembléia
Legislativa do Estado foi inaugurado
um bronze relativo à emancipação da
Província, com os discursos do governador e do presidente da Assembléia.
À noite, na Praça General Ozório, houve a apresentação da Banda Sinfônica
da Polícia Militar num grande concerto,
com a execução de obras de autores
brasileiros e paranaenses. Por fim, às
23 horas, foi promovido um baile de
gala no Clube Curitibano com a presença de autoridades. Durante a segunda
quinzena do mês de setembro foram
realizadas as Olimpíadas Estudantis do
Paraná, que reuniu representantes de
Figura 10: Documento - fotos, Olimpíadas
diversas cidades do Estado. No final de
Estudantis

Fonte: Revista Ilustração Brasileira, 1953, p. 178

ridades também tiveram seu espaço, como por exemplo, a abertura
de exposições, de diversas inaugurações de obras públicas, de banquetes, de bailes, de sessões solenes de descerramento de placas
comemorativas, de recepções, de revista às tropas, entre outras
atividades.
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novembro, entre os dias 26 e 29, ocorreu o I Congresso Eucarístico
Provincial do Paraná, um evento da igreja católica, que contou com
o translado da imagem de Nossa Senhora do Rocio de Paranaguá
à Curitiba, diversas missas e comunhões, sessões solenes, sessões
de estudos, procissão e exposição do santíssimo sacramento. Além
dos eventos realizados na Catedral Metropolitana, foi construído um
altar na Praça da República, atual Praça Rui Barbosa.

Fonte: Revista Ilustração Brasileira, 1953, p. 103

O mês de dezembro recebeu especial atenção com a realização de
uma série de eventos, mas o auge aconteceu entre os dias 18 e 21,
com a presença do Presidente da República. No dia 18, após a recepção do presidente e de governadores de outros Estados, no Aeroporto Afonso Penna, houve uma homenagem ao primeiro Presidente da
Província do Paraná, o conselheiro Zacarias Góes de Vasconcelos, na
praça que leva seu nome. Ainda durante a tarde houve um desfile étnico de estudantes e escoteiros com trajes típicos das nações: germânica, polonesa, japonesa, italiana, ucraniana, sírio-libanesa, francesa,
holandesa, e das comunidades britânica e portuguesa. Mais tarde os
representantes do governo se reuniram para a inauguração do Grupo
Escolar Tirandentes. À noite aconteceu a recepção oficial do Centenário, oferecida pelo governo do Estado às autoridades e a sociedade
paranaense no Clube Curitibano. No dia 19 as comemorações iniciaram-se à zero hora com o anúncio festivo e solene do Centenário.
Fogos de artifício, sinos, apitos e sirenes anunciaram o novo século de
vida do Paraná, na seqüência o Governador do Paraná e o Presidente
da República fizeram seus discursos. O dia
19, assim como o dia 29 de agosto, prosseguiu com alvorada festiva da banda da
Polícia Militar, revista às tropas e desfiles
militares com a participação das diferentes
unidades das Forças Armadas, seguido de
hasteamento solene do pavilhão nacional
e do Paraná. Durante o dia as autoridades
participaram de inaugurações e da abertura da Exposição Internacional do Café,
nesse primeiro momento somente com
as autoridades, a noite os portões foram
Figura 11: Documento - foto, Bento Munhoz
e Getúlio Vargas tomam café
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abertos ao público. Este grande evento ofereceu ao povo espetáculo
de fogos de artifício, baile ao ar livre, números de arte e apresentações
folclóricas. Durante a noite foi oferecido ao Presidente da República e
convidados um banquete no Clube Curitibano. Finalmente no dia 20,
ocorreu uma grande festa pública no bairro do Bacacheri, oferecida
pela Sociedade Duque de Caxias. Na Praça Tiradentes, em frente da
Catedral Metropolitana, foi celebrada uma missa oficial pelo Arcebisbo Metropolitano Dom Manuel da Silveira D´Elboux. Ainda durante a
manhã, alguns governadores de Estados e o Presidente da República
se reuniram para uma conferência seguida de almoço. À tarde foram
inauguradas Postos de Puericultura da Campanha do Centenário, creches e uma placa de bronze na Biblioteca Pública do Paraná. No fim
do dia aconteceu uma Festa Turfística, no Hipódromo do Guabirotuba
com a disputa de grandes prêmios. Encerrou-se o dia com um baile
na Sociedade Rio Branco, com a apresentação de balé no Colégio Estadual do Paraná e com a partida internacional de futebol no Estádio
do Ferroviário. No dia 21, o Presidente retornou a Capital Federal,
mas os eventos se estenderam até o dia 30 com descerramentos de
placas de bronze, natal popular, apresentações artísticas, inaugurações, congressos e banquetes.14
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O estudo dos rituais nas esferas do civismo não se contrapõe ao
cotidiano, mas expressa de uma determinada maneira e justifica
sua análise, pois segundo Roberto Da Matta (1997, p.63)
(...) não seria um modo de procurar as essências de um momento especial e qualitativamente diferente, mas uma maneira de estudar como
elementos triviais do mundo social podem ser deslocados e assim, transformados em símbolos que, em certos contextos, permitem englobar um
momento especial ou extraordinário.15

Analisando a festa cívica de 1953, percebe-se que, embora revestida do caráter regional que lhe é próprio, não deixa de configurar e funcionar como uma festa nacional, pois, parte do trabalho

14

Álbum comemorativo Ilustração Brasileira. Rio de Janeiro: 1953.

15

DA MATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro. Rio de Janeiro: Rocco,
1997. p. 63. Grifo do autor.
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de ligação que a festa deve promover não se resume a uma relação
com um passado e um futuro imaginados e desejados, mas envolve a ligação político-territorial. Isso é dado pelo caráter nacional
da festa regional, ao receber participantes de todo o país: os governadores de outros estados, deputados, senadores, bem como o
Presidente da República. Além de ampliar as dimensões da festa,
a intenção é marcar a inexistência de rupturas entre o Paraná e o
Brasil (os estados e a União): o Estado em festa é posto como uma
unidade que se esforça por realizar a vocação do todo nacional.
Ao tratar das comemorações em sala de aula é importante introduzir a discussão das práticas e representações presentes nos
rituais com os seus símbolos, os signos e os ritos. Assim, o professor pode analisar com seus alunos como os rituais que constituem
seu cotidiano escolar, familiar e comunitário transformam o trivial
em especial.
Segundo Peter McLaren16 (1991), o ritual, é uma das principais
formas de ação simbólica, pois vai além da herança religiosa inerente
à humanidade, e mantém-se vivo nas culturas, em geral, pelo interesse na antiguidade e pela nobreza e peso da tradição. Os rituais
são parte indissociável da condição humana, e vão além das atividades sagradas e solenes, invadindo as atividades seculares. O ritual,
integralmente ligado à ação cotidiana, constitui-se de gestos (ritmos
evocativos de significados que formam atos simbólicos dinâmicos) e
posturas (que se constituem em paradas simbólicas da ação)17.
Uma importante característica definidora do ritual é a presença
de um ritmo definido nos gestos que o compõe, e uma gama restrita ou fechada de significados evocados pelos gestos, de maneira a
transmitir aberta ou subliminarmente, alguma informação relativa
ao relacionamento social em andamento. Um conjunto de gestos
sem ritmo, nos quais todos os significados possíveis são igualmente
prováveis (e que, portanto, são incapazes de transmitir alguma informação) não pode ser considerado um ritual.
16

No capítulo 1 da obra de McLAREN, Peter. Rituais na escola: em direção a uma economia política de símbolos e gestos
na educação. Petrópolis: Vozes, 1991.

17

Segundo as definições de Ronald Grimes citadas por McLAREN, op. cit.
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Gestos como uma procissão de bandeiras com posição de destaque para a paranaense, o ato de escutar discursos que se referem
aos eventos históricos fundadores do Estado, declamar, aplaudir poemas e jograis sobre o mesmo assunto são gestos que apontam todos para uma mesma direção, passam uma mensagem, constituem
o ritual. McLaren também aborda o aspecto da teatralização que os
rituais comportam. O ritual é também um momento de “suspensão
voluntária da descrença”, abrindo espaço para a função política de
encarnar e transmitir certas visões de mundo. Além disso, os rituais
podem servir para possibilitar aos participantes a reflexão sobre sua
própria localização na cultura dominante, (e também para o estudo
dessa participação) para comunicar classificando informações em
diferentes contextos.
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Análise e uso escolar dos documentos: inventário
de possibilidades
Nessa unidade, trabalhamos com documentos que permitem
desenvolver reflexões sobre os marcos envolvidos na festa do centenário: a emancipação política do Paraná, os governantes e os
demais sujeitos dessa festa, ou seja, os paranaenses e os outros
brasileiros de 1953.
Na segunda unidade, procuraremos desconstruir esses rituais
de identidade, apontando os silêncios e os aspectos não-comemoráveis (ou seja, os contrapontos às representações triunfalistas,
ufanistas, homogeneizadoras e oficiais da identidade paranaense)
que são também fundamentais para entender essa história e suas
conseqüências sobre a atualidade.
Este tipo de trabalho, produzido especialmente para o caderno,
mostra uma possibilidade de estudo com o documento, partimos de
um problema: O que motivou a grande comemoração (praticamente
um ano inteiro) da emancipação política do Paraná? Quem fez parte
da festa? Construímos um texto contextualizando a festa e o que estava sendo comemorado. Além do texto, estaremos encaminhando
em anexo alguns documentos que poderão ser utilizados no sentido
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de identificar pedagogicamente algumas operações intelectuais que
merecerão ênfase no aprendizado da História. O importante é que o
seu uso possa gerar uma reflexão e contribuir para que os alunos
sejam conduzidos de forma mais ou menos autônoma a produção
de um saber. Isso significa ultrapassar exercícios mais comuns de
identificação ou de reprodução (memorização) de um conteúdo
recebido passivamente pelo estudante.
O professor está diante de tipos diversificados de documentos:
1) imagens (fotos, mapas, propaganda); 2) escritos (discursos, leis,
cronograma da festa, extratos de jornais). Eles podem ser usados
de várias formas no contexto da sala de aula, por exemplo: na
problematização de conteúdos, no trabalho com conceitos18, dentre
eles noções de tempo19, para estabelecer noções de causalidade20
que estimulem a pesquisa e a construção de novos questionamentos por parte dos alunos. Sobre os tipos de documentos podemos
nos perguntar: existem documentos mais confiáveis que outros?
Como fazer para criticar o documento?
Os documentos são frutos da experiência humana, a decisão sobre o que guardar e como guardar para servir como indícios da atividade humana no passado envolvem força política, intencionalidade
e lugares para a sua conservação. O documento deve ser abordado
não como um portador da verdade, como prova de realidade, mas
como uma fonte de informações a ser interpretada. O documento é
um fornecedor de indícios da realidade histórica, conforme é o que
indica Leite (1986, p. 1483)
18

O professor deve levar em consideração que a construção de conceitos e aquisição de um vocabulário específico da disciplina de História são recursos indispensáveis para uma análise relacional da realidade social.Quando defendemos a construção
dos conceitos é por que não acreditamos no uso de definições abstratas, que podem ser simplesmente memorizadas pelos
alunos. São muitos os conceitos indicados como fundamentais para o ensino de História, alguns são de caráter mais geral da
área de Humanas e outros mais específicos da disciplina de História.

19

Professor, há um certo consenso entre os especialistas sobre a centralidade da noção de tempo no trabalho com o ensino
de História. A noção de tempo deve ser construída gradativamente e continuamente nas atividades de ensino aprendizagem
e História. Uma questão essencial na aquisição da consciência do tempo é a oposição passado/presente: é estabelecer
relações entre aquilo que permanece, aquilo que muda; é identificar, explicar e significar os acontecimentos; são buscar
as múltiplas causas entrelaçadas com tempos também múltiplos na construção do sentido da mudança. Uma reflexão sobre
o tempo na disciplina escolar de História é uma operação múltipla, progressiva e deve contribuir para que os alunos passem a
pensar historicamente. (Ranzi; Moreno, 2005, p. 10-15).

20

Trabalhar com a noção de causalidade é levar o aluno a compreender e esclarecer os componentes e as relações de forças
que envolvem um evento ou uma situação. Portanto, a noção de causalidade aqui não pode ser identificada na visão mecânica
de causa e conseqüência.
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Para uma tendência historiográfica, o documento fala; para alguns entusiastas da eloqüência da imagem fotográfica, esta transmite clara e diretamente informações. Para outra, contudo, tanto o documento escrito quanto as imagens iconográficas ou fotográficas são representações que aguardam um
leitor que as decifre.21

Como todo documento, entretanto, é indispensável que eles sejam trabalhados considerando que pertencem a contextos específicos, identificando o(s) sujeito(s) envolvido(s) (produtores e receptores da mensagem), as intenções dos sujeitos, as finalidades do
texto, a data aproximada em que foi produzido e sua origem.
Nesse sentido, o trabalho com documentos pode e deve contribuir para o processo de ensino e aprendizagem em História. O uso
do documento na sala de aula deve ser progressivo, dirigido, aos
poucos possibilitando a familiarização do aluno com a observação
do documento. O documento é diferente do livro didático, é um
elemento de cunho modesto, ou fragmentário, descrito e utilizável
conforme a conveniência. É usado como uma matéria prima, para
ser o lugar de um trabalho, de uma observação, de uma análise
a ser desenvolvida. O documento diferentemente do livro didático
deve ser selecionado, preparado, traduzido para o uso no ato de
ensinar. O documento é concreto e representa a experiência, a
realidade observável (MONIOT, p. 170-74).
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Sugerimos que se desenvolvam questões que, por um lado, contextualizem os documentos (respondendo quem, onde, o que, quando, como, para que e por que22) e, por outro, proponham problemas
e discussões para os alunos, aproveitando os comentários acima e
outras idéias e análises julgadas pertinentes. Buscando sozinho ou
com os alunos, nos arquivos locais – também denominados lugares
da memória – (bibliotecas, cartórios, jornais, acervos das câmaras
municipais e prefeituras, acervos familiares, etc.), o professor pode
encontrar documentos interessantes que se refiram a essa temática
do centenário, do sesquicentenário, da construção de uma identidade ao homem paranaense ou sobre outros temas que possam
21

LEITE, Miriam L.M. A imagem através das palavras. Ciência e Cultura, v. 38, n. 9, p. 1483, 1986.

22

Para maiores detalhes sobre essa metodologia, ver OLIVEIRA, Sandra R.F. de. Sete categorias de perguntas e a interpretação
de fontes históricas no primeiro grau. História e Ensino. Londrina, n. 4, p. 89-102, out. 1998.
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ser significativos em seu contexto de trabalho. A utilização dessas
fontes pode ocorrer como complemento ou contraponto aos documentos que foram selecionados neste caderno, ou ainda de modo
independente, em outro contexto de estudos.

Questionando, contextualizando, decodificando o
documento: construindo explicações em História.
O trabalho com os documentos pode ser feito com um documento ou com um conjunto de documentos. Quando a atividade é
realizada com um documento ela envolve uma análise mais factual
do mesmo. No caso dos documentos escritos, por exemplo, algumas
questões podem contribuir para sua decodificação e análise: Que
tipo de texto se trata? Qual a idéia principal do texto? Quais são os
detalhes secundários coerentes com a idéia principal? Como podem
ser representados por escrito as idéias principais e seus detalhes?
Este tipo de encaminhamento pode levar a exploração de conceitos,
das representações e contribuir para que o aluno aprenda a observar,
interpretar e contextualizar o documento e o conteúdo trabalhado.
O trabalho com um conjunto de documentos objetivos vem proporcionar ao aluno uma análise mais global, pois vai exigir dele
maior reflexão na medida em que produz um conhecimento novo,
contribui para enriquecer conceitos, estabelecer relações e formular problemas. Em sala de aula é possível fazer as duas coisas. O
professor precisa apresentar de maneira explícita os problemas e
os conceitos centrais e ajudar os alunos a observar e analisar o
documento, mas não fazer a análise por eles. Ao professor cabe
fazer o encaminhamento do trabalho levando em conta a tarefa
que o aluno deve cumprir, definindo a margem de liberdade no
cumprimento da tarefa, a forma da produção final e os critérios de
avaliação das respostas em função de um contrato firmado a priori
com os alunos.
Para facilitar o trabalho em sala de aula, alguns documentos
foram separados a partir da ordem em que se apresentam no texto,
com sugestões e provocações com o objetivo de subsidiar teórica e
metodologicamente o professor.
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A Lei 704 de 29 de agosto de 1853
Na análise da lei destacamos alguns pontos, no entanto é possível complementar essa análise, assim como fazer novas interpretações.
No preâmbulo da referida lei destaca-se:
• a síntese da estrutura política do Império,
• a questão do direito divino e união da entre Igreja e Estado,
• os acordos internacionais da época e
• a relação entre os poderes (legislativo, executivo e moderador).
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Quanto aos artigos podemos destacar os elementos para a criação de uma unidade da nação (nesse caso, a província):
• os limites territoriais,
• a criação da capital,
• a representação interna no quadro político do Império e
• a cobrança de impostos e taxas para a sustentação da administração pública criada (no caso a única disposição que deve
ser confirmada pelo poder central23).
É importante ainda reparar na forma de datar, pois esta
envolve e reforça a independência (“... aos vinte e nove de Agosto
de mil oitocentos e cinqüenta e três, trigésimo segundo da
Independência e do Império”), que é marco de identidade e de
legitimidade do poder do qual emana a lei.
A datação é importante? O aluno deve ser estimulado a guardar
determinadas datas? As datas são elementos organizadores de um
saber, para que os alunos percebam a importância de guardar uma
data ela tem que conter um significado para ele. Após um trabalho
como esse é bem provável que a emancipação do Paraná adquira
algum sentido para o aluno e ele lembre dessa data no momento
em que ela for evocada por um evento comemorativo.

23

Procure estar atento as questões que envolvem o ensino da Educação Fiscal nos dias atuais.
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Nessa abordagem, é importante considerar que a Lei de 1853
é objeto de leitura e interpretação no discurso que o governador
Bento Munhoz da Rocha Netto proferiu por ocasião do Centenário
da Emancipação (que será analisado na unidade 2), e que ambos os
documentos são objeto do nosso interesse, na atualidade. As nossas próprias intenções como sujeitos são importantes para levar em
conta no momento da análise, uma vez que ajudam a problematizar
com o aluno pois, as interpretações não são neutras, e podem ser
melhor compreendidas quando consideramos os interesses envolvidos, em seus diferentes contextos (ou seja, em 1853, em 1953 e na
atualidade, inclusive nos muitos materiais publicados por ocasião
do sesquicentenário, em 2003). A mesma observação cabe quando
da análise dos demais documentos presentes neste caderno.

A capa da revista Illustração Paranaense
Sugerimos um trabalho a partir da análise da imagem da capa
da revista lllustração Paranaense, de autoria de João Turim, com
a identificação dos símbolos construídos – o homem, o pinheiro, o
pinhão - e seus significados para os paranistas.
Selecionamos dois trechos da obra de Décio Szvarça que podem
contribuir para o debate em torno da construção desses e outros
símbolos por Romário Martins:
Símbolo da terra, mas também do homem paranaense – hospitaleiro, trabalhador, altruísta – o pinheiro confunde-se com a própria imagem deste
homem. Alto, eril, forte e de braços abertos para o futuro auspicioso é o ideal
que passa a caracterizar o tipo humano do Paraná (SZVARÇA, 2004, p.26).
Se a imagem do pinheiro transfigura-se no corpo do homem paranaense,
o mate torna-se a seiva que lhe garante a força física e a potência moral
(SZVARÇA, 2004, p.29).

Partindo do debate podemos propor para os alunos questões
como, por exemplo, o que é sentir-se paranaense hoje? Existe uma
identidade paranaense? Isto é necessário? Quais símbolos representam a identidade dos habitantes do Paraná hoje? As idéias de
Romário Martins podem ainda representar a imagem do paranaense? Por quê?
32
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Mais uma possibilidade de trabalho em sala de aula apresenta-se
a partir dos fragmentos de texto, do capítulo Os três Paranás, de
Ruy Wachowicz (2002). Após a leitura do capítulo na íntegra sugerimos que se discuta a idéia de identidade paranaense, constituída
em decorrência do processo de colonização do Estado.
(...) Em conseqüência das fases históricas que condicionaram a colonização do território paranaense, podemos dividir a ocupação do estado em
três áreas histórico-culturais.
A primeira área corresponde ao que chamamos de Paraná Tradicional.
Esse Paraná iniciou sua história no século XVII, com a descoberta do
primeiro ouro encontrado pelos portugueses no Brasil: Iguape, Cananéia,
Paranaguá, Curitiba.
(...) No século XVIII, com o surgimento do caminho de tropas SorocabaViamão, teve início a ocupação dos Campos Gerais. (...) Foi esta sociedade, que tinha suas bases em Paranaguá (litoral), Curitiba (primeiro
planalto) e Campos Gerais, que promoveu na primeira parte do século
XIX a ocupação dos Campos de Guarapuava e Palmas.
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(...) A segunda área cultural do estado corresponde ao norte do Paraná.
(...)
(...) A terceira área histórico-cultural originou-se após meados da década
de 1950. (...) A este deslocamento populacional chamamos de frente sulista, ocupando a maior parte do sudoeste e parte do oeste paranaense.
(WACHOWICZ, 2002. p. 277-287.)

Outra possibilidade é uma leitura crítica da questão identitária
a partir das obras de Romário Martins24 e de Wilson Martins25, debatendo a idéia de construção do Paraná e identificando as ausências
étnicas nestes discursos, por exemplo, em relação aos povos indígenas e afrodescendentes.
Sugerimos ainda o desenvolvimento de um trabalho de pesquisa
com artistas da região. A partir da identificação dos artistas locais é
possível analisar se suas obras expressam os símbolos do Paraná.
Quais são esses símbolos? Eles são identificados pela população
como paranaenses? Eles ajudam a construir uma identidade local?
Entre outras questões.

24

MARTINS, Romário. História do Paraná. Curitiba: Farol do Saber, 1995. MARTINS, Romário. Terra e gente do Paraná.
Curitiba: Farol do Saber, 1995. MARTINS, Romário. Quantos somos e quem somos: dados para a história e a estatística do
povoamento do Paraná. Curitiba: Empresa Gráfica Paranaense, 1941.

25
MARTINS, Wilson. Um Brasil diferente: ensaios sobre o fenômeno de aculturação no Paraná, 2 ed., São Paulo: T. A
Queiróz, 1989. MARTINS, Wilson. A invenção do Paraná: estudo sobre a presidência de Zacarias de Góes e Vasconcelos.
Curitiba: Imprensa Oficial, 1999.
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A propaganda da Goodyear
Uma categoria de documento interessante e desafiadora para o
uso em sala de aula são as propagandas e anúncios veiculados na
mídia. A partir dos anúncios podemos discutir as visões de mundo
dos sujeitos daquele contexto, suas aspirações, suas necessidades,
seus sonhos de consumo, além de proporcionar aos alunos um rico
debate sobre o cotidiano das pessoas ao longo do tempo.
Devemos lembrar que a invenção da imagem do Paraná moderno26
está relacionada à domesticação da mata, colocada pejorativamente
como “Selva”. A lavoura de café representava uma etapa necessária
para o progresso econômico do estado. Esta representação é veiculada em meios de comunicação como: revistas, jornais, ou em forma
de artigos de propagandas oficiais e de empresas privadas.
Segundo o Luis Fernando Cerri (2005, p. 321), a propaganda:
(...) tomada como elemento do conjunto da sociedade capitalista, em que
vivemos pode ser compreendida também como expressão da época em
que ocorre, e portanto como uma fonte histórica de primeira ordem, principalmente se o que temos em mente é pesquisar o recorte da realidade
para o qual ela se dirige, isto é, os sonhos, desejos, as expectativas das
pessoas, isoladas ou em grupos, às quais os anúncios se dirigem para
satisfazer e criar necessidades. É por vender mais do que produtos ou
serviços que a propaganda acaba por tornar-se uma referência fundamental para o estudo do imaginário.

A propaganda, veiculada na revista O Cruzeiro de 21 de novembro de 1953, reflete a colonização do norte do Paraná. Verifica-se
uma boa oportunidade de trabalho para se refletir o processo de
colonização e seus desdobramentos, quanto aos aspectos, sócioambientais, sócio-econômicos e culturais, entre outros, promovidos
no Estado.
Este anúncio é exemplar para traduzir o discurso de modernidade do período. Existe uma série de elementos na imagem e no
título que podem ser problematizados com os alunos, como por
exemplo:

26

Ver: PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Superintendência da Educação. Departamento de Ensino Fundamental.
Cadernos Temáticos: Educação do campo. Curitiba: SEED, 2005.
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• a dicotomia campo – cidade, rural – urbano, atrasado –
moderno;
• a velocidade das transformações e a noção de tempo expresso nos dizeres “da noite para o dia”;
• a derrubada da mata e as questões da educação ambiental27;
• a relação entre a vida selvagem (representada pela selva,
mata) e a civilização (representada pela lavoura); entre outras possibilidades.
O texto que acompanha a imagem também pode servir de ponto de partida para uma discussão em torno do contexto histórico.
Devido à qualidade do texto na imagem optamos por transcrevê-lo
na íntegra:
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Uma Nação em Marcha...
Paraná, o novo El Dorado brasileiro, é bem o símbolo desta época trepidante de uma Nação
em marcha... Aí, onde ontem era a selva virgem, surgem, da noite para o dia, cidades ricas
e movimentadas. Arapongas, Londrina, Maringá, Apucarana, Mandaguari... erguem-se
hoje onde há 20 anos ouvia-se ecoar o búzio dos selvagens. E, por todo o Norte do Estado
– ontem jângal intransitável – desenrolam-se os cafezais [sic], que dentro de poucos anos
estarão produzindo 12 milhões de sacas. A renda do Estado cresceu 4.520% aos últimos
16 anos; a população dobrou, num decênio; e Paranaguá, seu escoadouro marítimo, transformou-se num rival de Santos na exportação de café. Na conquista desta nova fronteira
econômica do Brasil ao lado do Homem, esse eterno herói da História coube ao caminhão
um papel predominante. Rasgando caminhos onde não havia estradas, carregando homens, mercadorias, alimentos, riquezas, o caminhão foi o grande dinamizador deste [sic]
rush espetacular. A Cia. Goodyear do Brasil sente-se orgulhosa por sua participação nesta
obra gigantesca, suprindo com pneus brasileiros os caminhões e tratores dos pioneiros
que criaram essa pujante lavoura.
Muitas são as possibilidades de análise deste texto. Podemos,
com o auxílio do professor de Língua Portuguesa, partir das palavras que faziam parte dos discursos da época e seus significados, propondo, por exemplo uma pesquisa em revistas e jornais
da época, que se encontram nos acervos locais, com o objetivo de
27

Para saber mais ver: BRASIL. Lei nº 9795/99: Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação
Ambiental e dá outras providências
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perceber as mudanças e permanências tanto da História, quanto da
Língua ao longo do tempo. Com a ajuda do professor de Matemática
podemos estudar as taxas de crescimento populacional e econômico do Paraná e seu lugar de destaque no panorama nacional. Com
o professor de Geografia podemos estudar os impactos que este
desenvolvimento acarretou junto ao meio ambiente, na substituição
das matas nativas pelo café e, também, o crescimento populacional
e a urbanização. É possível ainda, uma análise do documento levando em consideração:
• Análise narrativa: o que ela valoriza, qual é a idéia principal
– a sedução se dá por qual argumento? Quais são os personagens/sujeitos representados? Como é o ambiente?
• Quais são os valores promovidos? Como é encarada a modernidade, a civilização, o meio ambiente, a questão indígena?
• Quem é o destinatário?
• Quem faz a propaganda? Quais as intenções? O que se pretende vender?

A comissão e a programação
Esses dois documentos enfocam a comemoração em seu aspecto organizativo e no ápice de sua execução (a programação dos festejos do dia 19 de Dezembro de 1953). A Comissão é uma espécie
de representação da sociedade, uma vez que, com apoio do Estado, assume a condição de sujeito coletivo privilegiado que planeja,
orienta e faz executar a festa. Nesse sentido, percebe-se que a
sociedade representada pela Comissão é formada apenas por aqueles segmentos que detém algum poder, excluindo as pessoas comuns e aqueles sujeitos que não tinham lugar no projeto de Paraná
assumido pelo governo. Os organizadores encontram-se diante da
missão de vincular o Paraná e o Brasil contemporâneo, articulando
aos discursos as representações da sociedade. Podemos trabalhar
os silêncios presentes no documento, por exemplo, em relação:
• as questões de gênero,
• as questões étnicas e raciais e
• as classes sociais representadas.
36
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A análise do programa permite que se perceba qual o ideal de
ordem cívica pretendida pela elite. Nessa configuração a ordem dos
eventos organizada para o dia da festa pode dar uma idéia da importância que cada um possui na representação daquela sociedade.
Permite levantar problemas, questões como:
• A presença militar desde as primeiras horas (banda e depois
desfile de tropas, típico dos desfiles “nacionais” – os militares
representam o braço armado da pátria, sem o qual não se
imagina a sua existência ou continuidade).
• O ritual dos símbolos de identidade – a bandeira, a inauguração dos monumentos (naquele momento, só o obelisco – o
restante dos elementos da Praça 19 de Dezembro [que será
estudada na unidade 3] - são apenas projetos).
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• Os discursos do poder legislativo na inauguração do obelisco
e as representações contidas no discurso.
• As reuniões de trabalho que os políticos participam durante o
dia (representantes do povo trabalham como parte dos festejos – ligação entre cotidiano e ritual).
• As relações entre trabalho e economia (Exposição Internacional do Café).
• A importância do lazer e da cultura – o baile e as apresentações folclóricas, a abertura da exposição ao público. (o estabelecimento de uma ordem e de uma hierarquia entre os
“estados”: primeiro as autoridades, depois o povo.)
• O desfile étnico dos estudantes que se apresenta como uma
representação de um Paraná que se vê como um Estado de
imigrantes, e ignora a conribuição de indígenas e de comunidades afro-brasileiras presentes no território.
Além dessas questões, podemos ainda analisar qual o papel das
classes sociais durante o evento e quais seus espaços de relações:
alta sociedade, classes populares, pessoas presentes no evento e os
espectadores deste.
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As fotos e as imagens dos festejos
Uma fotografia deve ser vista como recorte e representação do
real, não como real em si, levando em consideração o contexto em
que ela foi produzida, as intenções de quem a produziu, o tipo de
publicação em que ela circulou, os leitores a quem se destinou.
Uma das questões mais importantes no uso das fotos como documento é a “intencionalidade” que estava por trás dos registros e,
no caso das fotos deste caderno, levar em consideração também a
intencionalidade na escolha das fotos que deveriam fazer parte do
Álbum Comemorativo Oficial.
É importante lembrar que a foto é um tipo de comunicação, e
como tal possui signos próprios que permitem várias possibilidades
de leitura. A imagem, como nos lembra Kubrusly (1984, p.10), ao
contrário do texto escrito, tende a ser emocional, sintética, onírica,
ilógica, (...) consegue passar uma emoção, mas não estimula a
análise.
Portanto, no momento de trabalhar com este tipo de fonte histórica, o professor precisa ter a clareza de que a fotografia é uma
representação a partir do real. Ela deve ser compreendida a partir
do processo de construção da representação em que se originou
(intencionalidade). “A imagem fotográfica fornece provas, indícios,
funciona sempre como documento iconográfico acerca de uma dada
realidade” (KOSSOY, 1999, p.31, 33).
Sendo assim, “a realidade da fotografia não corresponde (necessariamente) a verdade histórica, apenas o registro expressivo
da aparência... A realidade da fotografia reside nas múltiplas interpretações, nas diferentes “leituras” que cada receptor dela faz num
dado momento.” (KOSSOY, 1999, p. 38).
Outro ponto a ser ressaltado em relação ao uso de fotografias é
a averiguação de algum tipo de manipulação técnica. Especialmente
hoje em dia com o amplo uso de máquinas fotográficas digitais e
a facilidade de acesso a programas de alteração de imagens são
importantes notar se as imagens trabalhadas sofreram alguma trucagem que altere sua fidelidade. Pode-se discutir a partir daí quais
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as intenções do autor ao realizar esta manipulação, isto é, qual a
mensagem que se tenta passar a partir daquela imagem.
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Como nos alerta Kossoy (1999, p.54) não são apenas os truques que podem alterar o significado de uma imagem pois, “desde
sempre as imagens foram vulneráveis às alterações de seus significados em função do título que recebem, dos textos que ‘ilustram’,
das legendas que as acompanham, da forma como são paginadas,
dos contrapontos que estabelecem quando diagramadas com outras fotos etc.”.
O conjunto de fontes fotográficas, disponível neste caderno,
pode ser trabalhado, ainda, com a descrição de seus elementos e a
análise/interpretação das atividades que representa.

Na análise das atividades podemos partir de questões que articulem as imagens ao cotidiano daquelas sociedades como por exemplo,
se o evento é uma comemoração especial ou um evento corriqueiro, que atividades são representadas, quais são silenciadas e grupos evidenciados. Além
disso, o professor pode
apontar as relações específicas de permanências e
mudanças presentes nas
imagens, fazer a relação
da imagem com outros
documentos,
possibilitando uma abordagem
mais ampla do contexto
analisado, bem como, a
comparação com outros
Figura 12: Documento - foto, Procissão do Congresso Eucarístico
contextos históricos.

Fonte: Revista Ilustração Brasileira, 1953, p. 157

Em relação aos elementos o professor pode pedir uma descrição
dos lugares, das pessoas e das personalidades representados, assim como, suas maneiras de vestir, seus gestos, suas expressões.
Identificar se a foto é externa, interna ou de estúdio, entre outros
aspectos. Pode-se, ainda, fazer uma análise técnica da imagem representada: ângulo escolhido, instante representado, o zoom utilizado, o momento fotografado (espontâneo ou arranjado).
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A partir da análise das imagens registradas nos rituais do Centenário é possível, por exemplo, propor em sala de aula a problematização dos desfiles, procurando semelhanças e diferenças entre
o ritual representado nas fotos e seus significados, em comparação
com outros documentos. Propomos uma análise relacional de uma
das fotografias da Procissão do Congresso Eucarístico com o trecho
abaixo, referente a uma documentação francesa do século XVIII,
sobre as “procissões gerais” na cidade de Montpellier:
Uma procéssion générale em Montpellier não estimulava fãs nem incentivava o comércio: expressava a ordem corporativa da sociedade urbana. Era
uma declaração desfraldada nas ruas, na qual a sociedade representava-se
para si mesma – e algumas vezes, para Deus, porque isso também ocorria
quando Montpellier era ameaçada pela seca ou pela fome. Mas, como se
pode interpretá-la dois séculos após a poeira assentar e os mantos serem
definitivamente empacotados? (...) Uma procissão não podia ser tomada
como um modelo da sociedade, porque exagerava certos elementos e negligenciava outros.(...) as procissões davam um lugar significativo para os
pobres, embora abrissem pouco espaço para os comerciantes e nenhum
para os donos de manufaturas. Também omitiam quase todos os artesãos,
operários, diaristas e criados que formavam o grosso da população; e excluíam todos os Protestantes – um cidadão em cada seis.28

Como o professor pode notar, o trecho, embora trate de um
período diferente, cuja historicidade deve ser respeitada, guarda
enormes semelhanças com o modo de fazer festa cívica adotado
pelos festejos do centenário, o que sugere continuidades, mas, sobretudo, questões instigantes para interpretar essa atividade em
1953 e no presente. Constitui-se, portanto, em grande oportunidade para discutir seus significados a partir de um problema posto
em sala, que pode levar a pesquisas e debates, bem como a uma
visão crítica e consciente sobre a participação nas atividades cívicas
contemporâneas.
Outra possibilidade interessante de trabalho em sala de aula é
a pesquisa dos rituais presentes no cotidiano da comunidade em
que está inserida a escola. Um desfile cívico em comemoração ao
aniversário do município, uma parada militar pelo Sete de Setembro, uma romaria em celebração ao santo padroeiro ou mesmo uma
festa específica da escola.
28

DARNTON, Robert. O grande massacre de gatos: e outros episódios da história cultural francesa. Rio de Janeiro: Graal,
1986, p. 157 – 161.
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Unidade

O dom de despertar no passado às centelhas
da esperança é privilégio exclusivo do
Historiador convencido de que também
os mortos não estarão em segurança se
o inimigo vencer. E esse inimigo não tem
cessado de vencer.
Walter Benjamin

DIFERENTES VOZES,
DIFERENTES DISCURSOS
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Nesta unidade trabalharemos com as diferentes visões da década de 50, sobre o projeto de modernização, no contexto das comemorações do Centenário da Emancipação Política. Procuraremos
desconstruir os rituais de identidade, apontando os silêncios e os
aspectos não-comemoráveis – ou seja, os contrapontos às representações triunfalistas, ufanistas, homogeneizadoras e oficiais da
identidade paranaense. Tendo como foco, por um lado, as vozes
que constituíram o imaginário da noção de progresso e desenvolvimento, dando idéia de uma região harmônica, sem conflitos políticosociais. Por outro, as vozes, que se opunham a essa representação
e que foram excluídas do discurso oficial, por se identificarem com
outros projetos que se contrapunham à idéia do “novo” Paraná que
estava sendo construído.
No campo, podemos encontrar exemplos de discursos dissonantes que se faziam presentes naquele contexto, aliás, a questão
agrária continua a ser hoje um dos focos de tensão social no Brasil,
bem como, no Paraná.
Com a expansão cafeeira no norte do Paraná, a partir da década de 1940, a posse da terra tornou-se foco de conflito. Pequenos
proprietários que haviam adquirido terras tanto pela concessão
estatal quanto pela compra – num primeiro momento – passaram a sofrer a pressão de grandes proprietários e de poderosas
companhias colonizadoras, muitas vezes respaldadas pelo poder
público29. Essas empresas interessadas em lucrar com a venda de
terras férteis para o plantio do café começaram a praticar a grilagem de terras, expulsando famílias inteiras de pequenas e médias propriedades, muitas vezes com a contratação de jagunços
e/ou apoio das forças militares.
Sentindo-se desprezadas pelas autoridades públicas, as populações se organizaram em movimentos armados de resistência, em
diversas regiões do Estado. Segundo Ianni (1987, p.7), no Paraná,
29

Ver: OLIVEIRA, Ricardo Costa de. (org.) A construção do Paraná moderno: políticos e política no governo do Paraná de
1930 a 1980. Curitiba: SETI, 2004. BALHANA, Altiva Pilatti; MACHADO, Brasil Pinheiro; WESTPHALEN, Cecília Maria. História do Paraná. Curitiba: Grafipar, 1969, v.1.
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os movimentos sociais do campo não eclodem somente na década
de 1940, pois, datam do início do século XX, como por exemplo,
em Jacarezinho (1920-1930), na região de Tibagi e Faxinal (1933-1935 e, depois em 1941), em
Jaguapitã (1946-1949), Campo Mourão (1948, 1952), Porecatu (1950-51), Sudoeste (1950-57),
Cascavel (final da década de 50 até 61), Alto Paraná (1961), apenas para citar os exemplos mais
conhecidos, registraram-se movimentos que marcaram a conquista da terra no Paraná, resultando,
com freqüência, na expulsão ou morte de posseiros. Essa situação continua nos anos seguintes,
quando ‘o Estado interfere mais decisivamente na resolução de focos de conflito pela posse da
terra, através de desapropriações localizadas e regularização fundiária.’ Mesmo assim, o Paraná
continuou a destacar-se ‘pela ocorrência de questões de terra.’

Podemos notar que, a população paranaense do campo - em sua
maioria, representada por posseiros e pequenos proprietários que usufruíam a terra por uma posse não legalizada - sofreram com o processo de grilagem e alienação de suas terras. Como reação à grilagem de
terras, na década de 50, algumas cidades do sudoeste foram tomadas
por movimentos armados e chegaram inclusive a serem administradas
por uma Junta de Governo Popular30, como é o caso de Pato Branco.
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Fonte: www.comitatomst.it/0205001.htm

A questão da terra presente em vários momentos do século XX,
gerou no Paraná a resistência e a formulação de vários projetos de
poder por parte dos posseiros, isto acarretou diversas conquistas
como a regularização de diversas áreas, a organização dos trabalhadores rurais em sindicatos, cooperativas e organizações (como
o MST), que colocou em nível nacional o debate sobre a reforma
agrária e sobre um novo modelo de desenvolvimento no campo.
Monumento concebido por Oscar Niemeyer, localizado no km 108
da BR 277, Campo largo – Paraná.
Esta obra de arte foi feita em homenagem ao trabalhador rural,
Antônio Tavares de Souza, morto pela polícia Militar, neste local em
02/05/2000. Ele e outros trabalhadores do campo, foram impedidos
de entrar na cidade de Curitiba (o trabalho com monumentos –
educação patrimonial – será realizado na unidade 3).
Figura 13: Documento - Monumento MST.

30

COLNAGHI, Maria Cristina. Colonização e política. In: PAZ, Franscisco Moraes. Cenários de economia e política: Paraná.
Curitiba: Prephácio, 1991.
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Neste sentido, é importante articular as diferentes vozes deste
contexto histórico, para se perceber melhor os interesses e desejos
dos diferentes grupos sociais que tentaram impor suas idéias a partir de seus discursos e representações.
Como vimos na primeira unidade, na representação de uma
memória oficial dos festejos do Centenário foram apresentados
somente alguns grupos dando idéia de um Paraná harmônico e
pacífico. Nessas representações foram excluídos povos indígenas, afrodescendentes, trabalhadores do campo que perderam
suas terras e outros grupos sociais que não se enquadravam no
imaginário das comemorações. Esses sujeitos excluídos ficaram a
margem dessa comemoração, e sua participação restritingiu-se a
espectadores do evento.

foto Folha Imagem/Arquivo Última Hora. Apud: Neves, 1995, p.159

Iniciaremos com fragmentos de discursos do então governador do
Paraná, Bento Munhoz da Rocha Netto (1950-1955) e Getúlio Vargas
(1950-1954) presidente do Brasil, proferidos na recepção de gala,
realizada no Clube Curitibano, em 19 de dezembro de 1953 e transcritos no álbum oficial das comemorações a Ilustração Brasileira.
“(...) Ouço o passo dos brasileiros que convergem para o
Paraná através de todos os caminhos da Pátria grande.
Vêm de Minas e São Paulo, empurrados pela onda verde
dos cafeeiros que desceram para o Sul vivendo seu ciclo e
revolucionando a tradicional economia paranaense; vêm do
Nordeste, ressequido e superpovoado, com intrepidez e a
coragem dos que lutam, sempre se habituaram a lutar, sem
esmorecer para abrir o sertão e fazer o cafezal avançar. Vêm
do Sul, transbordando do minifúndio colonial e fazendo sobreviver, aqui, os traços humanos que nos são característiFoto 14: Documento – foto, O cos, depois de mais um século de imigração. Vêm de todas
presidente Getúlio Vargas, o as esperanças e de todas as coragens nacionais.
governador Bento Munhoz e o
vice-presidente Café Filho nas
Comemorações do 1º Centenário da
Emancipação Política do Paraná.
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O Brasil marcou encontro no Paraná quando festejamos o
centenário (...)”.
(Fonte: Ilustração Brasileira. 1953, p. 200. Trecho do discurso do
governador Bento Munhoz da Rocha Netto)

Ensino Fundamental

SEED_DEF_Historia.indb 44

4/13/2009 11:27:36 AM

É importante lembrar que o discurso, como todo documento, é
carregado de intenções e tem como objetivo constituir idéias consolidando determinadas memórias. Além disso, deve-se verificar,
nos discursos, tanto do governador como do presidente, a idéia de
progresso, embasada na colonização e na força econômica do café.
Quanto ao discurso de Getúlio Vargas é importante questionar o
porquê da anunciada idéia de paz social, ou seja, mostrar a inexistência de conflitos sociais omitindo-se assim, as vozes de outros
grupos que, muitas vezes, foram alijados de suas terras, negandose também a história de movimentos populares como o do Contestado e a revolta de trabalhadores rurais no norte do Paraná, no
final da década de 40.
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“(...) Parece que o destino vos reservou para alertar o país, na crise atual do desenvolvimento, mostrando aos pessimistas e aos céticos um tonificante exemplo das possibilidades
imensas que se abrem para o nosso futuro. Ninguém ousaria descrer do Brasil, ao contemplar o espetáculo do Paraná moderno. Prenunciando o porvir esplendoroso, o vosso presente
de estupendo progresso honra o passado e testemunha o vigor desse espírito bandeirante a
que deveis as primeiras conquistas da vossa existência.
Pelas condições felizes da sua evolução histórica e política, o Paraná constitui uma singularidade na vida nacional. Pois surgindo no quadro das nossas províncias quando o Império
já se consolidara nos alicerces de sua estrutura, não conheceu os embates domésticos e
as dissensões internas que marcaram o início da nossa árdua formação, deixando na alma
de tantas populações locais o ferreteado da animosidade que só aos poucos o tempo conseguiu apagar. Desde os primórdios, oferecestes a lição extraordinária e admirável de um
povo uno, sem privilégios, sem preconceitos, sem obstinadas vinditas, sem tradições de
rancor. Nunca vingaram aqui as prerrogativas diferenciadoras do nascimento e da fortuna.
Em vosso clima estimulante nunca se respirou a atmosfera malsã das prevenções raciais ou
religiosas. Sempre ignorastes o que divide os homens e compromete a ventura dos povos.
Tendes motivos para vos ufanar da vossa fibra, dos vossos feitos, do vosso ímpeto desbravador, porém jamais erguestes as barreiras do regionalismo ou da xenofobia para afastar do
convívio amigo, ou para excluir dos bens prometidos pelo solo generoso, os forasteiros que
aqui arribaram, com o desejo e a esperança de prosperar”.
(Fonte: Ilustração Brasileira. 1953, p. 201. Trechos do discurso do presidente Getúlio Vargas)
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A representação veiculada no discurso do governador e do presidente, na década de 50, desconsidera os conflitos entre os vários
grupos sociais, entre eles os posseiros e os povos indígenas, que
perdiam suas terras em prol do chamado “Paraná moderno”. Contradizendo essa representação, algumas vozes dissonantes conseguiram encontrar eco em suas regiões. Exemplo disso, foi o “SERTANEJO”, periódico de Apucarana que trazia um discurso diferente
do oficial. O tom otimista e triunfalista verificado, por exemplo,
nas palavras do Governador Bento Munhoz da Rocha Netto, pode
ser confrontado com as denúncias da expansão cafeeira, e ocupação de terras no norte paranaense, presentes no poema de Elias
Farah (1953):
“(...) Vinham atrás da terra vermelha.
Como o sangue, e forte como as suas vontades de trabalho.
O ideal da melhor vida estampava-se em seus rostos.
Da descoberta, a notícia correu pelo Estado, pelo País e pelo Mundo (...)”.
“(...) E a mata vergou sob a potência do machado e da foice; e a sua virgindade foi caindo
em toda a extensão; e os homens rasgaram os picadões enquanto as queimadas fumegavam
até o cair da chuva(...)”.
“(...) A terra germinou.
Do seu ventre surgiram os cereais.
Os cafezais despontavam suas verdes folhas que deixavam a bôca [sic] da cova.
Morriam velhos abatidos pela aspereza da luta ou atacados pela malária.
Morriam criancinhas preferidas pela desinteria (...)”.
“(...) Os eleitos, representantes do povo, sentaram-se nas fofas poltronas da assembléia
legislativa, os frutos da terra, aumentaram, aumentando os impostos, a renda do estado.
E na Bahia, os tabaqueiros, receberam encomendas de charutos especiais.
O Brasil aumentou a importação de uísque.
Aumentou a importação de Cadilacs, de casimira inglesa, dos óculos raiban e até das secretárias! (...)”.
“(...) E os lavradores, ah! Os lavradores existiam, para eles.
Pagavam os impostos que cresciam.
E as leis - “ora as leis” (...)”.
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“(...) A terra não é de quem planta.
S.Excias . requereram-na, adquiriram-na, legalmente.
E a terra ficou para quem colheu os frutos adubados pelo suor, pelo sofrimento, pelas vidas
dos que se foram(...)”.
“(...) Depois da fala dos governantes, feita pelo troar dos fuzis e metralhadora, o desespero
impeliu os que restaram para novos rumos, existem novos caminhos a seguir e um dia se
acertará o destino dos povos (...)”
Poema: s/título, Elias Farah. Revista O Sertanejo, Seção Painel, v. 1, n.1, 1953.
Fragmentos de poesia publicada no periódico Sertanejo (sem título).
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Além do Poema, o mesmo periódico divulga a repercussão nacional das denúncias de um número anterior do “Sertanejo”, no
Jornal carioca: “Notícias de Hoje”.

“A imprensa popular diz a verdade”.
(...), A denúncia de “Sertanejo” sobre massacre dos camponeses em Sapecado e Guaretá,
nas terras “griladas” pela Soc. Territorial Ubá, atingiu seus objetivos de desmascaração do
governo entreguista dos Srs. Getúlio Vargas e Bento Munhoz da Rocha, os quais tudo prometendo aos “posseiros”, cerca de três mil e seiscentos, ordenaram o despejo levado a efeito
barbaramente por contigentes policiais e jagunços. “Notícias de Hoje”, estampou em suas
páginas ampla reportagem com várias fotografias colhidas no próprio local onde se deram
as atrocidades divulgando os fatos em todo o Brasil, o que comprova ser mesmo do povo
a imprensa popular. Depois de nossa denúncia e da reportagem de “Notícias de Hoje”, em
Curitiba os próprios jornais da reação foram obrigados a discutir o caso, agora esclarecido e
do conhecimento público. Mas as violências policiais sob o controle dos latifundiários se sucedem em todo o norte do Paraná, onde, mais de dois terços das terras, o governo entregou
a estes pelo preço da medição, os quais procuram vendê-las aos verdadeiros proprietários
que são aqueles que há mais de 10 anos trabalham e valorizam as Glebas e se vêem, de uma
hora para outra, despejadas dos haveres com os ranchos queimados e as roças roubadas
por jagunços. No Centenário, no Campo do Mourão, no Cruzeiro, em Jaguapitã, Bela Vista,
Paranavaí, Gleba Tapejara e agora também nas margens do rio Piquirí em toda a região,
continuam os anos criminosos. Em Nossa Senhora das Graças, por exemplo, os moradores
do Lote n°6 da Gleba nº7, foram despejados, sob pancadaria, até com ordem de justiça de
Paz... Porecatú é o exemplo para todos os oprimidos e espoliados do Campo(...)”.
Autor: Beco. Revista O Sertanejo, v.1, n.3, out./nov. 1953.
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Ao analisar, estes discursos em contraposição com os discursos
oficiais, temos a oportunidade de discutir que as visões sobre o passado são múltiplas, e que a História produzida deve levar em conta
as diversas vozes e projetos de poder.
Se por um lado temos a chamada imprensa popular como o
Sertanejo, que veicula os problemas desconsiderados pelo discurso oficial, por outro temos discursos como os reproduzidos em
veículos de comunicação de massa, a exemplo da Revista O Cruzeiro, no artigo “Onde a terra cheira a dinheiro, sangue, café
e grilo”:
“(...) Raro é o mês que não traz ao norte do Paraná a visita de um correspondente da imprensa
brasileira ou estrangeira, e o objetivo é sempre o mesmo: decifrar o mistério da colonização
mais rápida do mundo. Os jornalistas correm as sedes de comarcas, os municípios, os distritos, as fazendas de café, as indústrias de beneficiamento de cereais, visitam os mesmos
lugares, surpreendem-se com os mais luxuosos cinemas do Brasil, admiram os nove mil
automóveis e demais veículos motorizados que cruzam as ruas de Londrina, procuram ver
o espanhol Ramon Garcia, um imigrante astuto e trabalhador que há 15 anos dirigia uma
camioneta aberta pelas estradas barrentas e agora tem uma frota de 200 ônibus e algumas
centenas de milhões de cruzeiros nos bancos da cidade contemplam embevecido o arranhacéu do Sanhão, um libanês bronzeado e alto, trazido até Londrina pelo vento paulista e
agora transformado numa das maiores fortunas do Estado e do Brasil. (...)”
“(...) Dizem isso e apontam a cidade que agora vamos deixando para trás. Foi o café que
construiu aquilo em pouco mais de 15 anos, colocando no mesmo lugar onde, até a revolução de 30, tudo era mato, um município de 48.000 habitantes com 5 hospitais, 9.000 casas,
80 escolas primárias e 10 bancos, 8 jornais, 7 bibliotecas, milhares de carros de luxo (dizem
que Londrina é a terceira cidade do Brasil em “cadilacs”) e um aeroporto que é o quarto do
Brasil em movimento de chegada e partida de aviões(...)”
“(...) Com a sua fama de foco de riquezas, seara de milhões, o município é o objetivo de uma
equipe cada vez mais numerosa de mariposas itinerantes, ladrões em tournée e vigaristas
andarilhos que pulam de cidade em cidade no norte do Paraná e fazem o centro de suas
operações nesse teatro de guerra na “velha” Londrina. Porque, Londrina, com quase 20
anos, numa região onde se funda uma cidade por mês, já é veteraníssima. Os homens e as
mulheres que vivem à margem da lei chegam ao lugar e sabem, de antemão que devem se
manter longe, muito longe, da zona familiar, do centro residencial, porque os londrinenses
nesse particular são espartanos e agem com extremo rigor(...)”
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“(...) O grilo sempre campeou naqueles pousos. De quem eram as terras antes de Pedro
Álvares Cabral? E este não deixou escritura? O governador Manuel Ribas, depois Moisés
Lupion e, finalmente, o atual dirigente do Estado, Muñoz da Rocha tem procedido de acordo
com as suas tradições parlamentares, inteiramente dentro da lei. Os conflitos que tantas
mortes originaram, a guerra de Porecatu e outras chacinas (existem municípios onde os
cemitérios têm mais de 50% de assassinados), tudo pertence ao passado. A paz reina no
norte do Paraná. Cidades como essa de Lupionópolis (com 5 anos já tem, o município 25.000
habitantes e 30 milhões de cafeeiros, 700 prédios, uma bela igreja com duas casas para o
padre que ainda não foi designado pelo bispo, 50 casas comerciais, dois hotéis, 20 ônibus
diários, um porto fluvial e 22 serrarias), nascem mensalmente no Paraná, terra que é uma
dádiva de Deus.”(...)
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(...) ”num lugar onde a terra cheirava a dinheiro, mas a lei tinha o sabor do calibre 45”(...)
Fonte: Revista O Cruzeiro, 19/11/1953. p. 8-13.

Os excluídos do processo de colonização e
modernização: povos indígenas e afrodescendentes
Durante as comemorações do Centenário da Emancipação Política do Paraná o poder oficial representou o passado do Estado
como uma história harmônica e pacífica e seu presente de modernidade, progresso e desenvolvimento econômico. Dessa forma,
excluíram-se sujeitos que também fizeram parte da história mas
não cabiam nos discursos ufanistas daquele contexto. Para problematizar a questão dos silêncios das memórias escolhemos dois
casos de sujeitos paranaenses que estiveram à margem dessas
representações.

O caso Xetá
A intensificação da colonização do território paranaense, principalmente a partir da Emancipação Política, colocou em pauta a
questão da ocupação dos espaços destinados a cada grupo que chegava, estrangeiro ou nacional e, por outro lado, promovia o deslocamento dos povos autóctones para áreas cada vez mais distantes,
ou chamadas vazios demográficos. Em um dos seus primeiros relatórios como Presidente da nova Província do Paraná, Zacarias de
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Góes e Vasconcellos, já alertava para a necessidade de “Colonizar”
o território:
A vizinhança de paizes estrangeiros, a necessidade de promover, pela colonisação, a cultura de tanto
terreno esperdiçado, e de chamar á civilisação milhares de indígenas que alli, andão errantes e barbaros, pedem que o governo da nova província, approxime-se, quanto seja possível, desses lugares onde
tamanhos interesses tem á fiscalizar e superintender.31

No governo de Getúlio Vargas, permanece o discurso do vazio
demográfico e da representação da mata virgem, da selva, do
sertão, promovendo a ocupação de diferentes áreas do país, forjando a invisibilização dos grupos indígenas.
Os povos indígenas que sobreviveram a esse processo tiveram suas terras usurpadas, sua população expulsa e/ou dizimadas em nome do “progresso e da modernidade”. Nessas áreas
surgiram cidades e, com elas, novos habitantes que construíram
histórias, identidades e memórias, em detrimento dos habitantes anteriores.
No Paraná, um caso foi o da Nação Xetá, que tinha suas terras
localizadas nas ondas de “colonização”. Seu povo foi quase extinto, por doenças e assassinatos trazidos pelos novos moradores. O
trecho abaixo referente aos relatos da expedição comandada por
José Loureiro Fernandes, na década de 50 ao interior do Estado é
uma das interpretações sobre o desaparecimento dos Xetá.
“As primeiras notícias da existência de índios na Serra do Dourados (atual município de Umuarama) datam de 1949. Em 1955, assolados pela fome, em virtude de as fortes geadas terem destruído os palmitos e outras espécies vegetais que lhes serviam de alimento, entraram em esporádicos
contatos pacíficos com os plantadores de café da região. Em 1952, é apanhado um pequeno índio
de cerca de 10 anos de idade. Sua linguagem foi comparada com a língua dos guaranis e kaingang,
não se conseguindo encontrar parentesco com as mesmas. Um outro rapazinho foi aprisionado na
mata de nome Koi. Este demonstrou ter uma inteligência viva e tornou-se um intérprete valioso
nas sucessivas expedições que a Faculdade de Filosofia da Universidade Federal do Paraná realizou posteriormente à região da Serra dos Dourados”.

31

Relatório de 15 de julho de 1854, com redação original. (Consta na íntegra no cd-rom que acompanha este material).
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As notícias da existência de “índios selvagens” no Paraná era tão inverossímil, que o próprio SPI32, não
lhe dava muito crédito. Porém em 1955, após as referidas geadas, um grupo indígena interfere constantemente junto aos ranchos da fazenda Santa Rosa. Foram então realizadas várias expedições para
a região que entraram em contacto com parte desses índios. Os estudos realizados pelos antropólogos
revelaram que se tratava do grupo xetá que, por circunstância muito especial, conseguiram evitar o
contacto direto com outros índios ou com os civilizados e assim puderam perpetuar, nos recessos
florestais da América do Sul, as etapas muito primitivas da sua cultura.
Seminômades os xetá andavam pelas matas ocupados na obtenção dos produtos florestais necessários a sua vida, pois constituíam um grupo étnico coletor e caçador, por isso foi extremamente difícil
encontrá-los.
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A floresta da Serra dos Dourados, no noroeste do Estado, na verdade representou, até o início da
segunda metade do século, um desses recessos no qual mercê das condições locais, pode sobreviver
esse precioso grupo étnico.
Dos grupos xetá que ficaram na floresta nunca mais se teve notícia. Falharam todas as tentativas posteriores de encontrá-los. Simplesmente a maioria dos xetá havia desaparecido. Do grupo que entrou
em contacto com o homem branco pouco a pouco foi morrendo ou se dispersando por outras regiões. O
líder do grupo, morreu de tuberculose provinda de subnutrição em 1966. Sua mulher e filhos morreram
em 1967 e muito dos componentes foram dizimados por uma epidemia de gripe. Os que eram crianças
no tempo do primeiro contato perderam sua cultura e mesmo seu idioma. Os Xetá morreram porque o
‘homem civilizado’ não soube compreendê-los.”
(Trecho de Fernandes, Kozak, Baxter, Willanson e Carneiro adaptado por: WACHOWICZ. 1988. p. 21-22.)

Separados e distribuídos em várias reservas, os xetá atualmente
enfrentam o seu maior desafio: a sobrevivência física de seus últimos
representantes e a preservação de sua cultura33. Nesse sentido, o
depoimento de Tikuem Araxó, proferido na 6°reunião da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência, realizada em Maringá de 23 a
31 de outubro de 1998, traz o relato de um remanescente do grupo
e retrata sua desintegração familiar.

32

SPI: Serviço de Proteção ao Índio, substituído pela FUNAI ( Fundação Nacional do Índio).

33

Ver: PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Superintendência da Educação. Cadernos Temáticos: Educação escolar
indígena. Curitiba: SEED, 2006.
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“(...), Boa noite para vocês. Agora eu vou falar um pouco para vocês. Eu sou da tribo Xetá,
agora vivo em São Jerônimo da Serra, eu estou sozinho lá, fui criado na serra dos Dourados,
eu saí de lá com sete anos, do mato junto com o meu pai quando o branco nos tirou, aí me
trouxeram para cá e trouxe meu pai também para cá, para esses lados aqui, pros lados de
São Jerônimo. Me formei aqui na região de São Jerônimo, aí meu pai morreu e eu fiquei
sozinho, a nossa nação era bastante. Foi descoberto o grupo, dizem que o homem branco levou doença para ele, mas a metade e o resto se extraviou e ficou só nós. O resto extraviado
então tem meu primo e meu irmão que tá no rio das Cobra, agora tá em São Jerônimo só eu
sozinho e meu tio, (...)”
“(...), o resto tá extraviado por esse mundo aí, agora estou sozinho, eu ia falar a língua, meu
idioma, mas eu não sei, tem o índio Guarani aqui, tem o Kaingang aqui, mas não tem gente
aqui que a gente, como se diz possa conversar, trocar língua porque se tivesse o meu primo,
outro parente aqui para trocar língua para mostrar para vocês que está na presença de vocês
né? Mas eu vou apresentar só uma coisa para vocês aqui é uma cantoria, para nós trocar
língua, para responder eu, como é que eu faço? (...)”.
Fragmentos do depoimento do Sr. Tikuem Araxó in: MOTA, Lúcio Tadeu .
As cidades e os povos Indígenas: etimologias e visões. Eduem, 2000.

Este depoimento demonstra a preocupação em preservar sua
cultura, Tikuem percebe a importância da manutenção da língua
materna34 para manter a tradição e a identidade do grupo. Os xetá
tiveram um destino parecido ao de outras nações indígenas do Paraná e do Brasil, após o contato com a “civilização”. Como nos lembra Lúcio Tadeu Mota (2000, p.6):
(...) Dessa forma, podemos afirmar que a política indigenista do Brasil
império e da república se pautou pelas necessidades da sociedade envolvente, e não pelas necessidades das comunidades indígenas. As ações
governamentais estiveram voltadas muito mais para os objetivos da sociedade dominante do que para os propósitos humanitários de defesa dos
índios, como se faz crer.
Foram os interesses da sociedade nacional que imprimiram a política indigenista do Estado brasileiro, e ela esteve condicionada e foi desenhada
de acordo com os interesses das elites agrárias nos movimentos de expansão de seus domínios sobre as terras dos índios.

34

Neste sentido é importante ressaltar a valorização do ensino da língua materna destas populações, quando da educação
escolar indígena, em cumprimento a LDBEN 9394/96.

35

MOTA, Lúcio Tadeu. As cidades e os povos indígenas: mitologia e visões. Maringá: EDUEM, 2000. p. 6.
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O que esteve em jogo, e ainda contínua, é a posse dos territórios
indígenas,(...).35

Nesse sentido, os povos indígenas, muitas vezes considerados
primitivos e selvagens, pelos colonizadores e consequentemente
pelo discurso oficial, deveriam ser integrados à modernidade.
Em conseqüência dessa política, suas terras foram invadidas e
suas populações transferidas para outras áreas36, aldeamentos e reservas, tudo em nome do “Novo Paraná”.

O caso da Invernada do Paiol de Telha: a luta pela terra
É recorrente a idéia de que no Paraná não houve escravidão, ou
que a escravidão, em termos numéricos foi insignificante. No entanto, conforme o trabalho de Eduardo Spiller Pena, sobre a escravidão
no Paraná, podemos perceber nos dados de 1798 a 1854 um percentual de escravizados37 em relação à população geral do Paraná
que variava em torno de 17%. De 1854 a 1874 há uma queda no
percentual de escravizados, que passa a girar em torno de 10%.38
O autor observa que o decréscimo da população escravizada do
Paraná ocorreu, principalmente, em função das migrações interprovinciais, do falecimento dos cativos, das alforrias e da proibição do
tráfico Atlântico em 1850.39
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A presença de africanos e afrodescendentes no Estado não se
resumiu a esses números, pois muitos livres e libertos, que viveram
nesse período eram descendentes de escravizados como podemos
notar nos dados sobre Curitiba no ano de 1854. Do total de uma população de 18.811 habitantes constam 8% de escravizados, 31,3%
livres de cor preta e mestiça e 60,7% de livres de cor branca.40
36

É importante lembrar que os povos indígenas não sofrem o primeiro assédio no norte do Paraná com a colonização do Paraná
Moderno, desde o século XIX, já existia uma política de aldeamento, de concentração dos povos indígenas em determinados
locais do Estado.

37

O termo escravo naturaliza uma condição jurídica, imposta pelo sistema escravista, por isso a opção pelo termo escravizado.

38

PENA, Eduardo Spiller, O jogo da face: a astúcia escrava frente aos senhores e à lei na Curitiba Provincial. Curitiba: Aos
Quatro Ventos, 1999, Tabela p. 29.

39

PENA, idem, p.74

40

PENA, idem, p 71. Os termos utilizados “livres de cor preta e mestiça” e “livres de cor branca” constam na fonte pesquisada.
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Apesar do silêncio nos relatórios dos presidentes de província
sobre a presença dos cativos e libertos nos vários espaços sociais
e econômicos de Curitiba e do Paraná no século XIX, outras fontes
comprovam a intensiva presença deles na sociedade paranaense41.
Sua participação se dava em diversas atividades como na colheita
e beneficiamento do mate, nas criações de gado de diversos tipos,
cultivando lavouras de subsistência nas fazendas, exercendo ocupações domésticas e, até mesmo, executando ofícios de artesanato
ou alugando seus serviços no meio urbano, como, alfaiate, calafate,
barbeiro, ferreiro, carpinteiro e pedreiro entre outras.42
Na década de 1870, começa a se construir um discurso valorizando o imigrante europeu que chegava cada vez em maior número no Paraná, como um dinamizador da economia provincial para
abastecer a população local com produtos de subsistência. Com a
abolição da escravidão no Brasil, os incentivadores da imigração
européia, defensores da política do “branqueamento”, construíram
uma imagem destes trabalhadores, por suas qualidades raciais,
como esforçados, responsáveis, morigerados43 e laboriosos, que
viriam combater a ociosidade e vadiagem que caracterizavam os
libertos ainda marcados pelo estigma da escravidão.44
Toda esta atenção e valorização dirigida ao imigrante europeu
acabaram por ocultar e silenciar durante muito tempo a participação do afrodescendentes na construção da identidade paranaense.
Isto fica evidente na memória das comemorações do Centenário
de Emancipação Política do Paraná, por exemplo, no desfile das
etnias.
Ausentes do discurso, da memória oficial, dos desfiles das comemorações os afrodescendentes tornam-se visíveis em alguns
momentos como no episódio da comunidade “Invernada Paiol de
Telha”.
41

É o caso de inúmeros anúncios que podem ser facilmente encontrados no periódico Dezenove de Dezembro, fundado um ano
após a emancipação política do Paraná.

42

PENA, Eduardo Spiller. Escravos, Libertos e Imigrantes: Fragmentos da transição em Curitiba na segunda metade do século
XIX. História: Questões e Debates, v. 9. n.16, p. 83-103, jun. 1988.

43

Segundo o dicionário Aurélio: que tem bons costumes ou vida exemplar.

44

PENA, op. cit., p. 86-87.
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Esta comunidade, formada por escravizados e libertos, na década de 1860, recebeu por herança uma grande extensão de terras na região de Guarapuava, da fazendeira Balbina Francisca de
Siqueira. Estas terras compunham uma fazenda de engorda de
gado, e contava com alguns escravizados os que se tornaram os
herdeiros legítimos da propriedade em testamento deixado pela
proprietária. A partir daquele momento o grande desafio dos novos proprietários foi o de manter a posse de toda a extensão das
terras. Com o passar dos anos e com a frágil delimitação dos
limites da propriedade, comum no período, os proprietários da
“Invernada Paiol da Telha”, perderam uma grande parte de suas
terras, em 1875, em decorrência de uma medição judicial requerida por um dos descendentes da fazendeira.
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Durante o século XX, o processo de expropriação desta área se
deu de forma contínua e se intensificou na década de 50, com a
chegada dos imigrantes alemães e com a conseqüente valorização
das terras, tornando-se objeto de cobiça das famílias influentes
da região que conseguiram tomar “posse legal” da maior parte da área. Os descendentes dos herdeiros legítimos da fazenda
resistiam na área que ainda não tinha sido grilada. A resistência
se dava com ações na justiça, pouco produtivas, já que o poder
judiciário era muito suscetível a influência dos chefes políticos
locais. A permanência na terra, então, tornou-se o maior ato de
resistência, continuamente testada com a violência de jagunços e
de autoridades locais.
Na década de 70, os grileiros conseguem seu intento e expulsam a maior parte das famílias. Em 1975, o último morador, após
diversos atentados e perseguições, é obrigado a retirar-se do local.

Caderno Pedagógico de História 55

SEED_DEF_Historia.indb 55

4/13/2009 11:27:43 AM

Cronologia:
1866: Balbina Francisca Siqueira deixa 3.600 alqueires para seus 11 escravos.
1965: As famílias passam a ser ameaçadas por João Trinco Ribeiro.
1972: cerca de 70 famílias herdeiras são expulsas das terras por grileiros, comandados por
João Trinco e pela Cooperativa Agrária Mista Entre Rios, que ocupa parte das terras.
1975: um dos líderes das famílias expulsas, Domingos Guimarães, sofre um atentado dos
jagunços da cooperativa. Guimarães sobrevive.
1981: a Cooperativa entra na Primeira Vara Cível de Guarapuava com uma ação de uso
capião, contestada pelo Estado.
1989: o juiz Amoriti Trinco Ribeiro, filho de João Trinco Ribeiro, da comarca de Pinhão,
concede à Cooperativa a posse definitiva das terras.
1995: a Procuradoria Geral da República arquivou uma representação de dois dos bisnetos,
que pedia a reintegração de posse.
Fonte: Paiol de Telha: movimento de apoio à comunidade Paiol de Telha, n. 1, jul./ago., p.2, 1997.

Com a promulgação da Constituição de 1988, e o fortalecimento
dos movimentos sociais, várias comunidades compostas de descendentes de quilombolas e a das chamadas “terras de pretos” passaram a reivindicar a posse dessas terras, através de um processo
coordenado pela Fundação Cultural Palmares45. É o caso da “Invernada Paiol da Telha”, que se encontra no processo de recuperação
das terras, como nos informa a notícia a seguir:

45

No Paraná, um importante mapeamento das comunidades remanescentes de quilombos inicia-se a partir de 2004, tendo a
frente o Grupo de Trabalho Clóvis Moura. Ver: PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Superintendência da Educação.
Departamento de Ensino Fundamental. Cadernos Temáticos: Educando para as relações étnico raciais. Curitiba: SEED, 2006.
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O uso dos documentos históricos no contexto
escolar: Inventário de possibilidades.
Nesta unidade trabalhamos com diversas formas de discurso:
oficiais, da imprensa, de grupos sociais específicos (como por exemplo, o dos posseiros, dos povos indígenas e dos afrodescendentes) e
também os silêncios presentes em diferentes tipos de documentos.
Ao se trabalhar com diferentes discursos com os alunos, deve-se
levar em conta alguns fatores que facilitam a sua interpretação. É
importante ressaltar que os discursos, enquanto texto, assim como
os depoimentos orais e os textos jornalísticos são documentos históricos.
Trechos de discursos são uma boa forma de se trabalhar conceitos históricos com os alunos. Seguem algumas abordagens que
podem problematizar os documentos históricos selecionados pelo
professor.
1. Enumerativa: O aluno tem que identificar as idéias principais
e as secundárias e enumerar colocando o número 1 nas que
ele considera as idéias principais e o número 2 nas que ele
considera secundária. O objetivo é a passagem de um texto
escrito para um esquema.
2. Seqüencial: O aluno deve analisar um texto que trate de fatos
em uma seqüência, ordenar cronologicamente as atividades
ou acontecimentos que o texto estiver relacionando e explicar
brevemente em que consiste cada uma das atividades e ou
acontecimentos. Após essa atividade fazer uma discussão em
grupo para avaliar as diferentes formas de apropriação dos
textos. O objetivo da atividade é passar de um texto para um
tipo esquemático de explicação.

58

3. Confrontação/Contraste: leitura de um texto que trate de
uma comparação entre duas ou mais culturas. O professor
explica inicialmente que se trata de um texto comparativo e
orienta a leitura para buscar palavras e conceitos desconhecidos. O aluno pode ser orientado também a partir de algumas
questões que o professor faz previamente para buscar palavras, conceitos desconhecidos e um título para o texto. Podese nesse tipo de texto, ainda, trabalhar com as idéias principais
e secundárias e o resultado ser comparado numa discussão.
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4. Ampliação de um conceito: O professor deve escolher um
texto que trate de um momento histórico em que é possível
perceber um novo conceito sendo construído e ampliado para
outros momentos e lugares. Pedir para os alunos identificarem essa ampliação, as diferenças no período anterior e a
construção do conceito explorado.
5. Enunciação e resolução de um problema: O professor
parte de um texto que possibilite ao aluno fazer comparações com o presente ou com outras realidades. Pode ainda,
partir de um problema, expor com clareza o mesmo e seguir
buscando com os alunos uma solução, fazendo um trabalho
de contextualização histórica. Dessa forma, mostrará o que
mudou e o que permaneceu em relação à questão levantada, e, por fim, discutirá com os alunos as possíveis soluções
para o problema.
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6. Explorando a noção de causalidade: explorar um texto
em que os alunos possam perceber e entender um momento
atual, por exemplo, a partir do conhecimento histórico, os diversos fatores e interesses que motivaram o acontecimento.
É importante lembrar que essas abordagens podem ser trabalhadas com qualquer documento escrito e não esgotam as possibilidades de leitura de textos. Os alunos, à medida que se apropriam
dessa metodologia, poderão utilizá-la como instrumento de leitura
crítica de mundo.
Um exemplo de documento histórico explorado nessa unidade
que se apresenta como uma rica possibilidade de análise é o texto
jornalístico. No momento em que o professor passar a interpretar
esse texto como documento histórico e analisá-lo em sala de aula,
precisa tomar alguns cuidados, entre eles, o de não afirmar que um
fato é verdadeiro só porque “deu no jornal”.
Até a primeira metade do século passado, os jornais tinham preocupações semelhantes aos historiadores adeptos do Positivismo,
isto é, o culto a objetividade e a concepção do fato-verdade. Essa
visão positivista vem sendo criticada desde a década de 20 pelos
historiadores franceses da Escola dos Annales.
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O historiador de hoje, dessacralizou os fatos, e sequer respaldase em uma objetividade cega. O compromisso de buscar a verdade
permanece, porém há muitas verdades, há representações do passado, e estas não estão isentas do olhar daqueles que as constroem.46
O mesmo se dá com o texto jornalístico. Ele precisa ser problematizado e contextualizado. É importante estabelecer o diálogo
desta com outras fontes, assim como, levantar questionamentos
tais quais: Quem produziu o jornal e a notícia? Para que finalidade?
Qual a vinculação política e econômica do veículo de comunicação?
Quando? Em que circunstâncias? Como? Dentre outras questões.
Para que os alunos identifiquem os limites e possibilidades desta
fonte, é importante analisarmos diferentes jornais e revistas de um
determinado período, por exemplo, nesta unidade, utilizamos dois
periódicos. “O Sertanejo” e a revista “O Cruzeiro”, ao confrontá-los
poderíamos fazer várias reflexões:
•

A que público se destinavam?

•

Qual era provavelmente sua tiragem?

•

Tinham alcance nacional ou estadual?

•

Tinham diferenças de linguagem?

•

Tinham abordagens iguais sobre temas semelhantes?

Através deste confronto de materiais, podemos problematizar
com os alunos as diferentes visões de mundo que existem na sociedade num determinado contexto histórico.

Análise dos discursos: fragmentos
Em primeiro lugar, procure situar o documento no seu tempo.
Isto o leva a estabelecer o contexto histórico em que o discurso foi
elaborado. Grande parte das interpretações da realidade, isto é,
dos discursos sobre o real, procuram dar respostas às conjunturas
históricas nas quais surgem. Vejamos um trecho do discurso do
Governador Bento Munhoz da Rocha Netto e do presidente Getúlio
Vargas, já citados nesta unidade:
46

Lembramos aqui como exemplo do que foi citado, o material preparado pelo Departamento de Ensino Fundamental - DEF, no
ano de 2005 a respeito da Guerra do Paraguai, e que compôs o conjunto de textos do III Encontro dos Grupos de Estudo.
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“(...) Ouço o passo dos brasileiros que convergem para o Paraná através
de todos os caminhos da Pátria grande. Vêm de Minas e São Paulo, empurrados pela onda verde dos cafeeiros que desceram para o Sul vivendo seu
ciclo e revolucionando a tradicional economia paranaense. Vêm do Nordeste, ressequido e superpovoado, com

intrepidez e a coragem dos que

lutam, sempre se habituaram a lutar, sem esmorecer para abrir o sertão e
fazer o cafezal avançar. Vêm do Sul, transbordando do minifúndio colonial
e fazendo sobreviver, aqui, os traços humanos que nos são característicos,
depois de mais um século de imigração. Vêm de todas as esperanças e de
todas as coragens nacionais.
O Brasil marcou encontro no Paraná quando festejamos o centenário (...)”.
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Bento Munhoz da Rocha Netto (1953)
“(...) Sempre ignorastes o que divide os homens e compromete a ventura dos povos. Tendes motivos para vos ufanar da vossa fibra, dos vossos
feitos, do vosso ímpeto desbravador, porém jamais erguestes as barreiras do regionalismo ou da xenofobia para afastar do convívio amigo, ou
para excluir dos bens prometidos pelo solo generoso, os forasteiros que
aqui arribaram, com o desejo e a esperança de prosperar”.
Getúlio Vargas (1953)

A preocupação de Munhoz da Rocha e Vargas em colocar o Paraná
como exemplo de região que conseguiu desfazer as desigualdades,
contribuiu com o projeto de formação da identidade nacional, entendida como a soma das partes, isto é, das identidades regionais.
Em sala de aula, poderíamos elaborar diversos questionamentos
com os alunos, como por exemplo:
• discutir qual a relação deste contexto com a identidade que
estava se forjando neste momento;
• questionar se a harmonia e a prosperidade existiam de fato
no território paranaense;
• problematizar questões relacionadas ao Contestado e ao
Território Federal do Iguaçu;
• pesquisar sobre os levantes de posseiros no território paranaense.
47

Segundo BERGER, Peter; LUCKMAN, Thomás. A construção social da realidade. Rio de Janeiro: Vozes, 1983.
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É importante destacar que os discursos não são produzidos num
“vazio” social. Em outras palavras, enunciados sobre a realidade47
(Discursos) são criados a partir de um ponto de referência social.
Por isso, deve-se atentar a origem social de tais enunciados. Quem
produziu o discurso? A que classe social ele pertence? Entre outros.
Por sua vez, na análise dos fragmentos de texto do periódico O
Sertanejo, sugerimos mais algumas questões que podem auxiliar
a interpretação de outros discursos presentes naquele período.
“(...) A terra não é de quem planta.
S.Excias. requereram-na, adquiriram-na, legalmente.
E a terra ficou para quem colheu os frutos adubados pelo suor, pelo sofrimento, pelas vidas dos que se foram (...)”.

Pode-se analisar em sala de aula quais as classes sociais envolvidas nesse processo e a relação existente entre elas; pode-se
questionar a quem a “modernização” e o “desenvolvimento” foi
mais vantajoso; e ainda, analisar a questão da posse da terra e do
trabalho no campo.
Voltando-se agora para um trecho da revista O Cruzeiro (1953),
outras questões podem ser feitas:
(...) Foi o café que construiu aquilo em pouco mais de 15 anos, colocando no mesmo lugar onde, até a revolução de 30, tudo era mato, um
município de 48.000 habitantes com 5 hospitais, 9.000 casas, 80 escolas
primárias e 10 bancos, 8 jornais, 7 bibliotecas, milhares de carros de luxo
(dizem que Londrina é a terceira cidade do Brasil em “cadilacs”) e um
aeroporto que é o quarto do Brasil em movimento de chegada e partida
de aviões (...).

Problematizar que idéias a revista passa sobre desenvolvimento
econômico e social, quais são os atores sociais envolvidos neste
processo de ocupação do norte paranaense, perceber a relação entre progresso e consumo para aquela sociedade, são aspectos que
podem ser abordados a partir do texto/artigo “Onde a terra cheira
a dinheiro, sangue, café e grilo”.
A partir dos dois fragmentos anteriores pode-se, ainda, constatar os quanto os veículos de comunicação são ou não neutros. É
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preciso que professores e alunos, questionem quais setores sociais
os meios de comunicação representam. Como proposta de pesquisa que tal analisar o enfoque dado pelos veículos de comunicação quanto a assuntos tais como: movimentos sociais, consumo,
identidade, desenvolvimento sustentável e desigualdade social em
diferentes tempos?
Até aqui analisamos a relação entre os discursos oficiais e nãooficiais, isto é, entre as falas do Presidente da República, do Governador do Estado e de periódicos de circulação nacional e regional,
que salientavam aspectos diversos da realidade paranaense. Propomos agora uma articulação entre diferentes tipos de fonte no
sentido de ampliar a análise deste contexto histórico.
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Seria interessante perceber junto aos alunos alguns aspectos
dos discursos de Bento Munhoz da Rocha Netto, tais como “abrir
o sertão”, “fazer o cafezal avançar”, analisando como se deu este
desenvolvimento e quais seus custos: humanos, econômico-sociais,
naturais, ambientais, políticos, entre outros. Pode-se também vincular esta discussão ao anúncio publicitário da Goodyear (que consta na primeira unidade) e ao trecho abaixo (selecionado dos escritos
de José Loureiro) de tal forma que possamos perceber a presença
dos povos indígenas nesse contexto de modernização.
Do grupo que entrou em contacto com o homem branco pouco a pouco foi
morrendo ou se dispersando por outras regiões. O líder do grupo, morreu
de tuberculose provinda de subnutrição em 1966. Sua mulher e filhos
morreram em 1967 e muito dos componentes foram dizimados por uma
epidemia de gripe. Os que eram crianças no tempo do primeiro contato
perderam sua cultura e mesmo seu idioma. Os xetá morreram porque o
‘homem civilizado’ não soube compreendê-los.

Algumas questões podem ser propostas a partir destas fontes,
entre elas: as diferentes representações do “sertão”; a situação
dos povos indígenas; as experiências dos diferentes sujeitos quanto
à modernização do Estado...
Ainda em relação à questão indígena, é citado nesta unidade um
trecho do primeiro relatório do Presidente da Província Zacarias de
Góes e Vasconcelos, em 1854. Este documento mostra uma permaCaderno Pedagógico de História 63
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nência da idéia de colonização e da necessidade de povoar o ‘sertão’.
Propomos que o professor busque outros elementos neste documento que possam complementar, contrapor ou problematizar outras
questões como: educação, terras, limites, progresso e religião.
Foram apontadas algumas abordagens possíveis a partir dos trechos dos documentos presentes neste material. Outras questões,
problemas, pesquisas e encaminhamentos podem ser propostos
com os documentos anexos no cd-rom e os disponíveis na biblioteca
de sua escola (por exemplo no acervo “Autores e temas paranaenses”, bem como no material “O Sesquicentenário do Paraná no Contexto Escolar”), na biblioteca municipal, nos cartórios, nos fóruns,
na prefeitura, em instituições públicas e privadas, na imprensa local
e até mesmo em acervos particulares.

A fonte oral em sala de aula
O uso da fonte oral tem se difundido bastante nas últimas décadas entre os historiadores, mas os seus aspectos técnicos e metodológicos são ainda polêmicos. De qualquer forma ela é considerada
por muitos especialistas como uma fonte documental diferente da
fonte escrita, imagética, mas igualmente útil. Deve receber o mesmo rigor crítico já discutido neste documento. As fontes orais nos
proporcionam materiais que não podemos obter com fontes escritas,
abrem a possibilidade para se chegar a uma informação sobre uma
determinada temática que enriquece o volume de conhecimentos e
contribui também para analisar a percepção de contemporâneos sobre um fato histórico. A indicação sobre o uso da fonte oral é de que
a mesma seja utilizada numa relação dialética com a fonte escrita
que as duas possam dialogar e se enriquecer mutuamente. Como
esta pode ser utilizada na escola?
No texto sobre os indígenas (o caso dos Xetá) utilizamos um extrato de texto oral, um depoimento do índio Tikuem Araxó que pode
ser analisado na escola juntamente com o conjunto de documentos e
argumentos já indicados. O seu conteúdo mostra como a percepção
de uma mesma realidade pode ser diferente, dependendo do lugar
social que o testemunho se encontra. Estamos então indicando a
64

Ensino Fundamental

SEED_DEF_Historia.indb 64

4/13/2009 11:27:50 AM

utilização de um fragmento de texto que foi colhido como fonte oral.
Como você pode observar, foi indicado o local em que o testemunho
foi dado, a data, o tipo de evento, elementos necessários para que
possamos discutir e analisar o conteúdo do depoimento.
Essa é uma possibilidade do uso da fonte oral na escola. Outra
possibilidade seria o uso da fonte oral para explorar elementos da
História local em que a escola está inserida. Essa opção envolve os
alunos na pesquisa e permite colocá-los em contato com os conteúdos básicos da disciplina de História numa relação mais direta
com a realidade próxima do aluno. Para o uso da fonte oral como
possibilidade de estabelecer um diálogo com o local é necessário
que o professor estabeleça a priori que tipo de investimento pretende fazer. Se a opção for entrevistar na sala de aula uma ou mais
testemunhas sobre um determinado evento – como, por exemplo,
usando o tema comemorações – o professor deve preparar os alunos sobre o contexto que o entrevistado ou os entrevistados farão
sua narrativa. Pode orientar ou preparar junto com os alunos o
instrumento que servirá de base para o diálogo com o narrador. O
professor precisa ter clareza quanto à direção que a entrevista deve
tomar e minimamente se informar sobre o entrevistado.

H
I
S
T
Ó
R
I
A

Paul Thompson, nos alerta sobre a necessidade de entendermos que na entrevista nossa personalidade, consciência e conhecimento constroem-se diretamente com nossa experiência de vida.
Nossa vida é a acumulação de nosso passado pessoal, contínuo e
indivisível. Assim, o professor/pesquisador não pode tomar esse
tipo de testemunho com uma fé cega, nem com um ceticismo, mas
com uma compreensão dos processos sutis por meio dos quais
todos nós percebemos e recordarmos o mundo a nossa volta e
nosso papel dentro dele. O uso de entrevistas no Ensino Fundamental deve ser acompanhado pelo professor, seja na sala de aula
ou em outro local que o entrevistado escolher. No trabalho com a
fonte oral, como parte de um projeto de pesquisa (que não vamos
tratar neste momento) ou como uma fonte a mais para trabalhar
determinado conteúdo, precisamos considerar que estamos provocando, uma fonte e, nesse sentido, alguns cuidados técnicos e
metodológicos são importantes para serem considerados:
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Alguns cuidados com a entrevista:
• Preparação minuciosa, análise do tema, do contexto e se possível informações sobre o entrevistado;
• Deve haver um preparo para a entrevista, fazer mais de uma
visita;
• Não esperar que o entrevistado domine ou lembre corretamente das datas, o importante é lembrar e poder situar o
tema num determinado local;
• Aprender a ouvir;
• Evidenciar respeito pelo entrevistado, pela sua maneira de
ser e de pensar;
• Repetir a mesma pergunta de maneira diferente para vencer
algumas resistências;
• Estabelecer uma relação de confiança;
• A qualidade do trabalho vai depender muito da qualidade da
pergunta, dependendo do tema ela deve ser aberta, as perguntas fechadas limitam o trabalho de rememoração;
• Cuidado para perceber a diferença na percepção do tempo
entre o entrevistado dos centros urbanos e o entrevistado que
mora na zona rural.
Vantagens do uso da fonte oral:
• Contribui para uma nova relação professor aluno;
• Permite questionar os fundamentos das crenças e dos saberes, a forma como os alunos são levados a pensar individualmente e coletivamente;
• Possibilita construir um processo de enraizamento social dos
grupos a partir do trabalho com a memória;
• Pode proporcionar informações diversas sobre o passado.
Professor, estamos indicando bibliografia complementar no final
do caderno para subsidiar sua reflexão sobre a relação entre Memória e História – pois a fonte oral é recolhida a partir das lembranças individuais, eivadas pelas experiências vividas (coletivas), que
envolve afetos e representações sociais que estão interiorizadas e
são assumidas conscientemente ou não por cada pessoa. Por isso,
precisamos entender que de alguma forma esta memória individual
está inserida numa memória coletiva que é familiar e social.
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Unidade

A memória, na qual cresce a história, que
por sua vez a alimenta, procura salvar
o passado para servir ao presente e ao
futuro. Devemos trabalhar de forma que
a memória coletiva sirva para a libertação
e não para a servidão dos homens.

Jacques Le Goff

A PRAÇA 19 DE DEZEMBRO, UM SÍMBOLO
DAS COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO
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Nesta unidade realizaremos uma reflexão acerca de alguns símbolos, elaborados no contexto das comemorações do Centenário da
Emancipação Política do Estado do Paraná, mais especificamente a
Praça 19 de Dezembro e seus monumentos, finalizando com uma
atividade de estudo do meio, que pode ser desenvolvida em sua
comunidade, com seus alunos.
Para melhor compreensão a respeito do poder dos símbolos no
imaginário social de um povo, merece destaque a análise de José
Murilo de Carvalho. Ao analisar o contexto da instalação do regime
republicano no Brasil e a disputa de diferentes correntes ideológicas
em torno do panteão cívico do novo regime o autor afirma que
(...) a elaboração de um imaginário é parte integrante da legitimação de
qualquer regime político. É por meio do imaginário que se podem atingir
não só a cabeça mas, de modo especial, o coração, isto é, as aspirações,
os medos e as esperanças de um povo. É nele que as sociedades definem
suas identidades e objetivos, definem seus inimigos, organizam seu passado, presente e futuro. O imaginário social é constituído e se expressa
por ideologias e utopias, sem dúvida, mas também (...) por símbolos,
alegorias, rituais, mitos. (CARVALHO, 2003, p. 10)

no ano de 1953, quando se comemorava o Centenário da Emancipação Política do Paraná, o
governador Bento Munhoz da Rocha tinha nas
mãos uma panela fervendo com a ideologia e
as aspirações da época, que podem ser verificadas em obras como o Centro Cívico, a Biblioteca

(Foto Maria Bethânia de Araujo)

Apesar do exemplo acima, ressaltamos que não estamos aqui
nos referindo a uma mudança de regime político, mas de contexto político. Assim,

Pública e o Teatro Guaíra. ‘O que se fizer no
Paraná, deve ser feito em grande escala’ avisava o governador. O desejo de modernidade não
estava somente no discurso político: artistas
e intelectuais também queriam ultrapassar ‘as

fronteiras da Rua XV’, como escrevia um jovem Figura 15: Documento - foto, Palácio da
Justiça: Centro Cívico – Curitiba, dez.
Dalton Trevisan (CARRANO, 2003, p.8).
2005.
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(Foto Maria Bethânia de Araujo)

(Foto Maria Bethânia de Araujo)

Figura 17: Documento - foto, Palácio Iguaçu: Centro Cívico

(Foto Maria Bethânia de Araujo)

– Curitiba-Pr, dez. 2005.

(Foto Maria Bethânia de Araujo)

Figura 16: Documento - foto, Biblioteca Pública do
Paraná. Curitiba, dez. 2005.

Figura 18: Documento - foto: Assembléia Legislativa do
Paraná. Curitiba, dez. 2005.
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Figura 19: Documento - foto, Teatro Guaíra. Curitiba,
dez. 2005.

A Praça 19 de Dezembro
Faz parte também do contexto já referido, o projeto de construção da Praça 19 de Dezembro. Seu nome remete a data em que
passou a ser comemorada a Emancipação Política do Paraná, como
visto na primeira unidade deste caderno.
Apontamos aqui duas sugestões de encaminhamento de estudo.
Primeiro, a contextualização das obras e do espaço estudado. Segundo, a leitura das obras propriamente dita.
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A Praça 19 de Dezembro, obra de menor envergadura, - se comparada à construção do Centro Cívico, da Biblioteca Pública e do Teatro
Guaíra - possui um significativo poder simbólico. Materializa a idéia
de um Estado que quer ser grande, como simboliza seu monumental
obelisco e o homem nu, e que se constitui de uma gente ordeira,
disciplinada, morigerada e trabalhadora, representada no painel em
granito; idéia complementada no painel em azulejos, que demonstra
a história desta população.
Aqui há uma convergência com as idéias desenvolvidas nas décadas anteriores, com o paranismo, cujo principal expoente foi Romário Martins. O paranismo visou nas primeiras décadas do século
XX, reforçar os laços de identidade regional entre a elite e a população. O momento era de ameaça a integridade territorial do Estado,
representada pela questão do Contestado e da entrada de inúmeros
imigrantes que precisavam se sentir paranaenses.
Contexto parecido pode ser identificado no Paraná na década de
50 quando da comemoração do Centenário da Emancipação Política
do Estado.
Ainda enquanto deputado federal, Bento Munhoz da Rocha Netto, liderou uma campanha para a derrocada do Território Federal do
Iguaçu. Esta chaga permanecia aberta no contexto do Centenário,
mesmo com a extinção do Território Federal do Iguaçu em 1946 e
a (re)incorporação das terras ao Paraná.
Da mesma forma, segundo o discurso oficial, era premente que
os brasileiros que chegassem ao Paraná, nesse momento (década de
50), assim como já havia ocorrido com os imigrantes estrangeiros,
no final do século XIX e início do XX se sentissem paranaenses.
Havia a denominada “ameaça paulista”, ou seja, a proximidade
da população do norte/noroeste do Estado, constituídos, sobretudo
por paulistas e mineiros, com São Paulo. E também, a “ameaça
gaúcha”, isto é, a proximidade da população do oeste/sudoeste do
Estado, constituídos, sobretudo por catarinenses e gaúchos, com o
Rio Grande do Sul.
A preocupação por parte da elite dirigente em reforçar e estabelecer laços de uma identidade regional no Estado esteve expressa
no conjunto das comemorações do Centenário.
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Acervo: Casa da memória.

A Praça 19 de Dezembro, simbolicamente, apresentava-se também como “portal de entrada” para o Centro Cívico48, lugar para o
qual todos os caminhos convergiam, reafirmando o poder central da
capital paranaense.
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Figura 20: Documento - foto, Construção da Praça 19 de Dezembro, Curitiba-Pr.

A Praça 19 de Dezembro, antigo Largo do Chafariz, do Nogueira
ou Largo do Mercado, teve sua construção iniciada em 1953/54.
Localiza-se no território do bairro Centro, mas por ser um dos marcos das comemorações do Centenário tem sua identidade ligada
ao Centro Cívico, bairro que faz divisa com os bairros, Ahú, Alto da
Glória, Bom Retiro, Centro, Juvevê e São Francisco49.
Atualmente a praça é composta por um obelisco de 30 metros
de altura; um painel de duas faces, medindo 4 metros de altura50
por 30 de comprimento; duas esculturas de granito, sendo uma de
um homem nu de 8 metros de altura e outra de uma mulher nua
48

Recentemente foi inaugurado em frente ao Palácio Iguaçu, no Centro Cívico, o “Memorial Bento Munhoz da Rocha Netto”. A
obra é uma homenagem ao centenário do governador do Centenário, que nasceu em Paranaguá em dezembro de 1905.

49

Ver FENIANOS, Eduardo Emílio. Centro Cívico: um bairro e três poderes. Curitiba: Univercidade, 1998. (Bairros de Curitiba).

50

Algumas fontes consultadas afirmam ter o obelisco, 40 metros de altura. Outras divergências encontradas, além das medidas do complexo de monumentos comemorativos da Emancipação Política do Paraná foram: o local de nascimento de Cozzo,
o ano em que a mulher nua foi transportada à Praça 19 de Dezembro, quanto ao painel de Stenzel ser em baixo ou alto relevo,
assim como, o significado do “monumento da emancipação política do Paraná”, do homem nu.
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de 4 metros de altura, esculpida em um só bloco de granito; um
chafariz; bancos para seus freqüentadores; jardins arborizados e
telefones públicos.
O obelisco entregue nas comemorações, marca o Centenário e
lembra a fundação de Curitiba. Possui quatro faces e traz, além do
brasão de arma estadual51, os seguintes dizeres:
• 1649 - 1822: Heliodoro Ébano, Gabriel de Lara, Mateus
Leme, Ouvidor Pardinho, Afonso Botelho; 1822 - 1841:
Gonçalves da Rocha, Bento Viana, Inacio Lustosa; 1842
- 1853: Barão de Antonina, Correia Junior, Paula Gomes, Cruz Machado;
• 1853, Imperador, D. Pedro II: Presidente da Província, Dr.
Zacarias de Góes e Vasconcelos;
• 1953, Presidente da República, Dr. Getúlio Vargas: Governador do Estado, Dr. Bento Munhoz da Rocha Neto;

Entre o rol de personagens da
História do Paraná, chamamos
atenção
para
Bento
Viana,
Paula Gomes, Correia Junior e
Cruz Machado52, defensores da
emancipação política paranaense;
do Dr. Zacarias de Góes e
Vasconcelos, primeiro presidente
da Província53; e do governador
a época das comemorações do Figura 21: Documento – monumento, Painel de
Centenário, Dr. Bento Munhoz da Stenzel e Cozzo (detalhe). Praça 19 de Dezembro,
Curitiba, dez. 2005.
Rocha Netto.

(Foto: Conceição Cabrini)

• I Centenário da Emancipação Política do Estado do Paraná, 19
de dezembro de 1953.

51

O significado deste e de outros símbolos estaduais e nacionais, podem ser encontrados em STRAUBE, Ernani Costa.
Símbolos: Brasil, Paraná e Curitiba histórico e legislação. Curitiba: Imprensa Oficial do Paraná, 2002.

52

Ver WACHOWICZ, Ruy. História do Paraná. Curitiba: Imprensa Oficial do Paraná, 2002.

53

Há também no centro da capital Curitiba, uma praça que leva o nome do primeiro presidente da Província do Paraná, mas
esta não será fonte de estudo para este trabalho.
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Quanto ao painel, um dos lados apresenta uma escultura de
granito, em alto-relevo. A obra foi executada pelos artistas Erbo
Stenzel e Humberto Cozzo, representando os diferentes momentos históricos do Paraná, em seus principais ciclos econômicos. Os
primeiros habitantes do território que se tornaria o Estado do Paraná; os bandeirantes paulistas; a mineração no litoral; os tropeiros
ao fundo; os imigrantes europeus; o extrativismo vegetal; os carroções eslavos ao fundo e o café são as representações deste painel.
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Na outra face tem-se um mural de azulejos azuis e brancos, do
artista Poty Lazzarotto, retratando o processo de ocupação e fundação da Província do Paraná. A conversão indígena sob o signo do
cristianismo, realizada pelos jesuítas; a figura do bandeirante; dos
primeiros núcleos urbanos; das tropas e do tropeiro; novamente os
indígenas; e finalmente a chegada do primeiro presidente da província, no 19 de Dezembro, estão presentes nesta obra.

A figura feminina, que
representa a Justiça, seria colocada em frente ao
Tribunal do Júri, no Centro Cívico. No entanto, a
nudez da mesma ofendeu os padrões morais da
época, sendo a escultura
guardada e posteriormente transferida à Praça 19
de Dezembro, na década Figura 22: Documento - monumento - Painel de Poty Lazzarotto
de 70.
(detalhe). Praça 19 de Dezembro. Curitiba, dez. 2005.

(foto: Conceição Cabrini)

As obras mais polêmicas, no entanto, são sem dúvida o “Homem
Nu” (obra de Stenzel e Cozzo) e a “Mulher Nua” (obra de Cozzo).
Quanto ao primeiro, Pedro Carrano (2003) afirma que, “a idéia do
governador para o monumento era fazer um adolescente rompendo
as amarras, simbolizando o começo da modernidade no Estado e a
autonomia em relação a São Paulo. Deveria apontar para o Oeste,
região do estado a ser explorada”.
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(Foto: Maria Bethânia de Araujo)

(Foto: Conceição Cabrini)

Várias polêmicas passaram a rondar esses monumentos. Alguns
afirmavam que Cozzo, por não ser paranaense, seria incapaz de
conceber o homem do Paraná. O próprio Stenzel criticou os traços negros de “O Homem Nu”, que estava em desacordo com o
tipo eslavo paranaense, apregoado pelo discurso vigente. Houve os
que questionaram a desproporcionalidade do casal, afirmando que
a mulher, posicionada aos pés do homem era sinal de submissão,
esquecendo-se que ambas as esculturas foram projetadas para estarem em locais distintos.

Figura 24: Documento - monumentos da Praça 19 de Dezembro.
Curitiba, dez. 2005.
Figura 23: Documento - monumento, Homem Nu. Praça 19 de
Dezembro. Curitiba, dez. 2005.

A adaptação decorrida, isto é, os destinos dados às esculturas,
que, a princípio, foram projetadas para um determinado espaço e
com um determinado propósito, fizeram com que o feitiço virasse
contra o feiticeiro. Como afirma Carvalho (2003, p.13)
Um símbolo estabelece uma relação de significado entre dois objetos,
duas idéias, ou entre objetos e idéias, ou entre duas imagens. Embora
o estabelecimento dessa relação possa partir de um ato de vontade, sua
aceitação, sua eficácia política, vai depender da existência daquilo que
Baczko chamou de comunidade de imaginação, ou comunidade de sentido. Inexistindo esse terreno comum, que terá suas raízes seja no imaginário preexistente, seja em aspirações coletivas em busca de um novo
imaginário, a relação de significado não se estabelece e o símbolo cai no
vazio, senão no ridículo.
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Essa não identificação, neste caso específico, entre população/
símbolos, mostra, a fragilidade do discurso construído. Lembramos
das diferentes vozes, dos diferentes discursos, presentes no Estado
e já visto na unidade anterior.
Discurso e símbolos quando em harmonia, desempenham um
papel pedagógico no imaginário da população. Tais representações
geram práticas e um conjunto de práticas pode gerar novas representações. Assim, cria-se uma significação para os regimes políticos vigentes, incute-se nas pessoas um sentimento de identidade,
distinguindo-as de outros que não pertencem àquela realidade, ou
não reconhecem naqueles símbolos algo familiar. A História passa a
legitimar fatos e acontecimentos, e a inventar tradições que serão
reproduzidas a partir de então.
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A análise dos monumentos presentes na Praça 19 de Dezembro
apresenta-se como uma das possibilidades para o estudo da história
regional paranaense. Como já iniciamos este trabalho, cabe agora a
você professor, agregar dados a esta contextualização e análise.
Perguntas como quem são os sujeitos presentes nas obras,
quais são as ausências, como se dão às relações sociais entre estes
sujeitos, quais as relações de poder implícitas (dominação, passividade...), como são representadas as diferentes etnias, quais os
símbolos presentes na obra (a harpia, o pinheiro...), que idéia o
conjunto da obra remete quanto à ocupação do território, quanto
aos ciclos econômicos, a gente paranaense, ao mito de origem, são
algumas possibilidades de leitura.
Estas possibilidades serão enriquecidas se observados o contexto de criação das obras, ou seja, quando foram criadas, como,
por quem, com que propósito?... Importante ressaltar aqui a interrelação possível do ensino da História com a Geografia e com a
Arte, principalmente.

Hoje é dia de praça!
Na Praça 19 de Dezembro encontramos hoje, além de seus símbolos e ornamentos, pontos de táxi, banca de revistas, e vendedores ambulantes – feirantes, entre outros. As calçadas da praça
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já foram ocupadas, até alguns anos atrás, também por pontos de
ônibus. Nas suas imediações se localizam o Passeio Público, o Colégio Estadual do Paraná e a Escola Estadual Tiradentes, um Shopping Center, pontos de ônibus, bancos e vários estabelecimentos
comerciais.
Devido à intensa ocupação dessa região por pessoas que convergem de todas as partes da cidade, e da região metropolitana, a
praça e seus arredores sofrem um processo de degradação. Esse fato
mostra-se bastante freqüente em cidades de médio e grande porte,
podendo ser identificado nas notícias veiculadas pela imprensa local.

(Foto: Conceição Cabrini)

Com o intuito de amenizar as imagens depreciativas, incorporadas hoje a esse espaço, a prefeitura municipal de Curitiba, realizou
no ano de 2003, com recursos do governo da Itália, um trabalho
de restauro do painel de Erbo Stenzel. Alunos do Curso de Restauro
Arquitetônico e Escultórico participaram desse trabalho. A equipe
foi composta por artistas plásticos, engenheiros, arquitetos e restauradores do Paraná e de Santa Catarina.
Apesar de todo o esforço em torno da restauração da obra, passados apenas dois anos o painel encontra-se novamente deteriorado, principalmente devido às pichações54. Este fato não é exclusivo
da Praça 19 de Dezembro. Outros espaços e locais de memória,
como o prédio da Universidade Federal do Paraná, o da Praça Generoso Marques, antigo Museu Paranaense, também sofrem com a
ação do tempo, da poluição e do
homem.
Um bom exemplo desta constatação foi o episódio amplamente divulgado da pichação, no Rio
de Janeiro, da estátua de Carlos
Drummond de Andrade. Erguida
como homenagem ao seu centenáFigura 25: Documento - monumento, detalhe da rio, foi pichada logo após sua inaupichação no Painel. Praça 19 de Dezembro. Curitiba, guração.
dez. 2005.
54

Caberia aqui fazer uma diferenciação entre pichação e grafite, trabalho que o professor de história pode fazer juntamente
com o professor de artes na escola.
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O olhar atual dos usuários sobre a Praça 19 de
Dezembro
ENTREVISTA realizada na Praça 19 de Dezembro, em dezembro
de 2005 pela equipe de História:
Equipe de História: Qual sua profissão?
Transeunte: Vendedora.
EH: A senhora mora em Curitiba há quanto tempo?
Transeunte: 52 anos.
EH: Qual o nome dessa praça?
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Transeunte: 19 de Dezembro.
EH: A senhora sabe em que ano ela foi construída?
Transeunte: Não.
EH: Ou quem era o governador a época em que a praça foi construída?
Transeunte: Também não sei.
EH: A senhora sabe o significado daquele painel, ali em frente? (Poty)
Transeunte: Que eu posso entender, o significado daquilo ali fala de quando foi descoberto
o Brasil, quando foi descoberto aqui, Curitiba, tem ali o tempo dos escravos, né?
EH: Quem construiu, quem é o autor daquele painel?
Transeunte: Não sei.
EH: A senhora sabe qual o significado, o que representa, aquela escultura ali da
praça, o homem nu?
Transeunte: Não sei responder qual o significado do homem nu.
EH: Qual sua opinião a respeito das pichações, que sofrem esses monumentos?
Transeunte: Isso aí eu acho errado, um absurdo.
Muitas outras perguntas poderiam ser feitas à pessoa entrevistada, dependendo dos objetivos a serem almejados com a pesquisa.
Da mesma forma, outras pessoas, poderiam ser entrevistadas. Pessoas de diferentes idades, sexo, nível de escolaridade, profissão...
Tal metodologia enriqueceria ainda mais o trabalho.
Apesar disso, o exemplo acima já nos dá elementos para uma primeira análise. Poderíamos a partir das respostas acima, apontar para:
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• o desconhecimento da entrevistada quanto à época e o contexto político em que foi construída a praça;
• a não compreensão do significado dos elementos simbólicos
que compõem esse espaço, lugar de memória, apesar da mesma identificar no painel alguma coisa relacionada à História;
• uma “consciência” da importância de preservação desse patrimônio, condenando a pichação do mesmo, mas sem se
questionar o porquê desse fenômeno.

A importância da Educação Patrimonial para as
novas gerações
Como viabilizar uma proposta de ensino de História sob a ótica
da educação patrimonial? Uma coisa é certa, nossa geração não foi
educada nesta perspectiva, como não foi educada na perspectiva da
educação ambiental, apesar de já termos avançado bastante nesta
última área.
O trabalho com a temática da memória e sua “materialidade” (patrimônio histórico) é recente no âmbito da historiografia brasileira e
praticamente ausente nas escolas de ensino básico. Aí fica a pergunta: Como ensinar aquilo que não aprendemos? Eis aí um desafio!
Primeiro precisamos superar a visão típica do senso comum, que
relaciona a expressão patrimônio histórico a edificações apenas.
Esta visão nós herdamos da primeira legislação patrimonial do país,
o Decreto-Lei nº 25/3755, surgida no contexto do Estado Novo56.
Hoje a compreensão de patrimônio vai muita além da chamada
“pedra e cal”, abrange inclusive os patrimônios imateriais, intangíveis, segundo o Decreto nº 3551/0057. Do mesmo modo, a expressão “patrimônio histórico e artístico”, vem sendo substituída por
“patrimônio cultural”. Até então,
55

BRASIL. Decreto-Lei n. 25/37: Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional.

56

No Paraná, é durante o governo de Bento Munhoz da Rocha Neto que é instituida a Lei Estadual nº 1.211 de 1953, lei esta
que dispõe sobre o Patrimônio Histórico, Artístico e Natural do Paraná. Todavia, apesar da existência da referida legislação, o
Estado ainda careceria de políticas públicas que legitimassem as ações de proteção ao patrimônio.

57

BRASIL. Decreto n. 3551/00 Institui o registro de bens culturais de natureza imaterial que constituem patrimônio cultural
brasileiro, cria o programa nacional do patrimônio imaterial e dá outras providências.
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(...) a historiografia brasileira tradicional, pautada na concepção positivista, que privilegia a ação dos ‘heróis nacionais’, em detrimento de outros
sujeitos históricos, teve respaldo na política de preservação patrimonial
em nosso país. Elegemos, no decorrer da História, os bens culturais representativos dos seguimentos dominantes, sobretudo os ligados ao elemento de origem européia, e relegamos ao esquecimento a contribuição de
outros segmentos étnicos (...) Basta uma breve constatação nos nomes
das ruas e avenidas, nos monumentos históricos dos ‘heróis nacionais’
que povoam as praças de nossas cidades58 (ORIÁ, 2002, p.135-136).

A ampliação do conceito de patrimônio abre novas perspectivas,
principalmente em relação à educação, pois possibilita diferentes
abordagens de estudo, como o exemplificado no final da unidade.
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A opção por perpetuar determinados segmentos sociais em detrimento de outros na memória coletiva, não ocorre por acaso, é
na verdade uma tentativa dos grupos dominantes, os chamados
vencedores, de se legitimarem no poder. Esse é um dos fatores que
explica atos de rebeldia como as pichações. Seus autores, não se
reconhecem nesses símbolos. Daí que, conscientizar apenas não
resolve o problema. Precisamos democratizar os espaços e lugares
de memória, romper com a visão elitista que considera apenas as
manifestações, bens e valores das classes dominantes.
Este é um caminho possível para a educação patrimonial, fazer
que a comunidade se sinta partícipe e se reconheça nesses símbolos
e locais de preservação da memória.

Agora é com você: sugestão de estudo
Nome de cidades, ruas, praças, logradouros públicos de um modo
geral, estão carregados de história, muitas vezes, desconhecida por
aqueles que lhe são próximos. Entre as inúmeras possibilidades de
desvendar estes espaços e locais de memória, apontaremos a título
de exemplo, o estudo da mudança ocorrida em seus nomes.

58

Exemplo disso é a invisibilidade do afrodescendentes no Paraná, em especial, na capital Curitiba, forjada no contexto de
construção de uma identidade paranaense, isto é, do paranismo. Um bom foco de análise é o estudo dos espaços e lugares de
memória, dos parques, praças e monumentos desta cidade, em sua maioria, representativos das etnias européias.
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Estas alterações de nomes, algumas vezes, andam de braços
dados com as mudanças de regimes políticos e ideologias. Assim,
bustos, estátuas, memoriais são arrancados como árvores que outrora fincaram raízes no solo fértil do imaginário popular. Vejamos
alguns exemplos:
• a retirada de estátuas e imagens de Lênin, Stalin, e outras
lideranças, após o colapso do socialismo no leste europeu59;
• as mudanças de nomes pelos quais passam algumas cidades
como a cidade russa de São Petersburgo, que passou a se
chamar Petrogrado, por causa do czar Pedro o Grande; e que
mudou de nome novamente após a Revolução Russa de 1917
para Leningrado, em homenagem a Lênin, um dos líderes da
revolução; recuperando com a derrocada do socialismo o antigo nome de São Petersburgo;
• a retirada de estátuas e imagens de Saddan Hussein, após a
invasão do Iraque, liderada pelos Estados Unidos;
• a derrubada do muro de Berlim;
• a mudança de nomes de ruas e praças na capital do Estado,
Curitiba, após a queda do Império e ascensão da República,
onde a Rua do Imperador tornou-se a Rua Marechal Deodoro;
a Rua da Imperatriz passou a se chamar Rua XV de Novembro; o Largo Tereza Cristina passou a ser denominado Praça
Santos Andrade e a Praça D. Pedro II recebeu o nome de
Praça Tiradentes.
Veja o box abaixo e se deleite com o brilhantismo que Machado
de Assis satiriza estas questões em seu tempo.
“(...) Na véspera, tendo de ir abaixo, Custódio foi a Rua da Assembléia, onde se pintava
a tabuleta. Era já tarde; o pintor suspendera o trabalho. Só algumas das letras ficaram
pintadas – a palavra Confeitaria e a letra d. A letra o e a palavra Império estavam só
debuxadas a giz.

59

Ver o filme ADEUS, LENIN!. Wolfganger Becker. Sony Pictures Classics. Alemanha: 2003.Color, 118min.
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(...) Ao acordar de manhã não soube logo do que houvera na cidade, mas pouco a pouco
vieram vindo às notícias, viu passar um batalhão, e creu que lhe diziam a verdade os que
afirmavam a revolução e vagamente a república. A princípio, no meio do espanto, esqueceulhe a tabuleta. Quando se lembrou dela, viu que era preciso sustar a pintura.
(...) Em caminho, pensou no que perdia mudando de título – uma casa tão conhecida, desde
anos e anos! Diabos levassem a revolução! Que nome lhe poria agora? Nisso lembrou-lhe o
vizinho Aires e correu a ouvi-lo.
(...) Uma fatalidade! Venha em meu socorro. Excelentíssimo. Ajuda-me a sair deste embaraço. A tabuleta está pronta, o nome todo pintado. – “Confeitaria do Império”, a tinta é viva e
bonita. O pintor teima em que eu lhe pague o trabalho, para então fazer outro. Eu, se a obra
não estivesse acabada, mudava de título, por mais que me custasse, mas hei de perder o
dinheiro que gastei? V. Exa. crê que, se ficar “Império”,venham quebrar-me as vidraças?
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- Isso não sei.
- Realmente, não há motivo; é o nome da casa, nome de trinta anos, ninguém a conhece de
outro modo.
- Mas pode pôr “Confeitaria da República”...
- Lembrou-me isso, em caminho, mas também me lembrou que, se daqui a um ou dois meses, houver nova reviravolta, fico no ponto em que estou hoje, e perco outra vez o dinheiro.
(...) Aires propôs-lhe um meio-termo, um título que iria com ambas as hipóteses, - “Confeitaria do Governo”.
- Tanto serve para um regímen como para outro.
- Não digo que não, e, a não ser a despesa perdida... Há, porém, uma razão contra. V. Exa.
Sabe que nenhum governo deixa de ter oposição. As oposições, quando descerem à rua,
podem implicar comigo, imaginar que as desafio, e quebrarem-me a tabuleta; entretanto, o
que eu procuro é o respeito de todos (...)”.
Fonte: ASSIS, Joaquim Maria Machado de. Esaú e Jacó. Porto Alegre: L&PM, 1998. p.156-159.

Brilhante não? Agora, imagine uma cidade, que possui uma praça central denominada Rui Barbosa. E que próximo a essa praça,
encontra-se o fórum, a delegacia, a igreja, a maçonaria e a prefeitura. Que leitura pode-se fazer desse espaço? E que leitura pode-se
fazer da interpretação, percepção que as pessoas têm dele?
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A praça pública tem sido - desde o tempo da ágora grega60 - um
espaço, coletivo e relevante à comunidade.

Foto: Maria Bethânia de Araújo

Hoje, é ao mesmo tempo, local de decisões políticas, enquanto espaço de realização de comícios, passeatas, manifestações61; de
sociabilidade, pois permite o encontro entre as pessoas, namoros,
passeios com a família, festas, procissões religiosas; de encontros
culturais como apresentações de bandas, de corais, de fanfarras,
de feiras de artesanato, de livros e também de trocas comercias,
pois permite a instalação de feiras gastronômicas, de produtos hortifrutigranjeiros, de animais...

Figura 26: Documento - foto, feirantes na Praça Tiradentes: CuritibaPr, dez. 2005. (A praça como local de trocas comerciais).

Poderíamos propor aqui como estudo do meio, não necessariamente a análise de uma praça apenas, mas quiçá de outros espaços
significativos para a comunidade, sejam eles públicos ou privados
como cemitérios62, centros de eventos, centros náuticos, clubes,
parques, entre outros. Porém, para não nos desvincularmos da aná-

60

Ver ALENCAR, Marta Vitória de. Escola de cidadania: na agora, praça pública dos gregos, surgiu a maioria dos fundamentos
que regem o mundo ocidental. Discutindo Filosofia. São Paulo, v.1, n.1, p.44-49, 2005.

61
Para quem aprecia boa literatura, sugerimos a divertida leitura de VERÍSSIMO, Érico. Incidente em Antares. 51. ed.
São Paulo: Globo, 1999. Nesta obra os mortos insepultos deixam o cemitério e dirigem-se para a praça da cidade a fim de
“julgar” os vivos...
62

Interessante estudo pode ser encontrado em BOLETIM INFORMATIVO DA CASA ROMÁRIO MARTINS. Cemitério Municipal
São Francisco de Paula: monumento e documento. Curitiba: Fundação Cultural de Curitiba, v.22, n.104, abr. 1995.
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lise que estamos desenvolvendo nesta unidade, segue abaixo uma
sugestão de atividade que pode ser desenvolvida junto a praças
de sua cidade. Cabe ressaltar que ela está totalmente aberta a sua
criatividade e adaptações que convierem a sua realidade e ao interesse dos seus alunos.
Este estudo da história local/regional possibilita a compreensão
da História a partir das dimensões política, econômico-social e cultural, assim como, torna possível desenvolver um trabalho que vise
à busca da formação de uma consciência histórica, de maneira simples e atrativa junto aos nossos alunos.
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Estudo do meio como fonte para o ensino da História:
inventário de possibilidades
Roteiro de visitação a praça – possibilidade 1
Antes da visita (professor):
• Pesquisa sobre o local a ser visitado: aspectos históricos,
acesso, segurança...
Antes da visita (professor e alunos):
• Preparação de pré-roteiro de observação e análise.
• Indicação de questões a investigar.
Visita (professor e alunos):
• identificar o nome do local;
• região da cidade em que se situa;
• aspectos históricos:
- origem do nome,
- como, quando e por quê da construção,
- ocupação original,
- ocupação atual: estado de conservação,
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- monumentos: placas, bustos, estátuas, esculturas, painéis,
coretos...;
• aspectos físicos:
- vegetação,
- jardinagem,
- mobiliário,
- pavimentação,
- iluminação;
• limites e ocupação humana:
- ruas ao redor,
- igrejas,
- fórum,
- delegacia,
- prefeitura,
- escolas,
- comércio,
- serviços;
• espaços de lazer:
- parque,
- quadras,
- lanchonetes,
- coreto;
• eventos realizados no local;
• freqüentadores;
• croqui (planta) do espaço.
Pós-visita (alunos e professor):
• pesquisa sobre o local visitado:
- biblioteca: periódicos e livros,
- acervos particulares: fotografias, vídeos,
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- entrevistas: moradores dos arredores, habitantes antigos
da região, familiares.
• Sistematização das informações.
• Debate sobre educação patrimonial.
• Produção de jornal impresso ou falado, representação, seminário e outros.

Roteiro de visitação a praça – possibilidade 2
Etapas

Recursos/Atividades

Objetivos

1)Observação

Exercícios de percepção,
por meio de perguntas,
manipulação de objetos,
medição, anotações, dedução, comparação, socialização/troca de impressões com o grupo, etc.

Identificação
do objeto:

2) Registro

desenhos, descrição verbal ou escrita, gráficos,
fotografias, maquetes,
mapas e plantas baixas,
modelagem, croqui etc.

Fixação do conhecimento percebido,
aprofundamento
da análise crítica;
desenvolvimento da
memória, pensamento lógico, intuitivo e operacional.

3) Exploração

análise do problema, levantamento de hipóteses,
discussão questionamento, avaliação pesquisa
em outras fontes como
bibliotecas, arquivos,
cartórios, documentos
familiares, jornais, revistas, vídeos, entrevistas/fontes orais, etc.

Desenvolvimento
das capacidades
de análise e crítica, interpretação
das evidências
e significados.
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Função/significado;
desenvolvimento
da percepção visual e simbólica.
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4) Apropriação

recriação, releitura, dramatização, interpretação
em diferentes meio de
expressão, como pintura,
escultura, drama, dança,
música, poesia, texto,
cartaz, filme e vídeo, exposição em classe, etc.

Envolvimento afetivo, internalização,
desenvolvimento
da capacidade de
auto-expressão,
apropriação, participação criativa,
valorização do
bem cultural com
vistas à preservação, proposições.

Adaptado de: HORTA, Maria de Lourdes Parreiras (2003).

O que estamos propondo aqui como estudo do meio é um trabalho com educação patrimonial, onde, o patrimônio cultural é visto
como fonte primária de conhecimento, como ponto de partida para
a atividade pedagógica nas aulas de História (HORTA, 2003).
Este trabalho se complementará com o uso de outras fontes tais
como livros, revistas, fotografias, entre outras, que poderão ampliar
os dados observados e investigados diretamente. Entendemos que
(...) a observação direta e a análise das “evidências” (aquilo que está à vista de nossos olhos) culturais
permitem à criança ou ao adulto vivenciar a experiência e o método dos cientistas, dos historiadores,
dos arqueólogos, que partem dos fenômenos encontrados e da análise de seus elementos (...) para
chegar a conclusões que sustentam suas teorias. O aprendizado desse método investigatório é uma
das primeiras capacitações que se pode estimular nos alunos, no processo educacional, desenvolvendo
suas habilidades de observação, de análise crítica, de comparação e dedução, de formulação de hipóteses e de solução de problemas colocados pelos fatos e fenômenos observados. (HORTA, 2003)

Certamente esta é mais uma possibilidade de atividade pedagógica a ser desenvolvida nas aulas de História. Dependendo dos
objetivos almejados, podemos ainda envolver outros professores,
outras disciplinas, numa relação interdisciplinar.
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O que se pretendeu com este caderno, foi demonstrar como é
possível a partir de um conteúdo específico, desenvolver em sala de
aula um trabalho pedagógico pautado nas orientações das Diretrizes
Curriculares da Rede Pública de Educação Básica do Estado do Paraná (História). Ao mesmo tempo procurou-se subsidiar o professor
com materiais relativos à História do Paraná, dando continuidade às
discussões iniciadas quando do desenvolvimento do Projeto Sesquicentenário do Paraná no Contexto Escolar.
Vale ressaltar que este caderno é um ponto de partida. Cada
professor pode, juntamente com seus alunos, aprofundar discussões propostas, pesquisar novos temas, problematizar as memórias
e histórias locais, relativizar as verdades construídas, enfim, despertar a curiosidade dos alunos para a paixão de vasculhar o passado em busca de respostas para a compreensão da sua realidade.
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Sugestões de Filmes
ADEUS, LENIN! Wolfganger Becker. Sony Pictures Classics.
Alemanha: U:\Stalin.htmU:\Stalin.htm2003.Color, 118min.
Sinopse: Em 1989, pouco antes da queda do muro de Berlim,
a Sra. Kerner (Katrin Sab) passa mal, entra em coma e fica
desacordada durante os dias que marcaram o triunfo do regime
capitalista. Quando ela desperta, em meados de 1990, sua cidade,
Berlim Oriental, está sensivelmente modificada. Seu filho Alexander
(Daniel Brühl), temendo que a excitação causada pelas drásticas
mudanças possa lhe prejudicar a saúde, decide esconder-lhe os
acontecimentos. Enquanto a Sra. Kerner permanece acamada, Alex
não tem muitos problemas, mas quando ela deseja assistir à televisão
ele precisa contar com a ajuda de um amigo diretor de vídeos.
Fonte:
http://adorocinema.cidadeinternet.com.br/filmes/adeuslenin/adeus-lenin.asp#Sinopse
BEM E O MAL? Direção: Ivo Pereira de Queiroz, 2001. Produção:
SINDOCEFET. VHS. Colorido.
Sinopse: No dia 02 de maio de 2000, cerca de mil trabalhadores
rurais procedentes de várias regiões do Paraná, dirigiram-se a Curitiba para uma manifestação. A manifestação teria início no parque
Barigui, de onde sairiam em passeata até a sede do INCRA com o
objetivo de entregar uma pauta de reivindicações. Os ônibus que
transportavam os trabalhadores rurais foram barrados pela polícia
na BR-277, próximo de Campo Largo, região metropolitana de Curi96

Ensino Fundamental

SEED_DEF_Historia.indb 96

4/13/2009 11:28:33 AM

tiba. A polícia, colocando várias viaturas entre os ônibus da caravana, impediu que os trabalhadores rurais chegassem a Curitiba.
Antônio Tavares Pereira, um dos manifestantes, foi assassinado no
local. Você está convidado a assistir esse vídeo, refletindo sobre o
episódio, analisando os discursos que o envolvem, seu significado
político e suas implicações sociais.
NARRADORES DE JAVÉ. Eliane Caffé. Lumière e Riofilme. Brasil:
2003. Color, 100 min. DVD.
Sinópse: Somente uma ameaça à própria existência pode mudar a
rotina dos habitantes do pequeno vilarejo de Javé. É aí que êles se
deparam com o anúncio de que Javé pode desaparecer sob as águas
de uma enorme usina hidro-elétrica. Em resposta à notícia devastadora, a comunidade adota uma ousada estratégia: vão preparar
um documento contando todos os grandes acontecimentos heróicos
de sua história, para que Javé possa escapar da destruição. Como a
maioria dos moradores são analfabetos, a primeira tarefa é encontrar alguém que possa escrever as histórias.
Fonte: http://www.adorocinemabrasileiro.com.br/
filmes/narradores-de-jave/narradores-de-jave.asp
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Flagrantes das comemorações do Centenário na capital
Fonte: ILUSTRAÇÃO BRASILEIRA. Rio de Janeiro, ano 44, n.244,
dez. 1953.
Páginas: 179 (alunos do Colégio Estadual do Paraná), 92 (Discurso
do Governador Bento Munhoz da rocha Netto), 202 (inauguração
da Exposição Internacional do Café), 156 (procissão do Congresso
Eucarístico), 198 (desfile das etnias), 199 (Banda dos Fuzileiros
Navais), 144 (Olimpíadas Estudantis), 192 (presidente e governador
analisam a maquete do Centro Cívico), 198 (Desfile das Etnias),
117 (Chegada do presidente à Curitiba) e 97 (Escudo do Paraná,
realizado por Leopoldo Haar, para a exposição Internacional do
Café).
A Praça Dezenove de Dezembro
Fotografias de Conceição Cabrini e Maria Bethânia de Araujo
O Paraná no contexto da ocupação do Norte
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Fonte: IPARDES. Fundação Édison Vieira. O Paraná reinventado:
política e governo. Curitiba, 1989, p. 79-81.
Municípios criados no governo de Bento Munhoz da Rocha
Neto: Limites atuais - 2006
Fonte: KUNHAYALIK, José Pedro. In: OLIVEIRA, Ricardo Costa de
(org.) Construção do Paraná Moderno. Curitiba: Imprensa Oficial
do Paraná, 2004.
Símbolos do Paraná
Fonte: STRAUBE, Ernani Costa. Símbolos: Brasil, Paraná e Curitiba
histórico e legislação. Curitiba: Imprensa Oficial do Paraná, 2002.
Propaganda da Goodyear
Fonte: Revista O Cruzeiro. Rio de Janeiro, dez. 1953, p. 47.
Capa da Illustração Paranaense
ILLUSTRAÇÃO PARANAENSE. Curitiba, 1927-1930.
Lei 704 de 29 de agosto de 1853
Fonte: ILUSTRAÇÃO BRASILEIRA. Rio de Janeiro, ano 44, n.244,
dez. 1953, p. 91.
Londrina – 1953
Fonte: imagem: ILUSTRAÇÃO BRASILEIRA. Rio de Janeiro, ano
44, n.244, dez. 1953, p.227. Texto: BRAGA, Rubem; D’HORTA,
Arnaldo P. Dois repórteres no Paraná. Curitiba: Imprensa Oficial
do Paraná. 2001, p. 46.
Aspectos das cidades paranaenses em 1953
Fonte: ILUSTRAÇÃO BRASILEIRA. Rio de Janeiro, ano 44, n.244, dez.
1953. Páginas: 236 (Jacarezinho), 222 (Arapongas), 229 (Londrina),
235 (Cornélio Procópio), 216 (Mandaguari), 224 (Maringá).
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MATERIAL DE APOIO AO PROFESSOR:
TRANSPARÊNCIAS E CARTAZETES
O material de apoio foi pensado com o objetivo de proporcionar um material voltado especificamente para o uso em sala de aula. As possibilidades
de trabalhar com diferentes documentos históricos com os alunos motivou a
escolha dos textos, fotografias, imagens e mapas que compõem o conjunto
de transparências e cartazetes que acompanham este caderno.
O professor pode se utilizar das propostas de encaminhamento didático
já indicadas nas unidades, complementando-as com a exibição dos materiais
de apoio e, ainda, problematizar outros temas, conceitos ou contextos a
partir das discussões levantadas em sala. Dessa forma a escolha recaiu em
alguns documentos que podem ser lidos em conjunto ou individualmente, e
que contribuem na compreensão das diferentes dimensões que se articulam
no estudo da História.
O CD-ROM que acompanha o material também possui documentos interessantes para o uso em sala de aula, além do arquivo deste caderno,
ampliando ainda mais as possibilidades de pesquisa do tema.
Sugerimos ainda que o professor desenvolva com seus alunos pesquisas
regionais sobre o contexto das comemorações, as memórias e histórias presentes na comunidade acerca das representações, práticas e experiências
dos sujeitos que viveram no Paraná dos anos 50. Este caderno é ponto de
partida, o caminho será trilhado por cada um dos professores, seus alunos
e realidades.
CARTAZETES
Flagrantes das comemorações do Centenário na Capital
A Praça 19 de Dezembro
O Paraná no contexto da ocupação do Norte
Mapa: Municípios Criados no Governo Bento Munhoz da Rocha Netto:
Limites Atuais – 2006.
Símbolos do Paraná
TRANSPARÊNCIAS
Propaganda da Goodyear
Capa da Illustração Paranaense
Lei 704 de 29 de agosto de 1853
Londrina – 1953
Aspectos das cidades paranaenses em 1953
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