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Nestes tempos de globalização, o fator econômico sobrepõe-se aos aspectos culturais,
trazendo enormes prejuízos às populações que não se organizam como produtoras
de informações e conteúdos.

Por desconhecerem suas origens e sua verdadeira identidade, estas sociedades
podem ficar reféns de uma produção cultural centralizada – e muitas vezes
“pasteurizada” – de agentes econômicos que transformam cultura em estratégias
de marketing e tradições em eventos vendáveis ao grande público, sob uma forma
televisiva pretensamente “universal”, não abrindo oportunidades aos pequenos e
independentes produtores, para que continuem alimentando a cultura local e
regional, transmitindo-a às gerações seguintes.

Assim sendo, justifica-se este projeto da Secretaria de Estado da Cultura, que visa
proporcionar este resgate e seu registro, ao mesmo tempo que sinaliza para uma
adaptação destes traços culturais próprios com o que propõe a modernidade, quase
que inevitavelmente. Esta seria uma das função primordiais da Academia, auxiliando
a sociedade paranaense a encarar de forma crítica suas tradições, atualizando-as ao
tempo presente.

Uma das diretrizes que orientam a atual gestão do Governo do Estado é a de
propor uma valorização da identidade cultural do Paraná, destacando as
características que tornam o paranaense um tipo cultural passível de diferenciação
perante os habitantes das demais unidades da federação brasileira.

Neste sentido, um bom ponto de partida foi o levantamento do “estado da arte”,
ou seja, o arrolamento do que vinha sendo produzido sobre o Paraná nas
universidades e nos institutos de ensino superior, enquanto a estrutura do Governo
do Estado propunha-se à composição de um grande repositório de dados sobre a
cultura paranaense.

Tratava-se de ampliar o debate já existente nos meios acadêmicos para a sociedade
paranaense, trazendo à luz os estudos referentes a temas caros à constituição de
nosso povo e nossas tradições.

O tema Terra, Cultura e Poder colocou a oportunidade de que ocorresse uma
fundamentada discussão sobre as raízes de nossa política, embasada na agricultura
e nas relações de cultura e poder que ali se estabeleceram. Este poder não se
fundamenta apenas na posição política e econômica dos diversos agentes sociais,
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mas também na produção de mitos, discursos e de visões de mundo que modelam
a forma de ser paranaense.

O material que ora publicamos é o resultado das apresentações e debates do
Simpósio de Cultura Paranaense Terra, Cultura e Poder: A Arqueologia de um
Estado, realizado em Curitiba entre os dias 1.º e 5 de dezembro de 2003.

Este evento foi promovido pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria de
Estado da Cultura e da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, com o apoio da Fundação Araucária, da Universidade Federal do Paraná
e da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, como parte das comemorações
dos 150 Anos da Emancipação Política do Paraná.

Antes de dezembro, o Simpósio contou com edições em Guarapuava, Ponta Grossa
e Maringá durante o mês de outubro do mesmo ano. Nestes municípios, foi
fundamental a participação das respectivas universidades estaduais, UNICENTRO,
UEPG e UEM. A publicação dos resultados de cada edição do Simpósio ficou a
cargo de cada uma das universidades anfitriãs.

No caso de Curitiba, a SEEC encarregou-se de gravar todas as apresentações e
publicar todas as intervenções dos palestrantes, participantes de mesas-redondas
e painéis. Dada a riqueza dos temas abordados e a grande quantidade de reflexões
suscitadas pelo Simpósio, o trabalho resultou mais extenso do que imaginávamos
na ocasião. Tivemos também grande dificuldade para degravar e editar as fitas,
bem como para adaptar a linguagem coloquial para que ficasse mais adequada à
sua publicação. Apesar do tempo e de ter se passado a oportunidade da
comemoração do Sesquicentenário da Emancipação Política do Paraná, acreditamos
que o resultado aqui publicado compensará a espera.

Foram reunidos os mais variados segmentos de intelectuais que pensam Curitiba
e o Paraná, que nos ofereceram suas reflexões sobre o Estado. De grande e especial
valor foi a palestra da professora Cecília Maria Westphalen, em seu último
compromisso público, pois viria a falecer em março de 2004. Este texto foi
encaminhado à Secretaria da Cultura após seu falecimento, por pessoas ligadas à
historiadora.

Esta foi a programação do evento de Curitiba:
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Dia 2/12/2003 Evento/atividade/local: Mesa-redonda Identidade do Paraná, Auditório Brasílio
Itiberê/SEEC.

Palestrantes e convidados: Ricardo Costa de Oliveira (UFPR), Maria Tarcisa Silva
Bega (UFPR), Etelvina Trindade (UTP) e Irã Taborda Duqueque (PUC).

Evento/atividade/local: Abertura do Simpósio, Homenagem aos cientistas do
Paraná, Teatro da Reitoria UFPR.

Palestrantes e convidados: Vera Mussi Augusto (Secretária da Cultura), Aldair
Rizzi (Secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior), Maria Tarcisa Silva
Bega (Vice-Reitora da UFPR) e Jorge Bounassar Filho (Presidente da Fundação
Araucária).

Cientistas homenageados: César Lattes, Newton Affonso da Costa e Cecília
Westphalen.

Palestra: Formação histórica do Paraná (Cecília Westphalen).

Dia 1.º/12/2003

Dia 4/12/2003 Evento/atividade/local: Mesa-redonda Paraná Rural, Auditório Thomas Morus/PUC.

Palestrantes e convidados: Eduardo Spiller Pena (UTP), Claus Magno Germer
(UFPR), Darci Frigo (Terra de Direitos), Renato Tratch (PUC-PR) e Humberto
Madeira (PUC-PR).

Dia 3/12/2003 Evento/atividade/local: Mesa-redonda Paraná Urbano, Auditório Brasílio Itiberê/SEEC.

Palestrantes e convidados: Dennison de Oliveira (UFPR), Nelson Rosário de Souza
(UFPR), Márcia Graf (UTP) e Luis Salvador P. Gnoato (PUC).

Dia 5/12/2003 Evento/atividade/local: Mesa-redonda Paraná Político, Auditório Thomas Morus/PUC.

Palestrantes e convidados: Francisco Borja Magalhães Filho (UFPR), Cláudio
Fajardo (UFPR-BPP), Luiz Geraldo Mazza (jornalista), Milton Ivan Heller
(jornalista) e Constantino Cominos (PUC-PR).
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Mesmo antes do descobrimento do Brasil, pelo Tratado de Tordesilhas, a Espanha
apropriou-se das terras paranaenses, em seu imenso interior e no litoral. O Paraná
era espanhol, de modo que os espanhóis da América desde logo reivindicariam
aos reis de Castela a sua posse e domínio, e estes, por sua vez, protestavam junto
a Portugal contra a presença de portugueses no Brasil Meridional. Todavia, o rei
português já iniciara o processo jurídico-institucional de imposição do domínio
lusitano, criando o sistema das Capitanias Hereditárias.

A Pero Lopes de Souza coube a última porção do Brasil Meridional, segundo a
interpretação portuguesa do Meridiano de Tordesilhas, as Terras de Sant’Ana.
Todavia, não se efetivou a jurisdição portuguesa, ao tempo que se conhece inúmeras
tentativas espanholas: de Gregório Pesquera da Rosa, de Jaime Rasquin, de Cabeza
de Vaca, de Martinez de Irala, Diego de Vergara, Ruy Diaz Melgarejo e, sobretudo,
dos jesuítas espanhóis, com as reduções do Guairá, destruídas pelos paulistas,
que assim contiveram a expansão espanhola rumo ao Atlântico.

Introdução

Capitania de Pero Lopes:
a capitania de Paranaguá

O donatário das Terras de Sant’Ana não praticou nenhum ato, nem teve qualquer
iniciativa colonizadora em relação à sua capitania. A morte de Pero Lopes desencadeou
a luta sucessória entre seus herdeiros e aqueles de seu irmão Martim Afonso de Souza,
desdobrando-se no litigioso processo Vimieiro-Monsanto. Em 1629, Memória de
Dom Carlos de Aragão y Borja tratava das Terras de Sant’Ana, pertencentes ao Conde
de Monsanto, e afirmava que este iniciava o seu povoamento a partir de São Vicente.

A baía de Paranaguá atraía a atenção dos vicentinos, motivados pela presença de
índios e pela procura de ouro. Regimento de 1618 confiara, aliás, a descoberta de
ouro ao povo, mediante o pagamento dos quintos reservados à Coroa.

Nessa conjuntura, são tomadas as primeiras medidas de interesse pelas Terras de
Sant’Ana. O governador do Rio de Janeiro, Salvador Correia de Sá e Benevides, em
1641, foi encarregado também das Minas do Sul.

Vieira dos Santos refere que, em 1640, já se encontrava em Paranaguá, com seus homens,
o capitão da infantaria Gabriel de Lara. Foi ele que procedeu, a 6 de janeiro de 1646,
ao levantamento do pelourinho de Paranaguá. Provisão Régia de 29 de julho de 1648
autorizava a constituição da Vila de Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá, instalada
a 9 de janeiro de 1649.
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Gabriel de Lara exercia sua autoridade em nome do donatário Conde de Monsanto,
depois Marquês de Cascais. Todavia, a 25 de fevereiro de 1655, a Câmara de
Paranaguá recebeu alvará que mandava reconhecer o Conde da Ilha do Príncipe
como legítimo proprietário das Terras de Sant’Ana. A Câmara de Paranaguá,
reconhecendo a nova autoridade, deu posse a Diego Vaz Escobar, como procurador
do Conde.

Em 1656, o Marquês de Cascais, objetivando repelir o Conde da Ilha do Príncipe
da posse das 40 léguas do Sul, separou o termo de Paranaguá das Capitanias de
São Vicente e de Itanhaém, criando a Capitania de Paranaguá independente das
demais, nomeando Gabriel de Lara como Capitão-Mor, Ouvidor e Alcaide-Mor,
sendo que a Câmara deu-lhe posse em 15 de maio de 1660.

Como procurador do Marquês de Cascais, Gabriel de Lara autorizou, em 1668, o
levantamento do pelourinho de Curitiba, e concedeu várias sesmarias no litoral e
no planalto. Morreu em 1683, sucedido pelos Capitães-Mores Tomaz Fernandes
de Oliveira, Gaspar Teixeira de Azevedo, Francisco da Silva Magalhães e João
Rodrigues França.

Em 1709, o Marquês de Cascais propôs-se a vender 50 léguas da costa sul ao
Capitão-Mor de São Paulo, José de Goes e Moraes. Ao tentar a autorização real,
Dom João V resolveu adquiri-las reincorporando-as à Coroa, o que foi efetivado a
11 de setembro de 1671, por 40 mil cruzados. Deste modo, ficou extinta a
Capitania de Paranaguá, cujas terras foram integradas à Capitania de São Paulo.

Capitania de São Paulo:
agruras do colonialismo
interno

Logo depois, veio a Curitiba e Paranaguá o Ouvidor Geral Pires Pardinho, cujos
Provimentos de 1720/21 organizaram juridicamente as vilas do Sul, criando-as
como que de novo, segundo ele.

Data de 1725 a divisão da Capitania de São Paulo em duas Ouvidorias: a de São
Paulo e a de Paranaguá, respeitado o termo desta que compreendia as terras desde
Iguape ao Rio da Prata e o seu sertão.

O imenso território da Ouvidoria de Paranaguá começa a desagregar-se em 1749,
com a criação da Ouvidoria de Santa Catarina, com os territórios ao sul do rio São
Francisco e do rio Negro. Criada em 1821 a Comarca do Rio Grande do Sul, separada
de Santa Catarina, a Ouvidoria de Paranaguá perderia ainda a Vila de Lages.
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De outro lado, a exploração das minas de ouro e o receio do seu descaminho
propiciou a reunião de São Paulo a Minas Gerais, o que pouco durou, no entanto.

Em 1761, deu-se o restabelecimento da Capitania de São Paulo, tendo como
Capitão-General Dom Luís Antonio, o Morgado de Mateus. Nessa conjuntura, o
interesse da Metrópole não mais estava concentrado na exploração de ouro, e sim
na ocupação de terras para afirmação do domínio português ante os espanhóis. O
plano de Dom Luís Antonio, em relação ao Sul, consistia em partir da Vila de
Curitiba, conquistar o Tibagi e os grandes rios da bacia platina e atacar os espanhóis
do Prata pelo interior do continente.

Os curitibanos sobretudo deviam fornecer homens, víveres e munições para as
expedições militares em marcha. Foram pesadas sangrias, inclusive para a defesa
de Santa Catarina, onde a movimentação espanhola era grande, chegando a ocupar
a Ilha. Em momento de acentuado militarismo e imposição do Estado português,
os parnanguaras, além das requisições para as tropas, tiveram de arcar com a
construção da Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres.

Novas Vilas foram instaladas: Guaratuba e Antonina no litoral e Lapa e Castro
nos Campos Gerais.

Embora a movimentação militar, assim como o comércio de tropas muares, com
a localização do registro arrecadador nas proximidades de Curitiba, pouco
desenvolvimento teve o Paraná. Os seus moradores sofriam continuadas vexações
por parte dos prepostos do governo paulista, cerceados sobretudo em suas atividades
comerciais. Nada recebiam dos direitos dos registros que aproveitavam apenas a
São Paulo. Eram obrigados a conduzir suas mercadorias destinadas à exportação,
ao porto de Santos, onde as vendiam com menor lucro que se o fizessem no Rio
de Janeiro ou em outros portos do Norte.

No que se refere ao progresso local, nenhuma obra pública fora realizada, exceto
as igrejas, para a construção das quais o povo concorria diretamente com as suas
doações. Os caminhos coloniais não eram conservados, senão pelo passar freqüente
das tropas muares. As casas de Câmara e Cadeias existentes estavam em ruínas.
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Durante anos, os comerciantes de Paranaguá, por intermédio de sua Câmara
Municipal, sustentam luta com o Capitão-General em virtude das exigências e
vexações e da prepotência de prepostos que se desmandavam. Ante as representações
da Câmara de Paranaguá, em 1807, o Governador França e Horta acusava os
comerciantes de ausência de mentalidade comercial.

Fartos dessa situação, em 1811, pela primeira vez, a Câmara Municipal de
Paranaguá representou ao Príncipe Regente em favor da emancipação da Comarca,
alegando o estado de abandono e atraso em que viviam, além da distância da sede
da Capitania. No ano seguinte, a Câmara solicitava a Pedro Joaquim de Castro
Correia e Sá que promovesse a separação da Comarca. Nada resultou, exceto a sua
reorganização, agora Comarca de Paranaguá e Curitiba, com sede na Vila do
planalto, grandemente animada pela proximidade do Registro de arrecadação dos
direitos de passagem do gado. A medida, na verdade, objetivava reduzir a
importância de Paranaguá face aos pruridos separatistas de sua Câmara Municipal.

Esta, no entanto, não desiste das suas aspirações emancipacionistas. Quando da
oportunidade do juramento das Bases da Constituição resultante da Revolução
do Porto, novamente se pronunciam os parnanguaras, em 1821, na Conjura
Separatista, liderada por Floriano Bento Viana, abortada pelas autoridades
paulistas.

A conjuntura da Guerra dos Farrapos, que se estende com a Revolução Liberal de
Sorocaba, foi ocasião para temor de São Paulo e do Império. Se os paranaenses
aderissem aos movimentos revolucionários, a porta estaria aberta para que chegassem
a São Paulo.

Com esta ameaça, o Presidente da Província paulista entregou a João da Silva
Machado a tarefa de apaziguar os paranaenses, prometendo-lhes até a emancipação
da 5.ª Comarca da Província de São Paulo. Proposição neste sentido foi apresentada
à Câmara dos Deputados. Foram dez anos de luta política, São Paulo obstruindo
as pretensões da Comarca paranaense.

Nesse ínterim, o Governo paulista, através de medidas administrativas e legislativas,
como a mudança do local do Registro de Rio Negro e redivisão das Comarcas
paulistas, enxugando territorialmente aquela de Paranaguá e Curitiba, agora 10.ª
Comarca que, afinal, não chegou a ser instalada face à criação da Província do
Paraná, embora a violenta oposição da poderosa Província de São Paulo.

Caminhada para a
autonomia
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Reencontro com a
liberdade

Instalada em dezembro de 1853, era enfim chegado o momento de transformar a
atrasada Comarca na próspera Província, conforme vaticinava o seu Presidente
Zacarias de Góes e Vasconcellos. Faltava de tudo, a velha Comarca precisava ser
organizada e provida, porém, pelos seus próprios homens reunidos na Assembléia
Provincial. Não mais as imposições paulistas, o cerceamento de suas iniciativas e,
sobretudo, o seu esgotamento econômico.

O Paraná reencontrava a liberdade político-administrativa que perdera quando
da sua incorporação à Capitania de São Paulo.

Podia seguir o seu próprio destino.

O que fazer com a
liberdade?

Tudo, segundo Zacarias de Góes e Vasconcellos. Era chegada a hora de transformar
a velha e atrasada Comarca em nova e próspera Província. Sobretudo, era necessário
dar-lhe governo e administração, designar-lhe a Capital.

Com a ocupação dos campos de Guarapuava e Palmas, completara-se a expansão
territorial da sociedade tradicional paranaense, voltada para a criação e o comércio
do gado. Os campos logo evidenciariam o seu esgotamento, e o advento das estradas
de ferro em São Paulo fez declinar o comércio de tropas muares.

Quando da emancipação da Província, já estava instalado o comércio exportador
de erva-mate para os mercados platinos. Porém, sensível às flutuações conjunturais,
demonstrava instabilidade.

Assim, era urgente diversificar as atividades econômicas da nova Província,
sobretudo ante a crise de 1857 e aquela que sucedeu ao fim da Guerra do Paraguai.
Todavia, a mão-de-obra era escassa. Logo, o governo provincial pôs em prática a
política migratória que privilegiaria a introdução de imigrantes em colônias que
deveriam fornecer produtos agrícolas, hortaliças, legumes e frutas, aos centros
urbanos próximos.

A revolução demográfica A criação da Província coincide com a repressão feita à introdução de escravos
novos. O incidente com o cruzador inglês registrara-se em 1850, justamente na
baía de Paranaguá. Deste modo, o favorecimento à entrada de imigrantes impunha-
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se ao governo provincial, embora a inexistência de propriedades agrícolas que
requeressem grande escravaria. Havia, porém, as terras de matas não ocupadas
pela sociedade tradicional.

O governo da Província, sobretudo ao tempo do Presidente Lamenha Lins, pôs
em prática o plano de introdução de imigrantes europeus (eslavos, poloneses,
ucranianos, alemães, italianos e outros), a tal ponto que sua maciça presença
modificaria, na conjuntura da grande imigração, as estruturas da população,
caracterizando verdadeira revolução demográfica que se acompanha pelos resultados
dos Censos de 1872 a 1920, ou seja, 126.977 para 685.711 habitantes.  Mais de
100 mil imigrantes haviam sido introduzidos no Paraná, dando à sua população
características, agora sim, que a diferenciaram da população brasileira, constituída
de lusitanos, negros africanos e ameríndios.

O Recenseamento de 1940, depois aquele de 1950, revelariam novamente a
duplicação numérica da população do Paraná, em virtude da entrada de migrantes
de outras regiões brasileiras, restabelecendo até certo ponto as estruturas
demográficas tradicionais. Imigrantes europeus e migrantes nacionais, sem dúvida,
por duas vezes provocam mudanças revolucionárias na população paranaense.

A consolidação da
República resolve-se
no Paraná

Como quando da Revolução Farroupilha e da Revolução Liberal de Sorocaba, que
ameaçavam a integridade do Império no sul, foi o Paraná que deteve a marcha
revolucionária dos federalistas. Gumercindo Saraiva, comandando as forças de
terra, e Custódio de Mello, vindo pelo mar, invadiram o Paraná. Este, com facilidade,
tomou Paranaguá. Porém, Floriano entregou ao Paraná a tarefa de impedir a
passagem das tropas revolucionárias, a fim de que houvesse tempo para o
armamento e defesa de São Paulo e da Capital Federal.

O centro das forças legalistas foi concentrado na cidade da Lapa, sendo o comando
entregue ao Coronel Antonio Gomes Carneiro, militar competente, de reconhecida
coragem e ação.

Na Lapa foi escrita a mais importante e heróica página da história militar do
Paraná. Cumprira sua missão e, ao final, embora os sacrifícios da população civil
da Lapa, que permaneceu cercada durante 24 dias, resolvera-se, no Paraná, a
consolidação da República.



20

Tentativas desagregadoras:
os Contestados

Consolidada no território da antiga Comarca, a Província depois do Paraná teria
ainda, no iniciar do novo século, de enfrentar situações de conflito em relação ao
mesmo, nacionais e internacionais.

A ocupação efetiva dos campos de Guarapuava e Palmas não motivara, de pronto,
reclamações ou protestos da Argentina, por questões de limites.

A linha divisória entre Portugal e Espanha havia sido, em 1759, demarcada pela
Comissão Mista de Limites, que a fixou nos rios Pepiriguaçu e Santo Antonio, no
que respeita ao Paraná. Todavia, em 1881, quando o Governo Imperial decidiu
instalar as Colônias Militares de Chopim e Chapecó, o representante argentino
no Rio de Janeiro reclamou das medidas, alegando que o seu país considerava os
rios Chapecó e Chopim como limite oriental de suas pretensões, inaugurando a
Questão de Palmas, pela qual o Paraná perderia parte do sudoeste.

Em 1890, chegou a ser assinado Tratado divisório que dividia esse território entre
Argentina e Brasil. Porém, o clamor público que se levantou no Brasil levou à sua
rejeição, optando-se pela forma arbitral, entregue a decisão ao Presidente dos
Estados Unidos. Pelo laudo de Grover Cleveland, a linha divisória deveria ser
constituída pelos rios Pepiriguaçu e Santo Antonio, dando ganho de causa ao
Brasil e, pois, ao Paraná, na Questão de Palmas.

Mesmo antes da emancipação da Província, surgira questão de limites entre São
Paulo e Santa Catarina, justamente na área da Questão de Palmas. Não só os
campos animavam a disputa, como a existência de ervais e pinhais, nas terras de
matas, onde se encontravam as frentes exploradoras paranaenses e catarinenses.
Santa Catarina opunha suas razões baseadas na Carta Régia de 1749. O Paraná
apresentava o princípio do uti possidetis, demonstrando que as terras contestadas
por Santa Catarina haviam sido povoadas pelos paranaenses em União da Vitória,
Palmas e Timbó. Santa Catarina, por três vezes, obteve ganho de causa junto ao
Supremo Tribunal Federal, embargadas porém tais decisões pelo Paraná, que não
reconhecia a validade das sentenças.

Nessa área conflitada, as idéias messiânicas, também por esse tempo, eram pregadas
por José Maria de Agostinho, o falso Monge, provocando a intervenção direta do
Exército. A gravidade da situação conduzia a um acordo entre os Estados,
partilhando-se em 1916 a área contestada. Perdia o Paraná 28 mil quilômetros
quadrados, mutilando-se o seu território.



21

No início do século, terras eram contestadas não apenas no sul, também no nordeste
do Estado. A Lei n. 704, de 29 de agosto de 1853, que criara a Província do
Paraná, deu-lhe a extensão e os limites da antiga Comarca paulista. A questão já
fora colocada quando da discussão no Senado. Nessa ocasião, a Câmara Municipal
de Apiaí, abandonando a divisão geográfica, histórica e política do Ribeira, aderiu
a pretensões divergentes. Mas, até 1859, houve contestação sobre a posse e o
domínio da nova Província, à margem direita do rio Ribeira. Porém, nesse ano,
ocorreu a tentativa de invasão do território paranaense por parte de autoridades
municipais do Apiaí. Novos incidentes pontuam a segunda metade do século
XIX e início do século XX, com o governo paulista tornando suas as pretensões
de Apiaí.

Comissões de limites foram formadas e dissolvidas, até que a questão foi submetida
à arbitragem pelo Presidente Epitácio Pessoa. O laudo arbitral de 1920 foi aceito
pelos Congressos Legislativos dos Estados de São Paulo e do Paraná, assim como
pelo Congresso Nacional, ficando com o Paraná os 2.251 quilômetros quadrados
contestados. Todavia, São Paulo ainda hoje discute os seus limites com o Paraná.

A questão mais grave estava ainda por vir: tentativa autoritária do Estado Novo
com a criação do Território Federal do Iguaçu.

Tentativa de mutilação
do Paraná

Na década de 30, já se iniciara com ímpeto a entrada do café no Norte do Paraná.
Projetos modernos de colonização eram implementados, como aquele da
companhia anglo-brasileira Paraná Plantations Limited, depois Companhia
Melhoramentos Norte do Paraná. A onda colonizadora prosseguiu ocupando o
Norte Novíssimo. Eram colonos nacionais, sobretudo mineiros, paulistas e
nordestinos, e também estrangeiros, como alemães, japoneses e outros. Eram
plantadores de café.

Outro movimento colonizador, menos ruidoso, porém tão conseqüente quanto o
primeiro, entrava pelo Sul e espraiava-se pelo Sudoeste. Eram migrantes
descendentes de alemães e italianos, procedentes de antigas zonas coloniais do
Rio Grande do Sul. Plantavam cereais e criavam suínos.

Nessa região Sudoeste-Oeste, que historicamente fora ocupada pelos paranaenses
e que, em parte, já fora objeto de disputa internacional na Questão de Palmas, e
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internamente pelo Contestado de Santa Catarina, foi criado pela Lei n. 5812, de
13 de dezembro de 1943, no programa do Presidente Vargas de marcha para o
Oeste, e a pretexto da defesa das fronteiras com a Argentina, face à Guerra Mundial,
o Territorial Federal do Iguaçu. Com este golpe, o Paraná era mutilado, perdia 47
mil quilômetros quadrados, ou seja, um quarto do seu território.

O Território do Iguaçu compreendia também terras catarinenses e fora criado
sem qualquer consulta às autoridades envolvidas e às populações atingidas. Eram
ainda diminutas, porém, ante a população tradicional, foi um ato de violência
cometido contra o Paraná, mal refeito da perda do Contestado.

Redemocratizado o País, intensa campanha paranista pela volta do Iguaçu e
integridade territorial do Paraná foi realizada pela sociedade civil paranaense, com
seus intelectuais à frente, tanto a nível interno do Paraná e do Iguaçu, como da
Assembléia Nacional Constituinte acerca da mutilação territorial sofrida, como
das razões históricas, legais e políticas, sobretudo da inconsistência geopolítica do
Território. Na verdade, todo o Paraná levantou-se, exigindo o restabelecimento
da sua integridade territorial no Ocidente, que datava dos primórdios da sua
ocupação.

A Constituição de 1946 declarou extinto o Território Federal do Iguaçu, retornando
ao Paraná e a Santa Catarina os respectivos territórios. Todavia, houve seqüelas.
Tanto no Norte do Paraná como no Sudoeste, restaram pruridos de separatismo,
aquele privilegiando São Paulo, e este um Estado próprio ou o Rio Grande do Sul.

As comunidades
paranaenses: revoltas

agrárias

A história do Paraná é a história da ocupação do território e da formação das
comunidades paranaenses. Três foram as ondas povoadoras que, em conjunturas
diversas e com motivações diversas, realizaram esta ocupação e formaram
comunidades que hoje constituem o Paraná.

Assim, a história do Paraná é assinalada pela formação de três comunidades
regionais: a do Paraná tradicional, que se esboçou no século XVII, com o
apresamento de índios e a mineração do ouro, e estruturou-se no século XVIII
sobre o latifúndio campeiro dos Campos Gerais, com base na criação e no comércio
do gado e, mais tarde, nas atividades extrativas da erva-mate e da madeira; e as do
Paraná Moderno, a do Norte com a agricultura do café que, pelas origens e interesses



23

históricos, ficou a princípio mais diretamente ligada a São Paulo, e a do Sudoeste
e Oeste, dos criadores de suíno e plantadores de cereais que, pela origem e interesses
históricos, ficou a princípio mais ligado ao Rio Grande do Sul. Cada uma delas
criou o seu próprio tipo de economia, formou um tipo de sociedade e fundou
suas próprias cidades.

A ocupação e a partilha das novas terras foram realizadas com dificuldades. O
grande problema agrário do Paraná moderno, aquele da propriedade da terra,
posse e domínio, por parte dos proprietários privados, motivou graves incidentes,
com revoltas de posseiros. No Norte do Paraná, a mais grave questão, e de expressão
nacional, foi aquela de 1947, dos posseiros de Jaguapitã e Porecatu. Mais rumorosa
ainda foi a Revolta do Sudoeste, em 1957.

Pequenos proprietários e posseiros realizam a reforma agrária. O Paraná converte-
se no grande Estado agrícola do Brasil, com o plantio de lavouras brancas, como
a soja e o trigo. A partir da década de 1970 colocaram-se, sobretudo, os problemas
relativos ao melhoramento tecnológico da agricultura, de vez que no Paraná não
há mais terras para expandir a fronteira agrícola. Não havendo mais terras que
ocupar, aconteceu o refluxo com os filhos dos paranaenses do Norte e do Sudoeste,
reimigrando, procurando aquelas ainda livres do Mato Grosso, chegando até o
Amazonas. Esse ímpeto também teve sua limitação. Vive-se agora intensamente a
problemática dos “sem terra”. A conjuntura e outra, inclusive com a reunião de
pequenas propriedades formando grandes propriedades exigidas pela mecanização
das lavouras.

Passos largos da culturaQuando da criação e instalação da Província, o Paraná ainda se encontrava distante
do processo da cultura, caracterizado pela disseminação da instrução, pela ausência
de quaisquer formação científica, sem produção artística, enfim, uma Província
paralisada, possuindo apenas e com poucos clientes, duas escolas de nível médio,
os liceus de Paranaguá e de Curitiba. Deste modo, também no terreno da instrução
pública e do incentivo da produção cultural era necessário tudo fazer e organizar.

Alguns paranaenses possuidores de recursos procuravam e diplomaram-se em
estabelecimentos de formação superior e, de regresso ao Paraná, muito contribuíram
não só politicamente mas também para a animação da vida cultural, haja vista o
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exemplo de Jesuíno Marcondes, Generoso Marques, Emydio Westphalen, Therezio
Porto, Francisco de Camargo Pinto, Vitor do Amaral e Silva, que estudaram em
São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, França, Inglaterra, Buenos Aires e que, ao
regressarem à sua terra, lideraram as promoções culturais.

Toma-se como exemplo o movimento literário simbolista, que fez o Paraná
conhecido nas letras nacionais, no virar do século, quando justamente se
comemorava o cinqüentenário da sua autonomia.

Construía-se o belo edifício do Ginásio Paranaense, onde lecionavam catedráticos,
filósofos, poetas, historiadores, médicos, cronistas, já de renome nacional.
Participavam dos mais importantes círculos intelectuais do Rio de Janeiro, como
Rocha Pombo, Andrade Muricy, Tasso da Silveira, Nestor Vítor.

Em 1912, Fernando Moreira, Phamphilo de Assunção e Vitor Ferreira do Amaral
e Silva integraram comissão destinada a dotar a Capital paranaense de um
estabelecimento de ensino superior, aproveitando-se a vigência da Lei Rivadávia
que instituíra a liberdade de ensino em território nacional. A instituição era uma,
não se dividia em faculdades ou escolas.

A Universidade do Paraná é, sem dúvida, a mais antiga universidade brasileira,
não apenas pela sua fundação e instalação em 1912, como pela continuidade
ininterrupta das suas funções.

Ao tempo que se trabalhava a idéia da criação da Universidade, também se
desenvolvia, principalmente em Curitiba, o ensino secundário. Uma das mais
significativas contribuições nesse sentido foi dada pelos colégios religiosos,
femininos e masculinos, que se instalaram sobretudo pelo afluxo de imigrantes na
Capital e das necessidades da sua formação religiosa.

Acompanhar apenas,
ou seguir à frente

A ocupação territorial realizada, a população duplicada e assim a economia ativada,
quer pelas exportações de café e o crescimento das plantações de soja, trigo e
milho, intercaladas, na conjuntura do centenário era necessária a revolução da
modernização, e para tanto era preciso eletrificar e mecanizar a produção, o que se
realizou com a implantação de empresas estatais como a COPEL, a CODEPAR,
a Café do Paraná, entre outras, que nos anos 60/70 promoveram as condições
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necessárias ao desenvolvimento paranaense baseado sobretudo na agricultura. Esta,
por sua vez, contribuiu para a urbanização de Curitiba e de cidades-polos como
Londrina e Cascavel. Nos anos 80/90 compreendeu-se que era preciso implementar
a industrialização. Lavouras, indústrias agrícolas, mas sobretudo indústrias
modernas, como a automobilística, de alimentos e outras, dariam um crescimento
econômico equilibrado, mas de grande potencial, inclusive para o país, como a
fornecedora de energia elétrica de Itaipu.

Não apenas acompanhou o desenvolvimento de outras regiões do país, como São
Paulo, mas seguiu à frente, apresentando-se hoje como um dos estados mais
progressistas no seu avanço técnico e produtivo.

Nessa trajetória de lutas e realizações, a velha e atrasada comarca, nestes 150
anos, modificou suas estruturas demográficas. Uma vez, pela introdução de
imigrantes, que fizeram ver um Paraná louro, um Paraná diferente, e pela chegada
dos migrantes internos, os quais até certo ponto reequilibraram as novas estruturas,
pela introdução de nordestinos, mineiros e paulistas.

Assim, quer na trajetória demográfica e de ocupação do seu território, o Paraná
cumpriu seu papel. Também no plano econômico, alimentando o Brasil com a
sua produção agrícola, ao passo que a produção de exportação, quer agrícola como
industrial, tem gerado saldos substantivos na balança comercial do país.

O passado que o Paraná apresenta nestes 150 anos, sobretudo de fidelidade ao
Brasil, é garantia da união nacional.

Curitiba, outubro de 2003.
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Ricardo Costa de Oliveira
(SETI)

Boa noite a todos. É com grande satisfação que estamos aqui para contribuir com
este evento também comemorativo ao sesquicentenário do Paraná, um momento
interessante para que os moradores deste estado possam pensar um pouco a respeito
da sua condição política e histórica. O tema de hoje – a identidade do Paraná –
pode ser avaliado a partir de duas grandes esferas filosóficas, a princípio. A primeira,
uma matriz ligada ao plano das idéias, a um paradigma platônico, na dimensão
de que as idéias representam um importante papel na definição, na constituição
do ser. A outra matriz seria mais essencialista, ligada a algumas dimensões também
do pensamento aristotélico, que procuraria definir dimensões ligadas a uma
ontologia, a constituição do ser a partir de uma lógica, uma condição inerente a si
própria. Essas duas esferas representam uma dialética, uma vez que elas possuem
uma complementaridade e ao mesmo tempo uma oposição, uma unidade do
diverso. Também representam uma potencialidade, uma perspectiva e uma
contradição. Então estas duas matrizes, a das idéias e a da ontologia, do ser, podem
ajudar a pensar a formação do Paraná. Também a questão das tradições. Para as
ciências sociais, certamente que qualquer tradição, qualquer identidade, é um
produto político, é uma construção de interesses mediada por uma participação
intelectual, uma participação teórica. E aí novamente nós temos esta dialética
representada por dois livros que trabalham a questão da tradição na literatura das
ciências sociais e da história na Europa. O primeiro é o clássico de Hobsbawn e
de Terence Ranger, A invenção das tradições, que relaciona o nacionalismo europeu
a um produto intelectual e um produto de interesses, a uma construção de idéias.
Orientação essa que está ligada também ao grande movimento literário do
romantismo europeu, extremamente importante no papel das idéias, das
representações do discurso. Outro livro, que é mais recente mas também bastante
importante, é o de Arno Mayer, A força da tradição, que mostra de que maneira a
persistência do antigo regime pode ser caracterizada pela persistência de forças
sociais, de grupos sociais que também se definem no tempo e no espaço em um
determinado enredo social, econômico e político. Aqui no Paraná nós podemos
fazer um cálculo aproximado de quantos indivíduos moraram nas assim chamadas
vilas do Paraná, que em 1853 formam a província, principalmente, é claro, as
vilas do século XVII, Paranaguá, também Curitiba, mas todo o conjunto do litoral
– Guaratuba, Antonina e Morretes –, aqui no planalto, depois os desdobramentos
em São José dos Pinhais, também nos Campos Gerais, Lapa, Castro, depois também
o terceiro planalto, Guarapuava. De modo que nós temos, na época do ouvidor
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Pardinho, o cálculo de que havia aqui na região, cobrindo o litoral e o planalto,
Paranaguá e Curitiba, cerca de 3.200 a 3.500 habitantes, isso por volta de 1720.
Em 1800, os mapas, os maços de população e também os recenseamentos coloniais
apontavam para o território que será paranaense cerca de 20 mil habitantes. Por
volta da emancipação, em 1853/1854, nós temos uma população calculada pelos
relatórios, pelos documentos da época, de cerca de 62 mil habitantes para a
província recém-emancipada. Em 1900, dados do censo, temos a avaliação de
327 mil; em 1920, também do censo, 685 mil; de modo que podemos fazer um
cálculo do total de indivíduos da sociedade brasileira, da sociedade colonial
portuguesa, com as suas vilas, com a sua estrutura econômica, até 1930, teremos
uma cifra de algo em torno de 1 milhão de indivíduos que viveram aqui desde
meados do século XVII até 1930. Este dado é importante porque o ponto que eu
estou querendo apresentar aqui é: podemos pensar o Paraná e a sua identidade
como a formação de uma comunidade demográfica estruturada em termos de
uma unidade genealógica? Pensar o Paraná como uma unidade política a partir da
criação do aparelho regional de estado, a província do Paraná, com determinado
território, uma determinada hierarquia, e depois também pensar a invenção do
Paraná, é uma tarefa também importante, mas nós podemos pensar não apenas
uma estrutura política, uma estrutura social, mas uma estrutura genealógica, e aí
nós teremos também um desdobramento de um ponto de vista analítico. Temos
uma obra dentro do conjunto do paranismo, A genealogia paranaense, de Francisco
Negrão, publicada nas décadas de 20 e 30 em seus seis volumes, que lista cerca de
30 mil indivíduos. O cálculo é aproximado, 30/32 mil indivíduos para um
conjunto de 1 milhão de habitantes que viveram no Paraná no século XVII; até a
edição e publicação da obra teremos uma proporção de algo em torno de 3 a 5%
dessa população listada n’A genealogia paranaense, que cobre também os segmentos
superiores, dependendo da metodologia adotada, dependendo do léxico
epistemológico. Na minha perspectiva, na minha opção, a classe dominante
paranaense pode ser identificada com algo em torno de 3 a 5% dessa população.
É bastante interessante que a identidade do Paraná estará vinculada à formação
dessa população, à sua evolução, à sua reprodução, à sua expansão demográfica,
territorial, política e cultural, como um núcleo duro da identidade demográfica
paranaense em termos da ontologia do ser social do Paraná. A partir de um conjunto
também de interesses que politicamente, a partir de uma ação política, irão se
formando. E aí temos que a origem dessa população está vinculada às grandes
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bandeiras, que no século XVII atravessam e avançam pelo território paranaense,
no interior, e também, desde o século XVI, as incursões do império português no
litoral. Um dado que é muito significativo é que através da metodologia genealógica
nós identificamos que as grandes bandeiras que destroem a insipiente estrutura
ligada ao império espanhol e também às missões, as reduções jesuíticas, foram
destruídas também por um conjunto de indivíduos de que se tem registro histórico,
registro documental. Depois, aqui no planalto, temos também o acompanhamento,
que são os filhos e os netos desses bandeirantes, que formam a estrutura de poder,
que formam as primeiras vilas, principalmente através da relação política que é a
concessão de datas de sesmarias, que é um documento também de chancela do
poder agrário dominante em relação ao aparelho de estado. Temos então uma
relação, que as grandes bandeiras representam o primeiro passo demográfico da
criação do Paraná e que os pioneiros nas sesmarias do Barigüi aqui na região de
Curitiba são netos desses bandeirantes que participaram e organizaram as incursões
armadas contra as estruturas espanholas e as estruturas de origem guarani. Aqui
nós temos a primeira fronteira étnica que separava o território que se tornara
Paraná do território de São Paulo, que era uma fronteira apontada pelos cronistas
desde o século XVI entre as populações classificadas como do grupo tupi e os
guaranis, e Cananéia seria exatamente um ponto de separação, assim como o Rio
Paranapanema. Então é uma fronteira pré-cabralina que é encontrada também
em vários dos cronistas. A partir desse elemento importante, e através da produção
ideológica de um certo discurso histórico, também em uma análise das genealogias
brasileiras, observamos passos regionais tanto no norte, também na Bahia, em
Pernambuco, Jaboatão, Borges da Fonseca, a grande Genealogia Paulistana, de
Silva Leme, que já cobre os pioneiros paranaenses, como desdobramento da grande
ocupação paulista. E não há dúvida alguma de que boa parte dos comitenses das
sesmarias, dos que irão fundar a vila, que formarão a sua elite camarária, os “homens
bons” curitibanos, eles pertencem às principais famílias paulistas de bandeirantes,
inclusive algumas das suas estruturas mais importantes de controle da terra, de
controle do poder político local e de controle das ordenanças, uma vez que esta
classe dominante é pesadamente militarizada dentro da sua identidade, entre a
sociedade militar, classe dominante militarizada, com o conjunto das ordenanças.
E aí é possível fazer uma análise da evolução demográfica, da evolução genealógica
desses pioneiros na sua expansão, na manutenção do poder político. Ao longo de
todo o século XVIII há uma reprodução muito grande desses elementos,
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principalmente no poder político camarário, nas vilas, na ocupação de novas terras,
nas listas dos cargos superiores das ordenanças. É uma sociedade que está sempre
em expansão, em ofensiva militar. Curitiba é um exemplo clássico. A proposta do
Francisco Negrão foi uma proposta política, uma vez que ele preferiu concentrar
o poder dentro de famílias com ênfase na região do planalto de Curitiba. Por isso
Francisco Negrão opta por colocar n’A genealogia paranaense, no primeiro volume,
Baltazar Carrasco dos Reis, enquanto Mateus Martins Leme é colocado no capítulo
4, como uma forma de rearranjo, quando, em termos de status, o capitão povoador
Mateus Martins Leme tinha uma posição superior à do capitão Baltazar Carrasco
dos Reis. Por que Francisco Negrão fez isso? Pelo motivo de que a parentela do
Baltazar Carrasco dos Reis era uma parentela mais ligada a Curitiba, e depois a
expansão, os Campos Gerais, a expansão a oeste, enquanto que a parentela do
Mateus Martins Leme terá um inconveniente para a República Velha, de se dividir
também nas vilas do norte de Santa Catarina. Com isso é um prolongamento
dessa população bandeirante paulista que se espalha não apenas na região de
Curitiba mas também em todo o Brasil meridional. Muito bem, quanto à produção
intelectual sobre o Paraná, nós temos várias obras que trabalham com a chamada
literatura das idéias, a literatura da invenção. Pensa o Paraná como uma invenção
das idéias, uma invenção política. Um dos autores mais talentosos e mais
importantes é o próprio Wilson Martins. Quando ele escreve Um Brasil diferente,
em 1955, e agora numa obra recente dele, que é A invenção do Paraná, nós ficamos
com a impressão de que o Paraná foi um produto criado pelo Zacarias de Góes e
Vasconcellos, foi um produto criado pelo Império, foi um produto criado
politicamente, sem que houvesse antes uma ontologia do ser social, de estruturas
de parentesco enraizadas neste território e que adquirem uma consciência de classe,
da necessidade de autonomia do Paraná, principalmente em relação a São Paulo.
Essa questão, e fazer sociologia é sempre incorrer em anacronismo, porque nós
estamos pensando em ponto situado em uma conjuntura, significa também que
desde as origens o Paraná realiza atividade central para sua existência, que é a
conexão longitudinal, é a conexão que reúne litoral com o interior. Essa conexão é
estabelecida pela primeira vez por segmentos da elite de Paranaguá no final do
século XVII. Não foram os pioneiros fundadores de Paranaguá que realizaram a
ligação do litoral com o interior. É até um mistério genealógico e documental a
descendência dos fundadores da Vila de Paranaguá. E o mais interessante é que o
capitão-mor Gabriel de Lara não tem uma continuidade genealógica à altura do
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Baltazar Carrasco dos Reis, nem do capitão povoador Mateus Martins Leme. A
primeira grande figura em importância em Paranaguá que vai ter uma das maiores
fortunas do Brasil meridional e que sem dúvida alguma já é uma segunda camada
de povoadores no litoral, mas que adquire a preponderância, a hegemonia social,
econômica e política, é a grande parentela do capitão-mor João Rodrigues França,
que consegue encaminhar e ordenar vários de seus filhos como padres. A família
Rodrigues França representa o volume 3 d’A genealogia paranaense, o mais
portentoso, o mais grosso, com o maior número de descendentes listados na
construção metodológica de Francisco Negrão. Por aí nós percebemos que o capitão-
mor João Rodrigues França estabelece já na prática o sentido do Paraná, uma vez
que ele tinha negócios e empreendimentos em todo o litoral, tinha um poder
político em boa parte em Paranaguá, comando das ordenanças, cargo de capitão-
mor. Ele é central pelo seu simbolismo e pela sua capacidade de recrutamento,
tendo muitas vezes um poder executivo de fato, um poder permanente. Ele
também possui uma série de empreendimentos agrários, agropastoris, ele e a sua
parentela, também nos planaltos, nos Campos Gerais, representando essa conexão
que é fundamental para a existência do Paraná. É a oposição entre uma região
portuária (Paranaguá) e outra região portuária (Santos) que será a peça central da
viabilidade econômica da identidade paranaense. O Paraná existe em função da
rivalidade de Paranaguá com Santos. Inclusive a professora Cecília Westphalen
percebe isso, que desde o final do século XVIII há movimentação política, há
uma organização política intensa por parte dos comerciantes de Paranaguá em
oposição às autoridades da capitania de São Paulo em relação aos interesses de
Santos. Inclusive muitos cientistas políticos afirmam que o que causa o surgimento
de vários países, várias formações estatais na América espanhola, são portos e
universidades que disputam o poder entre si, no caso são idéias e interesses
econômicos. Muito bem, em função do tempo, de não me estender muito, a tese
do Paraná inventado, uma identidade inventada, uma identidade produzida, está
presente no Wilson Martins, está presente em todos os autores que procuram ver
o paranismo como uma invenção, e todos os livros que tenham esse léxico, o
Paraná reinventado. Temos também vários autores utilizando metodologias da
história cultural, metodologias da análise do discurso, que colocam essa dimensão
da cultura como a instituidora do Paraná, que é uma dimensão importante, é
uma dimensão bastante curiosa. E até mesmo autores que procuram negar qualquer
identidade do Paraná, e nós temos na literatura o ataque mais duro contra a
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existência ontológica do ser social paranaense. O próprio professor Brasil Pinheiro
Machado, no seu célebre texto na ordem, relativo à análise do Paraná, texto de
1930, quando o professor Brasil Pinheiro Machado, o texto tem o título de
Instantâneos paranaenses, ele se refere ao Paraná como uma terra de incaracterísticos,
uma terra sem especificidade, uma terra sem história, uma terra em que até mesmo
a geografia tem que ser montada. E depois o próprio professor Brasil Pinheiro
Machado reavalia, em função de mudanças na conjuntura de interesses, ajudando
a fazer uma das histórias do Paraná, junto com as professoras Cecília Westphalen
e Altiva Pilatti, em 1969, a História do Paraná editada pela Grafipar, já como um
manual também de estudos, de sínteses, aproveitando a rica experiência do
Departamento de História da Universidade Federal do Paraná, que em boa parte
também deve muito do seu potencial ao fato de ter tido intelectuais do porte
destes. A outra linha é a dos paranistas, que procuram sempre ver a existência de
uma comunidade no Paraná do século XVII, no sentido de uma evolução
demográfica, de uma evolução de estruturas que expandem territórios, que vai
adquirindo uma consciência política que explode nas grandes lutas do período
regencial, mas com intensa manifestação política. São os paranistas Francisco
Negrão, Ermelino Leão, também o grande Romário Martins, todas figuras com
intensa práxis político-estatal, práxis também na produção de discursos, também
e com uma rica tradição documental que até hoje é extremamente válida. Bom,
para concluir a minha intervenção sobre a identidade do Paraná, e até para
rapidamente responder, em função do meu livro Silêncio dos vencedores, que eu
também procuro apresentar algumas dessas questões, o Paraná continua cada vez
mais ligado à sua identidade. Se a gente percebe as estruturas de parentesco e o
poder político, eu acredito que qualquer bom acompanhador da cena política
sabe que só se entende a política paranaense analisando-se as relações de parentesco,
como uma das suas principais fórmulas de sociabilidade, de agregação política.
Continua o silêncio. Até, outro dia, me impressionou o próprio Dalton Trevisan,
um dos maiores escritores do Paraná, que tem como ofício a produção do discurso,
não dá entrevista, não fala, o que é uma coisa extremamente ligada à identidade
do Paraná. O silêncio como uma relação social presente na política, na cultura,
numa série de relações. E temos também até mesmo no empresariado, quando
muitos apontavam o surgimento de uma nova burguesia, o retorno no comando
da FIEP de um dos quadros orgânicos ligados ao núcleo duro da classe dominante
mais tradicional do Paraná, Sr. Rodrigo Rocha Loures. O Sr. Rodrigo Rocha Loures
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também vem de um tronco conhecido. A identidade do Paraná é presente e o
Paraná, agora concluindo, ao contrário de São Paulo, ao contrário de Pernambuco,
sempre vence os grandes embates na política nacional. Venceu na emancipação,
em 1853. Novamente tem um papel importante na conjuntura da federalista,
em 1893/94. Em 1930, apóia os vencedores. Em 1932 também. Em 1961, na
crise. Também em 1964, no movimento de 1964. Em 1982 está junto com a
geopolítica da mudança. Na época também do Fernando Henrique Cardoso,
também do Jaime Lerner, e agora novamente o governador Requião é um dos
maiores aliados do Lula. Isso mostra que o Paraná está sempre sintonizado com o
centro de poder federal. Esses dados são importantes. O Paraná resolve bem a
questão com São Paulo e o grande problema é com Santa Catarina, porque aí são
siameses, e isso é que é o problema. Se a gente analisa a estrutura demográfica,
genealógica, de Santa Catarina, São Francisco do Sul, do norte, é a mesma gente.
Foi aí que houve realmente a maior posição traumática da história do Paraná, o
Contestado, que afinal também foi resolvido rachando ao meio. Mas então são
esses os elementos da minha contribuição.

Maria Tarcisa Silva Bega
(UFPR)

Boa noite a todos. Espero ter entendido o recado com relação ao tempo. Ouvindo
o Ricardo fazer este panorama sobre o Paraná, a minha proposta é bastante mais
modesta e o que eu vou falar aqui tem um caráter bastante acadêmico ainda,
porque eu estou trabalhando apoiada na minha tese de doutorado. Eu vou estudar
a geração dos poetas simbolistas, na verdade tenho um longo percurso para chegar
a esta geração de poetas e para entender. Sou uma professora da sociologia que faz
uma incursão na literatura e vou trabalhar com sociologia da cultura, lidando
com poesia paranaense. É uma série de aproximações que tenho que fazer do
ponto de vista teórico, metodológico, de conhecimento e de reconhecimento do
Paraná. Para quem sempre trabalhou com temáticas da atualidade, com movimentos
sociais urbanos, com políticas públicas, fazer esse recuo há mais de 100 anos foi
um grande aprendizado para mim, o que me fez não ser mais uma socióloga
clássica, mas um misto, ainda socióloga mas com um pé na história. E nessa
incursão na história cometendo os erros possíveis de quem não tem uma formação
clássica, mas como é que eu vou trabalhar com essa geração (...) paranaense, estou
em uma mesa de identidade paranaense na medida em que estudo uma geração
de poetas. Bom, o meu percurso foi tentar entender como é que se constrói esse
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discurso de que o Paraná é o estado que deu certo, de que Curitiba é uma cidade
moderna. Trabalhando com essas informações a partir dos anos 80 do século XX
com os meus alunos, chego a uma certa exaustão sobre esse tema. Ele se explica
por se explicar. Aí eu resolvo fazer um recuo metodológico, um recuo histórico, e
tentar ver nos anos 60 a origem de todo esse discurso modernizante sobre o Paraná,
e não encontro uma resposta. Começo a fazer o caminho para trás, até chegar de
certa forma no marco zero da emancipação política, e aí eu paro nesse momento.
O Ricardo está nesse período em sua pesquisa, e ele dá conta de uma fase anterior,
então para mim está de bom tamanho parar na questão de 1853/1854, pois nesse
período eu encontro os primeiros escritos por brasileiros residentes na então
Província do Paraná (porque eu não posso chamá-los de paranaenses ainda, do
ponto de vista legal, administrativo), mas que já começam a falar de um Paraná
como terra do futuro e Curitiba como uma cidade do futuro. Então esse discurso,
que nós vamos encontrar muito demarcado nos anos 70 do século XX, está nos
anos 50 do século XIX, e eu resolvo fazer então um panorama e tentar entender
esses discursos intelectuais sobre a cidade, sobre o estado. É óbvio que eu não
tenho condições de dar conta desse trabalho, pois ele é extremamente grande, e
vou recortando, recortando e acabo ficando com o período que eu chamo
genericamente dos escritores paranaenses da República Velha, de 1890 a 1925,
que eu não vou até 1930, e centro exatamente quem é o grupo que está escrevendo,
e então descubro a poesia e esse conjunto de literatos. Estou chamando eles de
escritores porque literato é um conceito também que precisa ser melhor trabalhado.
Escritores que vão produzir, entre outras coisas, poesia, e entre as poesias, entre os
vários estilos, a poesia simbolista, e é exatamente pela poesia simbolista que o
Paraná tem a sua primeira inserção no campo cultural brasileiro, em que vários
autores já reconhecem, em pleno período da República Velha, o Paraná como
espaço de produção da poesia simbolista. Então se coloca uma questão entre os
críticos literários e os estudiosos da época: por que no Paraná essa tendência estética
permanece por um longo tempo, tem uma longa duração, ou seja, longa
permanência, e com um quadro muito grande de poetas, diferente do que vai
acontecer em outros estados brasileiros? Mesmo no Rio de Janeiro, ela tem uma
duração de 3 a 5 anos; a experiência de Minas é um pouco maior, mas com cunho
religioso, muito cristão; algumas experiências no Nordeste; e a experiência de
Cruz e Sousa, que começa o seu trabalho em Desterro, hoje Florianópolis, mas
que vai ter a sua produção reconhecida e amadurecida no Rio de Janeiro. Enquanto
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essa poesia dura de 3 a 5 anos nos outros estados, aqui no Paraná a sua primeira
manifestação começa em 1893. Vamos ainda encontrar o traço dessa poesia em
1923/1925, então aqui ela dura mais de 20 anos. O pico, o apogeu, vai ser
exatamente na virada do século, eu diria entre 1898 e 1903. Em 1905 entra em
uma curva descendente, mas não é uma curva galopante, vai entrando em um
declínio lento mas com uma grande produção. Então a minha primeira questão
de pesquisa era exatamente a da sociologia da cultura, porque no Paraná se produz
essa poesia de longa duração e com grande número de poetas, que de certa forma
não permitiu que a poesia parnasiana, que é então dominante no Brasil, aflorasse
aqui. Ao trabalhar com a poesia, vou descobrindo outras coisas presentes nesses
autores. A primeira resposta que tenho é que todo aquele discurso que a história
da literatura coloca sobre esses poetas – que são jovens, pobres, nefelibatas etc. –
nada disso resiste a uma análise mais acurada. São sim filhos de uma classe média
em ascensão, alguns filhos da classe dominante; são jovens sim, mas não são esses
jovens com a cabeça nas estrelas. Se a poesia que fazem é uma poesia sugestiva,
uma poesia espiritualista, eles estão inseridos nos embates políticos locais. Estão
numa discussão muito grande, são a maioria maçons. A maioria, embora produza
uma poesia simbolista, tem vinculações com o positivismo. Não me perguntem
como é possível essa vinculação, mas é um sincretismo intelectual, um sincretismo
de idéias de toda ordem. Eles têm vinculações com um certo helenismo, com um
certo passadismo. Então absorvem uma série de tendências estéticas no campo
das idéias e produzem uma poesia de caráter simbolista. Essa é a primeira coisa.
Se de um lado são poetas e a gente os reconhece na história da literatura como
poetas, a gente vai ver uma produção tão grande ou tão importante quanto a
poesia, que é a produção de crônicas. É aquilo que eu chamo de jornalismo de
combate que eles vão fazer, e nesse jornalismo de combate os coloco todos, se isso
me for permitido, como anticlericais. Acho que essa marca, essa combinação de
dois elementos aparentemente antagônicos – que é a poesia simbolista com uma
militância anticlerical – é que vai dar um traço peculiar. De certa forma, uma das
conclusões a que chego no meu trabalho é a de que é pelo anticlericalismo que a
gente vai ter uma duração dessa poesia simbolista. Eles vão se nutrir de um
elemento, vamos dizer, mundano, para uma poesia espiritualista. Não vou entrar
aqui em toda essa discussão, acho que isso dá uma longa discussão, porque o tema
aqui é a invenção do Paraná. Mas sobre essa questão do anticlericalismo a gente já
tem vários estudos, e o que eu vou perceber no anticlericalismo deles é que a
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questão do ser é contra as práticas da Igreja Católica. Se isso identifica todos os
tipos de anticlericalismo, desse grupo específico nós vamos ter um traço, que não
é esse traço liberal moderno que estaria presente no anticlericalismo do século
XIX, mas tem um traço que eu chamo de obscurantista, na medida em que eles
vão usar todo um discurso liberal do século XIX contra a Igreja, contra as práticas
religiosas, para fazer um combate feroz aos imigrantes que começam a ascender
no espaço cultural, no espaço social e principalmente no espaço econômico. Eles
não são contra as práticas religiosas em si, mas contra as ordens religiosas que aqui
aportam, e então fazem todo um discurso, de que essas ordens religiosas, ao
chegarem aqui, pregam valores que não são valores brasileiros. Mas quais são esses
valores brasileiros? Para eles seriam a ocupação de um território, o domínio de
uma língua. E essas ordens religiosas de certa forma fazem manter, funcionam,
como um elemento de manutenção dos componentes de uma cultura que vem da
Europa, seja ela alemã, italiana, eslava, nas suas várias modalidades. Então aqui
eu tenho um primeiro momento de uma marca, de uma produção, de um
anticlericalismo. Mas como é que eles vão combater nesse período o surgimento,
e aí eu me lembro muito do trabalho da Etelvina, de sua tese de doutorado, em
que ela vai mostrar que junto com todas essas ordens religiosas vem todo um
aparato cultural, jornais etc. Então como é que se vai combater essa construção de
uma possível, eu estou usando entre aspas, uma possível identidade nesse espaço,
que é um espaço de domínio luso-brasileiro? Ela vai se fazer através da construção
do que poderia ser um homem paranaense, e nesse momento é importante a
gente lembrar que no pensamento social brasileiro está se construindo também
uma idéia do homem brasileiro, uma idéia de nação. Nós estamos aí tendo a
geração de 1870 e toda a produção na República Velha, que está trabalhando
com a idéia de nação, que vai ser fortalecida depois de 1930, mas já tem toda uma
produção. Há uma discussão se é o nacional ou o regional, e nesse momento esses
intelectuais produzem as suas poesias espiritualistas, sugestivas, cheias de brumas
e de nuvens, mas eles estão numa produção de jornalismo de combate, tentando
definir quem é o homem paranaense, e isso nós vamos encontrar tanto em textos
de crônicas, de jornais, de editoriais, na direção de jornais, na direção de revistas,
como vamos encontrar também em alguns momentos “contaminando” a própria
poesia sugestiva. Em alguns momentos a poesia do Dario Veloso tem esse traço
de marcar o que é a pátria paranaense, o que é o homem paranaense; na poesia do
Emiliano Perneta isso também está presente, então vou pegar esses dois poetas.
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Silveira Neto, que é um grande poeta, não vai ter uma produção nesse sentido,
porque ele fica mais tempo no Rio de Janeiro. Os poetas menores, todos eles em
algum momento têm pelo menos uma poesia em que demarcam o que é o ser
paranaense. Eu acho que aí tem uma poesia clássica do Emiliano Perneta que vai
ser motivo de muitas críticas, que é aquela que ele vai fazer sobre o pinheiro em
1911/1912, que ele diz que é uma taça de luz, e isso depois será apropriado a
partir dos anos 20 e 30 pelo Romário Martins na construção do paranismo. É
importante lembrar que o Romário Martins, na juventude, no período antes de
ser deputado, como jornalista, produzirá poesia de cunho simbolista. Então ele
bebe na mesma fonte, vai depois resignificar, a partir dos anos 20/30, construindo
essa matriz do paranismo que nós temos aí. Então nesses autores, que são um
conjunto de mais ou menos uns 20, eu vou estar trabalhando com essa problemática
e a partir de alguns conceitos, tratando-os como uma geração, com a idéia de
configuração geracional, baseada em uma teoria bourdiana e em uma teoria de
Elias e algumas questões do Manheim a partir da noção de geração. O que eu vou
encontrar é que a idéia de identidade paranaense que eles vão construir, e ouvindo
o Ricardo, é interessante, porque eles vão recuperar a idéia de um bandeirantismo,
e aí tem alguns trechos de obras nos quais eu gostaria de me deter. Há uma poesia
do Emiliano Perneta que eu peguei como exemplo. Temos trechos de dois autores
que não são simbolistas no sentido da produção poética, mas que são divulgadores
e precursores, como Nestor Vítor e Rocha Pombo, que vão estar escrevendo no
Rio de Janeiro e olhando para o Paraná, tentando estabelecer alguns elementos
que eles entendem ser o traço de uma identidade paranaense. Deixe só eu localizar
aqui no meu texto exatamente para que eu não cometa nenhum equívoco. Em
O Paraná no centenário, que é uma obra do Rocha Pombo muito estudada, muito
questionada, e na obra Terra do futuro do Nestor Vítor, uma de 1900 e a outra de
1912. Rocha Pombo escreve O Paraná no centenário, que é uma obra escrita sob
encomenda do Instituto Histórico e na qual ele vai tentar marcar o que é o Paraná,
a terra, o povo, a cultura, um pouco nesse modelo que a obra do Nestor Vítor
também vai estar trabalhando. Vou ler alguns trechos que eu escrevi sobre isso:
“Esta obra, O Paraná no centenário, se vista isoladamente, é um exemplo de uma
peça ufanista para o mais novo estado da federação, de um otimismo quase ingênuo,
no entanto contextualizado, produzido a pedido do Instituto Histórico, que tinha
como objetivo conhecer e divulgar os fatos e feitos do homem paranaense e as
características geográficas do território, transforma-se em uma peça de resistência,
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suporte ideológico dotado de legitimidade, que traça as grandes vertentes do
progresso pelas quais o Paraná deve se pautar. Conclui sua apologia ao
desenvolvimento do Paraná, ao desenvolvimentismo do Paraná, reiterando sua fé
nos escorços da humanidade (em decorrência, dos paranaenses) no uso da ciência
e da razão para resolução dos problemas econômicos e sociais. Ele reafirma o seu
pertencimento às coisas do Paraná, pois já está no Rio de Janeiro, e aponta como
principal questão a ser enfrentada pelo século que se inaugura, o XX, a integração
e ocupação do território paranaense apenas no plano administrativo. Prega,
condizente com as idéias que vigoravam ao longo do século XIX, a marcha para o
oeste, uma vez que os laços econômicos e culturais norte–sul já estavam
suficientemente estabelecidos, ao seu ver; a integração dos índios na civilização
ocidental; e o enraizamento da política imigrantista assentado no homem livre
europeu. Ele afirma no último capítulo do livro, sintomaticamente batizado como
‘Rumo aberto’: ‘O que interessa ao Paraná é o desenvolvimento da vasta zona do
oeste, a abertura de um amplo sistema de viação que nos aproxime das grandes
artérias fluviais do interior.’ Propugna a assimilação dos silvícolas, denominados
‘aqueles restos de rapa que ainda aqui erram e que nós chamaremos com toda a
piedade de irmãos, como se os convocássemos para o triunfo e para as alegrias de
uma conciliação definitiva’. O projeto que paira sobre as cabeças letradas não será
de uma conquista bandeirante de apresamento de índios e de descobertas das
riquezas minerais, mas um novo bandeirante através da ocupação do território
com estabelecimento de colônias de imigrantes.” Isso no Rocha Pombo em 1900.
Tal ocupação tem como pressupostos a criação de vias de comunicação por terras
integradas às vias naturais dos rios, logo a sua marcha para o oeste tem finalidades
que precisam ser vislumbradas em um projeto geopolítico maior, garantir
efetivamente o território do Paraná aos paranaenses via ocupação da terra, criar o
eixo leste–oeste ligando o rio Paraná ao mar, quebrando o fluxo econômico norte–
sul. Sobre este fluxo norte–sul ele tem as seguintes reservas: “O norte–sul não
derivará para São Paulo grande parte pelo menos do nosso movimento comercial?”
Essa é a pergunta. “E os nossos entrepostos marinhos não estarão sujeitos a ser
grandemente desfalcados? É preciso que tratemos de preparar elementos nossos e
que nos acautelemos a nossa própria economia interna contra o escoamento de
nossas riquezas para entrepostos estranhos.” Ou seja, a construção da identidade,
aquela idéia que depois a antropologia vai desenvolver brilhantemente no século
XX, de que a identidade vai se construir por oposição, por exclusão. Anos depois,
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em 1916, já estando no Rio de Janeiro, ele é eleito deputado pelo Paraná em um
momento de crise. Depois desiste da política paranaense, mas não se descura das
coisas do Paraná e vai escrever até morrer, em 1933. Um pouco antes de morrer
ele vai escrever a sua última obra, que é uma história do Paraná para consumo,
para cardápio variado, para consumo em escolas fundamentais. Bom, com mais
de dez anos de diferença dessa obra, nós vamos ter a obra de Nestor Vítor, que
escreverá a Terra do futuro, nos moldes que lembra uma obra do João do Rio, em
que ele faz como se fossem correspondências, ele tenta responder a cartas
imaginárias. Então ele começa recuperando a origem do Paraná, ou seja, Paranaguá,
sobe a Serra do Mar, demora-se em Curitiba e nos seus arredores e forma as
colônias de imigrantes, vai ao segundo planalto, aos Campos Gerais, e chega a
Ponta Grossa. Nesse percurso, alguns temas são recorrentes, então dez anos depois
a gente tem a mesma questão: as estradas, como está em Rocha Pombo; a fé na
possibilidade do enriquecimento mediante a integração dos imigrantes; a
urbanidade que sinaliza já existir em Curitiba (a isso todas as obras da segunda
metade do século XIX e da primeira metade do século XX dão uma ênfase muito
grande, e depois nos anos 70 nós vamos ter o seu exemplo mais claro). Ele vai
dizer também que Curitiba deve se transformar em uma cidade industrial e então
vai dizer qual base industrial, a exportação e a produção, a manufatura do couro
e dos produtos da terra. Ele também tem como expectativa que o futuro do Paraná
é que ele se transforme em um novo São Paulo. Isso ele vai dizer em algum momento
de sua obra. Existe um momento que é textual, que para ele a terra do futuro, o
modelo, é o que é São Paulo, então acho que tem uma síndrome de 5.ª Comarca
ainda muito presente nesse momento. Essas obras todas são muito importantes,
mas não são as dos poetas. Eu quero entrar em uma obra do Emiliano Perneta,
um autor que em 1911 é eleito como o Príncipe dos Poetas, é coroado com uma
coroa de louros na pracinha do Passeio Público. As fotos da época mostram uma
multidão (para o tamanho da cidade) participando, ou seja, os alunos das escolas,
do que seria o Ginásio Paranaense e a Escola Normal, a elite paranaense engalanada
nessa festa, ou seja, não é uma festa de doidos e não é uma festa de meia dúzia. As
fotos da época mostram que uma multidão acorre a essas comemorações. Nesse
momento em que vai ser coroado, ele produz uma peça, eu acho que importante,
que vai demonstrar como esta questão da identidade e a idéia de um paranaense
que não é o imigrante, porque essa geração de luso-brasileiros está batendo
fortemente contra os imigrantes, porque nesse momento os imigrantes significam
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uma possibilidade de perda de espaço, de domínio no campo da economia, no
campo da sociedade e no campo da cultura, na medida em que eles começam a
ascender social e economicamente, e ele então vai escrever um poema chamado
“Hércules”. Esse poema, na verdade, vai ser quase que uma tentativa de inventar
ou de criar uma tradição do que seja o paranaense, que não é aquele paranaense da
fase bandeirante, porque é uma negação do apresamento dos índios. Eu diria,
usando uma expressão de hoje, seria politicamente incorreto, ele não é um
paranaense dos imigrantes, porque essa questão ainda não está colocada, pois só
será colocada dez, quinze anos depois, no final da década de 20. Então qual é o
paranaense para ele? Ele vai buscar uma marca no bandeirante, mas é um
bandeirante destituído daquilo que seria o seu pecado original, o apresamento do
índio. É um bandeirante com traços de helenismo. Então é nessa combinação,
que aparentemente é doida, ou seja, de um bandeirante helênico, que eles estarão
marcando aquilo que seria a primeira idéia de um homem paranaense. O poema
com que eles vão demarcar esse período, que é a síntese dele e que vai sintetizar
esse homem, é o intitulado “Hércules”. Eu vou ler alguns trechos deste poema
para vocês perceberem, dentro de todo o rebuscamento da linguagem simbolista,
como vem dele uma idéia de literatura de combate. Começa assim: “Homem,
acorda! O sol, como um fruto de Outubro, / Acaba de explodir no seio de uma
flor, / Mais álacre, porém, mais ardente e mais rubro, / Com toques de clarim,
com rufos de tambor... // (...) Homem, levanta e vem para a campanha rude, /
Ergue-te para a luz, ergue-te para o bem, / Tu que inda sentes n’alma o ardor da
juventude, / A sede desse azul, a fome desse além...” (...) (Estou cortando trechos
porque o poema é muito longo.) “Homem forte, homem são, homem rude e
diverso / Dos outros, vem mostrar que tu tens ideais; / Vem carregar aqui o peso
do Universo / Sobre esses ombros nus, rijos e colossais... // Vem manejar o estilo,
em prol d’alguma idéia, / Vem fazê-lo vibrar intenso, como se vencesses o leão
rugidor da Numéia / A hidra feroz de Lerna, o bruto javali... // Toma o alvião / A
trolha, o rumo do levante, / E obreiro justo e bom, a cantar e a rir, / Corre por
toda parte, ó novo bandeirante, / A edificar depressa as pátrias do porvir... // Vai
ao Cáucaso e rompe esse grilhão profundo, / Que ao legendário deus vincula os
membros nus: / Espancar um abutre, é iluminar o mundo, / Libertar Prometeu,
é libertar a luz!” (...) (Aqui tem mais um corte) “Tu que um dia abateste o mais
bravo dos touros, / Nessa batalha vã, sucumbes afinal, / Mas belo, como um
deus, coroado de louros, / Homem Libertador! Hércules imortal!” Então na verdade
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esse poema, que é um símbolo desse período, vai estar mostrando uma idéia do
homem paranaense. Não é o índio, não é o europeu, é um homem imaginário, é
um homem mítico, que seria um bandeirante que vai colonizar o Paraná, mas não
é a colonização do europeu recém-imigrante, pois a esse europeu, a essa elite
estava reservado o lugar do substituto da mão-de-obra escrava, que esse europeu
subversivamente não aceita com tranqüilidade. Nesse lugar então é necessário
construir um homem, que é um homem mítico e um bandeirante helênico. Esse
tipo de poesia aparece nas festas da primavera, que vão durar de 1910 a mais ou
menos 1920, pois nessa época elas desaparecem, é todo um período em que se
tenta construir essa idéia. É um homem branco, mas não é o europeu, é um
homem branco que vai lembrar a Grécia, mas é uma Grécia apresada na idéia da
colonização deste estado. Eu acho que é uma construção primeira que depois será
depurada com o Romário Martins, com de certa forma o domínio, a construção
de uma certa hegemonia desses imigrantes, portanto este bandeirante helênico
será destituído, descido do pedestal, se é que alguma vez ele conseguiu assumir
esse pedestal, mas houve uma construção imaginária para que ele assumisse esse
pedestal, e aí vai se construir um outro homem. E é interessante que em algumas
peças, algumas fábulas, algumas histórias, nós vamos ter o mito do Tarobá,
exatamente nessa passagem. Quem vai ser o Tarobá? É um índio de olho azul.
Essa idéia do índio de olho azul é muito interessante e pode parecer uma loucura,
mas é o momento em que nós estamos passando desse bandeirante helênico para
esse homem branco europeu, então quem vai fazer a passagem, qual o elemento
que fica presente? É o elemento índio. Eu acho que aí a gente tem um campo, e
esse não é o meu tema, isso está paralelo à minha tese, é um pouco de especulação
sobre a questão da identidade, o meu foco não é esse, mas ao terminar esse trabalho,
tenho que cumprir meus prazos, meus tempos... Ao cumprir esses tempos e prazos,
para mim fica uma questão, que eu coloco hoje pessoalmente como uma questão
de pesquisa: entender esse período do pré-paranismo, desse paranismo romariano,
que este já está bastante estudado, mas o que tem antes do Romário? Eu pego
numa vertente e encontro alguns vestígios na poesia ou nos poetas simbolistas,
com certeza terá outros traços em outros intelectuais, se é que eu posso usar essa
expressão, outros escritores, outros membros da classe dominante. Eu acho que aí
a gente tem todo um tema, todo um campo de investigação a ser explorado, mas
do qual tenho certeza que não tenho condição de dar conta sozinha. Mas eu acho
que para esse período, que provavelmente vocês vão estar trabalhando num período
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seguinte, quem é esse homem paranaense? Para mim essa resposta ainda é
insuficiente. O que eu consigo aprender da poesia simbolista, o que fica desses
poetas, é insuficiente, e então eu continuo com a mesma pergunta: qual a
identidade ou qual a idéia do homem paranaense que se constrói?

Etelvina Trindade
(UTP)

Eu vou tentar recuar um pouquinho, vou fazer esse recuo que a Tarcisa está solicitando,
vamos ver, é claro que não é suficiente. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o
convite da Secretaria e do governo do Estado para participar dessa mesa-redonda e
declarar que, diferentemente dos meus colegas, eu não sou uma especialista em
história do Paraná. Meus estudos em geral são relativos a Curitiba e a outras temáticas,
então a minha presença aqui se dá por um momento em que eu tive a oportunidade
de refletir sobre essa questão da identidade paranaense. Eu estava em São Paulo e
uma amiga minha da PUC me contou que estava tentando organizar uma mesa em
que iria tratar do tema das identidades regionais e que ela já tinha convidado uma
pessoa para tratar da mineridade, outra para falar da gauchidade, outra para falar da
paulistanidade, e virou-se para mim e perguntou: você não quer falar da paranidade?
E fiquei assim, não quis corrigir que a gente diz paranismo aqui, e acabei aceitando
o convite pensando em falar no paranismo. Depois voltei para Curitiba e a idéia não
me abandonava mais. Paranidade, é possível a gente pensar no termo paranidade,
uma forma um pouco diferente do que se fala de paranismo? Então surgiu esse
texto, que se chama “Paranidade ou paranismo: a construção de uma identidade
regional.” A partir dessa escolha, comecei a pensar sobre a identidade paranaense
em função do que depois eu constatei ser um discurso ufanista, um discurso que se
baseava bastante na questão da territorialidade, da defesa do território, e também
na defesa e na valorização dos elementos locais. Então, para analisar esse discurso,
eu tentei estabelecer três pressupostos iniciais. Em primeiro lugar, que eu iria aceitar
o neologismo e adotar a expressão paranidade. Em segundo lugar, que eu iria analisar
isso numa longa permanência, valorizar a questão temporal e observar que essa
longa permanência não era uma coisa linear, progressiva, mas sim formada de vários
momentos de construção, de desconstrução, de reconstrução, em função de cada
momento político que era vivido. Então, por último, constatei também, o meu
terceiro pressuposto, que a paranidade não era coisa assim, apesar de estar me
propondo a um estudo temporal mais ou menos longo, não era coisa que ultrapasse
150/160 anos, e que dataria possivelmente essa questão do momento da emancipação
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política em 1856 e na luta que antecedeu esse momento da emancipação. Tentando
detectar as ausências e as presenças que compuseram esse discurso da paranidade.
Como um certo recurso teórico eu fui ao Bourdieu, num texto em que ele levanta
alguns elementos que compõem essa idéia de construção da identidade regional.
(...) É na questão da valorização do tempo em detrimento do espaço, nessa questão
das identidades regionais, e pude perceber que no Paraná o tempo se sobrepunha ao
espaço, no sentido de que, para que se construísse essa identidade, no momento da
luta pela emancipação, era necessário negar o nosso passado ligado a São Paulo e
tentar construir naquela época um presente em que se pudesse valorizar os nossos
elementos locais. Em segundo lugar, também a partir de Bourdieu, analisei a questão
das fronteiras, da necessidade de se estabelecer fronteiras. Diante de uma autoridade
maior, que seria no momento o governo imperial, o Paraná deveria se afirmar como
território independente, vamos dizer, de certa forma se impondo ao governo imperial
e a São Paulo, à capitania e depois província de São Paulo. E, por último, o terceiro
elemento seria a necessidade que havia de que os membros, as pessoas que
pertencessem a esse território, se reconhecessem como tais e também pudessem
estabelecer uma visão única da sua identidade e uma visão idêntica da sua unidade.
No Paraná isso ainda era um pouco difícil devido à rivalidade que havia entre
Paranaguá e Curitiba pela liderança desse movimento. A partir dessas colocações,
então, eu tentei estabelecer quatro grandes momentos de afirmação da identidade
paranaense, de construção desse sentimento que eu chamei de paranidade. Em
primeiro lugar, o momento, claro, da emancipação, mas que foi antecedido por
uma relativamente longa luta. Recuando também até um determinado momento,
situei o início dessa construção em 1811, quando a Câmara de Paranaguá solicitou
ao príncipe regente D. João os foros de uma capitania independente. Logo depois,
em 1821, o Floriano Bento Viana aproveitou o momento do juramento das bases
da constituição elaboradas pela corte de Lisboa para fazer uma petição em que
novamente pedia a emancipação da capitania. Não havendo sucesso, as tentativas
prosseguiram. Há um fator aí que vai ser favorável a essa solicitação, como o professor
Ricardo já colocou, que é o momento da Revolução Farroupilha e da Revolução
Liberal em São Paulo, em 1842, que mostra a importância, de certa forma, a
importância de Curitiba como um nó de ligação entre o norte e o sul do país e
também com o estado vizinho, como diziam naquela época, o Paraguai. Depois
disso, em 1847, um comerciante de tropas, Francisco de Paula Silva Gomes, resolveu
fazer uma campanha em favor da emancipação, mandando imprimir no Rio de
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Janeiro declarações públicas comunicadas em manifestos em favor da criação da
nova província. Eu considero o texto do Paula Gomes, em que ele descreve em
detalhes as condições da comarca, como um dos textos fundadores dessa criação,
desse discurso em favor da identidade paranaense. Ele diz assim: “Tem a comarca
mais de 100 léguas de comprimento e 90 de largura, possuindo um dos mais
salubres climas do Brasil, com dilatados e pingues campos de pastoreio contendo
muitas invernadas. Contém igualmente grandes e férteis matas desertas, onde o
milho e o feijão produzem mais de 70 e às vezes 100 por cada um que se planta.
Quase todas as frutas da Europa também ali se dão bem e com abundância, não se
falando do chá e olhinho. Também nasce espontaneamente a erva-mate, com tanta
abundância que anualmente se exportam de 300 a 400 mil arrobas. Tem cópias de
excelentes pinhos e outras madeiras de construção. Acresce que por aquela comarca
se podem estabelecer as mais cômodas e curtas viagens de conveniente comunicação
com a República do Paraguai, nossa amiga.” No discurso de Paula Gomes já estão
estabelecidos os dois elementos básicos para a construção da identidade paranaense,
que são a terra e o clima. É um tipo de clima não tropical, mas muito característico
do Paraná. Enfim, depois de todas essas solicitações, como nós sabemos, é estabelecida
a nova província. Consegue-se a emancipação no momento em que o Brasil entrava
já em uma certa fase que nós poderíamos chamar de modernização, com a abolição
da escravidão, a lei de terra, no momento também em que o Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro incentivava a produção de textos regionalistas. Mas, apesar
disso, logo depois de estabelecida a comarca, apesar de todo o otimismo, grandes
dificuldades se colocaram. Dificuldades que já tinham sido previstas pelo regente
Diogo Antônio Feijó em 1843, quando ele apontara a precariedade das condições
da comarca, combatendo a pretensão de tão pequena povoação querer carregar as
despesas de uma administração independente. No entanto, com a abertura da Estrada
da Graciosa, com o desenvolvimento relativo da colônia, essas dificuldades foram
sendo em parte superadas, e para superá-las de uma forma mais efetiva o governo se
volta para dois novos eixos: a questão da população e a questão do estabelecimento
definitivo das fronteiras do Paraná. Então o segundo momento, que eu considero
importante para a formação desse discurso e dessa identidade paranaense, é o
momento do incentivo da política imigratória e dessa proposta da vinda de
imigrantes, que fossem homens saudáveis e braços para a lavoura etc. Dentro
dessa propaganda imigrantista, o jornal O Globo do Rio de Janeiro publicou uma
matéria sobre as possibilidades do Paraná como centro de atração de imigrantes.
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“Repetindo novamente, sendo que nenhum ensaio será feito nesse gênero, em
que a terra não fecundasse admiravelmente o grão e a haste nela plantado.” O
discurso continua em cima da valorização do clima e da terra, atraindo imigrantes,
mas com o advento da República de novo se coloca a questão das fronteiras, que
deveriam de certa forma estabelecer-se em cima de alguma realidade. Ao norte, a
questão tinha sido relativamente bem resolvida com São Paulo, mas ao sul o Paraná
herdou litígios de longa data, desde a capitania, depois os que a província de São
Paulo mantinha, primeiro com o Rio Grande do Sul e depois com Santa Catarina,
e aí temos o que todo mundo conhece, a questão do Contestado, em que o Paraná
de novo se empenha em uma propaganda muito ativa de todos os seus elementos
de valorização, inclusive em ocasiões festivas, de uma forma até bastante
interessante. Em 28 de junho de 1912, realizou-se em Curitiba, nos salões do
Cassino Curitibano, um banquete em homenagem ao Sr. Dr. Raul Darcanchy,
representante do Centro Paranaense, sediado no Rio de Janeiro, entidade que
buscava manter as tradições paranaenses naquela cidade. Então, nesse grande
banquete, o cardápio era um pot-pourri de produtos locais. O cardápio era o
seguinte: sopa à brasileira, camarões à Antonina, peixe à Paranaguá, surpresa ao
Centro Paranaense, churrasco à Campos Gerais, aspargos aos Arredores de Curitiba,
peru de Tamandaré, presunto do Barigüi, sobremesa: frutos e doces do Paraná.
Apesar de todas as festividades, o Paraná perdeu uma boa parte do seu território
para Santa Catarina, e no momento em que o deputado Cleto da Silva faz a sua
defesa, em 1916, na Assembléia Legislativa, explicando o porquê da derrota,
consegue ainda colocar mais um elemento a todos esses que já compunham esse
discurso. Ele diz o seguinte (bem, é o estilo da época): “O direito que temos
sobre esse território querido, berço de nossos filhos, onde nascemos nós e onde
repousam as cinzas de nossos antepassados, valorosos desbravadores que dele foram,
com ingentes sacrifícios quis o aventureiro audacioso, mancomunado com políticos
bastardos, assenhorar-se da terra por nós povoada e edificada.” Dessa forma, o
discurso do Cleto da Silva vem colocar um terceiro elemento para compor a trilogia
dessa construção da identidade paranaense, que é o homem. Então essa trilogia
vai ser composta pela terra, pelo clima e pelo homem, que é muito bem desenvolvida
posteriormente em vários textos do Romário Martins, de quem a Tarcisa já falou.
Vamos ler alguns textos de Romário Martins. São textos já conhecidos, mas que
não custa a gente repetir. “Nesse instante que passa de nossa história, em que se
completa 74 anos de nossa vida autônoma, nossa saudação à terra querida deve
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ser também ‘Bom dia, Paraná!’ ‘Bom dia, Paraná!’ deverá ser hoje nossa saudação
às nossas florestas e aos nossos campos. ‘Bom dia, Paraná!’, representada pelas
terras de toda espécie de cultura, a terra das mais variadas altitudes, desde as
gomeadas de três planaltos, onde esbarram as nuvens do céu, até as terras quentes
dos vales que repetem no clima temperado o ambiente do trópico. ‘Bom dia,
Paraná!’ seja o dia eterno da tua vida, cheio da esperança que por toda parte nos
acena, nas araucárias, por toda terra verdejante. ‘Bom dia, Paraná!’ no sorriso de
tuas crianças de hoje, as mais lindas crianças de todos os povos do mundo, os teus
homens eugênicos de amanhã que hão de fazer o progresso grandioso que está na
sua predestinação.” Então Romário Martins, como a figura de proa do movimento,
que eu considero a cristalização, um momento de cristalização da paranidade,
que seria o movimento paranista, que vai dominar grande parte da nossa
intelectualidade, dos nossos pintores, dos nossos poetas, durante as décadas de
20 e 30, entrando na década de 50. Eu não vou repetir aqui o texto do Romário
Martins, sobre quem é o paranista, “aquele que em terras do Paraná lavrou um
campo, vadeou uma floresta, lançou uma ponte, construiu uma máquina” etc.
etc. Então, na minha visão, o paranismo é um movimento que tem nas suas raízes
a paranidade, pois é o momento de concretização da paranidade, que vai prosseguir
no decorrer do século XX, como já meus colegas mostraram, e que vai retomar de
tempos em tempos o velho discurso. Por exemplo, na década de 50 ele foi retomado
pelo Bento Munhoz da Rocha, cujo discurso político dava ênfase ao surto de
progresso e o povoamento proveniente da cafeicultura. Para confirmar o seu
pensamento ele criou o slogan “O Brasil marcou encontro no Paraná”. Logo em
seguida, outros governantes lançaram suas campanhas: “Paraná, aqui se trabalha”,
“Paraná de todas as gentes”, “Paraná, um estado de amor pelo Brasil”, e assim
continua. E mesmo no momento mais recente, quando houve uma campanha
incitada pelo estado com a finalidade de manter o banco Bamerindus sob controle
local, foi desencadeada uma nova campanha, quando os jornais locais publicavam
reportagens em que se dizia que o sentimento paranista parecia falar mais alto.
Então, nesse momento tão recente ainda, mas permeado de idéias tão antigas,
ficam expressos os pensamentos e os sentimentos que acompanharam a longa
caminhada do Paraná pela via da construção da sua identidade.
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Irã Taborda Dudeque
(PUC-PR)

Boa noite. Bom, antes de mais nada eu gostaria de agradecer o convite e me
apresentar. E ainda esclarecer que eu vou falar mais sobre a visão, que todo esse
discurso acaba tendo uma produção artística, mais especificamente no caso da
arquitetura. Sou graduado em História pela Universidade Federal do Paraná, fui
aluno da professora Etelvina, depois fiz um curso também de graduação em
Arquitetura pela PUC, fiz mestrado na área de História da Arquitetura na USP e
na ocasião desenvolvi um trabalho justamente sobre a questão de como é que essa
criação de uma identidade acaba se refletindo na arquitetura. Acabou resultando
em um livro lançado há dois anos, chamado Espirais de madeira: uma história da
arquitetura de Curitiba, que está aqui na mão da professora Etelvina. Atualmente
estou fazendo doutorado na área de História do Urbanismo, sobre o urbanismo
de Curitiba. Além disso, sou também artista plástico. Eu não costumo trabalhar
com a arquitetura no sentido... trabalho com pesquisa e arquitetura, mas não
tenho escritório, porque eu não tenho paciência nenhuma para cliente pedindo
“eu quero uma sala assim ou assado”. Isso me irrita profundamente, então eu
trabalho com artes plásticas, então eu faço o que eu quero do jeito que eu quero.
Digo isso porque vou falar de uma questão que eu vou citar aqui, o momento que
eu vou trabalhar, até foi muito bom que eu tenha vindo na cola da professora
Etelvina, porque a questão que eu trabalhei no mestrado é justamente a partir dos
anos 20, entre os anos 20 e os anos 70, e o reflexo disso na arquitetura de Curitiba.
Ao longo desse trabalho e o que eu vou apresentar agora, existem, vocês vão ver,
certos equívocos cometidos por arquitetos ao tratar da questão histórica. Há vários
erros que cometeram, que acabaram gerando uma idéia, de uma suposta arquitetura
curitibana, uma arquitetura paranaense que não era nem curitibana e nem
paranaense. Existiram erros nesse caso, só que já de antemão vou defendendo isso
porque acho que erros historiográficos, acertos historiográficos, o arquiteto ou o
artista plástico não tem obrigação nenhuma de cometer acertos historiográficos,
isso aí é obrigação de historiador, de etimologista, de arqueólogo. O artista é
muito mais livre para trabalhar com esta carga histórica. Bom, então os dois
momentos que vou citar, especificamente, foram dois momentos em que se criou
uma idéia de arquitetura paranaense. Só para especificar, já um outro dado
importante é que, quando se fala em paranaense, trata-se, no caso, aí utilizando a
antiga definição do professor Ruy Wachowicz, do Paraná Tradicional e do Paraná
dos Campos Gerais ao litoral. A história é muito complicada até hoje, como em
todas as áreas é complicado trabalhar o Paraná como um todo. Nas artes, então, é
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extremamente complicado. Londrina, por exemplo, tem uma arquitetura sem
ligação com a de Curitiba, é ainda uma continuação da arquitetura paulista. Era
e é, tanto que até hoje todos os trabalhos desenvolvidos sobre a arquitetura de
Londrina estão sendo desenvolvidos em São Paulo. Para vocês terem uma idéia,
existe um trabalho que está sendo lançado agora, chamado Artigas e Cascaldi:
arquitetura em Londrina. Eram dois arquitetos, Artigas era nascido em Curitiba,
mas fez toda a carreira em São Paulo, e o livro vai estar sendo lançado lá na semana
que vem. Aqui em Curitiba não existe evento nenhum previsto para o lançamento
desse livro. Toda essa ligação, todas as pesquisas sobre a arquitetura paulista estão
até hoje sendo feitas na USP. Então existe essa separação. Quando eu estiver falando
dessa idéia da criação de uma arquitetura paranaense, é no caso o Paraná antigo.
Bom, eu parto então a minha história, que no caso é mais recente, dos anos 20,
chegando até os anos 60. Então nós vamos tentar situar esse início nos anos 20,
partindo do seguinte pressuposto: no final do século XIX existia, falando em
arquitetura, uma verdadeira guerra de estilos. Havia possibilidades de criar edifícios
arquitetônicos com os mais variados estilos. A palavra estilo em grego vem de uma
definição de colunata, ou seja, a parte externa de um edifício. Então você escolher
um estilo quer dizer o seguinte: você faz uma caixa, que vai ser a casca externa de
um edifício. Imaginemos por exemplo este espaço onde nós estamos situados. Em
termos arquitetônicos, isto aqui é uma caixa, uma caixa quadrada, e todo este
edifício aqui ao redor da quadra é uma sucessão de caixas, e ele como um todo,
apenas uma caixa. Não existe um pensamento espacial mais elaborado. Porém, se
nós estamos aqui dentro, isso aqui é uma caixa. A questão é qual o estilo que nós
vamos colocar na fachada, aqui fora. Havia no final do século XIX “n” estilos à
disposição. Até um dos tópicos mais populares da exposição internacional de
Paris de 1889 foi justamente a questão dos estilos para construir uma casa. Havia
estilo egípcio, persa, sírio, grego, etrusco, fenício, bizantino, romano, assírio, inca.
Você podia escolher, havia manuais com estas questões. Isso aqui vai acabar se
refletindo na arquitetura não apenas brasileira, nas primeiras três décadas do século
XX, mas na arquitetura latino-americana de modo geral. Como criar uma
arquitetura que não siga nenhum dos estilos europeus? Houve várias tentativas de
resolver isso. Como exemplo podem ser citadas, no caso brasileiro, colunas que
representavam palmeiras. Então a palmeira, um elemento brasileiro, se nós
colocarmos numa coluna, se nós pegássemos as colunas que estão nesse edifício e
trocássemos todas as colunas por palmeiras, pronto, está aí a arquitetura brasileira.
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Houve uma outra tentativa com a cerâmica marajoara. Então vários edifícios,
inclusive edifícios oficiais da República Velha (isso vem da República Velha e
entra ainda um pouco no Estado Novo), citavam a arquitetura marajoara. Aqueles
vasos, pegavam aqueles desenhos dos vasos e diziam: “Vejam, nós temos aqui um
conhecimento anônimo, um conhecimento imemorial, que pode ser utilizado,
trazido para os elementos decorativos da arquitetura.” Essa questão vai se
aproximando e chega aqui no Paraná. A nossa questão é, bom, marajoara nós não
somos, não tem nenhum marajoara aqui no Paraná; palmeiras não há aqui; como
é que nós poderíamos criar uma arquitetura que representasse essa grandeza
paranaense? E então o discurso todo se mistura com o paranismo, que foi citado
anteriormente. E como é que essa questão se fecha? O paranismo, se analisado
com um certo detalhe, me parece um regionalismo ao inverso. Não me parece
uma tentativa de diferenciação do homem paranaense, ao contrário, me parece
muito mais uma tentativa dos paranaenses de mostrar que tinham uma cultura
tão digna quanto os outros estados e que, portanto, poderiam fazer parte do
concerto da cultura brasileira. Eu cito isso a partir da leitura principalmente da
revista Ilustração paranaense, que insistia bastante nessas coisas, que nós temos
uma cultura. Mas, mais do que isso, no paranismo há uma tentativa de criar um
símbolo que identificasse todos os homens do Paraná. Que símbolo seria esse?
Nós não temos um grande literato, nós não temos uma grande data, nós não
temos uma grande história, nós não temos um grande poeta como Castro Alves,
nós não temos um grande literato como José de Alencar. O que nos sobra? Sobra
a natureza, quer dizer, é um discurso que acaba sendo muito triste no sentido de
que só nos tenha sobrado uma árvore e que ao longo das décadas nos coubesse
cultuar essa árvore e reverenciá-la. Inclusive esse trabalho foi mostrado em São
Paulo, apresentado na USP, e eles disseram: “Puxa, mas em Campos do Jordão
também tem muito pinheiro e nunca ninguém pensou em reverenciá-lo, tá lá e
faz parte da paisagem.” Houve uma leitura e eu tinha uma certa reverência (e
quem me deu esta pista foi até uma leitura que é pouco recomendada, que é o
Gustavo Corção). Tem uma passagem em um livro de moral e cívica do pensador
católico Gustavo Corção em que ele dizia que o ufanismo é um pensamento bocó
de alguém que ganhou uma vitória-régia em uma rifa. Então ele não tem nada
para falar e aí fala da vitória-régia, do pinheiro, do ipê. E sobrou-nos isso. Essa
questão na arquitetura vai aparecer a partir de um sujeito chamado João Turin.
Ele cria um elemento, no final da década de 20, que seria a chamada ordem
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paranista. Esta ordem paranista seria uma coluna (mais uma vez a coluna) que
repetiria o tronco e as pinhas de um pinheiro. Então bastava fazer isso e “Voilà,
aqui está a arquitetura paranaense”. Quer dizer, há um discurso que
arquitetonicamente tem muito pouco valor. É um discurso decorativo, substitui
casca. Bastaria nós dizermos “Vamos criar aqui um ambiente paranista”, encher
de colunas com pinhas e estaria resolvido. Todos nós entraríamos aqui em estado
de congraçamento com o Paraná. Foi criado isso nos anos 20 e essa discussão é
muito interessante porque atravessa a América Latina, como eu já havia falado
anteriormente. Mas ela existe em vários países da América Latina, não é uma
discussão nossa, particular. Talvez o país em que essa discussão tenha sido mais
intensa seja o México. No México, naquele momento, eles criaram uma arquitetura,
uma pesquisa frenética sobre as raízes das civilizações pré-colombianas. Então é o
momento em que na arquitetura internacional havia uma idéia de como criar
uma arquitetura americana, por exemplo. Então havia o discurso, ainda estava
meio confuso, mas havia naquele momento arquitetos brasileiros, por exemplo,
copiando elementos astecas e maias, como Flávio de Carvalho em São Paulo, sob
a argumentação de que aquilo não era uma arte européia e sim uma arte americana.
Então essa idéia aqui do João Turin, em Curitiba, aqui no Paraná, se insere dentro
disso. Ela é extremamente atualizada na discussão internacional, não é um exotismo
paranaense. O segundo momento dessa busca de uma arquitetura paranaense foi
nos anos 60, quando acabou acontecendo uma coisa muito curiosa. Como foi
dito pela professora aqui anteriormente, havia nos anos 20 uma certa recusa ao
imigrante. Então, quando o João Turim falava em arquitetura paranaense, falava
na possibilidade de criar uma arquitetura que repetisse o pinheiro e recriasse no
mármore. Nos anos 60, o discurso se transforma na busca da verdadeira arquitetura
curitibana ou na verdadeira arquitetura paranaense e chega-se, por vias da falta
absoluta de pesquisa, à conclusão de que as casas de madeira do Paraná, de Curitiba,
representavam essa verdadeira arquitetura. É uma construção que pode ser
esclarecida da seguinte maneira: a primeira ocasião em que isso aconteceu de uma
maneira clara foi em 1965, na inauguração de um conjunto habitacional da
COHAB em Curitiba, que se chamava conjunto Vila Nossa Senhora da Luz, na
Cidade Industrial. A idéia dos arquitetos da COHAB foi construir uma arquitetura
que representasse a legítima arquitetura paranaense. Para isso, foram feitos chalés
que, pela idéia deles, representariam a arquitetura dos poloneses, porque a
arquitetura de madeira é muito presente em Curitiba. Só que o que aconteceu na



52

verdade, se nós formos analisar o que aconteceu em 1920, nenhum deles fez
pesquisa, eles estavam ideando que aquilo seria arquitetura paranaense. No final
do século XIX, voltando àquela idéia das disputas de estilos, um dos estilos à
disposição e bastante famoso, bastante utilizado, era o chamado estilo franco-
suíço, de chalés com lambrequins. É muito fácil encontrar essas construções, seja
aqui em Curitiba... como, por exemplo, aqui perto da Carlos Gomes tem uma
casa cor-de-rosa, um chalé cor-de-rosa, que, aliás, entrando na genealogia
paranaense, é a casa do meu bisavô. Aquela casa foi construída em 1893, é uma
casa do João Lourenço Taborda Ribas, do chamado estilo franco-suíço, mas essas
construções não são específicas de Curitiba. Elas existem em Curitiba, Porto Alegre,
Manaus, Minas Gerais. Onde se estava construindo naquele momento, construiu-
se nesse estilo, e aí a história acaba sendo que em 1919 foi instituído um novo
código de posturas em Curitiba. Havia previsão de que as casas de madeira de
Curitiba... Curitiba foi dividida em três círculos concêntricos: no primeiro círculo,
que equivaleria ao centro, não poderiam ser construídas obras com fachada de
madeira; no segundo círculo, que estaria um pouco afastado, essas residências em
madeira seriam permitidas, desde que fossem seguidas algumas regrinhas que o
código de posturas de 1919 especificava para estas obras (ele dá o modelo do que
seria a casa: deveria ser afastada dos lados, das laterais, o recuo deveria ser de 10
metros e todas as abas deveriam ser revestidas com lambrequins, exceto as do
fundo), ou seja, as casas passam a ser construídas com lambrequins dentro de um
modelo do estilo franco-suíço por uma imposição legal do código de posturas de
1919, e todas as casas são construídas nesse estilo porque a lei obrigava. Só que
nos anos 60 esquece-se que havia uma lei e se diz “Ora, Curitiba tem tantas
construções assim com lambrequins.” Por quê? “Sei lá, vai ver que foi a influência
polonesa.” E, meio que sem especificação nenhuma, e por que não (...). Existiam
construções já de 1870 dos alemães com lambrequins, porque aí o problema é
que se criava uma confusão de que, bom, “Alemães existem em outras partes do
Brasil e nas outras partes não existem tantos lambrequins quanto tem aqui. Então
aqui tem bastante poloneses, ah, então só pode ser por causa dos poloneses.”
Então se fecha um constructo histórico extremamente vago e passa-se a divulgar
esse lambrequim como sendo a verdadeira arquitetura. É muito curioso reparar
nisso, por exemplo, numa cidade como Araucária. A gente chega lá e tem um
portal na colônia Tomaz Coelho com “n” lambrequins, uma imensa construção
cheia de lambrequins, supondo essa história comprada de que os poloneses foram
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os que trouxeram os lambrequins. É uma bobagem isso! É possível encontrar
lambrequins no baldaquino da Igreja de São Pedro em Roma, construído em
1620, e é difícil acreditar que tenha sido influência polonesa. Existem nas igrejas
barrocas de Minas Gerais, nos retábulos das igrejas, não é difícil achar um retábulo
com lambrequins, ao contrário, é difícil achar um retábulo que não tenha
lambrequim, e também é difícil acreditar nessa influência polonesa. Então o que
houve naquele momento foi uma imposição legal, só que, como eu falei antes, fica
aquela coisa... o Luís Fernando Pereira citava, na dissertação de mestrado dele
sobre o paranismo, que o Romário Martins tinha uma idéia de um certo pinheiro,
que eu não sei onde fica, que todos os alunos das escolas de Curitiba iam visitar e
que foi o pinheiro em que o imperador descansou. Depois de muito tempo que os
alunos foram lá, perguntaram para o Romário Martins: “Mas, escuta, por que é
esse pinheiro e não outro, como é que você sabe, qual a fonte que você utilizou?”
Então o Romário Martins teria respondido: “Ora, nenhuma, mas o pinheiro é tão
bonito!” A mesma coisa acabou acontecendo com esses lambrequins. Por que os
lambrequins são o símbolo do Paraná, dessa identidade paranaense e curitibana?
Qual a prova que vocês têm? “Ora, nenhuma, mas os lambrequins são tão bonitos!”
Acaba sendo um erro historiográfico, só que, quando eu faço uma crítica de um
erro historiográfico, faço um elogio de um acerto histórico, pois foi graças a essa
lenda pretensa sobre essa arquitetura que a mesma acabou sendo conservada. Porque
esse discurso, mesmo que errado nas suas bases historiográficas, permitiu que
ainda alguns dos exemplares dessa arquitetura existam, na medida em que nos
anos 50 havia uma campanha feroz, por exemplo, contra a arquitetura colonial.
Havia propagandas na imprensa dizendo que a arquitetura colonial deveria ser
destruída, então isso acabou sendo uma virtude, pois é, no fundo, um patrimônio.
Pode ser imposição legal mas nem por isso nós vamos destruir, é um patrimônio
que gerou obras interessantes e gerou uma tradição curitibana de saber trabalhar
com esses elementos, é por isso que eu digo que artistas não têm obrigação de
acertos historiográficos. Houve um erro historiográfico, houve um acerto histórico.
Então, nesse sentido, quando eu falo, a partir desse trabalho com a arquitetura,
tenho muita dúvida sobre a existência de uma identidade paranaense definida em
relação aos outros estados da federação, mas isso também não é um drama que
atinja só a nós. Hoje, acompanhando os trabalhos mais recentes sobre a produção
do barroco mineiro, por exemplo, os autores mineiros estão dizendo que não
existe um barroco mineiro, existe um barroco colonial. Isso é importante porque,
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se não houver identidade, uma identidade arquitetônica que possa nos diferenciar,
também não há alguma coisa vergonhosa. Não temos identidade porque no fundo
ninguém tem. Existe uma troca de informações muito intensa e essa troca hoje é
cada vez maior. Deixa de ser uma arquitetura que de fato tenha uma identidade
para produzir uma arquitetura que tenha qualidade. Não havendo identidade,
sobra-nos o quê? A memória, e isso é muito interessante de ser trabalhado. Os
grandes arquitetos, os grandes teóricos do chamado pós-modernismo
arquitetônico, recusam a idéia de que haja uma identidade, mas trabalham sim
com a memória. A memória é um acervo de conhecimentos que pode ser trabalhado
não de uma maneira dogmática, mas de uma maneira criativa. A diferença seria,
ao invés de você ter um corpo constituído... Vocês imaginem que são arquitetos e
querem construir uma casa. Existe essa memória. Um arquiteto reacionário, digamos
assim, tentaria chegar a um determinado modelo e diria alguma coisa do tipo “A
verdadeira arquitetura é a arquitetura dos anos 30. Vamos copiá-la de uma maneira
dogmática.” Então vão lá e reconstroem uma casa de madeira. O IPPUC, por
exemplo, tem uma pontinha disso. Se vocês forem lá no IPPUC, tem lá uma casa
de madeira que eles acharam, fazendo esse discurso de que “estamos encontrando
a verdadeira arquitetura”. Só que existe uma linha muito mais criativa que, ao
invés de tomar isso como um dogma, trata isso de uma maneira extremamente
criativa, irônica até. E eu cito aqui, no caso, só para encerrar, um arquiteto chamado
João Batista Vilanova Artigas, que é curitibano e que fez toda a carreira dele em
São Paulo. É um intelectual, foi professor da USP cassado pela ditadura. Hoje o
Artigas está para se tornar definitivamente o segundo arquiteto mais importante
do modernismo brasileiro, depois do Niemeyer. O Artigas, como curitibano,
estudou no Ginásio Paranaense e foi aluno do Romário Martins. Ele fez umas
obras e citava sempre o Romário Martins lá em São Paulo. Fez umas obras nas
quais tentava recriar essa arquitetura que tinha visto na sua infância, não como
uma coisa legítima, mas como uma memória. Então é um tratamento extremamente
plástico do lambrequim, que se transformava em placas nas residências. Ele fez
casas de concreto, por exemplo, com as tábuas colocadas na vertical. “São memórias
da minha infância. Não é um dogma, é uma criação livre em cima daquilo que eu
trago da terra curitibana, da terra paranaense.” Inclusive ele morou não só em
Curitiba, como morou no interior, em uma localidade chamada Teixeira Soares,
pois a mãe dele era professora. Levou isso para São Paulo e lá ele é reverenciado. Se
chegarem na USP e falarem mal do Artigas, é começo de briga. Então, nesse
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sentido é que eu defendo isso. Não tanto uma identidade, mas essa memória, do
que isso pode ser trabalhado numa arte e de uma maneira criativa, é extremamente
útil, extremamente interessante.

Renato Carneiro
(SEEC)

Antes de abrir a palavra a todos, eu gostaria de chamar o professor Magnus e o
professor Antonio César. Nós vamos fazer então o lançamento dessa coleção de
documentos paranaenses e em seguida passamos a palavra a quem dela quiser
fazer uso. Essa coleção de livros que estamos lançando, é uma edição conjunta
entre a Universidade, a Editora Quatro Ventos e a Secretaria da Cultura. Estamos
retomando alguns livros, alguns materiais antigos do século XVIII. Talvez vocês
pudessem falar um pouco deles, uma vez que trabalharam com a edição.

Magnus Roberto
de Mello Pereira
(UFPR)

Este conjunto agora de livros, não mais de revistas, retomam uma antiga idéia
que pessoas da Universidade Federal do Paraná, através do CEDOPE – Centro de
Documentação e Pesquisas de História dos Domínios Portugueses, vinculado ao
Departamento de História, junto com a Editora Quatro Ventos. É uma iniciativa
que a gente vinha tocando, pois desistimos dessa idéia de revista e passamos para
a idéia de coleção de fontes para a história do Paraná. Achamos como parceira a
Secretaria da Cultura, que se dispôs a levar a cabo junto com a gente a elaboração
de cinco volumes. Hoje nós estamos lançando três, em breve sairão os dois volumes
faltantes. Nós, por conta até da efeméride dos 150 anos da emancipação,
procuramos concentrar essas publicações em um período pré-emancipação, mas
nem tudo é assim, quer dizer, alguns dos materiais avançam para uma data um
pouco posterior. Esperamos que essa iniciativa tenha continuidade no futuro, que
encontremos possibilidade de manter essa parceria com a Secretaria da Cultura,
imaginando que este tipo de obra tem um sentido duradouro, quer dizer, nós não
estamos preocupados tanto com o conteúdo de análise, embora cada volume tenha
algum texto de apresentação etc., mas a tentativa de utilização dessas fontes, é
mais a idéia da socialização, da facilitação para o pesquisador, para que todos que
pesquisam a história do Paraná acessem fontes que de outra forma seria complicado,
dependeria de arquivos de São Paulo ou até mesmo daqui, manuscritos do século
XVIII com os quais nem todo mundo tem familiaridade. A idéia é que com isso a
gente preserve estas fontes. Mesmo que a gente não as preserve fisicamente, mas o
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conteúdo de muitas delas está assegurado e disponível a todos que se interessarem. Eu
queria agradecer particularmente à secretária Vera Mussi, por ter compreendido a
função desse tipo de publicação e por ter acolhido e feito essa parceria com a gente.

Wilson Pósnik
(SEEC)

Para nós e em nome da secretária, que teve que se ausentar para um outro evento
(isso faz parte da dinâmica de nossa agenda, se prolonga pelas noites, sábados e
domingos), para nós é uma satisfação muito grande estar lançando esse kit de
documentos históricos. Temos a certeza de que isso é o desencadeamento de uma
parceria cada vez mais consistente com as instituições de ensino superior e outros
parceiros que a gente vai encontrando pelo caminho. Aqui também vai o nosso
agradecimento aos palestrantes e às instituições parceiras de que fazem parte.

Renato Carneiro
(SEEC)

Essa coleção estará sendo distribuída a todas as bibliotecas públicas do estado do
Paraná e também para as bibliotecas das universidades. É um compromisso nosso
fazer com que esse material esteja disponível para aqueles que dele queiram fazer
uso. Muito obrigado. Vamos passar para as perguntas casuais, abrindo a palavra a
todos. Só peço àqueles que quiserem fazer uso da palavra, por favor, que se dirijam
ao microfone, para que a gente possa também ter gravadas estas questões.

1.ª pergunta
Algacyr Morgenstern

Eu residi muitos anos e trabalhei no Porto de Paranaguá. Quero cumprimentar o professor
Ricardo pela oportunidade que nos deu de reviver esses anos antigos e chamar a atenção
para alguns fatos aos quais estávamos alheios. Por exemplo, a rivalidade entre Paranaguá
e Santos. Nós em Paranaguá sempre tivemos em mente a rivalidade entre Paranaguá e
São Paulo, não com relação a Santos, uma vez que para nós foi uma novidade que se
apresenta, novo tema de estudo que vamos levar ao Instituto Histórico e Geográfico de
Paranaguá para que seja desenvolvido. Por outro lado, eu gostaria de saber qual a opinião
do professor no que se refere a alguns escritores que são verdadeiras lendas para nós,
como é o caso de Vicente Nascimento Júnior, a quem o professor não fez menção alguma,
por exemplo. Outro é Aníbal Ribeiro, que também é outra lenda entre nós. Manoel
Viana também é outro nome exemplar de Paranaguá. Estes foram os paranistas que nós
homenageamos até agora e acreditamos que agora e sempre. Então, com todo o respeito,
eu gostaria de conhecer a opinião do professor sobre esses nomes, por favor.
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Ricardo Costa de Oliveira
(SETI)

Eu procuro comprar tudo sobre o Paraná que encontro disponível também em
sebos e com muita tristeza algumas bibliotecas paranistas serem dispersas, como
a do próprio David Carneiro, aquela também do Guimarães, que foi para a
Austrália. Realmente Paranaguá é uma terra pródiga em escritores, em revistas,
em publicações. Até mesmo alguns anos atrás eu dei sorte e comprei uma coleção
com vários exemplares do Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá, com
textos muitos bons de vários desses autores. Mas é aquela grande tarefa que nós
temos, de sempre estar escrevendo sobre a história, a sociedade, a política do
Paraná. Eu adquiri dois tesouros também do David Carneiro, que eram duas
pastas de recortes feitas pelo Manoel Correia de Freitas, originais que ele recortava
sobre ele mesmo em jornais do Paraná, de Paranaguá, do Rio de Janeiro. Eu tenho
esse tesouro. E realmente é outra grande personalidade sobre a qual nós temos
que orientar alguma tese ou na História também. Então há tantos aí que sem
dúvida alguma nós temos sempre que ficar levantando criticamente, mostrando a
sua contribuição, a sua importância. Então agradeço a pergunta do senhor.
Realmente Paranaguá teve a grande sorte, a singularidade de ter tido Antonio
Vieira dos Santos e até estava vendo... ele se referia a Paranaguá como “a pátria e o
meu país”. É interessante que ele não se refere a uma idéia de Paraná como Paula
Soares ou outros da época, mas ele vê Paranaguá, quando a pessoa saía, como
“minha pátria, meu país”, ele que não era nascido lá. Então a gente tem muitas
singularidades aí. Agora, uma cidade que teve Antonio Vieira dos Santos, eu acho
que já tirou a sorte grande. Que alguém, para ter tido a paciência que ele teve e
todos os materiais de arquivo que não existem mais, essa nossa tendência de destruir
arquivos é uma coisa medonha... Toda a nossa história e os arquivos foram destruídos,
então a gente tem sempre que criar isso aí e investir e valorizar. Estou vendo aqui
também a Deise do Arquivo Público. A gente tem que investir, colocar no mais
elevado lugar da cultura, das ciências sociais, da história, os arquivos. E Paranaguá
é realmente uma tragédia, até as informações eclesiásticas que começam também
no final do século XVIII, 150 anos de acentos destruídos, toda a nossa história...
Então tudo isso aí, as raízes do Paraná. Obrigado pela questão.

Magnus Roberto
de Mello Pereira
(UFPR)

Eu, na minha trajetória de historiador, tenho vez em quando trombado com o
tema da identidade. Nunca pensei sistematicamente essa questão, mas acabei
fazendo algumas pequenas incursões. Uma das questões, por conta do estudo de
outros temas, me levou a isso. Primeiro a constatação desse discurso constante do
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vazio, da falta de identidade. Veja, isso me levou a formular uma hipótese muito
frágil que não tem maiores embasamentos em pesquisa, mas que seria a idéia,
primeiro, de uma falta de alternativas identitárias, trabalhando com essa noção
de que a identidade é sempre uma construção. No momento da emancipação,
digamos, a casa da identidade paulista era vetada por motivos óbvios, você estava
rompendo, embora isso não seja verdade... por exemplo, os goianos também são
resultado de um desmembramento, só que talvez um processo mais antigo e menos
traumático, talvez, os goianos teriam assumido aquela idéia do filho do bandeirante.
Mas a nossa elite não quis fazer isso naquele momento e não quis também assumir
uma outra faceta, que seria aquela dos costumes populares etc., que na altura se
aproximavam muito do que hoje a gente chama de gauchismo, todas as coisas da
dança, da música, do vestuário etc. eram muito semelhantes às do Rio Grande do
Sul. Por algum motivo esta faceta da identidade poderia ter sido o mote para a
construção da identidade, mas isso foi rejeitado desde aquele momento. Veja, na
falta desses estereótipos possíveis, a partir até de um levantamento demográfico
etc., como alguns de vocês apontaram essa idéia do vazio, da construção do futuro
da modernidade, acabou sendo, quando a gente fala da ausência de identidade,
na realidade a gente está falando de uma afirmação de identidade. A nossa
identidade não está calcada nesse passadismo, nessas coisas, e sim nessa construção
de uma coisa do futuro, de uma modernidade etc. Eu jogo a questão em genérico,
quem quiser se sentir à vontade para conversar um pouquinho sobre fique à vontade.

Irã Taborda Dudeque
(PUC-PR)

Isso é muito interessante, essa identidade do futuro, que na pressa aqui de apenas
20 minutos não foi possível citar. O que acaba concorrendo, por exemplo, para que
o maior nome da arquitetura moderna seja o Oscar Niemeyer. Nos anos 20 e 30 a
questão era como criar uma arquitetura nacional e tentou-se alguns engendros meio
artificiais, como o neocolonial. Vamos tentar restabelecer as glórias da arquitetura
colonial brasileira, e essa discussão também era uma discussão internacional. No
caso, mais uma vez eu cito o México, que é um grande exemplo nesse caso. Surgiu
um arquiteto chamado Luis Barragán, que é um pouco posterior, mas é um sujeito
cuja vida foi um fracasso só. Ele viveu de fracasso em fracasso, mas acabou sendo o
arquiteto mais influente da arquitetura mexicana como um todo, porque tinha
umas idéias como, por exemplo, ao invés de citar e copiar formas astecas ou de
qualquer civilização, citava textos, questões como o silêncio metafísico da cultura
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asteca. Então tentava recriar isso, por exemplo, num maluco e dispendioso jardim
de pedras que ele criou, que era para ser um investimento comercial e acabou sendo
um fracasso. Mas aquele discurso influenciou imensamente a idéia de buscar depois
uma arquitetura que fosse a criação de espaços que representassem esse silêncio
metafísico asteca. Era a idéia de criar uma arquitetura atualizada com as vertentes
internacionais, mas que ao mesmo tempo tivesse na sua formação não dados
folclóricos, não uma macumba para turista, como Oswald diria aqui, mas sim uma
construção artística muito mais elaborada. Isso acaba representando a construção
que é feita, e pode ser completamente criticada. (e já foi criticada pelo historiador
Marcelo Culpi, de Londrina), sobre a construção da arquitetura moderna brasileira
também como esse símbolo da idéia de o que representa essa nossa arquitetura. É a
idéia de uma liberdade edênica, edênica e adâmica. Adão criou as palavras do nada,
ele ia dando nome para as coisas. E o Niemeyer da mesma maneira ia criando as
formas do nada, representando essas formas. O que representam essas suas curvas?
Representam as montanhas, as bundas das mulheres que estão aqui... Os textos dele
usam esses termos, as curvas da mulher amada, por exemplo. Então fecha-se um
discurso de que nós temos uma imensa liberdade, mas ao mesmo tempo uma ligação
profunda, uma ligação atualizada com o que está sendo produzido nos grandes centros.
Então essa identidade deixa de ser uma coisa pro passado e passa a ser alguma coisa
pro futuro. Eu particularmente achei que nós temos divergências nisso, mas eu defendo
essa idéia. Essa identidade que está sendo criada e vai ser criada para o futuro, não que
nós vamos nos pregar a elementos dogmáticos.

Eu acho, Magnus, que essa questão da terra do futuro tem uma constante
reiteração. Quando eu fui fazer a minha pesquisa... No fundo essa é uma questão
que me incomodava, e eu diria que não consegui respondê-la plenamente, na
medida em que eu trabalho um período. Quando você pega as obras lá no início,
na segunda metade do século XIX, está presente esse Paraná que virá a ser, ou esse
vir-a-ser. Depois, na República Velha, tem um Paraná que virá a ser. Tem no
período desenvolvimentista, e de certa forma a gente vai encontrar esse discurso
presente ainda nos discursos dos governantes hoje. Eu fico pensando sobre o que
é essa idéia da terra do futuro, ou seja, de onde parte nossa identidade. Na minha
pesquisa, localizo essa marca inicial, que eu diria que não é inicial porque o próprio
trabalho do Ricardo mostra que a questão é anterior, a própria Etelvina mostra

Maria Tarcisa Silva Bega
(UFPR)
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isso. Mas no período da República Velha, nós temos que construir essa identidade
paranaense, que é uma identidade que a elite paranaense está construindo, e me
parece que isso só vai aparecer nos momentos de construção da identidade. São os
momentos de crise, ou seja, esse bandeirante helênico que estou chamando aqui
vai ser construído já no período da crise na economia do mate, num momento em
que os imigrantes estão chegando, e todo o modelo, o status quo de uma elite
dirigente de origem luso-brasileira, está sendo colocado em xeque. Então aí temos
de dizer quem somos, porque isso não está dado. Se a gente for pensar, os outros
momentos são momentos de crise. Então esse discurso da terra do futuro, se a
gente pensar o que foi o período da redemocratização e que de novo você tem de
colocar o Paraná no meio de uma guerra fiscal, isso, aquilo e aquele outro, você vai
construir um discurso. E dá pra fazer um paralelo entre esse bandeirante helênico
lá da República Velha, com todos os desvarios que possa ter aí, com aquele homem
que foi construído. E eu quero lembrar uma imagem que a propaganda mostrou
nos anos 90, de que “no Paraná se faz melhor”, lembram? O Paraná da terra do
futuro, do governo do Paulo Pimentel, depois no governo Jaime Lerner. “No
Paraná se faz melhor, aqui tudo é diferente.” Essas marcas são sempre de momentos
em que se tem uma crise de caráter econômico, uma crise na hegemonia. Talvez
um dos elementos que a gente tenha de regularidade, se formos pensar do ponto
de vista teórico, é que no momento de crise busca-se então dizer quem somos
porque, quando não estamos em crise, não precisamos dizer quem somos, porque
somos nacionais e isso basta. Talvez essa seja uma hipótese para pesquisa. Eu não
estou te respondendo, estou pensando junto com você. Eu não tenho uma resposta,
mas o que é interessante é que esse discurso da terra do futuro, se pego uma obra
do Rocha Pombo, está lá; pego uma obra do Nestor Vítor e está lá; e pego um
discurso do Lerner quando ele está construindo, na segunda gestão da prefeitura,
que é o momento de maior criação e que aparece menos do ponto de vista do
marketing, há também um discurso de um futuro. Então que reiteração é essa,
desse futuro que nunca chega? Eu acho que essa é uma questão. Talvez a nossa
identidade seja a identidade da eterna busca, não sei. Não sei qual é o mito aí. Eu
não sou especialista em mitologia, mas talvez a gente ache um grego aí para dizer
qual é o nosso complexo.
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Ricardo Costa de Oliveira
(SETI)

Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o Magnus pela publicação, também o
Antonio César, que acho que já saiu. É muito importante esse tipo de documento
sobre o Paraná, parabéns para todo o grupo e obrigado. Temos mais é que agradecê-
los por esse material. Acho que a questão da identidade coletiva, como da
individual, é uma invenção de cada dia. Acho que cada pessoa tem que estar
constantemente se reinventando, assim como os grupos sociais, assim como as
grandes conjunturas, os momentos históricos. E o Paraná, em termos de uma
operação política que inventou uma identidade com extremo sucesso... porque
conseguir se separar da Província de São Paulo foi uma operação política
extremamente bem-sucedida e que mostrava, é claro, uma disputa fiscal, uma
disputa econômica, uma disputa ideológica, uma disputa cultural. Ainda hoje
em dia, nós aqui no Paraná temos uma série de rivalidades com São Paulo, e
aquela geração conseguiu uma vitória política que cria uma nova unidade no
aparelho regional do estado, o que é um fenômeno quase único. E é claro que
também no Brasil, antes a gente teve a Capitania de Paranaguá, nós tivemos a
criação da ouvidoria, da comarca, e isso aí é uma constante reinvenção. Agora
temos que ver sempre qual é o sentido político em cada momento. Por exemplo,
os partidos políticos no Paraná têm que ter uma identidade, o PMDB no Paraná
não é igual ao PMDB no Rio Grande do Sul, em São Paulo... Ele tem que procurar
a sua identidade, criar léxicos, criar conceitos, criar um imaginário, criar um
discurso, e assim sucessivamente. Até vendo aquela publicação da Biblioteca
Nacional, Nossa História, tem uma entrevista lá com o Evaldo Cabral de Mello, e
ele fala exatamente das mágoas pernambucanas em relação ao estado nacional, ao
centro, ao Rio de Janeiro. Pois o Rio de Janeiro, na construção do Império, derrota
Pernambuco várias vezes. Para quem ainda não leu a entrevista, eu recomendo. Já
o Paraná, só teria que falar bem do estado central, antes do Rio de Janeiro, da
Corte, depois também de Brasília, pois o Paraná conseguiu a sua emancipação, a
sua existência é devida a um arranjo positivo com as elites do centro. Quem
ajudou a criar o Paraná foi a elite do partido conservador, todos que estudam a
história do Paraná sabem. O Caxias, o Paraná, o Visconde de Uruguai, o próprio
imperador teria visto com simpatia, porque quem controlasse a geopolítica desse
território controlaria São Paulo e o Rio Grande do Sul, e logo controlaria qualquer
embate militar como houve nos últimos 150 anos. Agora a identidade é aquilo,
pode ser que daqui a 50/100 anos, as pessoas procurem apontar outros traços.
(...) Elite política diretamente vinculada com o bandeirantismo paulista, como
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vários segmentos aqui do Paraná. Se a gente observar o deputado federal mais
votado, Afonso Camargo, o presidente da FIEP, Rocha Loures, e muitas pessoas
que estão por aqui em cargos de poder descendem do casal do século XVIII, o
capitão João Carvalho de Assunção e Maria Bueno da Rocha. Maria Bueno da
Rocha era trineta do Amador, o aclamado, e o capitão João Carvalho de Assunção
era também neto de Mateus Martins Leme, e essa gente continua no poder,
influente etc. Em São Paulo a gente já não tem isso, há uma rotatividade muito
maior, que mostra que a criação do estado do Paraná também amplia a permanência
de setores tradicionais.

Eu gostei muito da idéia de vazio que o Irã já tinha apontado e que logicamente
também estava embutida na minha reflexão, mas ainda não estava bem
concretizada, como o Magnus colocou agora. Realmente, já comentei que quando
me foi colocado que poderia haver alguma coisa mais ampla que paranismo, uma
paranidade, como historiadora mais ou menos à moda antiga eu fui direto à
documentação e foi ela que me forneceu os dados, no sentido de que havia essa
busca em cima de alguma coisa que não existia e que tinha que ser construída,
que tinha que ter continuidade. Em cada momento que eu pesquisava, de repente
aparecia a retomada do discurso, às vezes sobre outras bases, acrescentando
elementos, tirando outros, e isso vem, como já foi comentado pela Tarcisa e pelo
Ricardo, até os nossos dias. Eu agradeço essa contribuição da idéia do vazio e vou
refletir mais um pouco em cima disso.

Etelvina Trindade
(UTP)

É o seguinte: eu não sou historiador, mas gostaria de ver explorada uma questão,
se o Paraná caminha no ritmo do resto do país ou não, porque em muitos momentos
já ouvi falar na questão do desenvolvimento urbano-industrial do Paraná, aliás,
do Paraná Tradicional, que guardaria mais paralelo com a Argentina do que com o
resto do país. O processo da industrialização, o processo da urbanização do Paraná
Tradicional – Curitiba e adjacências – teria uma relação muito maior com o ritmo
de desenvolvimento da Argentina do que de São Paulo. O Paraná era urbano-
industrial antes de São Paulo, talvez, com aqueles engenhos de mate no centro da
cidade e, como eu disse, posso estar cometendo impropriedades por não ser
historiador. Outra questão é a do Paraná como anteparo. Eu estava no glorioso

2.ª intervenção
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Exército Brasileiro em 1964 e via as tropas de São Paulo virem para ficar hospedadas
no Colégio Militar. Vamos dizer assim, grandes tratores de lagarta puxando canhões
de 155 milímetros, muitas das lagartas se desmantelavam no asfalto da BR-116,
então a cada 10/15 quilômetros tinha daqueles tratores que puxam canhões de
156 milímetros, estavam desmontados no caminho. Mas, afinal, vieram até aqui,
ficaram hospedados no Colégio Militar, eram as tropas do interior de São Paulo,
e o Paraná de alguma forma estava no meio dessa história, aquela história da rede
da legalidade, do Brizola. E nessa contradição entre, quer dizer, o Paraná tem sido
uma espécie de anteparo nesses processos, está no caminho dessas coisas, desses
processos históricos. Eu colocaria essas duas questões. Existe essa contradição entre
o processo de desenvolvimento do Paraná e o processo de desenvolvimento do
resto do país?

Eu acho que o Paraná é muito heterogêneo. O governo atual lançou o Atlas de
Índice do Desenvolvimento Humano e muitos ficaram surpresos de que o Paraná
apresenta várias regiões com grande carência, com grande nível de pobreza.
Principalmente onde o Paraná se articulou mal. Nós temos o Paraná Tradicional,
o norte do Paraná e o sudoeste e os pontos de junção, até pelo próprio relevo, que
é um relevo difícil e escarpado, onde o Paraná Tradicional pára, não avança. Por
exemplo, o Vale do Tibagi, a região do Paraná Central, são municípios com
baixíssimos IDH. Agora, de outro lado, se a gente analisa Curitiba, encontramos
um crescimento econômico fabuloso, em nível nacional é fabuloso. Curitiba não
é o retrato de todo o Paraná. Agora, se nós analisamos municípios do alto do Vale
da Ribeira, da região central – Cerro Azul, Doutor Ulisses, Ortigueira – a gente
vê realmente uma história muito problemática, uma história de fracassos, de
carências, e tudo isso também tem que ser visto. Mas o Paraná, eu acredito que
apesar de uma certa ideologia, tendo o governo passado, em que as coisas andavam
bem, apresenta importantes contradições, importantes problemas, nos quais nós
temos que prestar muita atenção para superarmos, mas o fato é o seguinte: o
Paraná, em um grande embate nacional nos últimos 150 anos, fica fora do centro
de poder que vence. Eu escrevi isso no meu livro em 2000 e daí também o pessoal
veio e disse “Pô, o professor Ricardo de certa maneira adivinhou que o Paraná
continuaria ligado ao centro de poder.” Porque em 2000, até antes da eleição,
quem diria que o Lula, o Partido dos Trabalhadores, venceria a eleição aqui? Agora

Ricardo Costa de Oliveira
(SETI)
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vence a eleição, vence a eleição porque vence a eleição federal, uma coisa
extremamente importante. É então que a gente percebe como isso tem também
um relacionamento político desde as origens do Paraná, que o Paraná foi criado
dessa maneira, tem uma relação com o Estado central, com a União, com a
Federação, que é específica. Já o Rio Grande do Sul, geralmente é o contrário, está
sempre do outro lado. Se a gente perceber, é aquela síndrome de periferia rebelde
adversa. Tanto que na minissérie “A casa das sete mulheres” eu torcia pelos imperiais.
Eu, que fui educado em instituições federais, para mim farrapo...

Maria Tarcisa Silva Bega
(UFPR)

Eu não sou estrategista militar como o Ricardo, mas acho o seguinte: tem um
primeiro momento, eu trabalhei um pouco na minha tese sobre esse período, da
economia e sociedade paranaense na segunda metade do século XIX, e aí é muito
claro que do ponto de vista da economia o Paraná realmente tem uma integração
que eu chamo na diagonal, não é uma integração em linha, como você vai ter em
São Paulo, Minas e outros. Por conta da produção ervateira, que vai dar uma
conformação, um certo urbano mais industrial, um pouco diferente porque não
apoiado numa estrutura escravocrata. Não porque ela não tenha havido, mas por
ela já ter sido vendida. Nesse período, o que nós temos de escravos no momento
da emancipação é um número residual, mesmo para o tamanho pequeno da
população paranaense. E a própria produção da erva-mate não é uma produção
na mesma linha da cana-de-açúcar e outras, que vão exigir uma divisão do trabalho
tão complexa. Então eu acho que tem uma integração econômica que é diferente
e nesse momento há uma aproximação do ponto de vista econômico e cultural
com os países platinos, podemos falar com o Uruguai e a Argentina, mas acho que
isso é a marca de um período. Eu não transporia isso para a situação atual. Pensando
na atualidade, pensando como alguém que trabalha com a temática urbana, eu
acho que o Paraná caminha para uma homogeneidade nacional, ou seja, os
problemas do Paraná, os seus desenhos de cidade, a sua forma de organização da
economia e das relações com a sociedade, cada vez mais apresenta uma
indiferenciação em relação ao resto do Brasil. Acho que se isso foi uma marca da
história, é a marca de um passado que hoje a integração econômica não permite
mais. Se a gente pegar as nossas metrópoles, a região metropolitana e um eixo de
conurbação no norte do Paraná e outro do oeste, elas não apresentam grandes
diferenças, a não ser no caso do oeste, pelo fato de ser região de fronteira, mas no
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resto acho que nós ficamos buscando as diferenças sem perceber o que temos de
semelhança. Então eu não acredito nessa diferenciação. Acho que podemos ter
práticas políticas, traços culturais, a questão das localidades existem, mas no núcleo
duro nós somos cada vez mais homogêneos. Esta é a leitura que eu faço hoje.

Irã Taborda Dudeque
(PUC-PR)

Essa reflexão seria interessante. Estou estudando hoje no doutorado a história da
urbanização de Curitiba, muito mais que a história do urbanismo. Num primeiro
momento, há essa imagem de que Curitiba tem grandes diferenças históricas, no
que se refere à sua urbanização, em relação a outras localidades do Brasil. Hoje
tenho muito claro que não, que o que está acontecendo nas discussões de Curitiba,
e nisso eu me apoio muito no Magnus, nos seus trabalhos anteriores, da revista
Monumenta, eles discutem que, nos vários momentos, o que está acontecendo em
Curitiba está acontecendo no Brasil. Inclusive fiz uma disciplina que é um grande
levantamento histórico do urbanismo no Brasil, eu fiz na USP, e era muito curioso
observar que, no momento, por exemplo, que em Curitiba existe o Código de
Postura de 1895, em “n” outras capitais há códigos de postura sendo feitos, ou em
1894 ou 97, mas naquela conjuntura... Depois tem um outro código de posturas
em 1919 em Curitiba, e em “n” outras cidades. Em 1941/1943 há o Plano Agache
aqui, então é uma lavada, existem mais de uma dezena de cidades no Brasil fazendo
planos naquele momento, inclusive planos muitos parecidos um com o outro,
com o Agache, o do Rio de Janeiro é um pouquinho anterior, em Recife, por
exemplo, sendo um extremamente semelhante ao outro... Em 1965, na conjuntura
dessa industrialização, a maneira como se coloca aqui é a mesma de Recife. Em 66
é feito o último plano de urbanismo de Curitiba, também é o momento de “n”
planos, inclusive de 65 a 70 foi o recorde de todos os tempos, graças a uma
política do governo federal. O que existe de exótico no caso de Curitiba a partir de
66 é que o plano é aplicado, porque existiam muitos, inclusive é curioso trabalhar
com essas pessoas que fizeram planos, professores de São Paulo, por exemplo, que
estavam fazendo planos em Roraima, no Amapá... Eles hoje fazem uma autocrítica,
dizendo “a gente ia lá e não sabia nada, ficava uma semana na cidade e dizia que
ela, nos próximos 30 anos, seria assim”, é uma coisa extremamente confusa. O que
existe de exótico aqui nesse caso é a aplicação de um plano a partir do final dos
anos 70. Existe uma certa tendência de achar que há uma oposição radical entre as
gestões do Lerner e do Raiz, e depois do Fruet e do Requião. Eu não acredito
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nisso. Há uma complementação, inclusive os arquitetos que cuidavam desse plano
eram pessoas que estavam ligadas ao mesmo grupo e depois apresentaram
divergências, o que é muito bom para a cidade. Então, nesse caso, a história
curitibana é do paranaense pari passu, não só daqui como de outras localidades
também.

Renato Carneiro
(SEEC)

Dado o avançado da hora e sabendo que nós poderíamos continuar essa discussão
durante muito tempo, aproveito para convidar a todos para a continuação dessa
discussão, quando trataremos amanhã, aqui neste mesmo auditório, do tema
“Paraná Urbano”. Já que entramos nele, continuaremos. Vamos só dar uma pausa
para poder pensar melhor durante a noite, então amanhã retomamos. Amanhã,
quarta-feira, “Paraná Urbano”, neste auditório, Brasílio Itiberê; na quinta e na
sexta-feira teremos, no auditório Thomas Morus, da PUC, mesa-redonda sobre o
“Paraná Rural”; e terminaremos na sexta-feira, com o “Paraná Político”. Eu gostaria
de, em nome da Secretaria da Cultura, agradecer a presença de todos e dar por
encerrada essa sessão. Muito obrigado e boa noite.
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PARANÁ URBANO

Auditório Brasílio Itiberê/SEEC
Rua Ébano Pereira, 240, Centro
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Boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite e elogiar a iniciativa das duas
Secretarias, a da Cultura e a da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em promover
esse seminário. E mais ainda, elogiar a iniciativa de preservar a memória técnica
desse simpósio, desse evento, através de publicação, que, independentemente de
ser meio analógica ou digital, é uma maneira de se preservar no mínimo quanto
referência futura o que se pensava, o que se refletia a respeito da nossa cidade no
ano de 2003. Bom, provavelmente o convite derivou das duas publicações que eu
realizei nos últimos anos sobre a questão da urbanização no Paraná. No ano de
2000, o livro Curitiba: mito, mensagem e modelo, e em 2002, como iniciativa da
Secretaria Estadual de Educação, Urbanização e industrialização no Paraná, parte
de uma coleção de estudos introdutórios do estado do Paraná que foi patrocinada
por essa Secretaria. Paralelamente, tive a oportunidade de orientar diversos
estudantes, tanto da História como do Doutorado em Meio Ambiente da
Universidade Federal do Paraná, que também, de maneira ou de outra, se envolviam
com as questões propriamente urbanas, e ainda mantenho, apesar de ter havido
alguma reorientação nos meus interesses de pesquisa, ainda mantenho orientação
em nível de pós-graduação, tanto no mestrado como no doutorado, dos
interessados em História Urbana. É importante que se diga que já houve um
Departamento de História, uma linha de pesquisa em nível de pós-graduação
dedicada à História Urbana, mas com a gradativa redução do nosso corpo discente
ela teve que ser extinta em proveito do funcionamento apenas em duas linhas de
pesquisa, que são as que nós mantemos até hoje. Bom, com relação ao tema do
simpósio, a questão do Paraná Urbano, eu reputo esse simpósio aqui, se não o
mais importante dessa série, certamente um dos mais importantes. O Paraná, da
mesma maneira que o Brasil, é e tende a ser cada vez mais urbano, e no quadro da
rede de cidades paranaenses, a importância de Curitiba, em vez de se tornar relativa
ou, no limite, até diminuir, tende a se acentuar. Houve muita informação atualizada
desde que eu publiquei esses dois livros, mas as tendências que eu já contava
naquela época não sofreram a solução de continuidade. São tendências bem
conhecidas e bem estabelecidas. Há progressiva diminuição dos municípios
pequenos e micros e, é importante lembrar, o Paraná, da mesma maneira que o
Brasil, padeceu do processo prolongado de divisão exagerada e desmembramento
exagerado de municípios. Estamos hoje com 399, se é que não foi criado mais
nenhum, e nem todos eles são viáveis. Uma das coisas que a gente não incorporou
nessas publicações às quais eu fiz referência, é importante também a gente ter

Dennison de Oliveira
(UFPR)
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consideração aos presentes, inclusive para ouvir a experiência de cada um, diz
respeito aos efeitos da recente adoção, não é tão recente mas vai fazer uma década,
neoliberal, dos efeitos dessas políticas neoliberais sobre o quadro e a rede de cidades.
Se a gente tem uma tendência firmemente estabelecida no sentido do esvaziamento
dos pequenos e micros municípios, uma tendência também estabelecida no
sentindo do crescimento dos grandes centros urbanos, é importante que se pergunte
que efeitos, que instrumentos jurídicos como, por exemplo, a Lei de
Responsabilidade Fiscal, exerce ou afeta esses municípios, em particular no Paraná.
Então, eu só queria deixar claro para os colegas que compõem a mesa e também
para o auditório que, em que pese o interesse que sempre houve em diferentes
dimensões pelos departamentos da nossa universidade e das outras pelas questões
urbanas, o objeto – espaço urbano – é de uma mutabilidade espantosa e isso
pensando-se apenas nas questões afetas a demografia e economia, que é aquilo de
que eu acho que entendo um pouquinho melhor, para não mencionar as questões
afetas à cultura propriamente dita. Mas enfim, pensando nesse quadro, que é um
quadro de tendências que não tende a se alterar tão cedo, quer dizer, você tem um
número muito reduzido de grandes municípios que concentram a maior parte da
arrecadação e da população e do colégio eleitoral, uma vasta coleção de municípios
que no limite só tem inviáveis. Já se fala sério em se refundir ou se reagrupar
municípios que se desmembraram. Uma pergunta que a gente pode colocar e
para a qual eu não tenho a resposta, absolutamente – é mais uma das urgências
que a gente tem no nosso esforço de pesquisa – se eu justamente tentar perceber
que tendências nocivas, o que a gente reputa como negativas, vão derivar do grande
inchaço de Curitiba e talvez da Região Metropolitana de Londrina e Paranaguá,
mas não se tem muita certeza se esses aí vale a pena incluir, mas Curitiba já é um
problema, e ao mesmo tempo, como essas tendências vão interagir com o padrão
de atuação propriamente político. Então temos que pensar na votação do orçamento
e naquilo que evidentemente chamamos de as bases eleitorais dos deputados
estaduais e dos vereadores, isso em nível propriamente municipal. Então o que a
gente tem para o futuro aqui do Paraná são algumas poucas certezas e todas elas
muito ruins, a começar pelo esvaziamento das zonas rurais e dos pequenos
municípios, as regiões metropolitanas, que já são grandes, vão continuar inchando,
e isso vai ter um efeito político muito curioso, que é o de torná-las, de configurá-
las, como os nossos maiores colégios eleitorais, e aí a gente tem todo um padrão
de atividade política. Podemos especular ou elencar aí temas relevantes de pesquisa.
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Do meu ponto de vista, acho que, independentemente de como evoluam as
transformações urbanas no Paraná contemporâneo, daqui para a frente, nesse século
XXI, tenho a sensação de que temos um padrão de política urbana estabelecida
no Paraná que não difere muito do resto do Brasil e também da própria vinculação
que existe entre essa política urbana e a rural. São coisas que não são propriamente
específicas do nosso estado. No que diz respeito a essa metodologia que eu adoto,
acho que a gente deve sempre pensar a política a partir da sua interface propriamente
econômica. Temos sempre que pensar, na medida do possível, com um tipo de
raciocínio pautado em algum grau pela economia política e por que não também
pelo próprio materialismo histórico, porque, apesar de todas as transformações
extraordinárias que ocorreram nos paradigmas das ciências humanas, é difícil deixar
de reconhecer que mesmo hoje, em pleno século XXI, a gente possa deixar de ter
sido filho intelectual, em algum grau, de Marx, a quem eu carinhosamente chamo
de “o barbudinho judeu”, por mais que tenham sido criticadas e contestadas as
contribuições dele. Em particular, a sua teoria da revolução, que se revelou bastante
falha ou talvez até totalmente fracassada. É difícil deixar de reconhecer que o
raciocínio dialético e a própria compreensão do materialismo histórico sobre o
processo de transformação, para não mencionar a teoria da sociedade dividida em
classes, são aquisições permanentes, são coisas que estão aí até hoje e tendem a
ficar mais um bom tempo, a despeito das críticas, das transformações no nosso
campo de trabalho intelectual a que a gente tem assistido. Partindo deste ponto
de vista, que foi o adotado nessa minha tentativa de interpretar Curitiba a partir
sempre do fato de que ela é uma sociedade, é uma cidade capitalista e tem que ser
entendida como uma cidade que é habitada por diferentes classes sociais e por
diferentes interesses sociais, e que qualquer política urbana fatalmente iria ser
afetada em algum grau por esses interesses econômicos estabelecidos na cidade,
que também estão estabelecidos em qualquer cidade propriamente capitalista. A
cidade capitalista tem donos, tudo nela tem dono, em Curitiba até mais que a
média. Até os pontos de ônibus agora têm donos, os donos do espaço de publicidade
também nos pontos de ônibus, esse processo vai se intensificar bastante em
Curitiba. Então, como é que esses interesses estabelecidos na economia capitalista
urbana foram afetados ou tentaram afetar inversamente o processo de planejamento
urbano em Curitiba? Foi com base nessa pergunta que eu conduzi essa investigação,
que resultou numa tese de doutorado e eventualmente foi publicada em um livro
pela Editora da UFPR. As conclusões desse trabalho, é importante que se diga,
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hoje estão amplamente superadas. Houve extraordinárias transformações na
propriedade da terra, no transporte coletivo, nos serviços públicos urbanos, nas
concessões dos serviços públicos, de maneira que os grupos de interesse que eu
descrevo nesse livro a que me refiro ainda servem como ponto de partida para
várias investigações que podem ser produtivas. Mas, em princípio, as contribuições
deles estão superadas, porém o método que foi adotado nesse livro eu reputo
ainda como inteiramente válido. É um método derivado em boa medida da minha
experiência na linha de pesquisa Estado e Políticas Públicas, do Departamento de
Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. O
pouco que eu consegui desenvolver para poder constituir uma metodologia que
fosse aplicável a Curitiba derivou dessa experiência que eu tive em nível de pós-
graduação. É uma coisa de que eu sempre vou me orgulhar muito, porque hoje
em dia está virando privilégio. A minha geração talvez tenha sido a última que
teve uma relativa facilidade para cursar as pós-graduações, inclusive, no meu caso,
tendo até bolsa. Mas enfim, como resultado da minha experiência desse curso de
pós-graduação eu desenvolvi essa metodologia com base em várias leituras, sim,
de forte inspiração materialista histórica propriamente marxista, embora não
predominantemente. Então, o meu ponto de partida era o de que, sendo Curitiba
uma sociedade capitalista, uma cidade inserida em uma sociedade capitalista,
fatalmente os interesses econômicos estabelecidos iriam tentar influenciar a
condução e a implementação de qualquer plano diretor. Do ponto de vista
propriamente metodológico, eu fui procurar respostas a essas perguntas de maneira
bastante formal, por assim dizer. As respostas que eu fui procurar, no meu modo
de entender, residiam no interior da documentação das entidades representativas
do empresariado, que tinham interesses na economia urbana: nomeadamente os
empreiteiros, os donos das frotas de ônibus, os donos das imobiliárias, os donos
da especulação imobiliária, os donos de terra, e assim sucessivamente. Todos eles
estão muito bem organizados e alguns faz muito tempo. A Associação Comercial
do Paraná já é mais que centenária e sempre participou da discussão sobre a política
urbana, sempre participou. Enfim, sendo instituições mais ou menos antigas, às
vezes tinham uma documentação considerável, à qual felizmente me foi permitido
ter acesso para fazer ali a minha pesquisa. Subsidiariamente, eu me beneficiei
muito também em minha pesquisa do acesso aos documentos depositados no
Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Curitiba, em particular os autos das
duas CPIs que a oposição ao lernismo montou tão logo interrompeu-se brevemente
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o ciclo do lernismo em Curitiba, com a eleição sucessivamente de Fruet e Requião
em meados dos anos 80, segunda metade dos anos 80. O produto da reflexão
dessas duas CPIs me foi bastante útil, em que pese as ressalvas que a gente deve
fazer na leitura e na crítica de qualquer documento propriamente histórico. Isso
me permitiu ter um olhar bastante abrangente sobre o que era a realidade da luta
de classes em Curitiba, da disputa entre facções de interesses divergentes na busca
dos favores do estado, que o pressionavam para que ele adotasse políticas de
valorização do seu próprio capital. Obviamente, a gente não pode ser ingênuo de
pensar que ali está toda a verdade sobre a política e a economia de Curitiba. Ali
talvez a gente tenha contado 1% do que de fato foi o jogo de interesses que
permeou e continua permeando Curitiba na vigência do lernismo. Para encerrar,
e talvez até precipitando, mas eu prometi que ia falar menos, seria o caso de
comentar e insistir nesse comentário de que a metodologia, eu continuo
considerando-a extremamente válida, embora seus resultados possam estar em
boa medida superados. Vale a pena a gente investigar de que maneira se organizam
as classes dominantes e de que maneira elas buscam junto ao estado o atendimento
de seus interesses. Vale a pena pararmos para pensar quem são os profissionais e
mesmo os proprietários dos meios de produção que articulam esses esforços com
vista no grau sucesso ou êxito na luta política dentro do estado contra outros
interesses que também estão lá disputando os favores, as benesses, da administração
pública. Para encerrar agora, qual é o meu entendimento, à luz de tudo isso que
eu falei aqui, talvez até cansando um pouco vocês? Qual é o meu entendimento
da razão do êxito de Curitiba no campo do urbanismo, com todos esses
reconhecimentos, alguns até em escala internacional? No meu modo de entender,
isso aí deriva fundamentalmente de algum tipo de habilidade, competência, e
como eu sou historiador, tenho o dever moral também de acreditar também no
acaso histórico. É por isso que eu fiz questão também, na pesquisa, de comentar,
baseado em outros trabalhos já publicados, o que foi a experiência do urbanismo
de São Paulo, do Rio e de Porto Alegre. É muito por acaso que Curitiba deu certo
no campo do urbanismo. Eu não poderia deixar de notar, a partir dessa perspectiva,
já pegando carona nas sábias ponderações de outro mestre intelectual da nossa
geração, que é o Gramsci, que a ideologia do urbanismo é a que melhor reveste,
recobre, oculta os jogos de interesses que ocorrem aqui em Curitiba. E disso eu
tenho a evidência bastante forte quando trago pronunciamentos de importantes
entidades empresariais dando a Jaime Lerner o mérito pelo êxito dessa ou daquela
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política, quando a gente sabe que empiricamente, historicamente, concretamente,
isso não é verdade. A própria classe empresarial participou e gestionou para que o
produto final fosse isso ou deixasse para ser aquele. Não tem o mínimo fundamento
dizer que foi tudo o Jaime Lerner que fez. Mas por que dizem que foi tudo o
Jaime Lerner que fez? Porque isso tem uma funcionalidade, isso tem um sentido.
O sentido é o do encobrimento do que é a natureza da disputa de interesses da
luta de classes em Curitiba. É muito melhor colocar toda a responsabilidade, e
isso é feito, manifesto, conscientemente pela burguesia local, é muito melhor
colocar toda a responsabilidade, seja pelo êxito ou seja pelo fracasso, no lernismo,
nos seus quadros técnicos. Ano que vem tem eleição e uma grande curiosidade de
todo mundo que pesquisa a política urbana recente em Curitiba é justamente
saber até que ponto esses mitos, que são criados e recriados de maneira incansável
pela tecnocracia da imagem lernista, esses epifenômenos, essas demonstrações
assim de pura superfície, como diria “o barbudinho judeu”, até que ponto essas
coisas vão conservar a sua vitalidade para a eleição do ano que vem. Porque uma
coisa que me chamou a atenção, e que pode talvez não ter absolutamente nada a
ver com o que eu estou dizendo, é o fato de que pela primeira vez a gente vê uma
campanha publicitária da prefeitura para incentivar o curitibano a ter orgulho da
sua cidade. Está pendurado ou pintado em todos os ônibus que estão circulando
por aí. É estranho, porque um dos grandes trunfos do lernismo sempre foi afirmar,
isso parecia ter algum fundamento na realidade, que sim, o curitibano tinha
orgulho da sua cidade, e isso espontaneamente, não precisava ninguém incentivá-
lo a ter orgulho. Esse apelo ao orgulho de maneira oficial talvez seja o primeiro
indicador do desgaste dessas imagens tão surradas que a tecnocracia lernista insiste
em tingir da maneira que é ou que deveria ser a cidade de verdade, a cidade na
qual a gente vive e trabalha. Bom, de maneira bem sucinta, esperando que tenha
dado uma contribuição positiva aqui para o debate, eu encerro por aqui.

Nelson Rosário de Souza
(UFPR)

Boa noite a todos. Gostaria de agradecer também aos colegas da Secretaria da
Cultura e da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior pelo convite, me
sinto honrado de participar deste evento. Vou apresentar aqui de forma sucinta
também uma reflexão sobre o planejamento urbano de Curitiba, o projeto que
originou as reformas urbanas a partir da década de 70, o significado técnico e
político desse projeto, seus efeitos sobre a distribuição desigual do espaço urbano.
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O projeto é propriamente o PPU (Plano Preliminar de Urbanismo), que foi
elaborado na década de 60, mais precisamente em 1965, que depois virou o
Plano Diretor, ficou na gaveta por um tempo, passou a ser implementado a partir
do início da década de 70 e deu o formato que a cidade tem até hoje. Quem
elaborou este plano, em que pese toda a propaganda em cima do Jaime Lerner,
como bem falou o colega Dennison, o principal responsável pela elaboração deste
plano foi o Jorge Wilhelm, que hoje ocupa um cargo na Secretaria de Urbanismo
da Prefeitura de São Paulo. Aqui já caberia uma pergunta: quem mudou, o PT ou
o Wilhelm? Um dos dois, ou talvez os dois. E depois, ao final da minha exposição,
fique mais claro o porquê dessa questão. Bom, o Wilhelm era o responsável por
uma empresa lá em São Paulo e ganhou a concorrência. Essa história vocês talvez
já conheçam, da concorrência aqui em Curitiba para elaborar este plano de reforma
urbana. Havia uma equipe local de acompanhamento que fazia parte das disposições
dessa concorrência, para que acompanhasse a elaboração do planejamento, e esta
equipe é a que depois vai ser conhecida como a equipe do Jaime Lerner. O Jaime
Lerner fazia parte dessa equipe de acompanhamento e tomou a frente depois da
execução do projeto. Pois bem, este plano, o PPU, é em grande parte de inspiração
– não totalmente, mas em grande parte – de inspiração modernista, o que significa
que o urbanismo modernista que serviu de base para as reformas urbanas, ou
melhor, para a construção de uma cidade como Brasília e outras reformas urbanas
em vários lugares, também inspirou este plano que foi elaborado em Curitiba. E
algumas concepções do urbanismo modernista que valeria a pena sublinhar são a
da funcionalidade urbana, da cidade sendo entendida como um todo funcional –
seja no sentido de uma máquina ou de um ser vivo, de um organismo –, e a idéia
da cidade como devendo ser planejada, organizada em relação a essa perspectiva
funcional, quer dizer, a divisão da cidade por zonas, e a complementação das
zonas uma em relação à outra, o princípio da circulação como sendo fundamental,
o princípio do lazer, do trabalho e da habitação organizando a cidade. E um
outro elemento que valeria a pena sublinhar nesta exposição rápida é a aposta na
razão técnica como sendo capaz não só de ordenar a cidade como até mesmo de
transformar a sociedade. Então, é a aposta que vem lá do Le Corbusier, o grande
mentor do urbanismo modernista. Uma de suas frases mais famosas era aquela em
que mais ou menos ele dizia que, através das transformações urbanas modernistas
e através da transformação do espaço, seria possível construir uma sociedade
socialista sem derramar uma gota de sangue. A idéia então é essa de que a razão
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técnica poderia transformar o comportamento das pessoas, transformar até mesmo
a sociedade. Pois bem, foi essa inspiração que orientou a ordenação do espaço
urbano em Curitiba. As análises críticas mostram que o urbanismo modernista,
assim como qualquer outra técnica, não é neutro: a técnica sempre está envolvida
nos conflitos sociais e acaba sempre por assumir posições – via de regra, a posição
das elites, das classes dominantes. Então, foi a partir dessa perspectiva crítica que
eu me perguntei qual o significado do discurso urbanista lá do PPU, que depois
virou Plano Diretor e foi implementado, e qual o efeito político da implementação
dessa reforma urbana. Pois bem, seguindo esses princípios os urbanistas que fizeram
o Plano Preliminar pensaram em modificar a cidade nos seguintes termos. Primeiro,
o que eu vou recortar e priorizar aqui é em cima da idéia da construção de eixos
estruturais. Vou usar o retroprojetor. Então vejamos... Todo mundo aqui, se não
é de Curitiba, está em Curitiba e deve mais ou menos conhecer... Esta é a proposta
original que está lá no PPU, este é o mapa de Curitiba. A proposta original, que
não é muito diferente do que foi implantado, a idéia dos eixos estruturais nordeste–
sudoeste e leste–oeste. O que mudou um pouco foi esse eixo, que veio um pouco
para cá, e também essa forma de o eixo passar pelo centro da cidade. A minha
análise vai em um sentido de pensar justamente como é que os técnicos do PPU
justificaram a construção do eixo com essa disposição, qual foi a argumentação
que eles utilizaram e qual o significado dela em relação aos conflitos que estavam
presentes na sociedade naquele momento. Como eu falei, o planejamento técnico
nunca é neutro. Como a gente sabe, quando você fala numa reforma urbana, fala
em levar benefícios de infra-estrutura material e até mesmo benefícios simbólicos
a certos setores da cidade. Isso significa que você está fazendo escolhas entre priorizar
um tipo de reforma que atenda a um tipo de população e um tipo de reforma que
atenda a outro tipo de população. Assim, essa relação entre espaço e população eu
pondero como sendo a fundamental, a chave que nos ajuda a entender o que se
passou no caso do urbanismo curitibano recente. Então, os técnicos no PPU,
desde o início, já nas primeiras páginas do Plano Preliminar de Urbanismo, estão
fazendo esta relação, estão o tempo todo tentando justificar, fazer uma
representação do espaço associada a uma representação da população, e desde o
início vão construir uma dicotomia entre o que é o espaço saudável de Curitiba e
o que é o espaço inorgânico, o espaço deteriorado. E ao mesmo tempo vão associar
isso a uma população que eles consideram saudável, que se comportou de forma
adequada, civilizada, e uma população que eles consideram que se comportou de
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forma inadequada e, portanto tem uma correlação estreita com o espaço inorgânico.
Isso acontece logo no início do PPU, quando eles vão traçar um primeiro perfil da
população curitibana. E aí é interessante que eles pegam os dados do IBGE, mas
logo descartam, porque dizem que os dados do IBGE não são precisos, e vão
buscar complementar esses dados do IBGE com os dados do TRE (Tribunal
Regional Eleitoral). E por meio desses dados do TRE, vão dizer que a população
de Curitiba é em grande parte alfabetizada, que a parte da população que seria de
imigrantes, analfabetos, pobres etc. é insignificante. Pelos dados do TRE, eles
teriam uma informação de que, por exemplo, a maioria da migração recém-chegada
a Curitiba vinha do sul, que é muito mais desenvolvido, e não de outras regiões
do país. Aqui cabe uma pergunta: como é que eles poderiam afirmar isso a partir
dos dados do TRE se naquela época analfabeto não votava e portanto não estava
cadastrado e muito provavelmente as populações recém-chegadas eram
significativas? Por meio de outros dados a gente pode ver isso, eu vou apresentar
depois. Muito provavelmente essa população não tinha ainda se cadastrado no
TRE. Então, já é um primeiro artifício usado para tornar invisível essa população
migrante que chegou em grande quantidade nas década de 50 e 60 em Curitiba,
e especialmente na região periférica. Então eles estão preocupados em valorizar
um tipo de população que começam, também desde o início, a chamar de uma
população saudável, que é a população européia que se estabeleceu principalmente
a partir do final do século XVIII e início do século XIX, e também ao longo do
século XIX, e não essa população de migração nacional. Eles mesmos usam essas
expressões, migração européia e migração nacional, fazem uma contraposição o
tempo todo minimizando a importância dessa migração nacional, e ao mesmo
tempo construindo uma representação negativa dessa migração nacional. Bom, só
para antes de continuar nessa exposição desses conteúdos contraditórios do PPU,
só para ratificar os eixos estruturais, eles são compostos de um sistema trinário:
essa via central que todos conhecem, a via do ônibus expresso, as vias rápidas,
uma na direção bairro–centro e a outra centro–bairro. Elas formam então esse
sistema trinário, que busca combinar o uso do solo, uma regulação do uso do
solo: você regulamenta o que pode e o que não pode ser construído em relação a
esses eixos, onde você pode construir de forma mais verticalizada ou não; combina
também o transporte coletivo, o transporte de massa, e combina o uso do solo, o
sistema viário e o transporte de base. Então faltou o sistema viário, as vias de
acesso à cidade estão relacionadas a esse tripé. Então a idéia é conduzir o crescimento
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da cidade por meio desses eixos nordeste–sudoeste e leste–oeste. Pois bem, dentro
dessa preocupação em justificar onde os eixos vão ser construídos e fazer isso de
forma técnica – mas, como nós estamos tentando mostrar, esse procedimento
técnico tem efeitos políticos –, o PPU vai lançar mão de uma categoria que ele
chama, enfim uma categoria que é muito presente no urbanismo modernista, que
é a categoria da densidade. Então, é claro, eles não vão chegar e dizer “Olha, nós
temos que construir o eixo estrutural aqui porque aqui é que está a elite e nós
temos que beneficiar a elite.” A argumentação toda é muito mais sofisticada e
com uma aparência muito mais técnica. Então o que eles vão argumentar é de
saída com relação à importância da população recém-chegada e do lugar onde ela
está vinculada, onde ela está sediada, e do significado da população que chegou
antes e a forma como construiu a cidade. Então há uma colocação que perpassa o
PPU, que é a idéia de que a ocupação mais antiga da cidade é a ocupação orgânica,
e é uma ocupação longitudinal e que faz parte da natureza da cidade, enquanto a
ocupação dos migrantes recém-chegados é inorgânica e fere essa natureza da
cidade. Para confirmar isso, eles lançam mão dessa categoria que é a densidade.
Pegam os dados do IBGE sobre a população curitibana e usam a mesma distribuição
espacial que o IBGE usa, essas divisões em unidades de vizinhança. Isso já é
questionável: o IBGE não fez essa divisão preocupado com a questão da distribuição
da densidade urbana e do seu significado em relação ao futuro planejamento
urbano da cidade. Então, se a intenção era essa, eles deveriam distribuir os espaços
da cidade de uma forma mais adequada para chegarem às conclusões que
pretendiam. Mas, enfim, eles pegam essa divisão de unidade de vizinhança do
IBGE e vão estabelecer qual é a distribuição da densidade urbana da cidade,
quantos habitantes por cada hectare quadrado em relação a essas unidades que
eles recortaram. Aqui no mapa, o mais escuro, o mais vermelho, são as áreas de
maior densidade, e as amarelas ou mesmo as sem cor são as áreas de menor
densidade. Pois bem, o artifício é nítido: eles procuram o tempo todo confirmar
a sua concepção prévia de que a cidade segue uma tendência longitudinal de
crescimento e não uma tendência radial, e que essa tendência natural em crescer
de forma longitudinal deve ser seguida por ser natural, por ser orgânica, pelo
planejamento urbano. Ora, de saída a gente percebe, e o tempo todo o PPU fala
isso, que a BR-116, que na época se chamava BR-2 e hoje nem é mais BR em
função do Contorno, essa linha azul que vem lá do Bacacheri até lá (...) região que
crescia muito e tinha uma população significativa, ao contrário de ser objeto, de
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ser alvo da reforma urbana, da política urbana, em função até da emergência da
situação, passou a ser considerada, em primeiro lugar, inorgânica, e portanto não
poderia ser alvo da política urbana. E em segundo lugar, insignificante em função
daqueles dados do TRE, não era nada muito significativo, então o planejamento
urbano teria que se preocupar e se ocupar com o que era significativo e com o que
era orgânico na cidade. Pois bem, sobre essa distribuição das densidades, nós
podemos ver aqui um artifício muito explícito: os próprios recortes das unidades
de vizinhança favorecem a idéia do longitudinal no crescimento urbano. Você vê
que essas unidades, aqui por exemplo, são muito grandes e muito longas. Se
houver uma população nessa região aqui tão grande quanto nessa daqui, você vai
minimizar o efeito dessa população em função do tamanho da unidade de
vizinhança, e assim a gente poderia repetir em relação a outras unidades de
vizinhança. Aqui por exemplo, onde é a Vila Fanny, você tem uma densidade
grande e atravessando a BR aparece uma densidade pequena, mas olhe o tamanho
da unidade de vizinhança da Vila Fanny e o tamanho da unidade de vizinhança
do Boqueirão. Então provavelmente a população que está do lado de cá da BR
tem um tamanho tão significativo quanto a que está do lado de lá, só que ele é
minimizado pelo recorte feito pelos planejadores. Esse é um dos artifícios que
então foram usados. Trata-se aqui de o PPU enfatizar o tempo todo uma tendência
de crescimento de Curitiba que inclusive vai no sentido oposto da tendência de
crescimento de toda cidade: toda cidade cresce de forma radial, expandindo-se
para todos os lados, e eles insistem que Curitiba cresceria de uma forma
diferenciada. Bom, esses artifícios todos levaram justamente à construção do eixo
estrutural naquele sentido de que nós falávamos e à idéia de organicidade desse
eixo estrutural e do caráter inorgânico da ocupação recente dos migrantes nacionais.
Se nós sobrepormos um mapa que está no próprio PPU, do valor imobiliário dos
terrenos na época da elaboração do PPU... Esse mapa é de 1964 ou 65, o próprio
PPU elabora esse mapa e é por isso que ele não está assim tão bonito. A parte mais
escura representa justamente os terrenos mais caros da cidade. Aqui você tem
novamente a BR-116, essa linha aqui, ali é a área central da cidade e aí a parte
mais escura, quanto mais escura, mais valorizado é o terreno. Se você sobrepõe
esse mapa dos valores imobiliários do terreno e da distribuição dos eixos estruturais
com o mapa das distribuições dos eixos estruturais, vai encontrar a justificativa de
por que os eixos estruturais tinham que passar por onde passaram e por que as
outras populações não poderiam ser beneficiadas pelas reformas urbanas, quer
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dizer, coincide ainda que a escala não esteja bem exata, a escala dos dois mapas,
mas você vê que coincide até mesmo nessa lingüicinha que desce aqui para o sul,
os terrenos mais valorizados foram justamente os beneficiados pelos eixos estruturais
e, ao contrário do que afirmavam os técnicos do PPU, é só pegar os dados do
IPPUC que você percebe que a cidade nunca cresceu de forma longitudinal. Esse
é o mapa da evolução da ocupação urbana em Curitiba desde o início até 1997 e
você vê que cada manchinha destas é um período de expansão urbana. Então
começou com um núcleo pequenininho, lá em 1830, e por aí foi, e você vê que
não tem nenhuma mancha longitudinal: todas as manchas, inclusive esta aqui, de
1966, revelam primeiro que o crescimento continuava sendo radial, a cidade estava
crescendo para todos os lados e portanto a densidade demográfica provavelmente
era até maior nessas novas regiões de forte migração, como todos sabem, nas décadas
de 50 e 60, e revelam outra coisa: que a região do Boqueirão era a que mais se
expandia na década de 60. Esta mancha azul é de 1966 e o PPU é de 1965.
Então, por aí a gente vê as estratégias que foram usadas para a reforma urbana,
para a distribuição dos recursos e a distribuição desigual dos espaços. Um dos
efeitos do PPU foi justamente valorizar o espaço urbano da cidade de Curitiba,
principalmente aquele dos eixos e das adjacências dos eixos, criar um estoque de
espaço urbano de reserva. Qualquer um que pega um ônibus expresso sabe que,
passando o Portão, chegando no Novo Mundo, você tem vastas áreas, ainda hoje,
de vazio urbano. A mesma coisa no sentido oposto: passando o Cabral, você começa
a ter vastas áreas de vazio urbano, em função da valorização do espaço pela reforma
urbana. A criação de estoques de terrenos fez com que as novas levas de imigrantes
tivessem que ocupar as cidades da região metropolitana. Esse foi um dos grandes
efeitos do planejamento urbano, nesse sentido de reservar e preservar o espaço
urbano das populações pobres que, como vocês sabem, “estragam” muito a cidade.
Então o êxito do urbanismo de Curitiba, em parte, pelo menos olhando de uma
outra perspectiva, é o êxito de preservar o espaço urbano para as elites, para as
classes médias etc., e fazer de Curitiba uma cidade diferente nesse sentido. Se
pegar as taxas de crescimento, Curitiba era a cidade que mais crescia no Brasil
entre as décadas de 60 e 70. Depois de implantada a reforma urbana, Curitiba
passou a crescer menos, não que tenha parado de crescer, e a região metropolitana
de Curitiba foi a que mais cresceu nas décadas de 80 e 90. Acho que hoje ainda
deve ser uma das que mais crescem. Então seria isso. Obrigado.
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Inicialmente, quero parabenizar a Secretaria da Cultura e a Secretaria da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior pela iniciativa da realização deste Simpósio de Cultura
Paranaense e também agradecer a oportunidade de participar desta mesa sobre o
Paraná urbano. Eu estava dizendo aqui ao Ricardo que a minha apresentação vai
estar um tanto anacrônica, porque os dois colegas da mesa apresentaram antes de
mim, fizeram uma abordagem mais atual, e eu vou apresentar a Curitiba lá do
início da urbanização, do início do século XIX. Mas então façam um esforço para
se deslocar no tempo para acompanharem esta exposição. Vou fazer algumas
reflexões sobre as mudanças nas estruturas demográficas e urbanas no Paraná na
segunda metade do século XIX e início do século XX. Na verdade, trata-se de um
recorte de um trabalho maior, realizado em parceria com a professora Cecília
Westphalen já há algum tempo, e aproveitando também dados coletados pela
professora Altiva Balhana, sobretudo aqueles referentes à história demográfica do
Paraná. Os que me conhecem sabem que, como professora da Universidade Federal
do Paraná, durante 20 anos, nos projetos de pesquisa eu tratei sempre mais da
população escrava, da escravidão no Paraná. E paralelamente eu tive que tratar da
imigração, porque era um contexto em que havia substituição da mão-de-obra
escrava pela mão-de-obra livre, e no decorrer do tempo eu fui também me
interessando pela história urbana, mas sempre os meus escravos nessa história
urbana e, claro, também os imigrantes. E continuo nessas pesquisas, com o enfoque
às vezes mais em uns ou mais em outros desses temas. Bom, a sociedade paranaense
constituída nos séculos XVII, XVIII e XIX, como a sociedade brasileira de modo
geral, foi também uma sociedade heterogênea, composta por índios, europeus e
africanos, e marcada também pela escravidão. E os que já me conhecem há mais
tempo também sabem que isso já se tornou em um refrão, sempre eu inicio os
meus trabalhos com esta afirmação desta composição da população paranaense e
da sociedade paranaense, apesar de uma insistência de que o Paraná é branco, de
que o negro não esteve aqui presente, de que ele foi insignificante. Eu insisto que
não, que ele foi significante, e sempre volto a esta afirmação: a participação
econômica e social de escravos de origem africana na formação do efetivo
populacional paranaense foi bastante significativa e persistiu durante um largo
período, imprimindo-lhe características que o aproximam daquelas do modelo
clássico da população brasileira. Entretanto, essas características de identidade e
aproximação tornaram-se menos visíveis à observação qualitativa porque o quadro
demográfico do Paraná foi substancialmente alterado, a partir da segunda metade
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do século XIX, pelas transformações econômicas da sociedade tradicional
paranaense. A desagregação da sociedade campeira ocasionou de um lado a evasão
da força de trabalho representada pelos escravos, vendidos em grande parte no
mercado interno; e de outro lado, a entrada de novos contingentes populacionais
representados pelos imigrantes. Esses indicadores, aliados a outras ocorrências
havidas na sociedade brasileira de um modo geral, contribuíram de modo
ponderável para a transformação das estruturas demográficas e urbanas no Paraná.
A migração estrangeira dos séculos XIX e XX é freqüentemente referida como
importante fator exógeno de modernização do Brasil e a urbanização é apontada
como um dos indicadores mais característicos dessa modernização. Porém, como
a política imigratória brasileira foi ordenada no sentido da obtenção de braços
para a lavoura, tanto a de exportação como a de subsistência, o objetivo deste
estudo foi analisar, em nível regional, em que medida a imigração teria de fato
contribuído para o desenvolvimento urbano no Brasil. Serão destacadas aqui
algumas evidências significativas relacionadas ao processo de urbanização de
Curitiba a partir dos meados do século XIX. Para analisar os efeitos da imigração
em Curitiba, serão privilegiados, em questões teóricas, alguns conceitos que situam
a cidade como uma forma peculiar de organização do espaço, observando-se
igualmente que a cidade preside e ordena ou norteia as relações de um espaço
maior circundante, que é a sua zona de influência. Para os historiadores formados
sob a influência da escola histórica francesa, essa dimensão geográfica do espaço
urbano e também do suburbano tem um significado da maior importância, na
medida em que o espaço geográfico constitui o parâmetro que possibilita inserir
na história o tempo longo, uma vez que a perspectiva da longa duração pode ser
melhor apreendida pela geografia. Desta forma, o espaço geográfico constitui a
dimensão que torna possível observar de modo mais racional a configuração das
cidades e das suas áreas circundantes, bem como dos caminhos que configuram os
eixos de circulação dos seus habitantes e da sua produção, cujos rumos são visíveis
no desenho estabelecido na cartografia das cidades. Entre os anos de 1830 e
1900, a expansão das áreas urbanizadas em Curitiba foi acompanhada pelo
remanejamento da sua população e de suas atividades econômicas, políticas e
culturais. Nas décadas de 1830 a 1850, os alemães de Rio Negro e da Colônia
Dona Francisca, da província de Santa Catarina, fixaram-se nos arredores de
Curitiba – sobretudo nas suas partes norte, noroeste e nordeste –, em pequenas
chácaras. Leónce Aubé, diretor da Colônia Dona Francisca, em seu relatório de
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1855, assinala que no decorrer daquele ano mais de 280 imigrantes haviam
abandonado a região de Joinville, procurando o planalto de Curitiba. Em decorrência,
registrou-se um surto demográfico bastante significativo, assinalado por uma
tendência nitidamente ascendente da população curitibana nos meados do século
XIX. Outras transformações decorrentes do aparecimento desses contingentes
populacionais foram relativas às atividades de produção e comércio. A título de
exemplificação, pode ser assinalada a melhoria da produção e da circulação de artigos
agrícolas. O primeiro alemão que na região de Curitiba se dedicou à lavoura intensiva
foi Wilhelm Meyer, o velho Budmeyer, que trouxe de Dona Francisca a primeira
carroça de quatro rodas, transportando as partes desmontadas em lombo de mulas.
Mais tarde, o mesmo imigrante passou a fabricar esses veículos e também forjou um
arado, e foi o primeiro a cultivar o centeio na região de Curitiba. Esses imigrantes
desenvolveram não uma simples agricultura de subsistência, mas começaram a
praticar uma economia agrícola voltada para o mercado, conforme relatos
contemporâneos. Observando o êxito alcançado pela colonização espontânea no
entorno de Curitiba, que propiciou melhorias sensíveis nas técnicas agrícolas e
aumento da produção, o governo provincial elabora e põe em execução um plano
colonizador destinado a criar uma agricultura de abastecimento, atendendo às
condições peculiares da província. O projeto fundamentava-se no estabelecimento
de colônias agrícolas nos arredores dos centros urbanos, isto é, junto aos mercados
consumidores, atingindo primeiramente os terrenos situados nos arredores de
Curitiba. Os resultados satisfatórios alcançados na colonização das cercanias de
Curitiba atraíram ainda maior afluência de reimigrantes, principalmente de outras
regiões do Paraná, para as quais o programa oficial foi estendido – litoral e Campos
Gerais –, não atingindo porém o mesmo êxito. Colonos vindos principalmente do
litoral, por iniciativa própria, ou com auxílio oficial, transferiram-se para o planalto
curitibano. Alguns se fixaram nas colônias já existentes, onde se instalaram ao lado
de outros imigrantes, como ocorreu nas colônias Argelina, Pilarzinho, Muricy,
Orleans, Inspetor Carvalho, Antonio Rebouças, Presidente Faria, Maria José, Balbino
Cunha e Antonio Prado. Outros se fixaram em colônias criadas para tal fim, como
Alfredo Chaves (atual Colombo), Santa Gabriela e Santa Maria do Novo Tirol.
Muitos reimigrantes adquiriram terrenos na municipalidade de Curitiba, na Água
Verde, por exemplo, constituindo a Colônia Dantas, há muito totalmente absorvida
no quadro urbano da capital. Outros adquiriram terrenos de particulares, como
ocorrido em Santa Felicidade, Ferraria, Campo Magro, Bateias e outros. O ritmo de
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intensidade na fundação de núcleos coloniais na região de Curitiba, dinamizado na
década de 1870, tendeu a diminuir, na década seguinte, de um lado pela saturação
da área, conforme depoimentos contemporâneos que assinalavam que aqui na capital
a colonização já foi excedendo os limites naturais, isto é, a capacidade do mercado e
a demanda de braços para os diferentes misteres da população; de outro lado, foi
reduzida pela mudança havida na política migratória paranaense, que passou a orientar
a fixação de imigrantes em outras áreas do território do Paraná, como a colonização
dos alemães do Volga nos Campos Gerais. Apesar da nova orientação da política
imigratória, ainda no século XX se estabeleceram imigrantes nas proximidades de
Curitiba, alemães e poloneses na Colônia Afonso Pena, em 1911; reimigrantes
menonitas nas colônias Boqueirão, Xaxim, Vila Guaíra e Guabirotuba, na década
de 1930; além de muitos japoneses que entre 1940 e 1960 compraram ou
arrendaram lotes nas zonas rural e suburbana de Curitiba. Assim, durante mais de
meio século Curitiba foi centro de convergência de imigrantes de procedência a
mais variada, cuja presença foi significativa para a visível transformação do seu espaço
urbano, suburbano e rural. O historiador paranaense Rocha Pombo, na sua obra
comemorativa do quarto centenário do descobrimento do Brasil, de 1900, procurou
demonstrar as transformações pelas quais passou o Paraná depois da emancipação
da província, particularmente a cidade de Curitiba. Dizia ele: “Quem viu aquela
Curitiba, acanhada e sonolenta, de 1853, não reconhece a Curitiba suntuosa de
hoje, com as suas grandes avenidas e bulevares, as suas amplas ruas alegres, as suas
praças, os seus jardins, os seus edifícios magníficos. A cidade é iluminada a luz
elétrica. É servida por linhas de bondes entre o Batel e o Fontana e a estação da
estrada de ferro, aproveitando quase toda a área urbana. O tráfego diário conta,
além do que fazem os bondes, com mais de mil veículos diversos. Há em plena
atividade, dentro do quadro urbano, mais de trezentas fábricas e oficinas, e no
município todo, perto de seiscentas!” Isso em 1900. A principal área de lazer de
Curitiba, o Passeio Público, data de 1886, ocupando um espaço de 48 mil metros
quadrados com árvores e flores represando em graciosas voltas o rio Belém. No final
do século estavam construídos os imponentes edifícios da Catedral de Nossa Senhora
da Luz, do Hospital de Caridade da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, da
Estação Ferroviária. No início do século XX, também os edifícios do Ginásio
Paranaense, da Universidade do Paraná, do Paço Municipal, do Palácio do Governo
e do Palácio do Congresso Estadual. Residências suntuosas, quer dos grandes
exportadores da erva-mate como de bem-sucedidos imigrantes, empresários e
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comerciantes. Afirmava-se nessa época que a maior fortuna do Paraná era do
empresário alemão José Hauer. Na residência de Reinaldo Garmater, seria mais
tarde instalada a sede do governo do estado. Nestor Vítor afirmava, em 1919, que
a Rua XV de Novembro, antiga Rua da Imperatriz, perdera o seu acaçapado e a
vulgaridade antiga de rua nitidamente provinciana. Larga e simpática, a Rua XV
ostentava palácios bancários, tinha grandes e importantes armazéns e sobrados que
fechavam a rua de ambos os lados. Segundo almanaque de 1906, Curitiba contava
com 77 ruas, 16 largos e praças, 6 travessas e 6 bulevares. A Rua da Liberdade, atual
Barão do Rio Branco, que ligava a Estação Ferroviária à Rua XV e ao Paço Municipal,
ou seja, o centro da cidade, constituía o eixo nervoso do comércio e da administração
da cidade e do estado. Nas primeiras décadas do século XX, Curitiba teve um
prefeito dinâmico e inovador que atendeu às novas exigências que a urbanização
apresentava. João Moreira Garcez, com um longo mandato que se estendeu de
1920 a 1927, foi quem pela primeira vez empregou asfalto em Curitiba, utilizando-
o no revestimento da Rua XV de Novembro. Cuidou também das principais ruas
do centro da cidade. Não vou citá-las todas aqui. O prefeito Moreira Garcez
personalizou as ruas, instituiu um novo sistema de numeração dos prédios, ordenou
alinhamentos das construções, remodelou a Praça Tiradentes, núcleo central e
radiador da urbanização da cidade, ajardinou a praça Santos Andrade, onde seria
edificada mais tarde a imponente construção em estilo neoclássico que abrigaria a
Universidade do Paraná, e já na década de 60 o Teatro Guaíra. Baixou normas de
trânsito e de estacionamento, face ao aumento do tráfego urbano. O mesmo prefeito
reorganizou o Serviço de Higiene Municipal, estabeleceu as normas de higiene para
hotéis, restaurantes e congêneres, instituiu a fiscalização da venda de leite, carnes e
frutas. A Curitiba úmida e bolorenta ganhava com essas inovações modernizadoras
foros de cidade civilizada, até mesmo de Cidade Sorriso, por Olavo Bilac. O pequeno
quadro urbano de Curitiba, retratado em 1855 por John Henry Elliot, e ainda
observado em 1888 por Carlos Hübenthal, ampliara-se com o estabelecimento de
inúmeras chácaras nas suas circunvizinhanças, assim como de colônias situadas nas
proximidades e que muito logo foram incorporadas ao seu perímetro urbano. Os
hábitos provincianos também se alteraram. Nota-se particularmente a presença dos
imigrantes. Em Curitiba os alemães logo introduziram os bailes chamados Zumps,
divertimentos populares realizados aos sábados, domingos e dias santos ou feriados,
e que eram também freqüentados por criadas estrangeiras, libertos, escravos, menores
e filhos-famílias. De outro lado, com os imigrantes surgiram os salões públicos,
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como o Salão Lindeman, o Tivoli, o Salão Strobel, o Salão Mencin, além de sociedades
e clubes musicais, como o Clube Alemão, colocando em voga os concertos vocais e
instrumentais seguidos de baile e ceia. Freqüentados a princípio por estrangeiros,
logo atraíram os curitibanos tradicionais. A Sociedade Germânica, por exemplo,
realizava festas com orquestra, coro, baile e ceia. A Sociedade Deutscher Sängerbund
inaugura em 1887 o magnífico edifício-sede em Curitiba, hoje Clube Concórdia.
Surgiram casas comerciais especializadas na venda de partituras e instrumentos
musicais, inclusive a Fábrica de Pianos Essenfelder. Outros indicadores do caráter
urbanizador da imigração em Curitiba traduzem a diferenciação da população urbana
e rural em termos de interesses e comportamentos que são decorrentes do próprio
desenvolvimento econômico da cidade. Entre eles, deve ser destacado o surgimento
de associações de classe, nas quais os operários urbanos se uniam para a defesa
mútua. Tais associações, em geral objetivavam a participação nos nascentes
movimentos operários, a integração social, a prestação de assistência social por meio
de caixas de socorro e, sobretudo, a preservação das tradições e da cultura do país de
origem dos imigrantes. Podem ser referidas a Sociedade Thalia, criada em 1882; a
Sociedade Beneficente e Protetora dos Operários, em 1883; a Sociedade Giuseppe
Garibaldi, 1883; a Sociedade Tiro ao Alvo de Curitiba, 1886; a Sociedade de Cultura
Física Ian, 1890; a Sociedade Beneficente Rio Branco, 1894; a Sociedade Beneficente
dos Trabalhadores da Erva-Mate, 1886; a Sociedade Espanhola Beneficente
Cervantes, 1899; a Sociedade Beneficente Operária do Ahú, 1901; a Sociedade
Beneficente de Santa Felicidade, 1904; a Sociedade Operária Beneficente
Internacional do Água Verde, 1905; o Clube Literário Recreativo do Portão, 1914;
a Sociedade Beneficente Helvétia, em 1915; a Sociedade Tiro ao Alvo Polonesa,
1922; a Sociedade Junak, 1922; a Sociedade Operária Beneficente Primavera do
Pilarzinho, 1927; e tantas outras, das quais muitas não sobreviveram à conjuntura
e outras tantas sobrevivem até nossos dias. Essas associações assinalam a emergência
de uma mentalidade sindicalista e corporativista, ainda que praticamente todas elas
possuíssem caixas de socorro para a prestação de auxílios, como o de funeral, aos
seus associados. Na aurora dos movimentos operários do Paraná, podem ser referidas
em Curitiba as ações da União Gráfica Paranaense, com sua luta pela adoção da
jornada de oito horas diárias de trabalho, e da Liga dos Sapateiros, que promoveu a
primeira greve organizada do operariado curitibano, em 1906. Desse movimento
surgiu a Federação Operária, instalada em 15 de julho de 1906, a qual foi
responsável pela primeira comemoração pública do 1.º de maio na capital
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paranaense, promovida em 1907. É possível datar também de 1917 a eclosão da
agitação violenta do movimento operário em Curitiba. Os protestos locais eram
contra o aumento das tarifas de luz elétrica, e em termos de luta operária, contra
o fuzilamento do líder socialista espanhol Francisco Ferrer. Anarquistas europeus,
sobretudo italianos revolucionários de todos os matizes, estiveram incluídos entre
os imigrantes vindos para o Paraná. Deve aqui ser assinalado o exemplo da Colônia
Cecília, na qual se pretendeu viver uma experiência coletiva de anarquismo. Os
anarquistas tornaram-se arautos de reformas, atuando por meio da imprensa e
dos (...) para atingir a condição de cidade moderna foi sem dúvida a criação da
Universidade do Paraná, em 1912, imediatamente instalada e com funcionamento
ininterrupto desde então. Nessa conjuntura, também florescia no Paraná um dos
movimentos mais significativos da cultura brasileira e universal, o do Simbolismo,
do qual você falou na mesa-redonda de ontem. Curitiba torna-se o centro político
da vida administrativa do estado e, com o novo dinamismo provocado pela cultura
do café, realiza a ocupação colonizadora do norte paranaense, simultaneamente
àquela do sudoeste e do oeste, com a criação de suínos e plantações de cereais.
Curitiba mantém-se como centro polarizador da ocupação efetiva do território
paranaense. Nesta comunicação, foi privilegiada a apresentação da principal e
deliberada política pública dos governos da província e depois do estado do Paraná
na segunda metade do século XIX e início do século XX, dirigida para o incremento
da entrada de imigrantes e para a colonização de seu território. A sua efetivação
teve, entre outros resultados substantivos, o crescimento e a urbanização da capital
paranaense, além, evidentemente, de outras localidades do interior. A entrada
maciça de imigrantes modificou as estruturas demográficas, incrementou o
comércio e a indústria paranaense, além de ter alargado significativamente o sítio
urbano de Curitiba pela incorporação de chácaras circunvizinhas e mesmo de
colônias inteiras, como as colônias Dantas, Santa Cândida e outras. A presença
dos imigrantes se refletiu na própria arquitetura, além naturalmente de influenciar
hábitos e costumes públicos e privados dos curitibanos. Eu gostaria de apresentar
algumas transparências rapidamente, para mostrar esta evolução. Prometo não
levar mais de cinco minutos. Só para que vejam a influência dos imigrantes junto
ao desenvolvimento comercial e industrial do Paraná num primeiro momento no
século XIX, na década de 50, logo depois da emancipação política até a República,
com a predominância dos luso-brasileiros numa porcentagem bem grande, os
alemães já com algum significado e os outros bem menos, e depois de 1890 a
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1929, em quatro períodos diferentes, como se observa o avanço dos indivíduos
imigrantes, sobretudo alemães, italianos, sírio-libaneses, eslavos, que vão tomando
importância nas atividades comerciais e industriais do Paraná. Rapidamente vamos
mostrar a evolução da própria cidade, do seu núcleo, um pouco antes da
emancipação política. O núcleo de Curitiba, da cidade de Curitiba, era apenas
isso. Como já era alguns anos depois da emancipação política em1857, ela já
apresentava essa configuração um pouco mais ordenada. Curitiba de 1899. Esse
mapa é de 1899, mas para o almanaque de 1900, que eu reputo uma jóia,
manuscrito, com uma legenda manuscrita, e que permite que a gente recomponha
facilmente os logradouros e os edifícios públicos, as mais importantes vias de
circulação da cidade, e já mostra um progresso no final do século XIX. Esse mapa
é superimportante, está no Arquivo Público do Estado. Mostra como foram se
estabelecendo as colônias em torno do núcleo de Curitiba. Nesse centrinho, e
como as colônias dos imigrantes vão circundando esse núcleo, e efetivamente hoje
tudo isso está incorporado... Este aqui é muito original porque mostra a distribuição
das chácaras, dá para reconhecer, muitos talvez reconheçam as chácaras de seus
ascendentes, estão todas nominadas, as chácaras todas com nomes estrangeiros,
de estabelecimentos, de imigrantes dos arredores de Curitiba, em torno de Curitiba.
Também os caminhos, os projetos de estradas de ferro, os rios e arroios aí
demarcados. E finalmente a configuração que Curitiba já atingira em 1945. Então
Curitiba já se apresentava no seu aspecto urbano, desta forma bastante alargada.
Fiz questão de mostrar essa seqüência de mapas para ver como a cidade vai se
alastrando e se conformando, e os meus colegas já tratam de períodos mais recentes.
É isso que eu tinha a dizer e peço desculpas por ter avançado, pois queria mostrar
esse material que julgo interessante.

Gilda CassilhaObrigada. Eu parabenizo a Secretaria da Cultura e a Secretaria da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior, porque este debate sobre o Paraná urbano é alguma coisa que não
devemos deixar só aqui. Poderíamos até avançar e interiorizar este debate, que é
bastante interessante. A minha fala vai refletir um trabalho que venho fazendo desde
78 com os municípios do estado do Paraná. Atuei 15 anos na Fundação de Assistência
aos Municípios do Paraná e tive a oportunidade de trabalhar principalmente com as
pequenas cidades. Então eu vou fugir um pouco dos meus pares aqui porque vou
falar sobre o Paraná. Fui pega também um pouco de surpresa, mas vou deixar a
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minha contribuição. Eu ouvi falar muito aqui sobre Curitiba, e com a minha
experiência municipalista e mais dentro do Paraná mesmo, trabalhando com os
municípios do Paraná, o que eu pude observar é o seguinte: Curitiba não reflete as
cidades paranaenses, as demais cidades do Paraná, e pela questão da urbanização,
até mesmo pela formação da urbanização do Paraná, não poderia ser de outra forma.
Curitiba, como vimos (depois eu vou até provocar o professor Dennison), acho que
essa deveria ser a nossa posição aqui, falar um pouco por que Curitiba deu certo ou
por que Curitiba não deu certo. Que paradigma é esse que está aí no ar? Então
Curitiba é resultado de um planejamento da década de 40. No início do século
Curitiba era um nada, era uma cidade de dez quadras por dez quadras, então na
década de 40 foi feito o Plano Agache, em 43. Foi resultado de 42, um plano
urbanístico feito pelo francês Alfred Agache, que esteve no Brasil e era da escola de
Le Corbusier, que é a mais expressiva escola de urbanismo. Vou contar um pouquinho
dessa história. Os urbanistas, preocupados com o crescimento das cidades na década
de 20, encontraram-se na mais famosa reunião dos urbanistas e produziram uma
carta chamada Carta de Atenas, e isso daí foi na década de 20, início da década de
30, quando os urbanistas se diziam já chefiados por Le Corbusier em 26, por exemplo.
Tem uma expressão muito interessante de Le Corbusier: “Precisamos descongestionar
as nossas cidades, precisamos salvar as nossas cidades do caos em que se encontram.”
Isso é perfeitamente aceitável, porque o que acontecia na década de 20, as cidades
anteriormente estavam preparadas para outro tipo de transporte, e agora o que
surgia? Surgia o motor a explosão, surgia o carro. Então as cidades foram adquirindo
novas feições e Curitiba não ficou atrás disso, não estava fora desse contexto. E o que
aconteceu foi que em 43 foi feito um plano e era o plano de avenidas para Belo
Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Esse plano de avenidas era um modelo que
vinha da Europa e isso aí, se nós formos ainda mais longe, buscar mais elementos
históricos, chegamos lá na época de Napoleão, que abria as grandes avenidas para
que rapidamente pudesse entrar e sair com suas tropas. Era uma nova conformação
das cidades, mas não era para automóvel, ainda era para as tropas. Essa conformação
levou os urbanistas a começarem a se referenciar por isso, o que resultou nos planos
das avenidas, porque de tempos em tempos surge uma nova moda, e até o urbanismo
não fica fora disso. Era o plano das avenidas que foi implantado aqui. Existiam as
avenidas radiais, as perimetrais, as diametrais. Era esse o plano de avenidas do Alfred
Agache na década de 40, na década de 60, mas Curitiba não ia além da praça
Generoso Marques, alguma coisa assim. Quando foi implantada a linha férrea, houve
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ali como se fosse um umbral que separou a cidade social da cidade industrial e logo
surgiu Rebouças, que é a nossa mais antiga área industrial e essa coisa toda. Isso é só
para provocar um pouquinho, falar que Curitiba hoje é resultado de um processo
de planejamento que iniciou em 43, depois o plano de metas em 65, um novo
plano em 75, e agora em 2000 foi feito um novo plano de zoneamento e de uso e
ocupação do solo, com novos parâmetros de ocupação, incorporando inclusive a
BR, que era um importante eixo de deslocamento para o sul do país, incorporando
a cidade até a BR, que já se conforma como uma via urbana, e passamos agora a ter
as novas vias que fazem a transição das cargas, que não passam mais pelo centro de
Curitiba. Então temos lá o Contorno Norte, o Contorno Sul, o Contorno Norte
sendo construído e agora o Contorno Leste, que já foi finalizado, deixando a BR
como uma via de deslocamento mais urbano. Bem, mas não é sobre Curitiba. Depois
de ser uma provocação, eu quero falar sobre o Paraná, sobre as cidades do Paraná.
Eu acho que a grande urbanização do Paraná não fugiu do modelo das outras cidades
do Brasil: a nossa colonização começou do litoral para o planalto, mas havia também
as entradas e bandeiras que promoviam, com os jesuítas, a nossa ocupação do território
pelo oeste também. Nós tivemos uma ocupação urbana no Paraná muito interessante,
que foi na época do interventor Manoel Ribas. Porque como o Brasil era quase um
dos únicos países que recebiam imigrantes de todas as nacionalidades, os imigrantes
vieram a se estabelecer no Paraná através principalmente das igrejas. Então os
imigrantes chegavam no porto de Santos e ficavam sabendo que no Paraná havia
terras para que pudessem promover a ocupação. Isso aí começou em 1930/32,
basicamente até 1945, que foi o tempo em que o interventor, depois governador,
Manoel Ribas esteve à frente da questão política do Paraná. E essa foi a grande
contribuição dele, inclusive não só dos imigrantes individuais como das companhias
de terra que vieram colonizar o Paraná, e cada uma delas o que fez, imprimiu a sua
personalidade, o seu modo de tratar a questão urbana diferentemente. Então nós
tivemos lá no norte do Paraná a Companhia de Terras Melhoramentos, que depois
veio a ser uma companhia nacional, mas era uma companhia inglesa que fundou
Londrina em homenagem a Londres, toda essa questão mais voltada ao planejamento.
Depois tivemos também a Madeiras Rio Paraná, que deu origem ao nome da cidade
de Maripá, e que também promovia um consórcio Brasil–Argentina para a promoção
da urbanização, e vamos pôr em aspas assim, “devastação da madeira” do nosso
território. E outros imigrantes isolados que promoveram um plano de ocupação de
algumas áreas ainda sem conhecer essas terras, mas já preocupados em promover
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um assentamento que fosse do ponto de vista urbanístico mais ou menos equilibrado
e até com um zoneamento do ponto de vista residencial, comercial, mas do ponto
de vista das zonas urbanas, para que se pudesse promover a organização urbana no
Paraná. Hoje nós temos 399 municípios, mas até há pouco tempo nós tínhamos
municípios muito grandes no Paraná, como Guarapuava, Pitanga, e que há pouco
tempo foram parcelados gradativamente à medida que alguns núcleos e distritos
foram se desenvolvendo, e a partir disso alguns municípios foram sendo criados.
Mas a nossa realidade ainda é de pequenos municípios. Eu tenho uma pesquisa que
fiz sobre os municípios recém-criados no Brasil, dos quais 86,8 são considerados
pequenos e muito pobres, e o que acontece com a realidade paranaense não é diferente
da realidade brasileira: os municípios vão sendo criados sem uma forma de organização
político-administrativa. O que acontece é que eles acabam se reservando o direito
de viverem de tributos, como o Fundo de Participação dos Municípios, sem
desenvolverem alguma coisa muito própria. Ultimamente eu fiz uma pesquisa até
com uma aluna minha da graduação na PUC em que ela pôde desenvolver um
trabalho, e eu acabei avançando um pouquinho no trabalho com ela. Vou fazer um
recorte aqui, senão vou passar da minha hora. Pudemos verificar junto com alguns
professores da engenharia ambiental que se fala muito no novo rural. O que seria
esse novo rural? Porque a nossa realidade foi sendo modificada na medida da grande
urbanização, nós temos lá em algumas cidades 92% de taxa de urbanização. O que
quer dizer isso? Que 92% da população total estão residindo em área urbana, e isso
é bastante preocupante. Nós sabemos que em grandes cidades como Rio, São Paulo,
Belo Horizonte, Recife, temos um alto índice de insegurança e o que está acontecendo
é que atualmente existe um retorno às áreas próximas a regiões onde existem cidades
polarizadoras e com potencial muito grande de empregabilidade. No Paraná, por
exemplo, temos região metropolitana em Curitiba. Temos também a metrópole
linear no norte do Paraná, que é Londrina, Maringá, e que poderia se estender, de
Paranavaí até Luanda. Temos outro eixo bastante importante, Cascavel, Foz do Iguaçu,
Toledo, que poderia se estender desde Guairá. E, ainda se formando, um novo eixo,
que seria Ponta Grossa, Guarapuava, e também poderia vir a ser um novo futuro
eixo de desenvolvimento. Hoje existe uma tendência muito grande de se estabelecerem
áreas semi-urbanas. O que seria isso? Seriam áreas em que poderíamos ter todos os
benefícios da urbanização, porque as pessoas se aglomeram em cidades, onde há os
benefícios de melhores escolas, melhor cultura, melhor desenvolvimento físico, social,
territorial, econômico, e o que está acontecendo hoje é realmente esta volta às áreas
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mais rurais. Então, o que se poderia ter? Cidades? Porque essa questão de cidades
grandes, médias e pequenas, elas vão depender da rede de cidades onde estão
localizadas. Algumas podem vir a ser uma cidade grande dentro de uma rede de
cidades um pouco menores. Ao invés de serem competitivas, tendem a ser cidades
cooperativas. É estabelecida uma rede de cidades que podem cooperar entre si e
onde se pode ter esses benefícios da urbanização não dispersos pelo território, mas
às vezes concentrados em áreas menores do que a área metropolitana. Em princípio
seria isso que eu gostaria de colocar. Poderíamos ficar mais na discussão e então
colocar mais algumas questões. Muito obrigada.

Gilda CassilhaEm todo caso, é bastante importante verificarmos que nós estamos aqui em um
evento sobre o Paraná urbano. Então, eu quis colocar mesmo essa questão das
outras cidades que não foram projetadas, que não foram projetadas nos moldes de

Dennison de Oliveira
(UFPR)

Só para responder à provocação da professora Gilda, que não é uma provocação aceita
como uma contribuição bem-vinda. Se tiver que se pensar o marco zero, o marco
inicial do urbanismo curitibano, a gente tem duas possibilidades: uma que eu acho
boa, que é a do Plano Agache (que, apesar de ter avançado bastante na questão do
zoneamento, é incrível e perturbador como ainda hoje o zoneamento em Curitiba é
um pouco refém da lógica que o Agache fez por bem descrever para Curitiba), além
disso algumas poucas obras de intervenção urbana que também foram realizadas. É
importante notar que o Agache legou para a gente um quadro institucional que permitiu
ao poder público local intervir através da criação de uma lei do uso do solo e de um
departamento de urbanismo, que são coisas também dos anos 40, associadas à
necessidade de implantar o Plano Agache em Curitiba. E quando vai se começar a
pensar o urbanismo, a intervenção do poder público no espaço urbano, os pré-requisitos
já estão dados, já tem um cadastro de imóveis, já tem um departamento de urbanismo,
uma dinâmica de concessão de alvarás que permite então o mínimo de intervenção e
mesmo de eficácia dessa intervenção do poder público. Quando a gente chega nos
anos 60, em meados dos anos 60 o Plano Agache já está esgotado, os seus pressupostos
e as suas iniciativas podem ter sido superadas sim, mas a estrutura institucional e
administrativa que legou continua funcionando e é um fator importante de êxito para
a história que vai vir depois, pelo menos eu acho.
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Curitiba, tiveram outra lógica de ocupação. E hoje, essa questão rural... Eu até fiz um
trabalho aqui, tinha um PowerPoint para trazer, mas avisei um pouco em cima, não
deu para passar. Era bastante interessante, faço até esse aspecto histórico e falo sobre
isso. O meio rural brasileiro se urbanizou nas últimas duas décadas, o que pode ser
notado pelo fato de os complexos agroindustriais passarem a responder por uma
dinâmica de atividades agropecuárias a eles vinculadas. Então eu vou puxar de novo o
Paraná como discussão. Antes as famílias dispendiam o seu tempo com as indústrias
caseiras, por exemplo, e o excedente era comercializado. Hoje, ao contrário, vive-se
dessa mercantilização do tempo de lazer, que não seria mais isso. No meio rural, existe
uma tendência muito forte desse tipo de conformação e isso vai aparecer nessa questão
urbana. A conformação urbana vai se moldando à medida que se passa a utilizar o
espaço de uma outra forma. Nós contestamos muito, porque numa cidade pequena
às vezes o prefeito acha que a verticalização é uma forma de você mostrar um certo
desenvolvimento e nós urbanistas cremos que não. Por que uma cidade tão pequena
precisa ser verticalizada quando na realidade isso vai onerar todo o sistema de
saneamento, todo o sistema inclusive viário e até mesmo o uso do solo nessa contradição
dessa ocupação? O que não é o caso de Curitiba, pois hoje nós temos aqui 93% da
população atendida por saneamento básico, o que não é normal nas cidades do Paraná,
mas essa questão urbana passa por esse viés das condições de urbanização, como esse
Paraná urbano está se desenvolvendo, como essas cidades estão se apropriando desse
território. Se pensarmos no Brasil, que temos quase 5.400, quase 5.500 municípios
numa extensão territorial quase continental, se fizermos uma comparação com a França,
por exemplo, é claro que o aspecto município lá não existe, mas existem as unidades
municipais, 32 mil unidades municipais, então o desenvolvimento lá é até muito
mais interessante do que o nosso próprio desenvolvimento. Podemos até fazer aqui
uma discussão, até que ponto podemos ter esse parcelamento quando se faz uma
discussão lá na assembléia – “Ah, vamos criar municípios porque é politicamente
mais rentável.” Mas nós temos que ver também que, por outro lado, se tivermos um
desenvolvimento, é até rentável do ponto de vista do desenvolvimento humano.

Então encerramos a sessão de hoje. Amanhã continuaremos no Auditório Thomas Morus,
da PUC, com a presença (houve uma substituição, por motivo de saúde, do professor
Oswaldo Heller da Silva, que será substituído por Dara Frigo), também teremos o
professor Claus Magno Germer e o professor Eduardo Spiller Pena. E na sexta-feira,
também no Auditório Thomas Morus da PUC, o professor Fancisco Borja Magalhães
Filho, o professor Cláudio Fajardo, milton Ivan Heller e Luiz Geraldo Mazza, encerrando
o nosso simpósio de cultura. Em nome da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior e da Secretaria da Cultura, encerramos a sessão de hoje.

Ricardo Costa de Oliveira
(UFPR)
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Boa noite. Em nome da Secretaria da Cultura e da Secretaria da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior, damos as boas-vindas a todos. Gostaria de convidar inicialmente
o professor Claus Magno Germer para fazer parte desta mesa. Hoje nós vamos tratar
do Paraná rural. Às pessoas que foram convidadas para trabalhar nesse tema, obrigado.
Vamos convidar também o advogado Darci Frigo para fazer parte da mesa, o professor
Eduardo Spiller Pena, da Universidade Tuiuti, o meu xará Renato Tratch, da Pontifícia
Universidade Católica, e o professor Humberto Madeira, também da Pontifícia
Universidade Católica. Parece que todos nós somos alunos, ficamos todos perto da
porta, maneira mais fácil de sair. Isso é normal que aconteça, nós professores estamos
muito acostumados, mas assim fica bom até porque a gente olha numa direção só,
e está todo mundo lá em cima. Até por dificuldade de espaço na mesa, vamos deixar
que ela se autoconduza, uma experiência bastante democrática. Vocês podem escolher
a maneira de abordar o tema e a ordem inclusive. Só aviso que nós estamos gravando,
viu Dr. Darci, tudo o que o senhor disser pode ser usado contra o senhor. Estamos
gravando tanto em vídeo quanto em fita, e depois nós pretendemos degravar essa
fita e mandar para vocês, para que autorizem a publicação do extrato desse evento
que está acontecendo desde segunda-feira. Alguns aqui têm nos acompanhado desde
os primeiros dias. Sem mais delongas, agradeço a todos a presença: a vocês da platéia,
a vocês que estão na mesa. A nossa idéia é justamente debater, poder conversar um
pouco sobre o Paraná, sobre as coisas que fazem o Paraná. Este evento se encaixa
numa programação que as Secretarias de Estado tanto da Cultura quanto da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior têm feito. Este é o quarto evento: já fizemos em
Guarapuava, Ponta Grossa e Maringá, e estamos fechando em Curitiba em função
da comemoração dos 150 anos da emancipação política do Paraná, o que quer que
isso represente. Então, sem mais delongas, vocês com a palavra. Estamos trabalhando
em volta de 20 e poucos minutos, mas, como eu disse, nós vamos deixar a mesa se
autogovernar. Vocês podem escolher inclusive a ordem das falas. A gente só pede
que se anuncie o nome, se diga o nome antes, e se alguém quiser fazer pergunta no
microfone para que seja gravado, também dizendo o nome, por favor.

Renato Carneiro
(SEEC)

Eduardo Spiller Pena
(UTP)

Boa noite. Meu nome é Eduardo Spiller Pena, da Universidade Tuiuti do Paraná.
Quero agradecer o convite para participar do simpósio Terra, Cultura e Poder, à
equipe do Renato, à Secretaria da Cultura e às demais instituições e aos membros
aqui da mesa que vão participar. Bom, vou falar sobre o espaço rural paranaense
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entre os séculos XVIII e XIX como um campo de forças, estratégias, negociações
e conflitos entre trabalhadores e proprietários. Nesse período histórico do Paraná,
mais propriamente trabalhadores escravos, uma cultura escrava frente às imposições
econômicas da escravidão no período. Vou me ater à experiência de uma
comunidade rural escrava nesse período nos Campos Gerais paranaenses, dentro
do contexto do tráfico interno de escravos, inter-regional, na segunda metade do
século XIX. Foi uma revolta, essa comunidade se revoltou. Era uma comunidade
de 270 escravos que trabalhavam na fazenda Capão Alto da Ordem, pertencente
à Ordem Carmelita. Essa revolta nesse período da segunda metade do século XIX
foi uma das maiores acontecidas no Brasil-Império. Há notícias de uma outra
grande revolta também de uma fazenda pertencente à Ordem Carmelita no Pará,
em 1865, um ano depois da revolta de Capão Alto, que foi em 1864. A revolta da
fazenda Pernambuco, no Pará, reuniu cerca de 200 escravos. Nessa revolta específica
de Capão Alto, os escravos, a comunidade escrava, recusou-se a ser transferida
para São Paulo quando os carmelitas, lavando as mãos, fizeram um contrato de
arrendamento com uma firma, uma casa comercial bancária paulista denominada
Bernardo Gavião, Ribeiro&Gavião, arrendando os escravos por mais de 20 anos
para irem trabalhar em fazendas do café em São Paulo e também em obras públicas.
Havia uma grande demanda por escravos nesse período no Brasil, no sudeste
cafeeiro, e os escravos tanto da região nordeste quanto da região sul foram
comercializados, vendidos ou alugados para essas fazendas cafeicultoras e também
para trabalharem em estradas de ferro, em obras públicas que serviam para o
escoamento do café. Os traficantes do período foram grandes banqueiros de São
Paulo e do Rio de Janeiro. Esses traficantes paulistas foram em busca desses escravos
do sul e do nordeste para comercializá-los no sudeste. A Bernardo Gavião Ribeiro
Gavião era uma firma pertencente a uma família tradicional paulista, com um
trânsito muito grande na administração provincial de São Paulo e também na
magistratura e no judiciário do período. Eles tinham um trânsito político e uma
expressão econômica muito relevante, eram banqueiros de grande porte. Na
verdade, essa família pertencia ao que os historiadores econômicos chamam de
grande capital cafeeiro, aqueles empreendedores que começaram como plantadores
de café e depois migraram para o setor comercial e financeiro, tornando-se grandes
banqueiros e acionistas das companhias das estradas de ferro. Desses 270 escravos
que se revoltaram, 236 foram efetivamente controlados e transferidos para trabalhar
em São Paulo. Há evidências, em alguns inventários de Campinas nós pudemos
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localizar parte desses escravos, mas uma outra parte deles foi trabalhar na estrada
de ferro Jundiaí–Campinas, que estava sendo construída justamente nesse período.
A construção dessa ferrovia estava sendo comandada pela firma Bernardo Gavião,
que ganhou junto à província de São Paulo o direito de empreitar essa obra e
lucrar com ela futuramente. Bom, eu vou pular um pouco aqui porque tem mais
participantes, hoje eram três e eu fiz a programação para três participantes. Vou
resumir um pouco a explanação. Muitas razões para a revolta podem ser apontadas.
Os carmelitas na verdade possuíam, nessa região dos Campos Gerais, de Palmeira
e Campo Largo até Castro e Tibagi, cerca de 9 unidades, entre fazendas e pastos,
desde o século XVIII. No município de Castro, onde se localizava a fazenda Capão
Alto, havia outras unidades, como Cunhaporanga, Fundão e os pastos de Onça e
Oncinha. A fazenda Capão Alto reunia, além dos escravos, entre 6 e 8 mil cabeças
de gado, e essas unidades como a de Capão Alto abasteciam os conventos de São
Paulo e de Itu, pertencentes à Ordem Carmelita, e também o convento de Santos.
Sobre as razões para a revolta, um ponto que pode ser levantado é o grau de
autonomia que essa comunidade escrava de Capão Alto possuía dentro da fazenda
dos carmelitas – e isso não pode ser encarado como um privilégio de escravos
pertencentes a ordens religiosas, pois a própria razão de ser da prática das lutas
sociais na escravidão em regiões de agropecuária e de abastecimento, tanto no
Brasil-Colônia quanto no Brasil-Império, conduziu a uma relativa autonomia por
parte dos escravos que trabalhavam nessas unidades produtivas. Essas unidades
eram marcadas pelo absenteísmo dos proprietários. Tanto os leigos como os religiosos
não permaneciam nas próprias fazendas e delegavam a feitores escravos o próprio
gerenciamento, a própria administração da produção. Desta forma, criou-se a
possibilidade de se constituir uma forte economia interna por parte dos próprios
escravos, em detrimento dos interesses senhoriais. Lotes de terra autônomos eram
dotados por esses escravos, que produziam engenhos agrícolas, criatórios de
animais, pequenos animais como galinhas, porcos e até mesmo alguns muares e
gado vacum, com tempo livre para caça, pesca e coleta, de forma que isso
possibilitava o enriquecimento da dieta alimentar desses escravos e até uma
comercialização dos excedentes no mercado de Castro e mesmo em Curitiba.
Houve a possibilidade de criação de laços familiares estáveis no tempo. A fundação
da fazenda foi em 1751 e a revolta foi em 1864 – então, mais de 100 anos. Esses
escravos, tendo uma certa autonomia na própria gerência dos trabalhos, criaram
laços familiares estáveis, grupos familiares estáveis dentro da unidade de Capão
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Alto. Isso possibilitou também essa relativa autonomia, um equilíbrio entre os
sexos, entre homens e mulheres, e um alto percentual de crianças dentro desse
grupo escravo de Capão Alto. Ora, por parte do grupo escravo houve também
uma pressão constante no sentido de se alargar, se estender ainda mais esses espaços
e tempos de autonomia. Houve até a constituição de uma política de fugas por
parte desse grupo escravo, especificamente em Capão Alto. Consultando a
documentação da Ordem Carmelita, da Província Carmelitana Fluminense, dentro
da qual estavam as unidades fazendárias do sul, nós pudemos constatar essa
sistemática prática de fugas no sentido de se obter um tempo livre ainda maior
para os escravos, em detrimento da administração dos religiosos. No Capítulo
Geral da Ordem em 1780, os superiores alertaram que os escravos fugiam
constantemente dos trabalhos, abusando da tolerância dos frades. Ao mesmo
tempo, porém, os religiosos, curiosamente, aceitavam que os fugitivos ficassem
ausentes por um período de até 6 meses, entretanto havendo busca imediata
daqueles que se ausentassem por um período maior. Alguns escravos na verdade
se afastavam das fazendas durante anos, com a conivência inclusive dos
administradores locais, que mantinham tratos comerciais com os mesmos, e
retornavam oportunamente, quando os administradores eram trocados ou quando
houvesse perdão pela sua fuga. Outros, revelando astúcia, planejavam fugas
periódicas, nunca excedendo o prazo de 6 meses para o retorno ao cativeiro, desse
modo mantendo permanentemente a sua ausência. Isto é uma evidência muito
interessante, porque as fugas eram punidas. Havia um conjunto de leis, tanto as
posturas municipais e as leis provinciais quanto as leis do Império puniam
sistematicamente, pois a fuga era um crime. Mas vocês percebam que dentro
deste contexto peculiar do Paraná do setecentos e do oitocentos foi possível essa
comunidade largar, pressionar e barganhar por uma política de fugas sistemáticas,
no sentido de manter a sua autonomia frente à administração carmelitana.
Concluindo esta primeira parte: gerindo a produção de forma autônoma, tendo
terras para cultivo próprio e desenvolvendo uma política de fugas, essa economia
interna escrava de Capão Alto foi extremamente relevante, extremamente
proeminente. Há um grande debate dentro da historiografia que tendeu a
interpretar esses espaços de autonomia como uma função ideológica de controle
social sobre os trabalhadores escravos. Tanto as roças, os lotes de terra autônomos,
quanto a possibilidade de criação de laços familiares foram pensados por parte
dessa historiografia como uma concessão estratégica senhorial. Dentro dessa
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concepção, os lotes autônomos seriam uma espécie de brecha camponesa, os escravos
seriam caracterizados como protocampesinos dentro do sistema escravista. Tanto
os lotes autônomos quanto a constituição familiar evitariam as fugas e gerariam
um certo ordenamento, uma disciplina na produção, uma vez que os escravos
bem comportados e disciplinados seriam premiados com esses lotes ou até mesmo
com a possibilidade de constituição de famílias. Ao meu ver, essa historiografia é
fortemente marcada por um viés estruturalista, comum nos anos 70, quando
estava muito em voga no debate acadêmico a análise dos processos sociais por um
viés teórico baseado numa concepção dos modos de produção capitalista e escravista
colonial no caso específico da escravidão. Geralmente, essas interpretações mais
abstrato-teóricas tenderam a congelar a dimensão dos conflitos sociais e das lutas
sociais no campo nesse período. No caso específico, as lutas sociais movidas pelos
escravos. Essa metáfora da brecha tem que ser definitivamente abandonada,
criticada, ao meu ver, e tem que haver o esforço dos historiadores atuais no sentido
de encarar essas situações de autonomia como portadoras de conflito. Todas as
atividades que geraram espaços de autonomia e tempos de autonomia integraram
ao meu ver os processos das lutas sociais que marcaram o período da escravidão.
Uma metáfora que poderia ser utilizada é campos de força, um espaço tal como
campos de relação de força e de conflito entre interesses diversos, entre classes
sociais diversas. Mais que um mero engodo ideológico, essas atividades se colocaram
como uma contradição ao sistema escravista na medida em que reforçaram uma
cultura, uma identidade própria entre os escravos. As complicações políticas e
sociais, para a escravidão, dessa busca de autonomia propiciada pela economia
interna dos escravos vêm sendo alvo da investigação histórica mais recente, e aqui
eu cito também a produção norte-americana, sobretudo investigando a escravidão
no sul dos Estados Unidos e no Caribe, que é fortemente influenciada pelos
trabalhos, pelos estudos marxistas de Thompson, o marxismo heterodoxo de
Thompson, cujo intuito é analisar as estruturas nos próprios processos sociais,
especialmente nas lutas miúdas e cotidianas. Bom, acho que vou terminar por
aqui, porque eu teria toda uma outra parte sobre as motivações religiosas da revolta,
mas deixo para a hora da discussão. Apresento como essa religiosidade crioula e
africana por parte dessa comunidade escrava estava presente na própria forma
como eles se apropriavam, faziam uso, da terra, não somente como estímulo à
revolta em si mas também em toda essa constituição da economia interna: ela foi
permeada por traços religiosos, tanto de tradições de origem africana quanto da
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própria doutrinação católica. É interessante, só para citar aqui, para finalizar, que
o grande motivo que levou ao estopim da revolta é que essa comunidade não se
considerava mais escrava dos administradores carmelitanos, mas se considerava de
trabalhadores servos da própria santa Nossa Senhora do Carmo, como que numa
inversão de séculos de doutrina que é praticada pelos administradores religiosos.
Esses escravos respondem com a própria dimensão da devoção católica. Isto também
não foi peculiar ou próprio somente dessa situação no Paraná. Há casos, por
exemplo, de escravos pertencentes à ordem beneditina, no Nordeste, no início do
século XIX, em que os escravos não se consideravam também trabalhadores ou
escravos dos monges, mas diretamente de São Bento. Então esse foi o grande
leitmotiv da revolta, e também há toda uma implicação, digamos assim, um
embasamento de africanidades, em torno dessa crença à Virgem que também
pode ser investigado.

Darci Frigo
(Terra de Direitos)

Boa noite. Eu sou Darci Frigo e trabalho atualmente numa organização chamada
Terra de Direitos, uma organização civil de direitos humanos que trabalha com
movimentos sociais. Trabalhei 17 anos na Comissão Pastoral da Terra aqui no
estado do Paraná e em algumas atividades em âmbito nacional, e é claro que não
vou substituir aqui o professor Osvaldo, que por motivos de saúde se ausentou,
mas vou fazer algumas considerações a pedido do professor Ricardo, no sentido
também de apresentar algumas questões ligadas à ação dos movimentos sociais.
Primeiro, queria dizer que é importante nesse processo de resgate dos 150 anos
do estado do Paraná de questões que talvez nunca ganhem uma relevância, mas há
problemas que para a sociologia são interessantes como questões residuais que
mostram o passado, como nesse caso que você está contando, como foi a história.
Nós na Comissão Pastoral da Terra, no final dos anos 80, num acampamento dos
sem-terra no município de Inácio Martins, lá pelos idos de 88, era um grande
acampamento, talvez um dos maiores que foi construído nesse período,
encontramos algumas pessoas de origem negra e que depois nas conversas disseram
assim: “A gente é herdeiro de uma terra lá em Guarapuava.” E aí o pessoal foi
atrás e depois se constituiu em um grupo chamado Associação Invernada Paiol de
Telha, um grupo próximo do município de Pinhão, de escravos libertos em 1860
por dona Balbina. Ela libertou os escravos de dentro da casa, que faziam todos os
serviços da casa, e deu como herança para eles, no testamento, antes de morrer,
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uma área de perto de 3.600 hectares. Depois um genro, ou alguém que era próximo
à família, que tinha se agregado à família, tomou, com violência, praticamente
2.000 hectares logo depois de ela morrer. E em 1960 iniciou-se um processo de
grilagem envolvendo o delegado de Guarapuava, envolvendo cartorários, envolvendo
juízes, pistoleiros. Esse processo então fez com que as famílias fossem realmente
expulsas da área. Algumas foram cooptadas, e pelo fato de serem analfabetos,
foram enganados, e os outros foram retirados com violência, até que se queimou
tudo o que tinha. E só na década de 80 que a gente vai resgatar esse grupo: eles
voltam ao campo, o Incra os assenta em uma outra área e a situação deles ainda
não foi resolvida, mas é um caso que está documentado, temos o testamento por
escrito, existe esse testamento dessa família do Paiol de Telha, que eu acho que era
importante resgatar. Existem ainda umas pessoas bastante idosas que conseguem
contar o que aconteceu em 1960 e 1970, quando aconteceu o grilo, e ali pelos
idos de 86 a cooperativa agrária, mediante compra dessas terras griladas, conseguiu
uma sentença em segunda instância, de usucapião, conseguiu o título da terra, e
hoje essa terra está com a comunidade de descendentes de alemães da cooperativa
agrária e as famílias estão espalhadas pelo Brasil afora. Um dos líderes principais,
um dos últimos a sair, é o senhor Domingos, que levou um tiro nas costas porque
resistiu até o fim. Ele mora em Santos, mas veio para cá, liderou todo esse processo.
Então acho que esse é um caso emblemático, essas famílias mostram o que
aconteceu naquele período da escravidão, e eles contaram para nós que os brancos
lá de Guarapuava, e principalmente os alemães, diziam assim: “Mas como que
negro vai ter terra? Negro tem que carregar saco” – isso na década de 60 – “negro
tem que fazer outros trabalhos pesados. Como é que vocês são donos de terra?”
Na seqüência, de fato eles perderam a terra. Então tem esse componente de não
se reconhecer historicamente que esses negros também pudessem ser cidadãos ou
pudessem até ter um patrimônio que lhes garantisse uma cidadania, e esse
patrimônio foi tirado para inviabilizar a cidadania dessas famílias. Bom, uma
outra coisa que me chamou a atenção. Estive numa atividade recentemente, numa
reunião sobre a constituição de um tribunal sobre os transgênicos no Rio Grande
do Sul, que vai acontecer agora no dia 25 de março, e estive dias atrás numa
reunião lá. Enquanto esperava, fui em uma feira de livros no centro de Porto
Alegre e fiquei impressionado com o número de trabalhos sobre a história do Rio
Grande do Sul, a constituição das comunidades dos descendentes de imigrantes,
a música. Tem uma música que se chama “Canto alegretense”, e lá tem um livro
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sobre o “Canto alegretense”. Daí tem a história do Rio Grande do Sul, tem mil e
uma guerras e outras coisas, mas toda a história das comunidades de colonização,
a origem de cada município, de cada lugar. Cada universidade tem centenas de
trabalhos sobre como se constituiu a identidade. Eles prezam muito procurar
saber essas origens. Não tenho visto isso muito aqui no estado do Paraná, embora
não seja uma pessoa muito referenciada para falar sobre literatura e tudo o que
tem, mas não vejo assim no cotidiano tantas informações a respeito disso. Sobre a
questão indígena, é claro que acho que aqui no estado do Paraná seria interessante
ouvir o professor Maresi e outras pessoas, mas o Carlos Frederico Marés sempre
conta a história de que tem um memorial dos xetás naquele parque no centro de
Umuarama, que na verdade é uma lembrança para dizer que de fato a colonização,
os brancos, reservaram lá algumas árvores e colocaram um indígena para esquecer
que existiam indígenas, e assassinaram todos. Sobrou quatro ou cinco representantes
dessa tribo dos xetás no estado, mas todo o processo de colonização, que volta na
história do caso do Ferreirinha, no outro período eleitoral, quando o Requião
ganha a eleição utilizando uma pessoa que era apenas um figurante, mas que
representava de fato o que aconteceu na história do Paraná em termos de uso da
violência, da pistolagem, da grilagem, de todos esses métodos, para a colonização
e a doma ou a pacificação da terra, sem as árvores e sem os indígenas, para que
assim se desenvolvesse depois todo o processo econômico, a colonização e o
desenvolvimento. (...) A história dos camponeses tem talvez um marco importante
na questão do Contestado, com milhares de camponeses tanto de Santa Catarina
como próximos, mas que na época era uma região em disputa, camponeses do
lado esquerdo e do lado direito do rio Iguaçu não interessava, porque foram os
camponeses que foram assassinados. E a conseqüência desse genocídio foi que a
região sul do estado do Paraná ficou isolada. Algumas pessoas com quem trabalhei
e discuti aqui na região sul do Paraná sempre disseram que houve uma decisão das
elites aqui no estado do Paraná de que essa região ficaria isolada, não teria nenhum
tipo de integração econômica, e ela de fato só foi integrada economicamente agora
nas décadas de 70 e 80, com o sistema viário, quer dizer, as estradas. O único
trecho da Transbrasiliana que faltava e ficou talvez mais de uma década ou duas
sem construir foi o trecho de São Mateus do Sul até Palmeira, um trecho que
passava pelo meio, via Engenheiro Gutierrez–Irati ou via São João do Triunfo, que
depois foi construído, denotando que de fato havia nesse período, como
conseqüência do processo que aconteceu na luta do Contestado, uma decisão de
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isolar essa região e mantê-la na extrema pobreza, apesar de nós termos em Curitiba
a memória diária de João Gualberto, que foi um dos que comandou as tropas que
assassinaram os camponeses. Na memória ainda dos camponeses se fala que o rio
Iguaçu mudou até a cor em função do sangue que foi derramado daqueles
camponeses. Embora seja uma metáfora, uma forma de dimensionar a tragédia,
não deixa de mostrar que ali se aplicou uma regra que os historiadores pelo menos
sempre colocam. No Brasil, na dizimação dos movimentos de resistência que
aconteceram no país talvez até a década de 50 por aí, todos os movimentos que de
alguma forma se levantaram, como Canudos e Contestado, a regra era eliminar
qualquer indício e deixar um recado bem claro para as gerações futuras: de que
quem quisesse se revoltar contra o status quo iria ser massacrado. E isso aconteceu
aqui na revolta do Contestado. Curiosamente, hoje é uma região onde existe talvez
o maior programa em âmbito mundial, pelo menos eu já ouvi as pessoas falarem,
de agroecologia. São mais de 3 mil famílias que trabalham hoje num sistema de
recuperação de tecnologias baseadas na agroecologia que têm uma ligação, uma
série de redes e ações que estão acontecendo em âmbito nacional e internacional.
A revolta dos posseiros de Porecatu certamente gerou uma série de trabalhos na
região de Londrina, as universidades têm trabalhado, mas nela houve o seguimento
e a aplicação dessa regra de dizimação dos movimentos. Os posseiros não quiseram
ser assassinados e simplesmente tiveram que sumir, e ali se implantou a
monocultura. Curiosamente, hoje lá tem a monocultura da cana. Foi ali que nasceu
a Pastoral da Criança, bem próximo de Porecatu, no município de Florestópolis,
mas nunca se fala que a Pastoral da Criança nasceu exatamente como conseqüência
da pobreza gerada pela monocultura da cana, porque a miséria era tanta e os (...)
não tinham exceto o salário sazonal da cana, não tinham outras rendas ou
possibilidades. Eles são proibidos até hoje de plantar um pé de abóbora próximo
ao canavial, porque as usinas não permitem. A Revolta do Sudoeste, de 1957,
talvez seja uma exceção em relação a essa regra das revoltas históricas, porque os
camponeses se revoltaram e não foram massacrados, embora não tenham tido
todas as suas reivindicação atendidas. Eles foram traídos em uma série de acordos
e tudo o mais, mas não houve uma repressão. Esse processo é importante aqui no
estado do Paraná porque os padres belgas vão vir e aí surge a contradição em se
tratando da atuação da Igreja, porque nós vamos começar o período já do início
da discussão da Teologia da Libertação, nas décadas de 60 e 70. Mas os padres
belgas vão vir para o sudoeste do Paraná, vão fundar a Assessoar. Expoentes como
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o próprio Scalco participaram desse processo, mas exatamente nessa região da
revolta desses colonos que vieram do sul, cujas terras as colonizadoras tentaram
tomar de forma ilegal, por meio da grilagem e da violência, é que vai também
gerar um caldo e possibilitar, no final da década de 70, início da de 80, a construção
do avanço do trabalho da Assessoar, que é uma associação de pequenos agricultores
da região sudoeste, que vai difundir tecnologias alternativas, pregar o associativismo
e tudo o mais. Ali é o mais forte berço de resistência do movimento sindical
combativo no estado do Paraná, que depois vai dar origem à CUT, e o próprio PT
vai eleger os primeiros deputados aqui no estado do Paraná, o Pedro Antoneli e
outros mais, eles são eleitos exatamente nessa região, que me parece que tem a ver
um pouco com esse processo de revoltas que aconteceram nesse período, no final
da década de 50, e que tiveram um resultado relativamente positivo, embora
tenha havido uma série de traições. No período seguinte, nós vamos ter o processo
da ditadura militar, com a implantação de grandes projetos, e aí a modernização
da agricultura já está em curso, mas o projeto de Itaipu vai ter uma repercussão
importante do ponto de vista do nascimento dos movimentos sociais que foram
gestados durante a ditadura militar e foram construídos ou nasceram depois, no
período da abertura política. Esse processo que acontece nesse período da Itaipu
não tem a possibilidade de participação dos agricultores, mas há uma mobilização
e de novo aqui a Igreja, a diocese lá de Foz do Iguaçu, os pastores da Igreja Luterana,
em função de que os seus fiéis iam ser atingidos pela Itaipu, tanto os luteranos
como os católicos e outros, eles se unem e começam o processo de conscientização
no final da década de 70, início da década de 80, e aí tem todo o Movimento
Justiça e Terra, que vai lutar pela troca de terra por terra. A conquista não acontece,
há um desastre total em relação ao reassentamento dessas famílias: uma parte
delas foi para o estado do Acre e esse assentamento desapareceu, e as outras vieram
para os primeiros assentamentos do estado de Paraná, foi no município de Arapoti,
em cima de uma área que era de plantação de eucalipto. Na verdade, aqui no
estado do Paraná – eu sou de Santa Catarina e meus pais são agricultores do
sudoeste de Santa Catarina – foi um dos primeiros locais que conheci, quando
comecei a militância política no Centro de Direitos Humanos de Ponta Grossa.
Em 1984 eu visitei esse assentamento. Era um caos total, as famílias estavam
praticamente abandonando a área, não tinha condições de agricultura. Eles saíram
de uma região com um dos solos mais férteis do mundo e vieram trabalhar em
uma região com um solo totalmente diferente e uma cultura totalmente
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diferenciada. E nesse período da Itaipu já há os ventos de abertura política, os
movimentos começam a se reunir e não há uma repressão tão forte. No oeste do
Paraná, as famílias que não tinham terra e não iam receber indenização de Itaipu
pedem para serem atendidas pelas autoridades. Então eles chamam o Incra e
fazem reuniões em São Miguel do Iguaçu, em Medianeira, nessa região, e nessas
reuniões os trabalhadores sem terra que não estavam dentro da área atingida pelo
lago, mas que estavam sem terras e estavam próximos, também vão à reunião e
dizem assim: “Nós também queremos terra.” Há uma discussão e eles fundam o
MASTRO, que é o Movimento dos Agricultores Sem Terra do Oeste do Paraná, e
que vai ser um dos embriões do MST. O MST tem três grandes embriões: o
Acampamento de Encruzilhada Natalina, no Rio Grande do Sul, que é o mais
conhecido; a ocupação da Fazenda Burro Branco, no oeste de Santa Catarina; e o
MASTRO. O encontro de fundação do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra vai acontecer em 1984, em Cascavel, e nesse próximo ano estão se
comemorando os 20 anos. O encontro nacional do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra, entre os dias 19 e 22 de janeiro, vai ser em São Miguel do
Iguaçu, no oeste do Paraná, exatamente na região onde surgiu o MASTRO. A
Comissão Pastoral da Terra vai surgir publicamente nesse período, embora ela já
tivesse atuado em 1976, na CPI da Terra no sudoeste do Paraná, por causa do
problema da grilagem. Tinha atuado em outras questões aqui no estado, mas ela
vai mesmo se consolidar como uma organização da Igreja, um serviço das igrejas,
de forma ecumênica, aos trabalhadores rurais. Ela vai se consolidar entre 78, 82 e
84, na atuação conjunta das igrejas em apoio aos atingidos de Itaipu, na região
oeste do Paraná, e depois vai estender o seu trabalho a outras regiões. Aí o movimento
sindical também vai ter o apoio, no seu surgimento, em relação à fundação desse
movimento sindical combativo que vai desembocar na CUT. O processo de
construção dos movimentos sociais vai se alargando e no estado do Paraná depois
surge também o Movimento dos Atingidos por Barragens, tem a CABI, uma
coordenação de atingidos por barragens da região do rio Iguaçu que teve um
assentamento modelo e que é fundamental a gente conhecer, na região de Cascavel.
São vários assentamentos e eles conseguem, mais de 20 anos depois, verem
atendidas as reivindicações do Movimento Justiça e Terra de Itaipu, porque o
movimento defendia a compensação de terra por terra para quem era atingido,
mas não conseguiu isso em Itaipu. Vários outros atingidos por barragens na região
do Rio Grande do Sul, mesmo no Nordeste, tentaram isso e conseguiram só em
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parte, mas quem vai conseguir de fato vão ser os atingidos da barragem de Salto
Caxias, e vão ter esses assentamentos-modelo na região oeste do Paraná, de tal
modo que essa conquista histórica demorou quase 20 anos ou mais de 20 anos no
estado do Paraná. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, nesse período
pós-Itaipu, só vai realmente aparecer no cenário político nos anos de 85 e 86,
com os acampamentos à beira de estrada. O filme A classe roceira, da Berenice
Mendes e da Lu Rufalco, é um documentário em curta-metragem, fundamental
para a gente entender o que acontece nesse período de 85 e 86. Os acampamentos
surgem nas regiões oeste e sudoeste do Paraná exatamente nesse espaço que eu
acabei de colocar. Houve outras condicionantes históricas que permitiram o
surgimento desses movimentos, que vão ser reprimidos, mas ao longo do tempo
vão continuar a sua luta. O governo Álvaro Dias termina com 27 áreas ocupadas
sem despejo. O governo Requião começa com esse saldo, depois o Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra avança, ocupa mais áreas, que são despejadas.
Acontece uma série de problemas políticos, mas no final do governo Requião você
vai ter mais de 100 ou 120 áreas ocupadas e o Jaime Lerner inicia o primeiro
governo com esse enorme saldo por parte do movimento social de ocupações de
terras pulverizadas no estado todo.  Em um primeiro momento, ele tenta negociar
uma saída para esse problema. A saída não acontece e os ruralistas fazem uma
pressão violenta sobre o governo do estado, do primeiro para o segundo mandato.
Ainda no ano de 97, quando o Jaime Lerner muda do PDT para o PFL, o
comportamento do governo muda e aí acontece um processo de repressão que
depois foi amplamente analisado quando nós realizamos o Tribunal Internacional
dos Crimes do Latifúndio, em 1981, aqui no estado do Paraná, no qual a gente
demonstrou que nesse período do governo Jaime Lerner cerca de 500 trabalhadores
e ativistas, sejam advogados e outros, foram presos. Houve um contingente de 16
trabalhadores que foram assassinados, ele não foi tão significativo, embora nós
não devamos ficar aqui presos a esse tipo de número porque uma vida tem um
valor infinito, mas houve o uso da repressão seletiva das lideranças, a prisão como
forma de conter o movimento social, forma de inibir a organização dos trabalhadores
que lutavam por reforma agrária. Nós estamos neste momento, iniciado o ano de
2003, com cerca de 16 mil famílias assentadas no estado do Paraná, isso desde o
início da década de 80, mas também temos 16 mil famílias em acampamentos.
Iniciou-se o ano com 7 mil e no prazo de três a quatro meses mais 7 ou 8 mil
famílias se agregaram aos novos acampamentos e ocupações no estado do Paraná.
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Eu acho que o estado do Paraná, numa conclusão, é o exemplo mais acabado da
contradição do modelo econômico, do modelo agrícola. Isso o Claus Germer vai
poder trabalhar. É o modelo mais acabado porque aqui no estado do Paraná nós
temos os mesmos índices de concentração de terra que tem o país, aqui você tem
menos de 1% dos proprietários detendo 45% da terra. O Paraná segue esse modelo
em termos de concentração fundiária e por outro lado é um estado altamente
desenvolvido na agricultura, é o primeiro na safra de 2001, produziu 66% da
aveia, está no primeiro lugar; foi o segundo colocado na produção de centeio,
com 14%; segundo lugar de cevada, com 26%; primeiro lugar de feijão, com
19%; primeiro lugar de milho, com 30%; segundo lugar de soja, com 22%; e
primeiro lugar de trigo, com 61%. E no entanto o Ipardes lançou um estudo
recente dizendo que, se nós considerarmos as cidades com até 20 mil habitantes,
as famílias pobres que existem no estado do Paraná nesses municípios com menos
de 20 mil habitantes e toda a área rural, as famílias pobres com até meio salário
mínimo chegam a 46,94%. Então você tem um estado que é um dos primeiros
produtores de grãos do país, um dos estados que tem uma das economias agrícolas
mais desenvolvidas, e por outro lado é um estado que tem os maiores índices de
pobreza ainda no campo, porque o modelo não é para resolver o problema social,
para distribuir riquezas, mas um modelo que continua concentrando a terra.
Portanto, realizou uma modernização conservadora, mantendo a terra concentrada,
não resolveu o problema da modernização e o problema social continua e vai
continuar se houver (...) financiado pelo BNDES, que vai aumentar ainda a
possibilidade de compra de máquinas e outras coisas, vai continuar concentrando
terra e concentrando renda, e expelindo a pobreza. Portanto, o drama dos sem-
terra, a luta por reforma agrária não vai terminar tão cedo no estado do Paraná.
Acho que nós temos uma longa luta e há espaço para milhares de famílias serem
assentadas. Eu diria que, se o governo federal diz que vai assentar 400 mil famílias
e vai contemplar mais 120 mil famílias com crédito fundiário, o Paraná pode
muito bem, nesses quatro anos, colocar 50 mil famílias em seu território e reincluí-
las no processo de produção agrícola, ainda que seja familiar e tudo o mais, para
que elas possam ter trabalho e subsistência, porque nas cidades, acredito que
tenha sido debatido ontem aqui, o desemprego campeia e só cresce, e não há a
inclusão social. Acho que, historicamente, no Paraná, as elites nunca permitiram
a participação dos movimentos sociais. Penso que é uma surpresa a resistência e a
força do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, por exemplo, do estado
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do Paraná, que é um dos expoentes maiores da luta do movimento social do
Paraná e do país, tem acontecido exatamente aqui, no estado do Paraná, nestes
últimos anos. Ele consegue fazer um contraponto a todo esse processo histórico
que negou a possibilidade de participação, que negou a participação desse sujeito
que sempre ficou invisível, sem qualquer tipo de visibilidade ou participação, e
acho que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, nesse sentido, traz
para o centro da cena política os problemas do próprio modelo, e que o campo
sempre ficou em segundo plano do ponto de vista da inclusão social, da solução
dos problemas sociais, e coloca uma série de alternativas e está tentando, via as
cooperativas e as suas associações, via assentamentos, apresentar à sociedade. A
coisa mais importante que está acontecendo nos últimos tempos, para finalizar, é
a jornada da agroecologia. Nós já desenvolvemos dois grandes eventos na cidade
de Ponta Grossa, onde agora em maio ocupamos a área da Monsan, e por causa
dessa área, não por causa do que eu falei hoje aqui, mas por causa dessa ocupação
eu e mais quatro colegas vamos responder a um baita de um processo. E se vocês
quiserem ajudar a fazer uma vaquinha, 2 milhões eu pedi de indenização, e mais
alguma coisa, mas nesse processo lá nós vamos constituir nessa área um centro de
formação chamado Centro Chico Mendes de Agroecologia, e estamos discutindo
exatamente um contraponto ao modelo agrícola vigente. Estamos discutindo um
modelo baseado na agroecologia, na agricultura familiar, nessa pequena agricultura
do campo, e não na monocultura, como está colocado hoje pelos grandes complexos
agroindustriais, pelas multinacionais, especialmente essas que hoje querem
implantar os transgênicos. Mas esse tema é dos outros. Muito obrigado.

Claus Magno Germer
(UFPR)

Meu nome é Claus Germer, sou professor do Departamento de Economia da
Universidade Federal do Paraná. Agradeço o convite para vir aqui e começo dizendo
que, com a quantidade de palestrantes, eu poderia até ser dispensado de vir, porque
há bastante tempo não estudo agricultura. Mas como o Ricardo insistiu um
bocado, e eu me entusiasmei, porque há alguns aspectos da agricultura sobre cuja
discussão eu ainda participo, cá estou. Mas o fato de ter tanta gente aqui me
autoriza a falar pouco. Eu tinha me preparado para tentar dizer alguma coisa
sobre as características da evolução da agricultura no Paraná nos últimos 30 anos,
que foi o período que eu conheci e em grande parte analisei, e fiz algumas pesquisas
etc. Mas acho que, como os colegas da mesa, nos assuntos que vão tocar, não
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seguem exatamente uma linha histórica, vou me permitir focalizar um ponto para
o qual não me preparei, mas que espero ainda poder, com base na minha memória,
desenvolver um pouco. Um ponto eu vou tentar. Sobre o segundo, se der tempo,
vou dizer alguma coisa. O ponto que vou tentar é sobre a interpretação da estrutura
social da agricultura no Paraná como uma estrutura de classes sociais. A análise
dos fenômenos sociais baseados na concepção de classes sociais não é mais muito
comum, ela tem sido erradicada sistematicamente de algumas décadas para cá,
especialmente nos últimos 15 anos, particularmente após a queda do sistema
soviético. Mas ainda continua sendo, na minha opinião, a análise e a forma mais
consistente de entendimento da realidade social do capitalismo e, nessa medida,
a tentativa de erradicação desse enfoque é mais ou menos como o que se fez lá
contra o Galileu: ele foi obrigado a reconhecer que a Terra era mesmo o centro do
Universo, senão o queimavam, e pela mesma razão tantos marxistas têm desistido
da análise de classes, porque senão seriam queimados no fogo do neoliberalismo.
Como o neoliberalismo está se queimando no próprio fogo, a gente pode voltar a
falar de algumas coisas interessantes e relevantes para o entendimento do
capitalismo. Pois bem, eu acho que no Paraná, onde eu moro há quase 30 anos...
De certo modo, foi uma feliz coincidência ter vindo morar aqui, porque no meu
entendimento o Paraná foi, nesses últimos 30 anos, um verdadeiro laboratório de
transformações sociais. Pena que não tivemos a quantidade suficiente de
pesquisadores e instituições que pudessem patrocinar pesquisas de campo mais
extensas e mais profundas, porque o que aconteceu foi um verdadeiro processo de
desenvolvimento de uma estrutura social capitalista na agricultura – o que em
outros lugares levou algumas décadas para ocorrer e aqui no Paraná ocorreu nos
anos 70: em coisa de mais ou menos 6 ou 7 anos, as estruturas agrária e agrícola,
não só em termos de base tecnológica, tecnologias, tipos de produtos, mas em
especial em termos das figuras humanas, da redivisão em classes, do processo de
proletarização que ocorreu aqui, dando origem a um proletariado rural com muita
rapidez e bastante desenvolvido, e ao mesmo tempo a formação de uma burguesia
moderna agrária. O processo está praticamente encerrado neste momento, mas o
Paraná tem sido um laboratório fantástico. Pois bem, o entendimento do
desenvolvimento de uma economia, vamos falar nos termos mais habituais, uma
agricultura moderna ou a modernização da agricultura no Paraná, a partir do
final dos anos 60, início dos anos 70, não só no Paraná, como parte do processo
de transformação que ocorreu em todo o Brasil... O desenvolvimento dessa
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modernização é na realidade um processo de desenvolvimento de uma agricultura
tipicamente, especificamente, capitalista. E isso significa, se a gente quiser entender
o processo de formação das duas classes básicas do capitalismo, que são por um
lado os capitalistas – por isso é capitalismo, se não fossem capitalistas não seria
capitalismo – e por outro lado os trabalhadores assalariados ou proletariados, sem
os quais os capitalistas não seriam capitalistas. Os capitalistas acumulam capital
porque obtêm um excedente a partir de um lugar. Como não cai do céu e eles
mesmos não trabalham, obtêm esse excedente do trabalho alheio, que é o trabalho
assalariado. Então no Paraná ocorreu, a partir do final dos anos 60, início dos 70,
exatamente esse processo de formação dessas classes e esse processo se iniciou...
Bom, eu não quero andar muito para trás, mas, até porque quero dizer alguma
coisa sobre o MST daqui a pouco, quero apenas me referir a uma divisão da época
histórica aqui no Brasil a partir da Segunda Guerra Mundial. É uma divisão que
se dá mais ou menos em meados dos anos 60, porque após o fim da Segunda
Guerra Mundial houve uma recuperação da economia agrícola brasileira tradicional,
exportadora, baseada na produção de artigos de tipo colonial, como café, cacau,
açúcar, algodão e outros, com base na exploração de terras virgens férteis por
natureza e de modo geral do trabalho braçal bruto, sem técnicas muito
desenvolvidas, e que foi apenas a retomada do que o Brasil tinha sido até o início
das crises internacionais que começaram com a Primeira Guerra Mundial. Essas
crises internacionais desencadearam a crise daquele sistema agrário exportador, como
a gente chama esse modelo que existia no Brasil. Essa crise perdurou até o fim da
Segunda Guerra Mundial. No caso do café, houve uma enorme superprodução e
assim por diante. No fim da Segunda Guerra Mundial, a superprodução tinha
sido eliminada, grandes plantações de café tinham sido erradicadas no Brasil,
principalmente em São Paulo e Minas Gerais, e em outros países que produziam
os mesmos artigos. A produção encolheu, mas depois da Segunda Guerra Mundial
o mercado mundial se expandiu novamente, as exportações cresceram
sustentavelmente a altas taxas, os mercados desses produtos se abriram com grandes
demandas e altos preços, e todos os países na zona tropical do mundo trataram de
fazer o que sabiam fazer, que era plantar café, algodão, cana-de-açúcar, cacau – e
em pouco tempo o mercado mundial se saturou novamente. O Paraná está nesse
capítulo porque foi a principal fronteira agrícola do Brasil, acho que a principal,
pelo menos entre as maiores depois da Segunda Guerra, e foi onde o café se
expandiu como fogo de palha. Já em 1955 tínhamos superprodução aqui no



110

Paraná, de modo que com essa superprodução a produção antiga novamente entrou
em crise, mas ao lado dela, após a Primeira Guerra Mundial, com o fechamento
dos mercados externos para os grandes produtos de exportação tradicionais,
desenvolveu-se a substituição de importações, um processo de industrialização
espontâneo – espontâneo no sentido de que não foi provocado, embora tenha
sido fomentado pelos governos, porque era funcional para o sistema. Com a
industrialização, cresceram as cidades, a população urbana, a classe trabalhadora,
a classe média, e cresceu a demanda de alimentos. Então surgiu uma pequena
agricultura em torno das cidades, no meio dos latifúndios, produzindo alimentos,
matérias-primas industriais. Só que essa pequena agricultura, que deu origem a
uma pequena burguesia, pequenos capitalistas agressivos, com vontade de ganhar
dinheiro, tipo daquele modelo do farmer norte-americano, que os norte-americanos
acham que é só deles, porque vem da raça, mas isso vem de um ambiente
econômico. Então se desenvolveu essa pequena agricultura para atender essa
demanda, só que, no Brasil, as instituições de política agrícola, política financeira,
bancária, tecnológica etc. estavam voltadas todas para a grande produção
tradicional. Então os obstáculos para essa pequena produção em ascensão (...) em
grande parte um poder muito grande e ela sustentou o Golpe Militar em 64,
junto com os Estados Unidos etc., e daí nasceu um projeto de modernização da
agricultura, no sentido de contornar as reivindicações dessa pequena burguesia
agressiva em expansão, e que cedeu o espaço da modernização para a grande
propriedade. Isso é o que a gente chama, alguns de vocês já ouviram, a gente
chama de via americana de expansão da agricultura capitalista. Significa uma expansão
capitalista baseada na transferência das terras dos proprietários tradicionais
oligárquicos, coronéis ou seja lá como que se chamem, meio feudais, para a classe
ascendente de pequenos burgueses. Com isso limpa-se o terreno de toda aquela
parafernália de instituições ultrapassadas ligadas a essas oligarquias e se começa
num terreno novo. O caminho alternativo que a burguesia e esses grandes
proprietários do mundo aprenderam foi de modernizar as próprias grandes
propriedades tradicionais, promover a conversão dos trabalhadores dependentes
não assalariados anteriores, agregados ou meio em esquemas servis, a
progressivamente assalariados, cobrando caro por sua liberação progressiva desses
laços de dependência. Isso se chama, na literatura da questão agrária, a via prussiana,
porque foi isso que aconteceu na Alemanha Oriental, na Prússia. Pois bem, o
projeto de desenvolvimento agrícola no Brasil, a partir dos meados dos anos 60,
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foi esse tipo de coisa, um pacote de políticas bem articulado, bem financiado, que
promoveu, pulou por cima dessa pequena burguesia em expansão e promoveu,
fomentou, sustentou, financiou a modernização econômica e técnica da grande
propriedade tradicional no Brasil. Mas ao lado dela também cresceu,
principalmente aqui no sul, uma agricultura média, de médios capitalistas, tipo
farmer, que são aqueles que se chama erradamente e mal intencionadamente de
produção familiar, que é um conceito sem qualquer fundamento teórico, que só
serve para obscurecer as tensões reais que existem na agricultura de um país como
o Brasil. Pois bem, então o Paraná foi um território, um capítulo desse processo
de expansão. Para resumir, eu queria dizer quais são as tendências que se observam
na agricultura. Como em qualquer segmento da economia capitalista, há tendências
que permitem à gente entender o que aconteceu aqui no Paraná e no Brasil inteiro,
que foi uma aceleração no processo de proletarização dos pequenos agricultores.
Proletarização a gente chama o processo de expulsão desses pequenos agricultores
de qualquer posse de terra própria ou qualquer meio de produção, de tal modo
que eles se tornem trabalhadores disponíveis para serem empregados por grandes
empregadores. Um indivíduo só trabalha como assalariado se não tem condição
de ser autônomo. Então tem que expulsar, inviabilizar qualquer possibilidade ou
possibilidades mais importantes de instalação autônoma. Na agricultura acontece
isso agora, mas não acontece necessariamente por um processo de expulsão com
base na polícia, como aconteceu na Inglaterra principalmente e em alguns outros
países europeus a partir do século XVI, principalmente, naqueles processos de
cercamento que eram violentos. Eram postos para fora com violência e passavam a
perambular pelas estradas. Depois de serem pegos perambulando, eram postos
na cadeia. Na primeira vez, cortavam uma orelha. Na segunda vez que fossem
pegos perambulando, cortavam a outra. E afinal começaram a botar em trabalhos
forçados nas manufaturas que apareciam, que são capítulos do processo idílico do
surgimento do capitalismo mundial. Pois bem, aqui a modernização tecnológica,
que foi um dos capítulos da expansão capitalista da agricultura, introduz a
agricultura no rumo normal de uma economia capitalista, que é a mecanização da
produção. Isso não é uma particularidade da agricultura e a agricultura brasileira
não se mecanizou só porque os norte-americanos querem vender trator, é porque
a agricultura se tornou capitalista e o capitalismo requer a mecanização da produção,
que é o principal meio pelo qual as empresas fazem concorrência umas com as
outras. Quando se introduz a mecanização, os trabalhadores empregados em



112

esquemas não mecanizados são expulsos, dispensados em grandes quantidades, e
tanto maiores as quantidades quanto mais rápido e mais extenso é o processo. No
Brasil foi rapidíssimo. Aqui no Paraná, por exemplo, para vocês terem uma idéia,
em 1970 a maior parte dos agricultores não sabia o que era um trator, ou se sabia
era de contar história, mas eles não sabiam mesmo o que era uma colhedeira,
tanto que no censo, a gente vai no censo agrícola de 1970 no Paraná, eu ainda me
lembro disso, tem uma quantidade de colhedeiras impressionante. É que o pessoal
respondia colhedeira para debulhadeira, que é como chamavam uma máquina,
porque eles não sabiam o que era. Em 75, a agricultura do Paraná estava toda
mecanizada, com base no trator e na colhedeira. Faltava alguma coisa para
mecanizar, mas a relação cavalo-vapor/hectare já era de uma agricultura
inteiramente mecanizada. O que sobrava de tração animal era perdido pela
pirambeira. Por essa razão, os pequenos agricultores e trabalhadores rurais, já
semi-assalariados, foram rapidamente expulsos e se deu origem aqui no Paraná ao
fenômeno do bóia-fria, que foi a etapa intermediária entre a expulsão do emprego
rural para a periferia das cidades médias do interior e daí em diante para as grandes
cidades industriais do Brasil e das fronteiras lá do norte, que naquela ocasião era
para onde a ditadura atraía gente, e também para o Paraguai e outros lugares. Os
pequenos agricultores proprietários sofrem o mesmo processo, mas não é por causa
da mecanização da sua produção e sim por causa da mecanização da produção dos
outros: o pequeno produtor de milho ou soja que não conseguisse se mecanizar
enfrentava um preço de mercado em baixa por causa da redução de custos daqueles
que mecanizavam. Então o pequeno agricultor, que não podia se mecanizar ou
que dependia de alugar trator de outros, rapidamente foi indo para o beleléu.
Como está rápido, deixa eu chegar onde gostaria, a estrutura de classes da agricultura
no Paraná. Procurei os dados, fiz esse estudo no fim dos anos 80 e não consegui
encontrar na minha papelada. Mas me lembro dos dados e tenho aqui o trabalho
que fiz sobre a agricultura brasileira, que foi publicado em um livro do João Pedro
Stédile sobre a questão agrária, em que mostro o seguinte, para vocês verem como
é isso que eu queria mostrar, e acho que nem o tempo me permite e nem a minha
eloqüência, tal como aquela história do Galileu em que se representava uma
realidade falsamente para atender a uma estrutura de poder. Porque a Igreja Católica
estava no ápice da estrutura de poder e ela não podia admitir que o território onde
ela estava localizada, que era a Terra, não fosse o centro do universo. Porque Deus
tinha feito esse projeto todo, e iria botar a pérola da sua criação, que é o ser
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humano, coitado, num lugar marginal? Tinha que ser em um lugar central. Hoje
em dia, recusa-se a perceber que a agricultura é formada, como qualquer setor da
economia capitalista, por empresários capitalistas e por trabalhadores assalariados.
De modo geral, os que trabalham com a estrutura agrária, talvez todos que estão
aqui assistindo trabalhem com isso, tenham interesse por isso e talvez por isso
tenham vindo... Costuma-se usar, para representar a estrutura agrária, aquelas
tabelinhas do censo agropecuário: estabelecimentos agrícolas de 0 a 20 hectares,
de 20 a 50 e de 50 a 100, a 200 e vai embora. Fala-se em pequenos agricultores,
grandes, enormes, latifundiários etc., mas ninguém fala em trabalhadores
assalariados, ninguém fala dos caras que estão debaixo do sol, sentados em cima
de trator, tocando boi, colhendo soja na colheitadeira, assim por diante. Pois
bem, uma análise não muito sofisticada dessas tabelinhas do censo permite
demonstrar, e foi isso que eu fiz aqui para o Paraná e também para o Brasil, e o
Frigo aqui disse há pouco que o Paraná em índices de pobreza etc. é igual ao resto
do Brasil, e tem que ser porque o capitalismo desenvolve a riqueza numa ponta,
mas a pobreza na outra. Se não desenvolvesse uma extrema pobreza numa ponta,
não haveria matéria-prima para extrema riqueza na outra ponta. É como um bolo:
você dá a maior parte do bolo para um, falta para os outros, que ficam com a
menor parte. Não dá para multiplicar o bolo inteiro, todo mundo ganhar mais de
metade do bolo. Então, se analisarmos sem muita sofisticação, nós percebemos o
seguinte: a maior parte, mais de 50% em termos nacionais, 57% no censo de
85... Esse dado não é desatualizado, porque nós atualizamos esse cálculo. Nós
não: quem atualizou foi o Rogério Mauro, que é do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra. Foi o nosso estudante de economia na Federal, foi meu
orientando de monografia, e ele fez uma monografia atualizando os dados que eu
tinha feito para 85. Quase 60% disso que chamados estabelecimentos agrícolas são
na verdade trabalhadores assalariados ou semi-assalariados que aparecem no censo
como estabelecimentos de agricultores porque, sendo trabalhadores do meio rural,
têm que morar em algum lugar, não podem ficar pendurados no poste. Então eles
têm um pedaço de terra. A maior parte dessas terras não é deles, não pertence a
eles: são arrendadas ou dadas em parceria, mesmo em ocupação gratuita, porque
eles são trabalhadores daquela redondeza. Mais da metade, quase 60% desses
chamados estabelecimentos são trabalhadores assalariados. Por outro lado, na ponta
superior é que a gente encontra a chamada burguesia ou empresariado rural, que é
menos de 10% do total, mas vamos botar 10%, e que possui ¾ das terras, ¾ do
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parque de tratores em termos nacionais, produz mais da metade da produção
agrícola total, mas nessa produção agrícola entram coisas que embaralham a história.
Se a gente se deter nos produtos rentáveis de mercado, percebe que esses grandes
produtores, que são o empresariado rural, são responsáveis por cerca de ¾ dessa
produção. São apenas 10% dos produtores. Eles obviamente não são pequenos
agricultores familiares, homens da casa que saem de manhã, despedem-se da esposa
com beijinho, montam no trator, vão tocar boi. São grandes fazendas em geral.
Em geral não: já em muitos casos hoje pertencentes a grupos empresariais que são
proprietários de 5, 10, 20, 30 fazendas pelo Brasil afora e fazem parte de um
bloco de capitais que não são mais apenas a figura do fazendeiro capitalista isolado,
morando na fazenda, ele mesmo tocando o negócio. Isso está sendo ultrapassado
há tempo no Brasil, a agricultura realmente se tornou capitalista. Ao se tornar
capitalista, tornou-se um empreendimento dentro das regras do capitalismo. O
capitalista agrícola não é mais um mero dono de fazenda: ele é um bloco de
capitais que são investidos na agricultura, no comércio, no setor bancário, na
indústria, enfim. Então, para concluir esta minha conversa meio desencontrada,
quero dizer com isso o seguinte: se nós temos 60% de assalariados e 10% de
grande empresariado rural, são 70, sobram 30. Desses 30, tem mais ou menos
uns 15% que podem ser denominados, sem criar muita celeuma, de média burguesia
ou médio empresariado. Então sobram 15%, que é mais ou menos onde se localiza
essa chamada produção familiar que se pretende que domine a agricultura brasileira
e dos Estados Unidos e da Europa e assim por diante. Que é apenas uma máscara
para uma agricultura empresarial altamente desenvolvida. Obviamente que ela
tem uma certa aparência familiar. Agora, o dado mais importante para desmascarar
a pretensa familiaridade dessa propriedade é o seguinte: nos Estados Unidos, que
é a pátria da chamada produção familiar, o emprego agrícola absorve no máximo
2% da força de trabalho total. No Brasil, hoje em dia, o emprego agrícola absorve
ainda uns 20% da força de trabalho. Desculpem, esse dado não está atualizado,
mas é em torno disso, talvez um pouco menos. Nós vamos no mesmo caminho da
agricultura familiar norte-americana, que é uma agricultura capitalista de um
certo formato. Isto significa que, dos 20 milhões que nós temos hoje, sendo que a
força de trabalho total no Brasil é de uns 100 milhões, então 2% daria 2 milhões,
18 milhões vão ter que arrumar a trouxa e ir para algum lugar, porque a tal
agricultura familiar tão decantada em prosa e verso não atende. Com isso eu
quero dizer o seguinte: não estou aqui jogando no fogo do inferno os pequenos
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agricultores brasileiros, absolutamente – estou dizendo que dizer a eles que existe
um caminho chamado agricultura familiar, cujo modelo mundial é os Estados
Unidos, e que eles devem seguir porque vai salvá-los, é simplesmente iludir esses
coitados. Hoje os sindicalistas falam em agricultura familiar, eles acham que é a
descoberta da pólvora, só que eles visualizam o farmer norte-americano, dono de
uma montanha de equipamentos mecânicos que ele pode manobrar sozinho ou
com mais um membro da família, complementando com o trabalho assalariado.
Então o pequeno agricultorzinho brasileiro se vê já no meio daquela parafernália
mecânica, só que ele não entende que não dá para todo mundo que tem 10 ou 20
hectares ter aquela parafernália, tem que ter 600 hectares, 800 hectares, 1.000
hectares, 1.500, que é o que aconteceu nos Estados Unidos. No fim da Segunda
Guerra Mundial, havia lá cerca de 6 milhões de estabelecimentos agrícolas e hoje
tem mais ou menos 1 milhão e meio e, destes, mais ou menos 200 mil dão conta
do recado, o resto dá prejuízo para a agricultura, porque é gente que está na
agricultura meio como hobby, cria uma vaquinha que conhece pelo nome, sabe a
idade, faz festa de aniversário, e vende um leitinho. Daí ele entra no censo, mas é
puro hobby. No máximo 200 mil dão conta. Isso são dados censitários norte-
americanos. Eu estou aqui usando uns termos brincalhões, mas os dados são
corretos, é isso mesmo. As campanhas e lutas pela reforma agrária, até meados dos
anos 60, como eu disse no início, representavam uma pequena burguesia em
ascensão que poderia ter realizado uma reforma agrária burguesa para limpar o
terreno das heranças ultrapassadas e tal. Hoje, nós temos uma agricultura capitalista
com base na modernização da grande propriedade tradicional. Significa que nós
ficamos com todas aquelas heranças, Antônios Carlos Magalhães da vida e parecidos
e Zés Eduardos e assim por diante... O que faz o MST no pedido da reforma
agrária? A base social do MST é o semiproletariado rural, por isso o MST mantém
um radicalismo que não se consome no oportunismo – como a CUT, por exemplo,
dos trabalhadores urbanos – porque ele congrega gente que não tem outra opção.
O pessoal nos acampamentos dos sem-terra é gente que não tem outro lugar para
onde ir, por isso está lá: se não se ajuntar lá, vai para as grandes cidades, vai para
a periferia. Como surgiu o MST, uma organização que descobriu uma forma de
resistência que é o acampamento e o assentamento, então essa gente se congrega
lá. Isso também permite entender o caráter da reforma agrária reivindicada pelo
MST, que não é uma reforma agrária burguesa, embora muito pareça: é uma
reforma agrária que está olhando por cima dos umbrais da história. Esse é o projeto
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do MST, as pessoas entendam ou não. E esse projeto se realiza não com base em
pequenas produções com tecnologias ultrapassadas produzindo para pequenos
mercados locais, mas com base em produções em grande escala, trabalho coletivo
solidário, porque produz para grandes massas, para necessidades no atacado, e
não é para mercados, é para atender necessidades das pessoas. A economia é dirigida
por um plano que não se subordina a rentabilidades privadas, mas se subordina
ao atendimento das necessidades coletivas. Eu termino por aqui. É isso mais ou
menos que eu queria dizer, meio atabalhoadamente. Espero que tenha feito algum
sentido, senão alguém que tiver uma dúvida que eu puder satisfazer no debate, eu
farei. Obrigado.

Renato Tratch
(PUC-PR)

Vou pedir permissão para ficar de pé porque já estou meio quadrado de ficar ali
na cadeira. E é mania de professor ficar rodando de um lado para outro na sala.
Hoje me senti um perfeito aluno diante de tantas situações expostas que eu
pessoalmente desconhecia. Eu tinha alguns contatos, algumas informações, o que
me fez relembrar muitas coisas, até do meu tempo de infância. Quando Claus
fala da década de 70, por ali, eu era um piazote. Essa questão da trilhadeira que
ele falou, eu conhecia como colheitadeira. Nunca tinha me atentado para essa
situação e então para mim é bastante interessante. Sou filho de pequeno proprietário
e grande produtor na verdade. Essa é outra situação. Grande produtor em função
de toda dinâmica que se exerce lá. Na verdade, já se produzia organicamente
nessas áreas. Só quando fui fazer faculdade vim a conhecer esse termo agricultura
orgânica, o que era esse trem todo. Então optei por esse tema, até em função de
toda essa questão que no começo haviam falado, que era uma questão de modismo
hoje, e eu vou passar para vocês mais ou menos em três etapas. Primeira etapa,
mostrar que não é uma questão de modismo. Nas décadas de 20, 30 e 40 já
existiam linhas de estudo dentro dessas áreas. Meu nome é Renato Tratch, sou
professor do curso de Agronomia da PUC e trabalho com agroecologia, agricultura
orgânica e suas perspectivas. Só para rever essa questão de fatos históricos, que não
é uma questão de moda, e vai continuar com toda certeza, então eu vou passar
para vocês algumas escolas dentro da agricultura orgânica, de maneira bastante
rápida. Uma das escolas que surgiu foi a de Rudolf Steiner e Pfeifer, na década de
20, na Alemanha, e é chamada de agricultura biodinâmica. A base dessa agricultura
é uma ciência chamada Antroposofia. Essa agricultura, do ponto de vista de campo
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de produção, é baseada em preparos biodinâmicos e também na utilização de um
calendário astral. Não é a situação apenas da lua, lua cheia, lua nova ou minguante
para se plantar: é todo um calendário astral mesmo para esse processo de produção.
Essa é a dita agricultura biodinâmica da década de 20, que hoje está difundida
em todo o planeta. Esse termo agricultura orgânica que a gente está usando tem
uma origem e não é específico dessa agricultura orgânica de que eu estou falando.
Esse modelo de agricultura orgânica também é desenvolvido nas décadas de 30 e
40 na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, por meio de alguns estudos que trabalham
basicamente o seguinte: a saúde da planta está associada à saúde do solo. A planta,
para se tornar sadia, precisa ter um solo sadio. Então o uso intensivo da matéria
orgânica nessas áreas... A gente vai ver que, com o advento da evolução verde no
pós-guerra e tudo o mais, começou-se a pensar o solo não como um organismo
vivo e sim como um simples fornecedor de nutrientes para o desenvolvimento das
plantas, uma maneira bem pontual. No Japão, na década de 30, Mokiti Okada e
Fukuoka desenvolveram uma agricultura chamada agricultura natural. Essa
agricultura natural tem um cunho religioso e está vinculada à Igreja Messiânica,
que tem por princípio seguir a natureza. Na natureza não se revolve solo, não se
usa composto de animais, por exemplo esterco. Na agricultura natural, não se usa
fonte de adubo orgânico: usa-se farinha de rochas, usa-se muito adubação verde e
alguns microorganismos chamados microorganismos eficazes ou EM. São um
conjunto de organismos que esses e outros pesquisadores desenvolveram. São
produzidos num substrato e vendidos pela Igreja Messiânica. Você joga no solo e
esse processo de adubação verde e a utilização de farinha de rocha potencializam
a atividade microbiana para aumentar a produtividade. A outra que surgiu é a
agricultura biológica das décadas de 70 e 80. Francis Chaboussou desenvolveu a
teoria da trofobiose, das plantas doentes pelo uso de agrotóxicos. Ela foi desenvolvida
basicamente na França e o início dessa agricultura biológica está associado à
preservação ambiental e à qualidade biológica dos alimentos, além do
desenvolvimento de fontes de energia renovável. Sempre pensando o termo biológica
como preservação ambiental, nisso ela é muito similar à agricultura orgânica. Há
utilização de composto, de esterco, de material para incrementar, podendo-se
trazer de outras regiões, de outras áreas, de fora da propriedade para dentro, fazer
uma entrada de material. Na biodinâmica já se busca a ciclagem de nutrientes,
evita-se o máximo possível a entrada de elementos externos. Tem outras
denominações, de agricultura ecológica, agricultura regenerativa nos Estados Unidos,
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termacultura na Austrália. Esse é um método bastante interessante, por meio do
qual se desenvolvem sistemas silvoculturais, ou seja, embaixo de florestas. O
principal enfoque aqui é trabalhar com culturas perenes, evitar as culturas anuais.
Ou, no teu processo de formação, você pode até ter uma sucessão de culturas
anuais. O termo utilizado hoje na verdade agrega muitas dessas linhas, dessas
escolas, a agroecologia, que tem por base o desenvolvimento rural. Isso está
acontecendo nos Estados Unidos, na América Latina, a partir da década de 80.
Como é que foi a questão do movimento orgânico do estado do Paraná? Eu fiz um
apanhado de material, no Iapar tem dois livros, dos quais eu peguei a maioria
dessas informações. Na década de 80, a Assessoar, na região do sudoeste, já estava
trabalhando com tecnologias alternativas, bancos de sementes crioulas,
compostagem e adubos verdes, visando justamente a atender essa região do
sudoeste. O Iapar começa a desenvolver alguns cursos de agricultura alternativa. É
uma expressão que eu não citei anteriormente. Essa agricultura é justamente uma
tentativa de mudar o sistema que estava sendo instalado naquele momento, que o
Claus havia colocado anteriormente. A Associação dos Engenheiros Agrônomos
do Paraná promove o 1.º Encontro Brasileiro de Agricultura Alternativa em 81.
No início de 80 é formado, dentro da Universidade Federal do Paraná, o Grupo
de Estudos de Agricultura Ecológica. Esse grupo foi meio iniciador dentro do
sistema de produção orgânica, iniciador em termos de estudar e não produzir,
que isso já era anterior. Na Universidade Estadual de Londrina, havia o grupo de
estudos chamado Cio da Terra. No início da década de 80, na região de Agudos
do Sul, você tem a Organização dos Produtores Orgânicos, em torno de 15
produtores que, naquela época, para poderem comercializar esses produtos,
organizam-se visando à comercialização, via sacolas: eles faziam kits ou sacolas e
distribuíam para hospitais, creches, algumas empresas e alguma coisa assim. Em
86, a Chácara Verde Vida, na região de Colombo, começa a desenvolver trabalhos
com a olericultura, pequenos animais, e em 91 é fundado o Instituto Verde Vida,
que visa a promoção da agricultura orgânica e da questão da assistência técnica.
Esse Instituto Verde Vida começa a trabalhar essa questão de agricultura orgânica
aqui na Região Metropolitana de Curitiba e começa a expandir para várias regiões
do estado. Daí surge uma empresa chamada Terra Preservada, cujo enfoque era a
exportação. No litoral, começam a aparecer o Instituto Verde Vida, SPVS, Emater.
Criam a Agrolitoral e uma associação de produtores chamada Pró-Horta, visando
processar e trabalhar a cultura da banana no litoral. Então começa um trabalho
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aqui de organização dos produtores da região do litoral. Em 95, essa feira do
Largo da Ordem começou a definhar em função da concorrência até com a feira
de artesanato, e por meio da Secretaria Municipal de Abastecimento cria-se, no
Passeio Público, a Feira Verde, de 95, que funciona hoje todo sábado no período
da manhã. Em 94, surge o programa Paraná Rural, que dá incentivo aos processos
de produção orgânica. Também em 95 é fundada a Associação de Agricultura
Orgânica do Paraná. O objetivo dessa associação era gerir ou coletar esses materiais
e organizar o sistema de comercialização. O grande problema de todo esse processo
de produção orgânica continua sendo a comercialização e aí começa a entrar uma
série de entraves, problemas, e essa associação visou a melhoria desse processo de
comercialização e tudo o mais. Em 98, a Assessoar começa uma questão de
certificação. Hoje, para poder produzir organicamente e exportar, em alguns
mercados também se exige uma certificação, um selo orgânico ou um selo
biodinâmico. A maior certificadora do Brasil hoje é o Instituto Biodinâmico de
Desenvolvimento Rural de Botucatu, que certifica para orgânico e para
biodinâmico. Quem coordena toda essa questão de certificação em nível mundial
e é a referência é a Federação Internacional do Movimento de Agricultura Orgânica.
Existem os padrões, as normas que são acatadas para a comercialização, para a
exportação. Em 99, surgiu o Conselho Estadual de Agricultura Orgânica, o CEAO,
e um detalhe importante é que sempre uma série de ONGs – Eureco, Assessoar,
SPVS, Comissão Pastoral da Terra, MST, Instituto Maytenus – e uma série de
outras instituições sempre estiveram envolvidas com essa questão de produção
orgânica. Então este aqui é rapidamente um apanhado geral do histórico do
movimento orgânico no estado de Paraná e vocês viram que é bastante recente,
começa na verdade em 80, tem 23 anos, é bem recente. Atualmente você tem o
Programa Estadual de Agricultura Orgânica. Esses dados são de 92, passou de
400 famílias atendidas para 1.500 famílias, via Emater, o Iapar está em fase de
conversão da estação de pesquisas do Canguiri para produção orgânica. O Paraná
12 Meses, que é o programa da Secretaria da Agricultura, investiu dentro da área
de agricultura orgânica 1,3 milhões de reais para o desenvolvimento e a capacitação
de produtores, técnicos, projetos de pesquisa também. Então, como é que está a
evolução dos produtos orgânicos no estado? No que se refere ao número de
produtores você vê aqui, dados do livro (...). Eu tenho dados até 2001, era para
pegar maiores informações no (...), acabei falhando nesse sentido. Você vê que de
ano a ano há um incremento crescente no número de produtores envolvidos na
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produção orgânica e essa é uma tendência que persiste. Então, não é uma questão
apenas de modismo, uma situação que vai se reverter, mas há uma grande tendência
de continuarmos nessa ascensão. Nós temos no Paraná uma grande contradição:
temos o maior número de produtores orgânicos do Brasil e ao mesmo tempo
somos o maior consumidor de agrotóxicos. É uma situação bem de contra-senso
mesmo. Nós temos hoje um volume próximo das 40 mil toneladas. Deve estar
passando disso com o advento de culturas de áreas maiores, soja e açúcar mascavo
são culturas que estão hoje se sobressaindo no mercado para exportação. O açúcar
mascavo, frutas, sendo que em sua grande maioria estão em fase de conversão, não
tem ainda, você não encontra facilmente nas feiras frutas certificadas ou orgânicas.
Milho também é outro fator de produção. Quais são os desafios da agricultura
orgânica do estado do Paraná? Desenvolvimento de políticas. Existe uma fase
terrível para os produtores, que é a que eu falei anteriormente, a fase de conversão,
a fase que está passando do convencional para o orgânico. Essa é a fase de desespero
dos produtores e aí entra também a questão de treinamento de técnicos e
agricultores. Em 2001 eu passei por uma situação que foi uma saia justa. Eu
tenho um projeto, do Paraná 12 Meses, que desenvolvo com gengibre orgânico
no litoral, e o produtor, cujo trabalho eu estava instalando lá, estava na fase de
conversão para produção orgânica. Ele é um assentado ali na Central, em Morretes,
e era acostumado a aplicar agrotóxico direto, e alta adubação. E em 2001 estava
tendo a fase de conversão. “Não consigo produzir uma caixa de vagem e a vaquinha
[que é um inseto] está me comendo tudo. O que eu faço? O que eu aplico?” E aí
você, como técnico, tem que falar para o produtor, que estava literalmente sem
dinheiro, comendo mandioca, que era o que tinha no quintal, aí você fala para ele
segurar as pontas, não usar nenhum tipo de produto químico. E essa questão de
resistência ideológica com essa questão da revolução verde... Os agricultores, se
aparece uma praga na lavoura, pode ser 300 hectares, se aparece uma, aplicam em
tudo. Isso aí é um marketing pesado das empresas, justamente para criar essa
situação ideológica: apareceu praga, tem que matar. Eu falei para esse produtor:
“Segura as pontas.” E aí veio a questão do técnico. Por mais que esteja trabalhando
e tudo o mais, uma família, o casal e mais quatro filhos, se eu chegar e falar
“agüenta as pontas”, sendo que ele está em uma situação de extrema necessidade...
Foi talvez a minha maior saia justa dos últimos tempos. Levei ele na lavoura e
mostrei que estava acontecendo o processo, que não era a vaquinha, mas toda a
lavoura dele estava entrando em equilíbrio. Hoje ele produz vagem sem usar uma
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gota de agroquímico e está produzindo no mesmo patamar que quando usava
convencional. Hoje, essa questão da dinâmica da propriedade e tudo o mais, você
chega na propriedade dele, o astral, a energia que sai dessa propriedade é bastante
diferente de anos atrás, ou dos vizinhos, que são convencionais. É você chegar na
propriedade dele e se sentir bem, você sente o solo vivo, como pregou a agricultura
orgânica. Então essa questão de rompimento dessa resistência ideológica, nesse
processo de formação e capacitação do produtor, é um dos grandes desafios, o
treinamento de técnicos e agricultores, os técnicos todos, eu fui formado em uma
escola que aplica: apareceu a doença, apareceu a praga, aplica. Essa foi a minha
formação. Nós temos um grande problema, a questão da legislação e certificação.
Existe uma legislação hoje em tramitação no Congresso para definir o que é produção
orgânica e como vai ser esse processo. Nós temos hoje 19 certificadoras, ou mais
um pouco talvez até, certificando nacionais e estrangeiros também certificando, e
não existe uma legislação que defina isso, que formate isso. Existem “n”
questionamentos em relação à certificação. A estrutura de comercialização é um
dos grandes entraves. Como vender, esse processo sempre é o carro-chefe, deveria
até ser colocado em primeiro. Casos assim, por exemplo, de um produtor que fez
um trabalho com batata orgânica e vendia o tomate a 70 centavos o quilo, e no
mercado, eu fiz questão de acompanhar o que ia resultar daquele tomate que ele
estava vendendo: estava sendo vendido meio quilo a 3,50, e isso não ficou com
ninguém, ficou exatamente com o mercado. Hoje nós temos uma demanda bastante
grande e uma oferta que não é tão grande. Temos um grande drama, que é a
questão da investigação agrícola. Hoje, quem tem a informação para a produção
orgânica são os produtores rurais, não é o Iapar, não é a PUC, não é a Federal, não
é a UEL, não é nenhuma instituição de ensino e nenhuma instituição de pesquisa.
Existem algumas tentativas, mas hoje quem tem as informações são os produtores.
Porém, cabe à investigação agrícola potencializar esse processo, porque nós estamos
entrando em uma fase de estrangulamento das informações e muitas vezes é difícil,
como pesquisador, romper essa questão de ação e reação ou essa visão pontual,
passar para uma visão holística, passar para uma visão sistêmica. Esta é uma grande
quebra de paradigma de pesquisa e tudo o mais. E a questão da reeducação do
consumidor, esse é um grande problema também. Hoje se perdeu a noção de que
tomate não se produz no inverno. Com o advento da agricultura tecnificada
moderna e tudo o mais, você tem tomate 365 dias por ano. Tomate é uma cultura
de verão e, portanto, no inverno não se come tomate. Hoje, onde for você encontra
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todas as culturas. Isso se perdeu no meio urbano, você não tem noção do que é
cultura de verão e do que é cultura de inverno. E esse é um trabalho muito longo,
e bastante a longo prazo. Então eu gostaria de finalizar colocando uma frase que
eu gosto, que ouvi de um produtor: “Produzir organicamente é estender a minha
mesa de produtor ao consumidor.” Para mim esta é uma frase extremamente
profunda. Eu gostaria de agradecer a atenção. Obrigado.

Humberto Madeira
(PUC-PR)

Boa noite. Meu nome é Humberto Madeira. Sou professor aqui da PUC. Não
vou entrar na minha apresentação, vou tomar liberdade de mudar o rumo da
minha proposta inicial em função da presença dos colegas que fizeram essas palestras
todas, bastante importantes, profundas algumas delas. Teve professor que disse
aqui que não estava preparado para este tipo de apresentação e acabou dando uma
aula em que eu aprendi realmente muito. É o caso do Claus, realmente uma
apresentação muito abrangente. Acho que contou muito da história da realidade
da agricultura brasileira. Então eu gostaria até de, se pudesse, chamá-los de volta
à mesa, não sei se tenho essa liberdade, não sou o mestre de cerimônias aqui, mas
para que durante a minha fala também pudessem trazer o debate. Acho que a
gente não tem muito tempo e queria aproveitar estes cérebros que estão aqui para
poder levantar algumas questões. A minha apresentação, originalmente com esse
nome de “Biotecnologia na agricultura”, na verdade deixa de ter tanta relevância
considerando o rumo que as discussões tomaram aqui e também o público presente.
Então eu vou na verdade continuar tocando no assunto de biotecnologia. Quero
discutir um pouco a biotecnologia, porém ainda dentro desse clima que foi criado
aqui, da discussão, sobretudo do questionamento. Acho que em todas as
apresentações ficou bem claro o questionamento dos modelos agrícolas que hoje
são predominantes, não só no Brasil, mas acho que na verdade isso vale para
qualquer país do mundo. E é nesse sentido que eu queria começar a discussão. A
gente tem ouvido de várias frentes, pessoas dos mais diversos setores envolvidos
com a agricultura, o que hoje se acredita que seriam os dois modelos predominantes
e os dois sustentáveis economicamente, não necessariamente ambientalmente,
mas os dois modelos sustentáveis do ponto de vista econômico. Esse modelo que
foi colocado aqui pelo professor Claus, dessa agricultura altamente tecnificada
capitalista, que tem aumentado a sua participação na economia e não diminuído
com o passar do tempo, que é considerada, por aqueles que a praticam, como
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tendo sustentabilidade, no sentido de que deve continuar e tem sido competitiva,
e é a predominante em termos de área plantada, como também de produção
total. A alternativa a esse modelo que se coloca como sustentável, pelo menos o
que eu tenho visto como de mais consenso, é justamente o modelo de agroecologia,
seja independente do formato, de como as propriedades vão estar organizadas, se
isso vai ser em famílias de assentados ou se a pequena burguesia, ou qualquer que
seja ela, seria a outra alternativa economicamente viável. Em vez de falar sustentável,
vou mudar a expressão para economicamente viável. Então as duas agriculturas
economicamente viáveis seriam a grande agricultura capitalista e a agroecologia
como alternativa. Bom, como engenheiro agrônomo eu sempre questionei essas
questões também, isso é natural para qualquer um que passa pela formação
acadêmica, que veio das escolas. Eu estudei numa escola de agronomia bastante
antiga, que foi montada nos moldes da universidade francesa, da agricultura
francesa, e depois muita influência norte-americana com o passar do tempo,
realmente enfocando essa agricultura capitalista. Essa é a formação geral do
engenheiro agrônomo, acho que até hoje não mudou muito essa realidade. Não
sou da área de ciências humanas e portanto tenho dificuldades para discutir com
mais profundidade. Aprendi muito aqui, mas fico mais em questionamentos do
que realmente com colocações. A intenção no nosso atual contexto de mudança
de governo, seja na esfera estadual como principalmente na esfera nacional, onde
em termos econômicos a gente estava esperando ou continua esperando, como a
grande maioria da população, a distribuição de renda, eu não consigo dissociar a
distribuição de renda de agricultura em um país como o nosso, com a extensão
territorial que tem, com o passado agrícola que tem. E pelo menos a minha
impressão nesse primeiro ano de governo é que medidas concretas nesse sentido,
não sei se os colegas... Por favor, se quiserem intervir, fiquem à vontade. Não
tenho visto medidas concretas partindo nesse sentido, para que realmente possa
se vislumbrar a um médio prazo mudança real na distribuição de renda do país.
Quando eu digo agricultura economicamente viável... O professor Claus colocou
aqui a questão da perda de competitividade daquela pequena burguesia que tentava
usar uma tecnologia mais simples e, portanto, a sua agricultura deixa de ser
competitiva frente ao grande capitalista. Isso é mais um problema a ser pensado,
como essa outra alternativa, por exemplo, a agroecologia, pode ser competitiva. E
aí vem o questionamento: seria para exportação? Quer dizer, que contribuição de
fato ela vai estar fazendo ao país ou à população mais diretamente se tiver só este
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enfoque de exportação? E a capacidade dos movimentos sociais para de fato
causarem uma transformação? Eu tenho sentido, pelo menos ouvindo noticiários
e ouvindo outras colocações dos principais grupos de movimentos sociais, como
sendo talvez o último recurso, a alternativa para de fato mudar a realidade do
país. Então também coloco na forma de uma pergunta: o quanto dá para a gente
contar com esses movimentos sociais como de fato alterando a nossa realidade? E
tudo isso eu quero colocar dentro desse aspecto pragmático, quer dizer,
principalmente como eleitor e cidadão que esperava uma certa mudança na esfera
econômica brasileira com a mudança de governo federal e que ao mesmo tempo
fico... Pelo menos a minha impressão inicial é de que isso parece que não vai
ocorrer. E a agricultura, dentro desse contexto todo, eu considero primordial para
tentar buscar essa alternativa. Então faço a minha pergunta e aí quem quiser se
manifestar, por favor... Eu estaria correto nessa pressuposição de que os modelos
economicamente viáveis, com futuro, seriam o modelo da agroecologia e o próprio
modelo que alguns aqui chamaram de monocultura, mas da agricultura capitalista?
E se eles podem conviver. Esse é o meu questionamento, porque a terra é a mesma,
agricultura não se faz no ar, na água, no espaço: se faz no solo. Então vem esse
questionamento: há espaço mesmo para as duas coisas? A própria Embrapa, o
próprio governo federal está atuando nesse sentido. O discurso do governo federal
tem sido esse, de não esquecer o agrobusiness, os grandes produtores, e não esquecer
a agroecologia, como as duas alternativas. Mas será que elas não são mutuamente
exclusivas? Essa é a pergunta que eu faço. E se forem, qual seria a alternativa para
isso no sentido pragmático? O que pode ser feito e qual o rumo que o Brasil vai
tomar? Então eu já faço essa colocação inicial. Se alguém quiser se manifestar,
tomo essa liberdade de pedir a participação dos colegas. Se vocês têm essa visão de
que há esses dois modelos, de que essas seriam as duas únicas alternativas que eu
estou chamando de economicamente viáveis, se elas podem conviver, devem conviver,
ou se seriam mutuamente exclusivas. Alguém gostaria de tentar responder?

Claus Magno Germer
(UFPR)

Acho que é uma boa colocação porque, principalmente colocando desse modo,
em termos práticos, porque nós não podemos pensar em termos minúsculos,
pequenos... O Brasil tem uma população de 160 milhões de pessoas. A América
Latina tem 400 e tantos milhões, sei lá quantos. O mundo tem bilhões. A maior
parte dessa população está fora da agricultura, é uma população urbanizada. Então,



125

o que se apresenta como alternativa, aliás, o colega fez aquela listagem... Em 81
eu era vice-presidente da Associação dos Agrônomos, e ele falou na agricultura
alternativa. Naquela época, isso tudo tava muito no início, havia diversas correntes
aparecendo, chamada de biológica etc., uma porção de coisas, e nós estávamos
tentando fazer justamente propostas de viabilização prática. Bom, o que eu quero
dizer em resumo é que, primeiro, existe um problema ambiental na terra,
decorrente do próprio fato de que o ser humano existe. Se o ser humano não
existisse, não existiria esse problema ambiental, porque são 6 bilhões de seres
humanos. O ser humano se livrou de muitos inimigos naturais, está erradicando
os inimigos naturais, está reconformando a face da terra em função de sua existência.
Isso causa um problema de destruição dos ambientes chamados naturais. O
capitalismo acentua esse problema porque, acentua aliás todos os problemas, por
um só fato simples: o que dirige os acontecimentos na agricultura é um critério
não público, não social, que é o critério da rentabilidade privada. Então, se o
problema é obter lucros, se é preciso derrubar uma encosta, derruba a encosta, se
é preciso desviar um rio, desvia um rio. Enfim, faz essas barbaridades todas que a
gente vê. Agora, isso não quer dizer que o problema ambiental todo é por causa
do capitalismo. Damos fim ao capitalismo e nós vamos viver idilicamente no
paraíso terrestre original. Não vamos porque há duas coisas que na minha opinião
se contrapõem. Uma, que é preciso a produção em massa. Então eu queria dirimir
aqui um mal-entendido, de ter me expressado mal. Na minha opinião, a agricultura
tem necessariamente que ser em grande escala por um motivo muito simples. Eu
tenho o exemplo dos Estados Unidos. Imaginem que 2% da população dos Estados
Unidos produz alimentos para a população norte-americana toda – que em média
deve comer 20 vezes mais que um brasileiro médio ou mais –, produz para exportar
para grande parte da população mundial, para quem consegue comprar, e ainda
paga regularmente a uma parte dos agricultores para que deixe de produzir. Bom,
isso são 2%. Como é que se faz? Faz-se com mecanização intensiva. Isso é mau?
Considerando que é preciso alimentar a população, acho que não é mau, porque
é preciso, em todos os setores da economia, assim como na agricultura tem 2%,
na fabricação de automóvel tem 0,5%, na fabricação de não-sei-o-quê tem tanto
por cento, nos hospitais e sistemas de saúde tem tanto por cento, quer dizer,
nós temos infinidades de setores que atendem a todas as necessidades.
Conseqüentemente, cada setor tem que ser mecanizado, porque poucas pessoas
tem que atender demandas totais. O problema é como compatibilizar isso com,
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por exemplo, uma agricultura que não seja monocultura, como imaginar... Vamos
botar na balança assim 6 bilhões de pessoas em um sistema que não fosse capitalista,
digamos socialista, que é o meu objetivo, no qual a produção se faz em função do
atendimento das necessidades coletivas. Nós temos que produzir digamos óleo de
soja, margarina, tudo que vem da soja para 6 bilhões de pessoas. Quanto essa
gente em média tem que comer por dia desse troço? X. Quantos milhões de
toneladas de soja nós temos que produzir para isso? Tantos milhões. Dada a
produtividade por hectare, quantos hectares são? Tantos milhões de hectares. Milho
precisa de quanto para produzir? Leite, carne de ave, não-sei-o-quê? Tanto. Quer
dizer, qual é a área necessária para esse troço todo? A única coisa que os próprios
Estados Unidos apontam é o fato de que a elevação da produtividade com base na
mecanização inclusive requer cada vez menos terra para produzir o necessário.
Tanto quanto eu me lembro, a tendência nos Estados Unidos tem sido de repulsão
da área total cultivada, porque se produz cada vez mais por hectare. Eu acho que
o problema que você colocou tem que levar em conta essas duas coisas,
compatibilizar o consumo de massa, que decorre de uma massa enorme de
população, com um tipo de prática agrícola que seja compatível com a maior
preservação possível dos recursos naturais, menor comprometimento e assim por
diante. Acho que isso é um desafio que não vai nem reconstituir, na minha opinião,
um ambiente idílico e tal, mas é perfeitamente capaz de ser vencido com uma
administração desses dois lados. Mas os dois lados da coisa estão presentes. Tanto
quanto eu vejo, é difícil ser assim unilateral nesse aspecto. Tenho a impressão de
que a agricultura orgânica ou as diversas linhas dela talvez não tenham conseguido
atacar essa questão, de equacionar com a massa de produtos necessários da
agricultura para atender às necessidades, como é que uma agricultura desse estilo
pode atender a essas necessidades em massa.

Darci Frigo
(Terra de Direitos)

Eu só queria falar da questão sobre a capacidade dos movimentos sociais para
provocar essas transformações. Eu vejo hoje, no cenário dos movimentos sociais, o
movimento de luta por terra no país como um dos movimentos que têm
conseguido, por exemplo, manter na pauta a reforma agrária. Se não houvesse
movimento social hoje em mobilização e luta, a pauta da reforma agrária estaria
praticamente esquecida no país. Mas não só isso. O movimento social também
tem colocado essas questões, como essa discussão da agroecologia, de pensar o
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limite desse modelo baseado na monocultura, pois ao mesmo tempo que temos o
dilema de atender essa massa de consumidores, que o Claus estava falando, não
podemos destruir o planeta onde a gente vive. Então você tem que colocar no
horizonte futuro que modelo vai adotar, resolvendo o problema imediato mas não
destruindo o planeta. A agroecologia pode ser um caminho em que você busca
um certo equilíbrio. Não vai ter mais a floresta original, muitos rios já
desapareceram, mas por outro lado, se a gente recuperar o próprio equilíbrio
natural por meio das técnicas da agroecologia, esse equilíbrio mais sistêmico,
acredito que vamos continuar produzindo. Inclusive a discussão que eu tenho
visto com o pessoal que trabalha aqui na região sul do Paraná, eles têm insistido
nessa questão. Uma vez que você equilibra o ambiente, isso não significa que vai
produzir menos. Não acho que a discussão da agroecologia se coloque no espaço
que tem prevalecido, inclusive no debate da Emater e outras instituições até
públicas, que é de produzir apenas para um nicho de mercado dos consumidores
de alta renda ou para exportação. Esse é o caminho marginal desse processo, é o
caminho de você ficar produzindo para meia dúzia de pessoas. A população pobre,
a população que compra no mercado, vai continuar comprando a produção
convencional, que tem agrotóxico e tudo o mais. A população rica então consegue
comprar esses alimentos de melhor qualidade e aqueles que têm um pouco de
consciência vão destinar um pouco de renda para isso, e a população pobre vai
comer transgênico...
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Ricardo Costa de Oliveira
(SETI)

Boa noite. Eu sou o professor Ricardo Costa de Oliveira, um dos organizadores
do Simpósio de Cultura Paranaense Terra, Cultura e Poder – A Arqueologia de
um Estado. Hoje nós iremos discutir a última sessão, o Paraná político. Estamos
gravando as falas e iremos degravá-las e apresentá-las para os autores, porque estamos
com a possibilidade de publicar este material, que é um registro histórico do
sesquicentenário do estado do Paraná. Iremos chamar para compor a mesa o
professor Francisco Magalhães, da Universidade Federal do Paraná, o professor
Cláudio Fajardo, da Biblioteca Pública do Paraná, o jornalista Milton Ivan Heller,
o jornalista Luiz Mazza, da Rádio CBN, e o professor Constantino Cominos, da
PUC-PR. Por favor, senhores, podem sentar. Vamos seguir a mesma dinâmica
adotada ontem: o tempo é de 20 a 25 minutos, nós controlamos daqui, e também
antes de iniciar sempre fazemos uma avaliação, a própria mesa avalia em função
do que será apresentado sobre o tema Paraná político, para organizarmos a lógica
da exposição. Então podemos começar por Milton Ivan, Francisco Magalhães e a
seqüência da mesa, por favor.

Cláudio Fajardo
(BPP)

Meu nome é Cláudio Fajardo, da Biblioteca Pública do Paraná. Inicialmente,
quero dizer que me sinto muito honrado de estar com figuras tão eminentes, que
já foram meus professores, e tenho a impressão de que o tempo só age contra
mim: eles não envelhecem nunca, só eu que envelheço. Professor Magalhães,
professor Constantino, nosso amigo Mazza e Milton Ivan. Bom, estar ao lado de
economistas e jornalistas... Quero dizer, Mazza, que eu espero que comigo não
aconteça o que aconteceu com Proudhon. Eu transito no meio acadêmico, mas
sou militante político. Dizia-se que Proudhon era respeitado na Alemanha porque
era considerado um conhecedor da economia política e na França dizia-se também
que era respeitado porque conhecia a dialética de Hegel. Um dia Marx, depois de
ter rompido a sua amizade com ele, disse que, como alemão, economista e filósofo,
sabia que Proudhon não entendia nem de uma coisa nem de outra. Espero que
não aconteça isso comigo aqui, no meio dos meus colegas. Não vou fazer uma
exposição cobrindo os 150 anos, como aliás fez brilhantemente a professora Cecília
Westphalen na abertura deste simpósio. Vou cobrir aqui, rapidamente, brevemente,
esses últimos 50 anos, partindo de uma tese eminentemente política, uma
contribuição para a ciência feita pelo professor Ricardo Costa de Oliveira, que
organiza este simpósio. Diz ele no seu livro Silêncio dos vencedores o seguinte: o
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Paraná se sente profundamente sintonizado com o centro de gravidade da política
brasileira. Ao contrário do Rio Grande do Sul, com seu complexo de periferia
adversa, o Paraná sempre assume o lado das tendências que constrói os consensos
vitoriosos nas conciliações políticas brasileiras. O seu destino em 1894 foi o de
deter no seu território as vanguardas federalistas; em 1930, abriu passagem para
o cerco em Itararé, que se repetiu em 1932, no isolamento e derrota da Revolução
Constitucionalista – só me daria o direito de chamar de Contra-revolução
Constitucionalista – em São Paulo; em 1964, apóia o movimento militar; e em
1982 endossa a redemocratização, quando o PMDB elege José Richa governador
do estado do Paraná. Essa tese pode ser perfeitamente estendida, como já disse o
próprio professor, à conjuntura política atual, com uma sintonia entre o Paraná e
o Brasil na eleição de dois representantes que se opunham à política implementada
nos últimos 8 anos, que foi carimbada como neoliberal. Essa é uma tese política,
a política no entanto admite vários subtemas. Eu vou me arriscar aqui a me
concentrar em um dos subtemas, que é a política econômica. Sei que estou me
arriscando porque temos entre nós uma pessoa, uma figura, que não só deu aula
sobre isso durante muitos anos da sua vida aqui na nossa universidade como
participou dos organismos que elaboraram, forjaram, construíram o planejamento
do estado do Paraná. Refiro-me justamente à obra dele, professor Magalhães, e
vou fazer uma pequena provocação amigável depois ao professor, com todo o respeito
que todos nós lhe devemos. Mas o professor Magalhães fala do projeto paranaense
e este período político não pode ser pensado sem uma referência a esse projeto
paranaense, esse projeto de desenvolvimento do estado, que tem início com a
idéia da intervenção planejada. O Paraná é uma construção planejada, como diz o
professor Ricardo, já desde os tempos imperiais, mas o planejamento mais recente
tem origem no Pladep, em 1955, que era a comissão responsável pelo planejamento
do estado. Antes disso, Moisés Lupion, no governo de 1947-1951, já havia tentado
instituir o planejamento do estado, mas com a eleição do seu opositor, Bento
Munhoz da Rocha Neto, essa sua tentativa voltou à estaca zero, como diz o Vaz
no seu livro sobre Lupion. Registro isso porque depois Milton Ivan tem a questão
dos militares. Para coordenar essa comissão, foi chamado Alípio Ayres de Carvalho,
coronel que dedicava meio expediente a essa tarefa. No segundo governo Lupion,
o coronel Alípio até acreditava que seu trabalho seria perdido, mas Lupion o
chama e, depois de perceber que o que fazia a comissão era perfeitamente de
acordo com a lei que ele mesmo tinha criado, mantém o coronel naquela mesma
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atividade. O que é esse projeto paranaense? Eu vou transitar aqui também do
texto técnico para um texto poético e vou tomar a liberdade de fazer uma citação
de um artigo do Domingos Pellegrini, inédito ainda, que será publicado no
próximo número do Jornal da Biblioteca que sai em fevereiro. Saiu um número
agora, mas é um número experimental. A partir de fevereiro nós teremos um
jornal mensal e nesse jornal, nesse primeiro número, sairá esse artigo do Domingos
Pellegrini. “Menino me lembro na Londrina Capital do Café, entre a barbearia
do pai e a pensão da mãe, a ouvir histórias de peões, mascates e camelôs, e um dia
todas as histórias se calariam para todos falarem só da geada, coisa que parecia
enorme, Geada, tão temida e respeitada como eu só vira a morte ser assim temida
e respeitada. No dia seguinte, aprendendo a ler, veria a palavra em letras grandes
nos jornais, GEADA. E dela falavam baixo como se fosse doença feia: ‘Que será
dessa terra, meu Deus?!’ Tudo vinha do café, tudo era para o café, tudo era com
café. Pagava-se contas com café, comprava-se terras e casas com café. O comércio
dependia das safras do café como plantação depende de chuva. Sem café o menino
veria, pela primeira vez, a pensão vazia de peões e a barbearia sem o chão forrado
de cabelos. Tudo parava na terra onde se dizia que o dinheiro corria. Cadê os
camelôs nas esquinas? Cadê os mascates com suas malas? Cadê as putas passeando
de táxi ou de charrete? Cadê os ‘gatos’ passando de caminhão para pegar peões na
pensão? Cadê aquela gentarada chegando na rodoviária? ‘Essa terra vai-se acabar!...’
Mas, menos de um ano depois, já se falava nos novos cafeeiros plantados depois
da geada. E os teco-tecos voltavam a pousar no poeirão do aeroporto. E a pensão
a se encher de gente e o chão da barbearia a se encher de cabelos. E a Grande
Geada de 55 passou e o Paraná não parou.” Depois disso, tudo floresceu
rapidamente, mas depois disso, no início da década de 60, vem a grande seca,
vem a seca, vem o fogo, fogo que quando eu era criança já não sabia mais se era
mito ou verdade. Dizia-se que em certos lugares o fogo era tão grande, tão forte,
que chegava a cozinhar os peixes dos rios, e essa devastação logo também depois o
Paraná superou, claro que o estado sempre esteve presente aí, floresce esse
desenvolvimento planejado, porque no início da década de 60 se cria a Codepar –
Companhia de Desenvolvimento do Paraná, da qual o professor Magalhães foi
um dos membros, com o objetivo justamente de ajudar a planejar, de fomentar,
de orientar o desenvolvimento. Quantos projetos, quantas empresas tiveram o
suporte dessa companhia de desenvolvimento? Também nessa década nós tivemos
fortalecida e ampliada grandemente a Copel, que foi fundamental para o



133

desenvolvimento, levando energia, construindo estradas, construindo uma malha
viária que tornava possível a circulação de mercadorias, integrando o estado do
Paraná, coisa em que antes se corria risco, porque boa parte da produção era
escoada pelo interior de São Paulo e portanto as riquezas ali geradas podiam fluir
para lá também. A Codepar foi fundamental e a essência da intenção era a
industrialização do estado. A década de 70 viu o Paraná sendo industrializado,
com grande participação do estado também. A partir daí nós temos o Paraná
acompanhando os ciclos nacionais, mas o que a gente vê é que, desde a década de
70, em todos os índices, de ano a ano, o Paraná tem um crescimento econômico
maior que a média brasileira, maior que o do Brasil. E aqui vai a provocação,
professor Magalhães, porque na sua tese o senhor fala do desmonte, do desmanche,
do projeto paranaense. E com brilhantismo. O professor Magalhães é economista,
mas ele tem uma matriz, vamos dizer assim, epistemológica, que inclui a análise
da política, inclui a análise das classes sociais, e acho que isso foi uma grande
contribuição para o entendimento do Paraná. Vou usar uma palavra que pode ser
meio forte, mas acho que ela é apropriada. O senhor denuncia o desmonte do
projeto paranaense pela atuação do governo Álvaro Dias, especialmente por causa
do Badep, da extinção do Badep. Evidentemente que a extinção do Badep tem
motivos (o Badep foi o sucessor da Codepar), pelo fato de o Badep, (a Codepar)
ter sido tão importante no desenvolvimento do Paraná, nesse projeto paranaense
de desenvolvimento, é evidente que a sua extinção, mesmo que tenha ido lá para
o Banestado como uma carteira, a sua extinção significa, mesmo que fosse só
simbólica agora – e não era, mas mesmo que o fosse –, significa muito em relação
a quem teve essa paixão pelo desenvolvimento do Paraná, esse planejamento, esse
fomento a partir dali. Mas, professor Magalhães, o que realmente estava por vir é
que era o desmonte, que foi o período dos 8 anos do governo Lerner. Aquilo sim
foi devastação: não tem setor do governo que não tenha sido afetado pelo desmando,
pelo desmanche, pela corrupção, às vezes de alto a baixo, pela terceirização. Alguns
chamam isso de neoliberal e às vezes até o meu amigo Mazza, aqui vai outra
provocação, achava que isso... Ele até citou o Alex Brandão, pois ele tinha feito,
no primeiro governo Ney Braga, todo o planejamento da intervenção do estado.
Era agora ele que concebia a retirada do estado da atividade econômica, e a isso
deu-se o nome de neoliberal. Aqueles que sinceramente acreditaram que o estado
deveria sair da economia talvez não tenham percebido, e essa é uma expressão
talvez meio forte, porque na verdade o que eu imagino que aconteceu aqui não foi
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uma ideologia neoliberal que orientou. Acho que a ideologia neoliberal aqui justificou
um amplo processo de  expoliação..., não era desmanchando só o estado, era pegar
o patrimônio público e transferir para as mãos de parentes e amigos. Foi um imenso
processo de corrupção a que se deu um nome, uma etiqueta, de neoliberal, porque
essa era a onda, essa era a vaga do momento, essa era uma boa justificativa, isso
poderia ter legitimidade e a nossa mídia aqui foi conivente com esse processo de
desmonte do estado. Foi em todas as áreas. Na área de educação, o que fizeram foi
um horror. Em todas as áreas. Perdemos o Banestado, perdemos instrumentos
importantes da política econômica. Apesar disso tudo, professor Magalhães, o Paraná
continuou a crescer a médias superiores às do Brasil, e eu faço a pergunta aqui agora
respeitosamente: será, professor Magalhães, que o projeto paranaense deu tão certo
que ele constituiu-se em sociedade civil, não mais em intenção e fomento de
planejamento do estado? Deu tão certo que, apesar da devastação que foi o governo
Lerner, devastação para intervenção do estado, foi brutal devastação, e apesar disso o
Paraná, lá como na geada de 55, continuou a crescer e a gente vê agora que com
alguma correção de rumo do estado, a intervenção do estado, o Paraná volta a crescer
a taxas bastante significativas? Será que a sociedade civil se antecipou à intervenção
do estado? Que projeto paranaense é esse? Eu acho que aquilo que se devia imaginar
que era a industrialização com base na tecnologia da segunda Revolução Industrial,
isso basicamente foi feito. Tem muito ainda por fazer? Tem. Mas o Paraná
modernizou-se também na agricultura e agora moderniza-se nas novas tecnologias.
A Copel está levando fibra ótica, até o final desse período governamental, levará
fibra óptica a todas as cidades do Paraná, e isso permite integrar todas as escolas
numa rede intranet e também levar internet a todas as escolas públicas do estado do
Paraná. Será a maior rede intranet do mundo. Isso permite um brutal avanço na
qualidade de ensino, mas também permite a transmissão de informações científicas.
Meu tempo já está chegando ao final. Eu queria dizer o seguinte: tenho me
perguntado qual é o projeto do Paraná agora. E, professor Magalhães, o senhor
poderá nos dizer com mais propriedade. Mazza, Milton Ivan, professor Cominos.
Eu acredito que o Paraná é um dos poucos estados completos do Brasil, que pode
atuar de ponta a ponta, desde o mais primário, a atividade primária, atividade rural,
atividade agrícola, mas aí a ciência é fundamental, hoje a competitividade internacional
exige isso, mas nós temos informação sobre o clima, nós temos informação sobre os
potenciais do solo, nós sabemos o que é melhor cultivar em cada canto deste estado
do Paraná. Isso foi o conhecimento científico que produziu, isso foi o estado que
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produziu, e aí está o papel fundamental do estado para o projeto paranaense, que
deve assumir novos desafios. O desafio está hoje em entrar na sociedade do
conhecimento, está hoje com nosso estado aqui, assim como fizeram certos setores
da China, certos setores da Índia, a produção de novas tecnologias e aí as
universidades. Nós temos quatro ou cinco universidades estaduais, professor Ricardo?
Cinco universidades estaduais. O Paraná tem condições excelentes na produção
científica, nós podemos integrar conhecimento científico com atividade produtiva
em cada região do estado do Paraná. Nós temos uma vocação, estamos no setor
estratégico do Mercosul, temos que nos projetar, temos que planejar a nossa
intervenção nesse futuro e aí está o novo modelo paranaense. Estou falando de
economia. Quem deveria falar isso era o professor... A política é fundamental, porque
se você não tiver um pólo progressista, um pólo que entenda isso, que entenda que
a intervenção do estado é fundamental, mas numa nova qualidade, você não está
ajudando o Paraná a cumprir a sua vocação. E, professor Ricardo, eu acho que a sua
tese é correta e justa, mas acho que agora o Paraná não só acompanhará as posições
mais avançadas do Brasil, mas o Paraná pode ser a vanguarda na construção desse
novo consenso brasileiro, que é pelo rompimento da dependência econômica do
Brasil. Milton Ivan, sobre os militares, você tem sido um crítico, um historiador
importante do período militar. Agora eu pergunto, em uma provocação amigável:
os militares estão no início aqui do planejamento dessa nova era do Paraná. Os
militares hoje, no último governo Requião, ajudaram a construir a tal da Ferroeste.
Agora estão se propondo a ajudar a construir também... No plano nacional, militares
têm tido posições sempre muito claras contra o perigo que representa a dominação
do império norte-americano. Será que não está na hora de o Brasil retomar a
conciliação verdadeira entre os vários setores para que a gente construa uma nação
em que a gente supere as feridas do passado definitivamente? Em que eles venham
a ter um papel estratégico fundamental também? Eu acho que eram estas as minhas
palavras para a gente abrir uma provocação, para que os verdadeiros mestres possam
falar. Muito obrigado, gente.

Ricardo Costa de Oliveira
(SETI)

Obrigado, professor Fajardo. Eu gostaria também de apresentar o professor Jorge
Bounassar Filho, presidente da Fundação Araucária, que também é um dos
organizadores e financiadores do evento. Agora fica a critério da mesa. Quem é o
próximo, quem se habilita a continuar o debate?
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Luiz Geraldo Mazza
(Rádio CBN)

Olha, antes de qualquer coisa, vamos nos prender à circunstância de que estamos
numa sala que leva o nome de Morus, Thomas Morus, o criador de A utopia, um
dos grandes utopistas da Renascença. A utopia é um memorial descritivo do
arquiteto de uma condição física e humana de uma sociedade que ele considerava
ideal. E eu pergunto: é possível hoje pensar em utopia? Essa é uma coisa que está
colocada aí, nós estamos numa sociedade militarmente hegemônica, nós vimos o
que foi a intervenção norte-americana no Iraque, nós vimos a perplexidade dos
que tentaram dissuadir os norte-americanos, nós vimos a continuidade do
problema, uma guerra declarada vitoriosa hoje transformada numa guerrilha em
que se usa o terror. E ainda nesta manhã, fazendo comentário na rádio, eu dizia
que há uma tentativa de recriar as condições da Guerra Fria e que hoje o grande
demônio a ser exorcizado não é mais o comunismo, é o terrorismo, que, é claro,
qualquer pessoa de boa formação abomina, na medida em que atinge inocentes.
Mas uma pessoa que olhe uma sociedade como a nossa, com as características de
competitividade, de brutalidade da competição, o darwinismo que caracteriza os
nossos dias, nós temos que reconhecer que o terror acaba sendo uma forma de
luta que, se não é legítima, é a forma possível, inclusive do ponto de vista econômico,
uma forma até barata, embora, é claro, ela se baseie totalmente no fundamentalismo.
Nessa perspectiva que as pessoas têm, os que se atiram nessa aventura são mártires,
mas são suicidas, como eram suicidas os japoneses camicases da Segunda Guerra
Mundial. Mas por que eu lembro essa questão da utopia? Nós temos condições de
colocar no horizonte a utopia? É possível numa sociedade amarrada como a
sociedade brasileira, amarradíssima. A crítica que fazem ao Lula. O Lula está
repetindo o Fernando Henrique, não tem alternativa, não adianta vir com aquele
discurso “Fora FMI”, isso é ridículo, isso é muito bom para a rua, para animar,
para motivar a pessoa. Não tem, não move nada, não altera nada, e nessa realidade
nós estamos caindo, nesse pragmatismo desse PT que está no governo do Lula,
que é tão combatido por essa figura que já teve espaço bonito na história brasileira,
mas que hoje é deplorado, que é o Brizola. Ele é uma página virada na história
brasileira, continua com o mesmo discurso, falando nas relações internacionais,
as relações de troca. Mas o que é isso? Não vê o que acontece na China? O Cláudio
citou aqui a China. Era um país comunista e agora monta núcleos de capitalização
intensiva, um país que tem um problema massificante de enfrentar a fome de um
bilhão de pessoas e tem que acertar também aquilo que nós aqui falamos com
tanto pudor, a questão da igualdade. Como resolver o problema de igualdade na
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China? Uma das coisas que às vezes eu coloco para ver a irracionalidade do
capitalismo como idéia, mas que é a idéia dominante, mas não adianta também
detestar, eu vivo dizendo na rádio, “Tenho horror à ideologia capitalista”. Só se for
o Lula, isso é tão inútil quanto gritar “Fora FMI”. Vocês imaginaram cada domicílio
chinês com um automóvel? Que engenharia de tráfego resolveria este problema?
Isso é prova da irracionalidade dos sistemas. Quantas pessoas tentaram erigir utopia
na história do Paraná? Nós temos a República Teocrática Guarani, é um tipo de
utopia. Vão dizer que foi o colonizador que veio aqui, estava preando o índio.
Sobre isso, o Silvio Back fez um documentário em que trata severamente o
colonizador. Era uma república teocrática, como são teocráticos a maioria dos
governos que vimos, inclusive apoiando, até por solidariedade de subdesenvolvido,
agora que grande parte do Oriente Médio é formada por estruturas
fundamentalistas. Israel não é. Embora a religião seja um fundamento importante
para a nação, é um país moderno, com partidos que se enfrentam, e é um sistema
democrático. O que não quer dizer que nós apoiemos o militarismo (...). Paranaense
nós teríamos o exemplo de Giovani Rossi, que é a história dos anarquistas da
Colônia Cecília. Nós teríamos o exemplo da experiência dos falanstérios de Jean
Maurice Faivre, que criou no rio Ivaí a colônia Teresa Cristina. E nós temos o que
o Cláudio falou, a questão do plano, do planejamento, da idéia. O que é o
planejamento? É uma tentativa de olhar o horizonte, definir o horizonte, e intervir
nos acontecimentos. O genuíno, o batalhador, o grande guerreiro do planejamento
paranaense é o Alípio Ayres de Carvalho. Não tem outro. Esse sistema de transporte
que é o melhor do Brasil está aqui. O transporte coletivo urbano quem criou foi o
Alípio Ayres de Carvalho, só que não tinha essa complexidade. Ele precisou definir
áreas, definir o chamado monopólio das áreas seletivas, e estabeleceu um tipo de
cronograma que permitiria o cruzamento dessas linhas sem agressão à matéria
contratual e que chegasse na (...). Às vezes eu me irrito quando vejo o histórico do
transporte de Curitiba e que as pessoas conseguem ocultar o Alípio para querer
colocar... O pessoal está certo, acho que o Lerner tem mil méritos, mas não colocar
essa preocupação também de uma ideologia que foi criada aqui, lavagem cerebral,
construção social da realidade. Tem uma moça aqui na universidade, eu até escrevi
a orelha do livro dela, Fernanda Garcia, que é de Londrina e veio para cá, e escreveu
o texto exatamente em uma época em que era difícil alguém colocar essas coisas,
e ela fez esse tipo de trabalho. Então nós tivemos o planejamento, podíamos olhar
o planejamento como uma forma de utopia, só que seria uma utopia meio
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tecnocrática, subordinada a certos parâmetros que evidentemente Campanella e
Francis Bacon não tinham, embora eles mais o nosso representante aqui desta sala
dominavam o conhecimento da ciência da época, astronomia, todo o conhecimento
que havia para fazer a fundamentação da Cidade do Sol do Campanella e também
do caso específico da Atlântida do Francis Bacon. Até alguns atribuem a obra de
Shakespeare não a Shakespeare, dizem que foi Bacon que fez a obra de Shakespeare.
É um desses folclores da nossa história da cultura. O Paraná não é um estado
respeitado, este não é um estado, não adianta essa onda que o Requião está fazendo,
de querer ser o antiparadigma do Lula, querendo romper contrato. Romper
contrato aqui no Paraná é fácil. Vá brincar com uma multinacional lá em Brasília
para ver o efeito que vai dar. Por exemplo, esse negócio da Celepar, do grupo
Vivandi, na verdade o discurso do Requião foi muito mais agressivo do que a
realidade. Os caras continuaram lá, deram uma mexidinha na diretoria, perderam
algum poder, pois o próprio dirigente da Celepar é um negro que saiu da Andrade
Gutierrez e que outro dia teve inclusive que controlar os hormônios do governador,
que veio com essa história de dar água de graça. Primeiro ele disse “O estado tem
que subsidiar isso, não é estourar essa empresa, porque essa empresa tem acionistas.”
Tem que raciocinar, parar com essas frases, “Não, a Copel não pode ficar na roleta
do capital”. O que é isso? A Copel é uma empresa que tem ações na Bolsa de Nova
York. Tem que parar com esse discurso, com essa enganação. Isso é uma enganação,
não pega bem uma pessoa com as qualidades... Ninguém pode negar as qualidades
que o Requião tem. Mas ele é muito mal assessorado, as pessoas prestam obediência
de vassalo a ele. O único caso de um conflito que eu vi naquelas reuniões de
segunda-feira foi o do presidente da Celepar e era preciso exercitar isso. Olha
hoje, essa carta que ele mandou para a Gazeta. É bom mandar carta, mas é bom
que o Cunha Pereira responda. Eu gostaria que fosse uma resposta mais
contundente. Nós temos que praticar a democracia. O Paraná não é um estado
respeitado. O Paraná teve força, nós tivemos força nos tempos (...). O Cláudio
usou esta época. Nós tivemos, nos anos 50, o Bento Munhoz da Rocha, que ficou
em 53, no centenário. Eu assisti grande parte dos discursos maravilhosos. Era um
condoreiro falando do Paraná, interpretando o Paraná, e quando nós tínhamos
congressos aqui, congressos diários... Por dia, nós tínhamos quatro ou cinco
congressos internacionais, nacionais e congressos regionais inclusive. Uma pregação
de como era o Paraná, a maneira como Bento, como todo esse negócio que o
Ricardo fala, da ligação dele a toda essa árvore genealógica da história paranaense,
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o amor e o respeito, porque não é aquele respeito da casa-grande pro sujeito da
senzala... Quando ele falava sobre o lado bom, o lado expressivo da ação do homem,
principalmente da cafeicultura, que era o seu desprezo aos formalismos, a sua
ousadia, que é uma coisa que consta nesse discurso do Bento, e do respeito que ele
tinha por este tipo, pelo contrário, as coisas do centro político do Paraná. Então o
Bento também, não pelos méritos dele, mas o Getúlio Vargas suicidou-se... O
vice-presidente da república, João Café Filho, era compadre do Bento, veja como
é que são as coisas da história. Aí o Café Filho diz que liga para o Bento e o Bento
indica o Paraná para fora dos ministérios, indica o Aramis Ataíde, que é o sogro do
Luís Alberto Dalcanale, foi presidente da Assembléia, que era cunhado, novamente
o parentalismo. Parentalismo não é só do Requião com todos os seus parentes
empregados, inclusive nomeados, não é isso. O parentalismo é uma tradição e
você tem razão, por essa questão que se fala desde Munhoz da Rocha governador,
Laertes Macedo Munhoz, presidente da Assembléia, e por se ter José Munhoz de
Melo, presidente do Tribunal de Justiça, isso vai se repetir quando Ney volta para
o segundo governo, Ney Braga governador, Maurílio Bueno Brandão Braga
presidente do Tribunal de Justiça, Fabiano Braga Cortes presidente da Assembléia.
Então veja que coisa curiosa. Eu até me lembrei de uma literatura norte-americana,
acho que é Nathaniel Hawthorne, um desses autores do período colonial, a história
de um lenhador que vai nas Montanhas Rochosas, fica lá e dorme, tem uma
hibernação quase secular. Quando ele volta para a cidade, vem dando vivas ao rei,
mas os Estados Unidos já tinham deixado de ser colônia da Inglaterra. Então eu
me lembro que eu contei isso pro Sguarezi e ele fez um discurso em cima da
história da literatura norte-americana sobre esse retorno. Mas por que esse retorno?
Porque o Ney Braga era o cunhado do Bento e o Bento o colocou primeiro no
Conselho de Esportes, depois na Chefia de Polícia e fez da Chefia de Polícia a
escada dele para chegar a ser prefeito da cidade na primeira eleição que nós tínhamos,
na qual inclusive eu votei no Walace, pai do Requião. Walace fez o segundo lugar,
Bento ganhou. Por que o Ney Braga ganhou? Porque o Ney teve o privilégio na
época, que era o Ernani do Atlético. Santiago de Oliveira, presidente do Atlético,
era o presidente da Câmara e assumiu a prefeitura. Ele fez o asfalto na frente do
estádio, não se cobrou nada de ninguém e ele ganhou a eleição em cima disso.
Bom, estou citando isso aí para mostrar o parentalismo. O Ney cunhado, o Fabiano
parente do Ney e o baiano colega da Academia de Letras, também parente. Então
vejam como são circunstâncias fortuitas, uma como essa. O sujeito que tinha uma
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admiração pelo Bento como grande orador, o Café Filho. Foi deputado constituinte
de 46, o Bento fez discursos maravilhosos, tem livro do Congresso Nacional, é o
grande orador da história do Paraná. É dele a defesa contra a cassação dos mandatos
comunistas. É uma coisa assim maravilhosa, ele um liberal, um maritanista, um
seguidor do Jacques Maritan, defendeu até com aquela bravura, aquela beleza, o
Bento Munhoz da Rocha. Bom, aí eles colocam o Bento no Ministério da
Agricultura para uma aventura que seria uma possibilidade de ele ser o vice-
presidente do candidato que acabou sendo o Juarez Távora, candidato das forças
que estavam no poder. Aí houve aquele golpe, alegou-se que aqui realmente havia
sinais disso, que não parecia uma tradição essa intervenção militar. O generalíssimo
Lott e Odílio Diniz intervieram, impediram a posse do Carlos Luz. Eu me lembro
que o Nelson (...), grande jurista, quando falo em (...), aí foi um habeas corpus
para ele, a medida cautelar, e ele “não, porque os canhões estão na rua, porque não
adianta.” Uma coisa é o conhecimento puro, uma coisa é a minha utopia, outra é
a realidade. Uma coisa é a prática da vida, outra são as coisas puras, lindas, como
deveriam ser. Então aconteceu, houve aquilo. Eu me lembro que eles desfilaram
na Guanabara, o navio Tamandaré. Precedente a isso houve o momento importante,
a reforma cambial, que era exigida por São Paulo, interesse da indústria, e o Bento,
defendendo interesses mais voltados à cafeicultura, opõe-se a José Maria Withaker
e quase o derrubou e ganhou a parada. Isso é importante, você ter um momento
assim. Bom, na seqüência nós só vamos encontrar o Ney Braga, outro cara que
faz. O Requião, inegavelmente, se tiver conseqüência o que o Requião está fazendo,
ele pode se transformar em um antiparadigma. Eu até escrevi sobre isso hoje no
jornal. É muito fácil ele dizer “não, porque essa filosofia neoliberal...” Isso não
quer dizer nada. O que é neoliberal? A globalização está no mundo, está no
Manifesto Comunista. Quem leu o Manifesto Comunista sabe. Naquele momento,
como é que desaparece o interesse nacional, como Marx se refere, Marx não fala
com essa brandura do Movimento de Agricultores Sem Terra, fala da idiotia da
vida rural, porque o campo naquela época era o fator de bloqueio ao processo de
capitalização intensiva. Lógico, tanto que o Stalin foi obrigado, se viu obrigado
àquele processo de politização forçada, aquele massacre de gente da resistência.
Então essas coisas... O nosso imaginário em política, o Lula, o Fidel Castro, tem
nada a ver uma coisa com outra, o ator da história, como Fidel Castro, engorda no
poder. É uma coisa assim de uma pobreza, de uma melancolia incrível, porque é
dirigida pela prisão. É claro que tem aspectos bons, os aspectos sociais ninguém
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pode negar. Agora um país moderno como o Brasil querer decalcar Cuba, que
brincadeira é essa? Tem até o colega aqui, o Borja Magalhães, o Baxa, que fala que
o Brasil é uma Belíndia, a mistura de Bélgica com Índia, mais Índia do que
Bélgica. Só que a Índia tem mais físicos, mais matemáticos, tem mais gente que
domina a física quântica que no Brasil. Com toda comparação, provavelmente
nessa parte talvez não tenha os índices de bem-estar social. Então eu acho que
essa é a questão. O Paraná tem tido uma atitude fraca em relação ao governo. O
Ney Braga mostrou habilidade, porque vejam bem, o Ney Braga se elegeu
governador com um dístico: “Quem é Ney é Jânio, quem é Jânio é Ney.” O
Nelson Maculan, se fosse um cara pouco ético, como os políticos brasileiros, teria
aceito o que a IBM do norte queria, que ele apoiasse a chapa Jânio. Ele se recusou
porque a frente popular PSB-PTB apoiava exatamente o Lott, que era um candidato
duro de carregar, e no caso do norte do Paraná mais ainda, porque foi quem
comandou a reprodução à margem da produção feita pelos Godoy (...) Eles fizeram
aquela marcha da produção e quem estranhou esse movimento foi exatamente o
Lott, mas eu ressalto essa atitude ética. O que não é vantagem política: o indivíduo
ético, em política, quebra a cara. Em política tem que ser malicioso o tempo
todo. A política é uma atividade essencialmente aética. Nós estamos vendo agora
na discussão das reformas, as maneiras como se assentam as coisas. É tudo assim.
Ou tem que fazer como eu, que preventivamente tomo Engov: quando tem que
lidar com política, tomar doses maciças de Engov preventivamente. Então o Ney
Braga vai para o governo e de repente o cara pega e se manda, porque ele queria
dar o golpe, tinha um esquema para voltar nos braços do povo, um esquema
tipicamente messiânico-populista. O Lula tem um pouco disso, mas não é
debilóide, é um cara que está bem assentado na realidade, nós estamos vendo.
Então, o que fez o Ney? Quando entrou o João Goulart, ele foi acusado de ficar
em cima do muro: ele dizia “Volta, Jânio” e tal, mas tomou uma atitude, no caso,
depois tentou se aproximar, apoiou o movimento contra o parlamentarismo. Na
hora do plebiscito, ele era líder nacional. Isso é uma coisa importante no Paraná,
você ter líder, ter liderança em algum lugar. Até o caso do Jaime Lerner, de ter
uma presença lá no troço dos arquitetos, isso é importante para nós. Você ter o
cara como Romeu Bacelar, que é o advogado dos pedagiados, é a maior autoridade
do Brasil em direito público e direito administrativo, ele ser presidente até de
entidade internacional, isso é bom para nós. Nós precisamos disso, nós precisamos
mais disso, porque de autofagia nós já estamos cheios. Ela tem um lado bom,
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porque, se tem muita gente demorando no poder, tendo autofagia de repente
você tenta derrubar o cara. O Ney Braga foi uma pessoa importante para nós,
mexeu na infra-estrutura, fez esse caso todo da Codepar, depois Badep. Eu não vi
o trabalho do Borja Magalhães. Acho que o Borja Magalhães, não vou atingir o
lado científico dele, mas vou dizer uma coisa: há um pouco de envolvimento dele
nessa história. Não é ele, toda a corporação do Badep, os caras que estavam lá,
porque eles achavam que estavam fazendo isso que o Thomas Morus fazia, a utopia,
a utopia possível dentro de certos diagramas, e eles todos se excitaram com aquilo
e se envolveram. Daí também a observação do Cláudio, até que ponto esse
desaparecimento do Badep... porque o Badep era um órgão de fomento e ele foi
importante, fez substituição de importações, você criar fábrica de óleo de soja,
uma série de coisas, e muitas delas quebraram. Quebrava, vinha alguém e retomava
o empreendimento, a máquina andava. E nós estamos aí vendo hoje, essa questão
da força do Paraná é um negócio complicado, porque nós não temos pessoas de
expressão nacional. Esse menino, o Fruet, é seguramente o mais intelectualizado
parlamentar desta época, mas não punch, não tem pegada. Ele faz discurso lá que
é como lançar pérolas aos porcos, porque aquele troço, entrega na mesa o discurso,
falando em epistemologia. Falou o Cláudio aqui, falando em coisas do direito,
falando em deontologia e tal, coisas sérias sobre o Estado brasileiro. Mas nós não
temos nomes de expressão nacional. O Jaime Lerner foi um cara assim que jogou
fora um patrimônio. Nós sabemos que tem muito exagero, sabemos que tem
muita manipulação na história do Jaime Lerner, o mito que se criou. Ele não é o
maior arquiteto, o maior arquiteto do Paraná é o Vilanova Artigas, que não é
cultuado aqui e foi o criador do curso de arquitetura da USP, um monstro na
arquitetura. Então, claro, não estamos livre destas deturpações. O cara que está
na moda aparece, como foi o caso do Lerner, mas ele foi de uma prodigalidade
extrema. Ele tinha condições, o Jaime teve como ninguém. Agora, com aquele
tédio, com aquela náusea sartriana de encarar o dia-a-dia, aquilo ali realmente
não possibilitava coisa alguma. Então eu acho que o que nós temos que fazer é
isso. Eu tenho proposto a vários governos que se faça um cadastro da massa cinzenta
nossa, nas nossas universidades, onde é que estão as pessoas, o cara que está
aposentado, não importa, onde é que está o cara do Paraná que hoje dá aula na
USP. Fausto Castilho, professor de filosofia, foi bloqueado aqui; César Lattes, nós
temos vários desses nessa situação. Nós temos Geraldo Cavanhari, talvez a maior
autoridade no Brasil em matéria de logística, de geopolítica. O cara é da minha
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terra, de Paranaguá, e está lá na Universidade de Campinas. Então nós precisamos
ter noção de como é que com esse mix humano, como é que nós não envolvemos.
Tanto o Cláudio falou aqui em a sociedade civil assumir as posições. Nós não
temos pessoas que coordenem esse potencial todo, que é uma coisa que o Alípio
Ayres sabia fazer. O Alípio não era um especialista, tanto que ganhou apelido, na
minha terra, em Paranaguá, de professor de Deus. Ele ia em uma roda e pegava,
ouvia o cara do Instituto de Biologia, Tecnologia e Pesquisa, ouvia outro, e ele
pegava e reunia aquele conhecimento e de repente estava dominando a coisa.
Então eu acho que é isso, nós temos que brigar por essa maior expressão e torcer
até para que esses exercícios que o nosso governador está fazendo possam servir
como ponto de moderação, um ponto de inflexão, um contraponto mesmo nesse
processo. Se assim for, se essa história, por exemplo, do pedágio der algum
resultado, quem sabe signifique uma contribuição nacional. Nós precisamos dar
contribuições nacionais e ele citou aqui um que é uma contribuição nacional: o
Domingos Pellegrini, é um romancista de primeiro time, um sujeito que escreveu
Terra roxa... Ah, Terra vermelha, Terra roxa é de um outro autor, o Elias Farah.
Terra vermelha é uma história maravilhosa em que você vê todo esse pessoal,
apesar de ele estar lá no norte. Inclusive o nosso Vilanova Artigas aparece lá,
como marxista, iluminista, o Urtigas – ele ficcionalizava os nomes. Então essas
figuras nós precisamos na literatura, nas artes, como foi o Poty. O Wilson Martins,
que é um cara que não é nascido no Paraná, mas é um nome importante, o
Miguel Sanches. Isso tudo, é com isso que se faz uma sociedade, que se faz a base
para que possamos afirmar as nossas potencialidades.

Constantino Cominos
(PUC-PR)

Bom, seguindo a ordem da esquerda para a direita, eu estou aqui no centro neste
momento, não pela minha vontade, pois foi a única cadeira que encontrei quando
cheguei aqui em cima. Confesso que quando fui convidado para participar desta
mesa-redonda, deste debate, eu fiquei preocupado em saber o que ia dizer. Conhecia
o Magalhães, não sabia que o Mazza vinha, conheço Fajardo e quero dizer a ele,
que gosta de provocar as pessoas, ele já fazia isso quando era aluno, isso me deu
inclusive a consciência de que o professor tem que estar sempre atento às provocações
dos alunos. É um ensinamento de Sócrates: “É ensinando que se aprende.” Então
eu segui essa máxima de um dos meus ancestrais e segui mais duas aqui, porque
eu pretendia fazer uma análise, uma síntese de um artigo do processo político



144

eleitoral do Paraná, uma síntese metodológica de vários trabalhos em que eu me
envolvi e já vou dizer por quê. Vou inverter todo o processo agora, depois do que
eu vi. Vi o Magalhães, vi o Mazza. Ortega y Gasset escreveu certa vez o seguinte: “Eu
sou eu e as minhas circunstâncias.” Já Sófocles, em Antígona, disse: “O exercício do
poder põe o homem à prova.” Bem, o Fajardo falou no sucateamento, na
desmontagem de um planejamento do estado. Então eu vou contar a minha
história. Minha história se inicia há 40 anos, quando fui levado pelo meu professor
titular, meu catedrático, assim como se chamava na época. Eu era assistente na
Universidade Federal, era instrutor de nível superior voluntariamente, ainda antes
de ser nomeado. Meu titular me levou ao Magalhães, me apresentou. O Magalhães
era coordenador do Pladep e o Pladep foi criado como uma comissão do plano.
Então o Magalhães disse que tudo bem. O Magalhães era colega do doutor Artur
Almeida. Então eu ia de manhã para o Pladep e peguei o Estudo 40 e comecei a
ler. O Estudo 40 foi um trabalho preparado antes, no final do governo Lupion, do
segundo governo Lupion, exatamente pelo grupo do coronel que você citou, Alípio
de Carvalho. O Magalhães tinha sido um dos autores, um dos colaboradores
desse projeto. Li o Estudo 40, e o Magalhães disse que eu ia saber o que é o
planejamento. Terminei o Estudo 40 e ele me disse que eu ia ler o Estudo 41. Assim
se foi o mês de julho. Em novembro eu fui designado. Devo ao Magalhães o meu
início, a minha incorporação, a minha introdução: ele me ensinou a ideologia do
planejamento. Também devo a esse grupo que conheci no Pladep uma espécie,
digamos, até de aprendizado para o início da minha carreira como professor. Ele
lecionava uma disciplina chamada Economia Política e História das Políticas
Econômicas. Eu tinha sido designado pelo presidente João Goulart. Naquele
tempo, as nomeações estavam interrompidas e me lembro que o secretário da
universidade foi a Brasília e levou algumas nomeações, então a minha saiu. Eu
lecionava no curso de Ciências Sociais. Aquilo que aprendia no planejamento eu
conseguia aplicar na universidade. Então quero dizer aqui, usando Ortega y Gasset,
que o planejamento é uma coisa muito circunstancial, enquanto o poder, quando
usa o poder, o homem é posto à prova a cada momento. Quando um governador,
um político, toma uma certa decisão, ele está se colocando à prova. Ele nunca
sabe o que vem depois. Aprendi com o Magalhães uma outra coisa, aprendi que
um técnico, um planejador, tem que ter idéias políticas necessariamente. Ele não
deve ser um político, tem que ter idéias políticas, porque leva ao poder político
determinados cenários, determinados temas e determinadas soluções; cabe ao
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político, que tem a visão global do processo, escolher a melhor solução. Por outro
lado, quando o Mazza falou que o Magalhães foi à Codepar... Eu fui levado com
ele também, tínhamos lá um grupo de planejamento. O estado estava praticamente
impossível de se planejar. Fomos à Codepar planejar o estado. O Pladep começou
a entrar em declínio, o setor de planejamento da Codepar com seis técnicos, eu
era um deles e já vinha do Pladep como responsável pelo setor social do Paraná;
tinha o Romar, que era ligado à área de produção; o Heitor, ligado à área de infra-
estrutura; depois apareceram o Marcos, o Lorusso, e assim por diante; então
montamos o nosso grupo e começamos a planejar para o estado. Mas nesse ínterim
apareceu – vou voltar ao Estudo 40, sobre o qual eu tenho uma conclusão – então
apareceu a Sagmax. Bom, aí vamos fazer um planejamento diferente e tal, vamos
fazer as novas regiões do estado etc. etc. Aliás, o Pladep já tinha feito um estudo
sobre as regiões do estado e assim por diante. Bom, terminou o nosso estágio no
Pladep, no Badep. A Codepar se transforma em Badep. O Magalhães pela segunda
vez volta a Brasília, para assessorar ministros de Estado. Ficamos praticamente
órfãos aqui, e eu fui levado ao Departamento Estadual de Estatística como diretor.
Fiquei cinco anos lá. Montamos inclusive o censo de 70. Uma das coisas que eu
aprendi nesse censo é que nós não temos planejamento porque não temos
informações para o planejamento. Ainda bem que a clarividência de um ministro,
Reis Veloso, que tinha sido aluno do Isaac Kerstenetzky nos Estados Unidos,
coloca o Isaac na presidência do IBGE. Começamos a montar a matriz de
planejamento, ou seja, a informação para uma matriz em cima do produto. Quando
fui aluno da Cepal, indicado pelo Magalhães também, pois éramos todos cepalinos,
lembro que estudávamos a matriz em cima do produto e alguém dizia “Escuta,
esse negócio que o Leontiev inventou em 1920 e pouco, um russo, foi aplicar na
União Soviética e não funcionou porque não havia uma situação...” Como alimentar
o instrumento? Então essa foi uma participação que eu devo, inclusive porque
sempre gostei de estatística, fui monitor de estatística da universidade. Tanto que
hoje de manhã, abrindo um parêntese, como se fosse uma maratona, eu dei um
depoimento sobre Loureiro Fernandes na Universidade Federal, na minha Faculdade
de Filosofia, em que eu me formei; à tarde dei um depoimento sobre a Grécia,
que eu represento como cônsul honorário; e agora estou aqui falando sobre a
política do estado do Paraná. Hoje foi uma maratona de depoimentos. Por isso
talvez eu pareça aqui muito saudosista. Mas vamos voltar. Onde é que eu estava?
Então, quando terminou essa nossa missão na estatística, eu fui guindado a diretor,
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melhor dizendo, coordenador da Comissão de Coordenação da Região
Metropolitana de Curitiba. Outra coisa estranha: você tem coordenador de uma
comissão, de um grupo de trabalho, instituído por uma lei complementar ao
Decreto-lei n. 200. Esse é o Brasil: um decreto-lei cria uma lei complementar
que cria nove regiões metropolitanas, aliás oito, porque a lei da fusão veio depois,
o estado da Guanabara. Então você era um superprefeito sem poder. O artigo 15
da constituição da época dava autonomia à prefeitura. Então nós tínhamos a
prefeitura de Curitiba com o Ippuc e tínhamos as outras 13 prefeituras cuidadas
pela Comec. Éramos 22 funcionários na Comec. Quando terminou aquele governo,
o novo governo colocou 150 funcionários na Comec, criaram o ônibus
metropolitano etc. Quer dizer, uma concorrência entre a prefeitura e a própria
organização do estado. A Comec pertencia à Secretaria de Planejamento do Estado.
Dessa experiência, fui para a Indústria e Comércio, problema do álcool etc. O
Mazza falou uma coisa muito interessante. Fajardo falou sobre o desmontamento
da coisa, o Mazza disse que já fez uma proposta para saber como anda a nossa
massa crítica, um inventário da nossa massa crítica. Eu fiz uma proposta dessa
natureza na minha dissertação de mestrado aqui na universidade, sobre educação,
cujo título é Integração interuniversitária no Mercosul. Propunha uma rede de
integração, conhecer o que se faz, o que se tem de tecnologia nos outros Estados
do Mercosul etc. etc. Essa minha dissertação já foi levada para vários órgãos públicos
e até agora não tive retorno. Não estou dizendo também que é a última palavra.
Não é. Ninguém é infalível. Eu acredito nas circunstâncias, cada coisa tem a sua
circunstância. Mas acredito também que temos que ter um pouco de poder
decisório. Bem, paralelamente a isso, já que estamos aqui no saudosismo, deixa eu
contar uma experiência. Acabaram com o Pladep, criaram a Secretaria de
Planejamento com uma outra visão, uma reforma administrativa no estado,
realizada por técnicos em administração pública formados nas universidades norte-
americanas. Criamos essa reforma administrativa. Havia as chamadas secretarias
singulares, secretarias ímpares. Aí criamos um grupo de planejamento, um grupo
de recursos humanos, um grupo de finanças, não sei o quê, um grupo em cada
secretaria, foi uma parafernália que não terminava mais. Apareceram vários estudos,
eu participei de alguns deles. Entretanto, com os planos-diretores de
desenvolvimento urbano criados ainda na Codepar, fizemos Londrina, fizemos
Apucarana. O governador Roberto Requião foi um dos nossos estagiários na época,
era recém-formado, e outros tantos que estão por aí. Então fizemos vários
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planejamentos e apareceu em seguida um grupo que passou a estudar a política
de desenvolvimento urbano do estado. Também participei desse grupo. Então
veio a política de investimentos do estado, Romar também foi chamado para isso.
Aí fizemos outro grupo sobre as obras do estado e assim os estudos estavam
pululando. Uma idéia que tinha sido criada desde o tempo da Codepar, um
percentual de fundo, porque o desenvolvimento se dá por causa desse fundo
compulsório de 1% sobre o IVC na época, que é o Imposto Sobre Vendas e
Consignações, 10% era para a Copel e 1% para esse fundo. Uma parte desse
fundo financiava projetos. Pegamos essa massa crítica da universidade,
principalmente da Universidade Federal, que era a única na época. Então, o que
nós tínhamos? O Bigarela cuidando de geologia junto com o Salamuni, o pessoal
lá da universidade da área de agricultura criando previsão de safras, não sei quem
biotecnologia, nós cuidando de planejamento urbano. Era coisa assim de umas
14 ou 20 comissões usando professores da universidade, complementando salário,
e temos estudos incríveis. Quer dizer, isso foi a base de sustentação inclusive do
planejamento futuro. Fui coordenador dessas comissões por um ano e meio antes
de ir para a estatística dentro do Badep. Aquilo que o Magalhães passou eu
praticamente acompanhei. Digo assim como filhote do Magalhães, porque ele era
o nosso líder, fazia toda essa parte ideológica, técnica. Ele nos orientava, escrevia,
nos reunia, discutíamos. Eu aprendi uma coisa, não que eu acredite no que hoje
se diz, mas nós estamos no mundo holístico. Esse holos dos gregos diz que nós
temos que saber um pouquinho de cada coisa. Então o Magalhães me ensinou o
seguinte: vamos ser não especialistas em generalidades, mas vamos conhecer tudo
aquilo que nos rodeia. É aquilo que você diz, é o ambiente interno e o ambiente
externo, ou seja, esse ecletismo nós tínhamos, nós discutíamos obras do Baran,
discutíamos obras de todos. Sem sermos marxistas convictos, discutíamos
marxismo; sem sermos keinesianos convictos, discutíamos o keinesianismo, e assim
encontramos o viés de tudo aquilo que nos interessava. Portanto nós éramos
ecléticos, nós criávamos um planejamento eclético, mas eles diziam uma coisa...
Eu vou concluir porque não quero me demorar muito. Deixa eu dizer uma coisa.
Estávamos às vésperas de uma eleição. É o que está aqui nesse trabalho, aliás.
Numa eleição, chegou um amigo do Magalhães, que era chefe de gabinete do
governador, e disse assim: “Nós queremos saber se vamos ganhar a eleição.” E o
Magalhães disse para mim: “Constantino, vem aqui. Nós dois vamos trabalhar em
cima de um método.” E nós criamos um método de discussão. Você traga aqui as
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informações estatísticas, você é o homem de demografia e tal, traz aí para nós o
negócio. Eu levei os dados, mapeamos tudo. Naquele tempo eu estava fazendo
alguns estudos sobre geografia eleitoral, estava me interessando muito sobre isso,
baseado em um trabalho da Revista Brasileira de Estudos Políticos, fundada por Orlando
de Carvalho, reitor da Universidade Federal de Minas Gerais. Aí recebíamos aqueles
trabalhos todos setorizados, a eleição dos municípios de Quero-Quero e Marrecas,
não sei onde e tal. Começamos a estudar aquilo e fizemos uma análise. Puxa, isso
aqui está muito setorial, vamos botar esse negócio aqui em termos macro. Peguei o
mapa do Paraná e comecei então a desenhar com lápis de cor. Chegamos a uma
conclusão incrível, que eu coloco aqui neste trabalho. Se você trabalhar com 20%
dos municípios do estado, você está aqui com mais de 80% do eleitorado. Então
trabalhamos em cima disso, deixa os outros 20% de fora. Quando fizemos a política
de desenvolvimento humano em 1972, eu também fui encarregado dessa área e
disse “Espera um pouquinho, nós estamos trabalhando aqui com 40 municípios, a
OEA pediu 20 mil habitantes, não tem, temos 22 municípios. Vamos diminuir
esse número de habitantes por cidade, 10 mil.” Deu 42 cidades, isso em 1970, ou
seja, com base no censo de 70. Bem, então fizemos o primeiro estudo e começamos
a discutir. O Magalhães ligava para um político, “Quem está apoiando quem e
onde?”, tomava nota. Daí eu ligava e “Como é, quem está apoiando quem aí?”, e
tomava nota. Estabelecemos uma regra e fizemos uma soma de tudo que foi possível,
deu 69 mil votos de diferença. Fizeram um bolão no palácio. O sujeito que pediu
isso ganhou o bolão, pois deu 70.100 votos de diferença. Esse foi o método que nós
tínhamos inventado e a partir daí eu comecei a mexer com isso. Um dia, um deputado
me chamou e disse assim: “Você podia saber se eu vou ganhar a eleição?” “Eu não
trabalho com boca de urna, meu negócio é mais científico. Mas vamos lá, vamos
fazer o que você quer. Dá aqui os dados, uma série de dados. Olha aqui. Neste ano
você vai se eleger, tudo bem.” E se elegeu. Nos dados deu 40 mil votos, ele pegou
39 mil e poucos. No ano seguinte, ele veio e eu disse “Olha, você vai entrar no
rebolo, bicho, vai entrar no rebolo. Você está ruim, esses seus apoios. Está dizendo
aqui que não está funcionando.” Pois ele entrou no rebolo, foi o último colocado no
partido. No ano seguinte, ele resolveu se candidatar a deputado federal. Quatro
anos depois, esqueça, está perdido, está perdido, quer dizer, é o método de trabalho.
Então nós fizemos isso, não desenvolvemos o método. Teve gente que criou institutos
de pesquisa e está ganhando dinheiro, e nós estamos onde estamos, não é, Magalhães?
Mas tudo bem. Enfim, são as nossas circunstâncias. Então eu vou fazer uma afirmação
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aqui e agora, que eu acho até perigosa e uma provocação para mim mesmo. Pode ser
que nesta mesa alguém não concorde. Pois bem, mal conheci o coronel Alípio. Ele
sabia quem eu era, ele me chamava pelo nome, mas nunca trabalhei diretamente
com ele. Mas vou dizer uma coisa. Trabalhei em vários planos, participei de vários
projetos como cientista social. Não me considero sociólogo, não sou formado em
Ciências Sociais e não me considero sociólogo. Sou apenas um curioso, me dedico
mais ao magistério, mas quero dizer uma coisa para vocês e até propus isso a um
secretário de planejamento de quem não vou citar o nome. Você falou do inventário,
Mazza. Não vi nada diferente até agora, nada que seja melhor do que o Estudo 40.
Quando mudei da casa em que morei 40 anos e fui morar em um apartamento,
doei para a universidade 4 mil livros. O Estudo 40, o estudo da Sagmax e alguns
trabalhos do Pladep, eu fiquei com eles. Não vi nada diferente, tudo é variação em
cima de um tema. O Estudo 40 foi o documento que orientou o Paraná no processo
de desenvolvimento. O que se fez, o crescimento etc., isso é outra história. Nós
esperávamos que o Paraná hoje deveria ter no crescimento natural da população
cerca de 17 milhões de habitantes. Estamos com 9 milhões. Nos decênios de 70 e
80, mais saiu gente do que entrou. Um dia eu perguntei ao delegado do IBGE:
“Escute aqui, meu chapa, qual é a tua? Você está me dizendo que uma horda de 2,5
milhões de paranaenses saiu daqui, foi para fora. Nem Gêngis Khan tinha 2,5
milhões de habitantes, de 2,5 é uma horda. Será que saiu tanta gente assim do
Paraná?” Muito bem, deve ter saído. Mas será que o nosso crescimento é diferente?
Nós nos urbanizamos. Um diretor de escola muito amigo meu ligou hoje para mim
para pedir uma informação. Eu disse “Veja bem, a natalidade diminuiu e as escolas
se multiplicaram. Alguma coisa não vai dar certo. Você está preocupado com o
número de candidatos na tua universidade, doutor. Vai diminuir, porque tem uma
universidade em cada esquina. Não estou discutindo qualidade nem preço, isso é
uma outra história: estou discutindo que, se a natalidade diminuiu e as escolas
aumentaram, alguma coisa aí não está batendo.” Bem, então foi isso que aconteceu
com o estado. Nós conseguimos equilibrar a nossa população e nos urbanizamos de
uma forma incrível. Criamos uma reforma agrária na base de que se vende a
propriedade ou aumenta a propriedade e mecaniza a propriedade. E nos tornamos
o maior produtor de grãos do Brasil. Na pequena propriedade de subsistência,
lembro bem, o primeiro dado que eu fiz, no estudo sobre a estrutura fundiária, o
Paraná tinha 500 mil propriedades agrícolas e 350 mil eram de subsistência. Das
150 que sobraram, nem todas eram mecanizadas. E quem dominava o Paraná? As
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multinacionais, as Anderson Clayton da vida, e por aí afora, ou as multinacionais
de São Paulo, como os Matarazzo etc., que ainda existiam. Bom, moral da história:
nós criamos as cooperativas, estabelecemos os pólos de desenvolvimento, produtos
ainda do planejamento. O Estudo 40 já previa isso, já propunha esse tipo de coisa,
diversificar, criar pólos regionais. As cooperativas se uniram e as multinacionais
tiveram que engolir o sapo, porque foi isso que aconteceu. Bem, no meio de
tantos doutores e Ph.Ds. aqui, eu me sinto... Hoje eu até dizia na Universidade
Federal, perante meus colegas, que eu não sou Ph.D., eu sou PVA, e também não
me perguntem o que é PVA, porque eu não vou dizer, em respeito às senhoras que
estão aqui no auditório. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, como apenas uma
experiência que eu pude relatar, e quero que considerem esse meu depoimento
apenas um depoimento de uma experiência de vida, graças a uma equipe de pessoas
que me ensinou os caminhos. Magalhães como o ideólogo de planejamento e o
(...), como o técnico de planejamento que me orientou lado a lado, junto com
uma equipe de apenas três pessoas dentro de um órgão que era pequeno. Lembro
bem, o Magalhães me disse: “Você fica nessa baia aqui.” Era uma baia verde, um
negócio horroroso. “Fique aqui e leia o Estudo.” Li o Estudo 40, depois peguei o
estudo sobre educação e tal e foi aí que eu comecei. Bom, o Paraná vai bem? Acho
que vai bem. Politicamente, estamos aí, são experiências que estamos vivendo.
Chegaremos a um equilíbrio como o Brasil? Com certeza. Quanto tempo leva?
Quem vai dizer é o exercício do poder. Porque este põe à prova, Sófocles já dizia
isso há 2.500 anos. Obrigado por terem me ouvido.

Francisco Borja
Magalhães Filho

(UFPR)

Em primeiro lugar, quero dizer da satisfação que senti ao ser convidado, da
oportunidade de voltar a conversar com mais freqüência do que nos outros anos
sobre esses temas e pela equipe que estamos acompanhando. Quer dizer, nós
formamos aqui uma equipe. Um apoiando basicamente nas falas, outro dentro
dos direitos da crítica, acho que é uma experiência muito interessante esse tipo de
apresentação que nós estamos fazendo nesta reunião. Vamos tentar apresentar, no
meu caso, o que eu vivi e do que eu participei, o que eu senti ao longo de todos
esses anos com relação ao Paraná. Espero que não fiquem muito zangados com
algumas das coisas que eu vou dizer da minha experiência. E lembro que eu sou
um paranaense por opção. Vim aqui porque quis morar no Paraná aos 20 anos. O
que eu conhecia do Paraná? Do Paraná eu tinha em primeiro lugar a lembrança de
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que não era paranaense, mas era também paranaense a lembrança do frio, do céu
azul de frio, lindo o Paraná! Tanto quanto alguns países como Argentina e Uruguai,
onde quando menino estive na companhia de meu pai, que era diplomata brasileiro
nesses países. Fui para o Rio, que era a base. No Rio eu estudei, cresci, e finalmente
decidi me casar. Nesse processo, bem moço ainda, bons tempos aqueles, entre 18
e 20 anos, comecei a pensar onde eu ia morar. Não era no Rio de Janeiro. Na
minha cabeça, isso não fazia parte do meu futuro, e a lembrança do frio e da
imagem de Curitiba vista em livro, não tinha nunca pisado... Tinha passado de
trem pelo Paraná em 1943. Foi uma experiência interessante porque no meio da
noite o trem parou no Paraná. Havia um movimento no lado de fora, tudo escuro
e eles com lanterna. Eu ouvi a conversa de que possivelmente os nazistas puseram
isso no trilho. O que os nazistas teriam posto? Nenhuma defesa aos nazistas, mas
realmente era ridículo demais... Tinha uma pedra no trilho, nenhuma pedra que
precisasse ser trazida por um grupo de assassinos nazistas para o interior do Paraná,
e isso levou umas duas horas, parado aqui no território paranaense. Bom, voltemos.
Eu vou saindo do Rio e a imagem do Paraná vinha, e de repente, por umas dessas
coisas interessantes, circulou no Rio de Janeiro, e eu inclusive vi e comprei uma
revista – nenhuma revista de alta qualidade, nada disso –, uma revista publicada
no Rio de Janeiro em que havia referência a todos os estados, e as fotografias do
Paraná, o prédio da Universidade, que não era igual ao que é hoje, tinha uma
cúpula arredondada no meio, a foto era antiga, e principalmente o azul do céu.
Podem dizer que eu sou louco e talvez seja, mas para mim era algo importante, e
vim para o Paraná. Claro, acabei descobrindo no processo que eu tinha parentes
no Paraná, de origem gaúcha, pois eu nasci no Rio Grande. Eles estavam no
Paraná há muitos anos e por meio disso eu consegui um emprego, isso foi em
1955. Um emprego no estado, era o que se fazia em todo o Brasil quando se dava
empregos, e aí consegui entrar na universidade, obviamente que como aluno, e
construí a minha vida a partir daí, a partir dessa inserção no estado, que
correspondia a uma imagem que eu tinha de onde eu queria viver e que me satisfez.
Com muitos problemas, que o Paraná, como qualquer região do mundo, tem. Me
satisfez a escolha feita e continuo nela. Vamos então sair do lado pessoal e entrar
na questão do Paraná. Vou tentar fazer, do meu ponto de vista, uma visão do
desenvolvimento econômico e social do Paraná. Dentro das minhas opiniões e da
minha maneira de ver o mundo, que não é necessariamente igual nem à dos que
me antecederam e nem à do povo em geral. Cada um tem a sua visão e os
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instrumentos de defesa dessa visão, seja qual for o tema a ser discutido. Depois de
todos esses anos no Paraná... Claro, passei alguns anos fora daqui, em Brasília, no
Rio de Janeiro, e muitas viagens para fora, mas aí tendo como base geralmente o
próprio Paraná ou os outros estados nas épocas em que morei neles, mas a maior
parte da minha vida foi aqui mesmo e é essa experiência de vida que eu vou
transmitir a vocês. Curitiba me pareceu, quando cheguei, a primeira vez que vim
para vê-la, antes de decidir definitivamente se vinha morar ou não, uma cidade
menor do que eu tinha imaginado. Quando eu vim para cá já recém-casado e
comecei a trabalhar e tal, mais do que isso, me pareceu uma cidade, desculpem o
termo, provinciana, até no sentido de que se debochava de mulheres com calça
comprida. O que aconteceu exatamente com a minha mulher e sua irmã, que
estavam na minha casa e saíram. O irmão delas, meu cunhado, atrás, as duas na
frente. Senhoras que vinham da missa, isso na Visconde do Rio Branco, não sei
onde era a missa, mas obviamente era de lá que elas vinham, paravam, cochichavam
e botavam a mão na boca assim, como quem acabou de ver o demônio. O demônio
era uma mulher com calça comprida. Depois, me foge o nome, uma vencedora do
concurso de miss Brasil foi vaiada na Rua XV porque veio de calça comprida.
Claro, essa veio de calça comprida no sentido de se mostrar, porque veio fazer
uma apresentação à noite. Mas o povo ia olhando como se estivesse ofendido na
coisa mais profunda do seu ser. É uma coisa que eu não vou esquecer nunca. Mas
claro que Curitiba não era apenas isso. Trabalhei na Secretaria da Fazenda, não sei
que repercussão isso pode ter aqui entre nós, mas na Secretaria da Fazenda isso era
comum. Em todas as secretarias havia vários jogadores de futebol. Isso era comum
no estado e geralmente se organizavam os atleticanos em tal lugar, os colorados,
na época era o Ferroviário, em um outro lugar. Na Contadoria Geral do Estado,
onde eu trabalhei, era o pessoal, Hamilton era o goleiro coxa-branca e eu acabei
torcedor do Coritiba. Essa foi uma das coisas que eu recebi no processo. Mas
voltemos. Saímos um pouco desse lado mais pessoal e tentamos analisar. Na
realidade, o Paraná é um estado com uma história mais diferenciada em relação
aos outros estados. Primeiro, uma situação geográfica excepcional, já excepcional
nos velhos tempos, no início da colonização européia. Lembre-se que o caminho
de Cabeza de Vaca do mar até o Paraguai é através do Paraná e o principal caminho
indígena, não a estrada, obviamente, mas o caminho que os índios utilizavam, da
serra do Mar até o rio Paraná e depois até o Paraguai, passava pelo Paraná. Esta
região tinha um papel no Brasil indígena. Mas na colonização ela ficou para trás
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durante um período muito longo, como comarca de São Paulo. Não estou achando
que São Paulo esteja prejudicando ou que tem estado prejudicando o estado do
Paraná e muito menos que o Paraná prejudicasse São Paulo. A verdade é que São
Paulo também não era importante, esse era o problema. Só depois de mais ou
menos 1730 começa a se trabalhar na abertura de um caminho, um caminho
mesmo, não era uma estrada, nada disso, entre o sul do Brasil – onde se criavam
bovinos e eqüinos e havia uma interação muito grande com a ilegalidade, ali era o
centro do contrabando na América do Sul– com o que seria depois o Uruguai, a
Banda Oriental, a própria Argentina e as províncias que também produziam erva-
mate e, portanto, concorriam conosco. Corrientes e Entre Rios ainda nessa época
eram parte da Espanha, da América Latina espanhola, que seria depois um país
independente, e o Uruguai independente em função do empate técnico da guerra
entre o Brasil e a Argentina, que decidiria o seu futuro, e dos interesses ingleses
mais do que qualquer outra coisa, separando os dois que tinham mais razões de
conflito, o que prejudicava, claro, o capital inglês já presente nessa área. Então o
Paraná passou a ser um caminho e um caminho importante, até pelo crescimento
da economia brasileira, para a compra de bens que vinham do Rio Grande e de
outras regiões pelo caminho do Rio Grande na direção norte. Aos poucos foi
enriquecendo, pela cobrança do pedágio, a parte da capitania de São Paulo que
era o que hoje é para nós o Paraná. E isso, como todos sabem, é reforçado por uma
crise. Há um avanço nessa questão, depois uma crise, depois um novo crescimento
na economia e nesse processo o mate se transforma na principal atividade econômica
do Paraná. Nesse momento se começa a construir uma sociedade mais nos padrões
modernos da época, ainda nos anos 1830-40. Mas é este movimento que tem
como base o comércio terrestre entre o sul, o Conesul (na época não se usava essa
expressão), e o Brasil Central em torno do Rio. São Paulo nem era uma província
com o mesmo grau de importância que outras províncias, era um ponto de
passagem e cobrava pedágio. Essa cobrança de pedágio foi umas das razões que
levou a conflitos políticos, dentro do Paraná, que terminaram com a elevação da
região à província e posteriormente a estado. É aí que surge politicamente o Paraná.
O Paraná termina como o grande exportador de mate, inclusive com técnicas
adequadas, com marcas, lançando nos mercados. Não era o maior produtor nessa
época, meados do século XIX (...). Essa região que tinha o Paraná como centro
eram os principais produtores e a Argentina o principal consumidor. Mas também
se exportava para o Chile, o Paraná inclusive exportava para o Chile, mas as coisas
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se limitavam a isso e efetivamente a economia ervateira teve todo o destino posterior,
até um apogeu nos anos de 1920, e depois entrou em uma decadência relativa. No
início absoluta, depois relativa. Perdeu a importância que tinha no começo, até no
começo do século XX. As exportações do mate para a Argentina, para todos os
países, mas a Argentina era isoladamente a principal exportação do Brasil. Para
vocês verem a importância que chegou a ter a erva-mate e a importância que tinha
o Paraná nesse processo na medida em que a erva-mate se consolidou. Junto com
isso, surge a economia da madeira. Mesmo com esses avanços, mesmo com essas
mudanças, mudanças essas que se tornaram ainda mais amplas e mais importantes
quando começa a imigração européia ajudada, fomentada, pelo próprio governo
brasileiro e apoiada pelos interesses de vários estados, principalmente do sul, para
onde os europeus preferiam migrar, o Paraná entra também nesse fluxo e começa a
aumentar a sua população, numa proporção no começo lenta. O Paraná é um dos
estados com menos população nos meados do século XX, quando ainda era província.
Há um trabalho do Romário Martins em que a população do Paraná é mostrada em
72, algo como 60, 70 mil habitantes, não mais do que isso, o que mostra exatamente
o tamanho real que tinha a economia do Paraná nessa época. E São Paulo, por esse
período, começa a crescer por outras razões. Na grande São Paulo não tinha mate.
Aquela ligação Sul-São Paulo se mantém, no século XX, em 1908, ganha uma
estrada de ferro, que permite viajar de trem, claro que com baldeações, do Rio de
Janeiro, de Belo Horizonte. A base era São Paulo até Livramento. Em Livramento
trocava de trem e ia até Montevidéu, e ali se pegaria um barco e se atravessaria e
poderia continuar de trem na Argentina, se quisesse. Mas enfim, o importante era
esse eixo que ajudou e muito a expansão da economia de São Paulo e também
ajudou, em escala menor, a expansão da economia do Paraná. Até o final dos anos
20, a própria literatura mostra, os documentos da época, os comentários dos que
escreveram sobre isso ou na época ou mais tarde, foi o apogeu do mate. O Paraná
ganha posições, população e riqueza, mas ainda está lá pelo 18.º ou o 17.º do país,
não tenho aqui os dados corretos, mas em termos de economia é essa posição a nossa
na época. Com um rápido crescimento, mas esse crescimento ainda se centra na
exploração da madeira, na exploração do mate, naquilo que se convencionou chamar,
no tempo, de Paraná tradicional, que tem Curitiba como centro e Paranaguá como
porto. E que era ligado já por estrada de ferro tanto a São Paulo, como eu já falei
para vocês, quanto ao sul do Brasil e portanto ao Uruguai e à Argentina, Paso de los
Libres, no caso. Em 1930 podemos dizer que o Paraná foi duplamente assassinado.
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Claro que ressuscita, mas o assassinato veio de qualquer maneira. Primeiro porque
começa a grande depressão mundial, a crise da Bolsa de Nova York em 1929 dá na
política tradicional conservadora que o governo norte-americano ainda no mandato
do Grover adota e que agrava ainda mais a inflação, de modo que quando Franklin
Roosevelt assume a presidência, eleito em 32, ele tem idéias absolutamente
heterodoxas. Nesse momento, o governo norte-americano jogou fora, jogou pela
janela, sob o aplauso do povo e com toda a razão, todas as políticas tradicionais que
vinham sendo seguidas, para ter uma política que permitisse a redução do
desemprego – já nem digo o aumento no emprego. Em poucos anos, após o governo
Roosevelt, criaram-se 4 milhões de empregos. Havia desempregados em grande
escala também, mas 4 milhões eram uma vantagem, 4 milhões de empregos assim,
“Vamos construir uma igreja, vamos construir uma ponte, vamos construir um
palácio.” Eu estive um tempo na Universidade de Illinois, em Urbana-Chaimpaign,
são duas cidades grudadas. É interessante porque existe o edifício central da
universidade, que, lembrando esses palácios da época, são três andares e no meio
tem uma torre. Não bate com a arquitetura do resto, dá impressão de algo posto ali.
É claro que nós perguntamos, era um grupo de estudantes brasileiros, nós
perguntamos... Tinha um professor norte-americano que nos acompanhava na maior
parte das coisas e aí soubemos que aquele foi um dos edifícios construídos por causa
da crise. Não houve universidade norte-americana que não ganhasse um centro,
onde podia estar a administração, a área de festas, a biblioteca, o que quisesse, em
todo os Estados Unidos, porque criava emprego. Construíam-se prédios que
efetivamente seriam utilizados, então juntava o útil ao agradável. E obviamente
uma crise como esta, que ocorreu nos anos 30, principalmente em termos de Estados
Unidos, que é o país que em termos relativos tem os piores resultados, pelo menos
na primeira metade dos anos 30, nessa condição de crise, vocês podem imaginar
que a demanda norte-americana e mundial pelo café caiu. Foi preciso toda uma
política também heterodoxa do governo brasileiro para manter um número de sacas
exportadas, queimar aquelas que não eram exportadas. Crítica total, não houve, ao
contrário, não houve economista no mundo que não achasse uma loucura o que o
governo brasileiro estava fazendo. O resultado é que o Brasil foi um dos únicos
países da década de 30 em que a economia cresceu e, para sermos verdadeiros, a área
industrial dobrou no período. Claro que queimando o café. Se nós não tivéssemos
queimado o café, não sei o que teria acontecido, não seriam necessariamente coisas
boas. Ao mesmo tempo em que isso obviamente afeta a economia brasileira e nos
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afeta indiretamente, já havia uma região cafeeira no chamado Norte Velho. Ele sofre
um pouco a crise, mas sua participação na economia paranaense ainda era
relativamente pequena. É a crise como um todo que afeta o Paraná e não apenas o
problema do mate. Como se isso não bastasse, a Argentina, na província de Misiones,
em 1928, 29 e 30, termina o seu plano de expansão da produção plantada de erva-
mate e entra no mercado, mercado que já estava depressivo pela crise mundial e que
aí vai, com todo o respeito, para o buraco. Claro, a Argentina ganha esse mercado
fácil e o Brasil tem grande dificuldade para manter alguma coisa desse mercado.
Inclusive foi uma época de crescimento do uso interno, campanhas internas do uso
do mate, não só na forma tradicional da bebida mas inclusive em outras maneiras,
para garantir o mínimo de utilização da erva-mate paranaense, brasileira. A crise era
em todo o Brasil, não era no Paraná, mas o Paraná era o maior exportador. Então essa
é uma situação marcante. E vocês sabem que o Paraná ainda teve um outro problema
na década de 30. Ele foi gerido por intervenções federais, depois da Revolução de
30, e isso aconteceu praticamente em todos os estados. Mas na maioria dos estados
foram grupos políticos locais, inimigos dos que haviam perdido, claro, que ganharam
o comando político, em função de nomeação pelo governo federal e depois pelos
vários processos que surgiram nos anos 30. No Paraná, por razões políticas internas
que conheço muito pouco, isso não foi feito. Ficaram dois militares de famílias
paranaenses nos primeiros momentos, nos primeiros meses, e depois, do Rio Grande
do Sul, foi trazido Manoel Ribas, que era de família tradicional daqui, mas tinha se
criado no Rio Grande do Sul, Santa Maria. Ele veio para ser o interventor. Em
vários textos encontrei isso e em várias experiências de pessoas, que ele obedecia
muito mais ao governo, não ao governo brasileiro, e obedecia ao Getúlio. São
categorias diferentes da política brasileira. E isso era mais importante para ele. Claro
que no Paraná se faziam coisas e ele até saiu relativamente popular, mas na situação
de depressão dos anos 30 e pela sua falta de origens e ligações políticas mais profundas
no Paraná, apesar de família paranaense, o estado não se beneficiou muito. Em uma
época em que ninguém se beneficiava, ele se beneficiou menos ainda. Pois bem, veio
a Guerra Mundial, e de repente termina a Guerra Mundial. O Brasil atravessa uma
fase inicial curiosa, porque os conservadores, não os partidos, mas pessoas com visão
conservadora, queriam voltar. Era possível então recriar o Brasil que tinha desaparecido
em 30. Possível era, mas não era vantagem para ninguém, o Brasil já tinha feito uma
(...) em termos de pré-industrialização que não havia semelhante na América Latina.
Com isso, há no Brasil um conflito político que termina com a adoção de políticas
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já em 50, no governo Vargas, já com algumas coisas acontecendo no governo do
Dutra, o que leva o Brasil já nos anos 50 à consolidação de uma política de
industrialização. O Paraná entra nisso? Não. O Paraná vibra e eu vibraria e, se na
época eu morasse aqui no Paraná, também sairia às ruas batendo palma para o fato
de que a produção cafeeira estava crescendo aqui em um momento em que o mundo
estava com pouca oferta de café e portanto os preços dos diversos tipos de café
estavam subindo quase que diariamente. Isto foi o grande impulso da economia
paranaense. O Paraná aparece. A primeira noção que eu, rapazote já mais velho,
tenho do que estava acontecendo no Paraná é uma reportagem sobre o que seria, eu
acho que vocês sabem do que eu estou falando, mas eu vou testar, estava sendo
construído o maior cinema da América Latina e o mais moderno em termos de
equipamento. Vocês sabem do que eu estou falando? Sabem a cidade onde este
cinema foi construído? Não foi em Curitiba, foi em Londrina, e era o maior cinema
do Brasil. Hoje ele é usado para várias coisas, inclusive filmes, mas já em um outro
sistema. Isso não era porque os paranaenses gostavam de cinema, era a riqueza criada
pelo café nesse período. O que veio mudando as condições políticas, sociais e
econômicas da população e portando do estado. Este Paraná é que salta à vista, na
segunda metade dos anos 50, mas principalmente ao longo do tempo, isso aumenta
cada vez mais. Vamos chegar ao que me parece ser um ponto final adequado, como
essas coisas se consolidam, como essas coisas avançam nesse momento. Já pelo fim
dos anos 50, depois de várias discussões com os norte-americanos, campanha norte-
americana contra o café no Brasil, porque estava prejudicando... Estava prejudicando
coisa nenhuma, estava concorrendo, mas não é de hoje que há problemas de exportar
para os Estados Unidos. Nós continuamos com esse problema, não mais com o café,
mas com outros produtos mais sofisticados. E no Paraná, no centro do crescimento
do café, alguns problemas. Primeiro, isso é uma coisa que marca, porque ela vai
estar presente ainda no Paraná, desaparecendo aos poucos no fim dos anos 50, anos
60, anos 70, e de vez em quando ainda se encontra. O Paraná tradicional... estava
surgindo um outro Paraná no norte do estado com o café, estava surgindo um
outro Paraná no sudoeste e no oeste com a agricultura, e nada de errado nisso,
nada de crítica, nem a favor nem contra esta ou aquela posição, mas cada uma
dessas áreas, até pela falta de meios de comunicação, de estradas, de tudo o mais...
No caso do norte do Paraná, a proximidade de São Paulo, que era o grande
consumidor de café; no caso do sudoeste, a demanda pelos produtos de lá não era
tão grande, havia uma grilagem de terra, havia uma série de problemas sérios que
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levaram à intervenção federal branca na região, no fim do segundo governo Lupion.
Mas era uma região cultural e economicamente ligada ao Rio Grande do Sul,
todos de origem alemã ou italiana, a imensa maioria, vinda do Rio Grande, com
pouca experiência, ou vindos do Paraná. Essas três áreas hoje são uma coisa só,
mas na época efetivamente não eram. É nesse período que, voltando agora a algo
que o Cominos mencionou, e que já esteve citado em alguns momentos, é nesse
momento que empresários de Curitiba, políticos com preocupação com aspectos
do crescimento econômico e social, professores, começam a conversar, a se reunir
na/no Pladep (a discussão do sexo do Pladep foi uma das discussões mais demoradas
que houve neste período entre os economistas preocupados com o Paraná). Sem
dúvida, é feminino. É “a comissão”, não “o comissão”. A maioria no início falava
“o Pladep”, mas esqueçamos isso. Começam a aparecer empresários para conversar
com o Alípio Ayres de Carvalho, que era o diretor, e aí me lembro, tocou o lado
humorístico em certos momentos, no meio da segunda metade do segundo
mandato do Lupion. O Alípio era já o diretor do Pladep e chegaram as eleições.
Nós tínhamos um funcionário chamado Osmar. Não sei se alguém lembra do
Osmar, que trabalhava na Universidade e trabalhava também no nosso órgão. Por
acaso eu estava em uma outra salinha, ouvi um levantamento de voz e fui até a
sala do final, onde havia um tenente da Polícia Militar fardado conversando com
o Osmar. E o Osmar de dedo, dizendo que em absoluto, que a Pladep não ia
imprimir material eleitoral fosse de quem fosse. E o tenente assustado, “Que é
isso? Que povo é esse?” Tudo bem que quando cheguei eu fui apresentado, conversei
e expliquei para ele que aquela era uma ordem que tinha saído do próprio governo.
Claro que era, mas também não era para ser cumprida, porém no caso se cumpriu
e ele foi embora. Quando eu volto de costas, vejo um retrato real do que nós
estávamos vivendo: na mesa onde estava, o Osmar pintava com muito carinho um
pôster da candidatura contrária à do Requião, do governo. Eu não sei se aquela
cara estranha do tenente era porque não podia receber ou se porque, ao mesmo
tempo em que ouvia isso, via uma campanha eleitoral contra sendo feita com
papel do partido. Tudo, tudo o que se possa imaginar, não aconteceu nada. Mas,
enfim, o importante, para encerrar, é que daí nasce o Projeto Paranaense de
Desenvolvimento, eram esses empresários que vinham, era discussão de assunto,
eram preocupações, eram empresários do interior, era região que queria
investimentos em estradas de rodagem, estradas de ferro, algumas coisas. Isso
criou uma expectativa e uma aliança do pessoal que teria cursado a Cepal, professores
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universitários, empresários, houve a criação de um grupo que discutia e objetivava
mudar, criar uma política econômica diferenciada, que não a mera adoração ao
café. Até porque as geadas já estavam criando problemas em alguns momentos e
isso levou a que, quando Ney Braga assume, ele já tivesse visto muitos dos
documentos que foram referidos, feitos em função de entregar ao candidato a
governador, e a maioria já estava pronto quando ele foi candidato. Ney Braga foi
ajudado por muita gente de dentro e de fora, não tinha visão completa do que
tinha sido bolado e aí entra o nome que está citado aqui, que é o Alex Beltrão, que
chegou a ser secretário de estado até um tempo atrás, chegou a ser presidente da
Organização Mundial do Café em Londres. Morava no Rio de Janeiro. Era
curitibano e tinha uma empresa de consultoria, que foi a que se encarregou da
montagem inicial do que seria o projeto paranaense de desenvolvimento. O projeto
paranaense foi um sucesso em vários aspectos. A economia paranaense cresceu
significativamente, o Paraná começou a se integrar. Isso não é um processo de
cinco anos. É um processo que vem do início dos anos 60, lentamente até os 70,
até os 80, e acredito que hoje está, pelo que eu sei, digamos superado como
processo. As coisas mudaram e o padrão industrial econômico avançou muito. A
partir desse momento, ficou para todos nós a consciência de que o Paraná
finalmente ia ter uma evolução econômica e social que o colocaria entre os estados
mais importantes do Brasil. Antes ele poderia ser importantíssimo para o mate, e
mais importante ainda para o café, mas ainda não era a sua economia sequer uma
economia bem entrosada. Obviamente vocês sabem que o governo de Curitiba,
claro, que era a capital do Paraná, o governo era aqui, a arrecadação do café no
estado, em grande parte passou a ser aplicada onde? No Paraná tradicional, claro.
Era óbvio que isso iria acontecer. Isso levou ao movimento separatista no norte.
Vocês devem se lembrar disso, e que também iam criar o estado do Paranapanema.
E não criaram o estado do Paranapanema nunca, ninguém se interessou fora do
grupo preocupado com o estado do Paranapanema. E a partir desse momento, o
café vai perder a importância, a industrialização vai assumir a vanguarda, o Paraná
passa realmente a se colocar, e só então acontece isso, porque a sua história foi
diferente da de alguns outros estados, de um modo geral... O Paraná se transforma
em um dos estados mais importantes do Brasil... O que me dá uma satisfação
muito grande, por lá no passado remoto ter escolhido esse estado para viver. Muito
obrigado.
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Milton Ivan Heller
(jornalista)

Falar depois de tantos cérebros privilegiados me deixa em uma posição de
inferioridade. Eu queria começar dizendo o seguinte: o Paraná cresce durante a
noite, enquanto os políticos dormem. E esse crescimento tem sido anárquico
desde a criação da província, em 1853. Aliás, antes disso ainda, no Brasil-Império,
foi decidido fazer aqui nas terras do oeste do Paraná uma nova América, uma nova
Europa nos céus da América, e decidiu-se construir também uma ferrovia, porque
se o Brasil fosse invadido pelo sul, havia muita discussão, muita (...) com a
Argentina, ele teria como se defender. Isso resultou em um choque de modernidade,
uma ferrovia, a imigração estrangeira em massa, polonesa, ucraniana, alemães,
italianos etc. Mas tudo anarquicamente. Só que quando os imigrantes chegavam,
eles tinham o mínimo de atenção, que sempre negaram ao nosso caboclo. Nosso
caboclo era tido como preguiçoso, indolente e tal. Mas o caboclo que estava bem
de estrada, estava construindo cidades, estava criando lá seu gadinho, seus animais
de subsistência, e, dentro das suas possibilidades, povoando regiões etc. O imigrante
chegava e tinha um território devidamente demarcado, terreno, lote, tinha casa,
tinha igreja, tinha escola, tinha assistência técnica, tinha o apoio do consulado
etc. Começou então o processo de supervalorização de um território que até então
não valia nada. Surgiram milhares de fazendeiros do asfalto apelando para as Forças
Armadas, para a Polícia Militar, para jagunços, para expulsar aqueles caboclos que
estavam lá há 30, 40 ou 50 anos, e então surgiram nossos primeiros sem-terra.
Essa figura que o Mazza abomina, que o Mazza acha que a culpa da miséria é dos
pobres, e os pobres no meu modo de entender são vítimas da miséria, não é um
fator de criação. Bom, eu gostaria só de fazer esse preâmbulo, mas preciso falar
mais da questão dos militares. O professor Fajardo colocou que já é época de
cicatrizar as feridas, deixar de falar em ditadura etc. E, realmente, os militares, ao
longo da história do Brasil, tiveram uma atuação muito progressista, inclusive o
asfalto para Foz do Iguaçu, isso foi feito por uma comissão militar, eles construíram
no Rio Grande do Sul a Ferrovia do Trigo com um batalhão ferroviário do Exército.
Mas os militares precisam se democratizar também, porque ainda agora, nesse
episódio da explosão em Alcântara, de uma base de lançamento, morreram somente
civis dentro de uma base militar. O inquérito está sendo feito em circunstâncias
que ninguém sabe, pessoas que teriam que ser investigadas estão fazendo o inquérito
sigilosamente, a sociedade não tem conhecimento do que se passou nessa base de
Alcântara. Sem contar que, naquela fase de apogeu ainda que caricato da UDR,
vários coronéis e generais foram flagrados participando de manifestações e protestos
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contra a reforma agrária. São mentalidades tacanhas que precisam ser arejadas. Eu
tenho no meu computador contato com uma corrente de militares que prega
ainda hoje a volta do regime militar, gente que critica o Lula como se ele fosse o
demônio. O Lula foi eleito, bem ou mau é o presidente constitucional do país. E
esse pessoal não aceita, acha que o golpe deveria se perpetuar pelos séculos afora.
Nós temos a seguinte constatação: nos países desenvolvidos, de sociedade
democrática consolidada, os militares são (...) soberania nacional defendendo teses
e problemas que ajudassem o país a se libertar das amarras. Esses militares são
reacionários ao extremo. E isso ficou caracterizado no Golpe de 64. Um mês antes
esteve aqui uma figura também até certo ponto respeitada: Luís Carlos Prestes.
Reuniu-se na residência do Nelson Torres Galvão, com a presença de Newton
Stadler de Souza, este seu criado, vários deputados, inclusive o Leonardo Passelmo.
E dizia “Não, o presidente nos ouve e tal”, como se os comunistas tivessem o
poder e “a direita que ponha a cabeça de fora que será derrotada, porque o Exército
é democrático, o Exército é o povo fardado”. E aí veio o Golpe de 64, que
demonstrou que o Exército não era o povo fardado. O Exército era constituído de
homens que combatiam qualquer manifestação popular de protesto contra aquela
situação. Estudantes do Sítio do Alemão sendo presos, vigiados com metralhadora;
a Universidade de São Paulo invadida em quatro oportunidades; na Universidade
de Brasília, jovens tenentes de 20 e poucos anos manuseando os livros – isto aqui
é subversivo, joga fora; aqui na Biblioteca Pública, vários livros foram encaixotados,
escondidos, porque havia um receio de que poderiam ser destruídos, queimados,
e aí ficaram encaixotados até 1985 mais ou menos. Foi o Golpe de 64. Não vamos
analisar o porquê do problema, a Guerra Fria. Parecia que a guerra ia começar
amanhã. Foi um fenômeno que se espalhou em várias regiões do mundo,
principalmente na nossa sofrida América Latina. E o que se viu foi a demissão em
massa e o afastamento em massa de oficiais que estavam apoiando o Jango, que era
o presidente. Foram transferidos, foram punidos, foram exonerados etc. E
institucionalizou-se a chamada Doutrina de Segurança Nacional, que não ficou
circunscrita ao poder militar: agia nas universidades, nos ministérios, em todos os
segmentos da sociedade brasileira. Na nossa universidade, havia professores que
faziam reuniões durante a noite, com um toquinho de vela num cantinho, porque
havia o receio de que professores fossem presos, que fossem afastados de suas
cátedras etc. Alguns até foram, como o professor Vieira Neto e alguns que eram
professores contratados, como Amílcar Gigante e outros mais. E surgiu o decreto
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n. 277, do nosso querido e eminente Flávio Suplicy de Lacerda, que proibia
terminantemente as discussões políticas ou atividades de natureza política no
âmbito da Universidade. Então, qualquer grupinho de cinco pessoas no pátio ou
na cantina era considerado suspeito. E como havia muito dedo-duro, havia muito
conflito, e isso se estendia pelo país afora. Apesar disso, durante um longo período
a única resistência ao regime militar partia das universidades e dos estudantes. E
isso se explica em parte porque no Rio de Janeiro havia o restaurante Calabouço,
que atendia 2 mil estudantes por dia. Ali mesmo eles combinavam as manifestações
de protesto, as passeatas, e saíam para a rua. Havia essa facilidade de comunicação.
E havia aquela rebeldia própria da juventude, qualquer coisa era motivo para
manifestação de protesto, ao contrário de hoje, quando os estudantes não protestam
contra absolutamente nada. Até o professor Cristovam Buarque reclamou um dia
desses. A repressão surgiu principalmente no movimento estudantil, mas também
se estendeu ao movimento sindical. Se você era diretor de sindicato e tinha uma
posição de relativa independência, era cassado. O nosso sindicato dos jornalistas
tinha recém-realizado uma eleição e sofreu uma intervenção. Para nossa surpresa,
foram nomeados interventores os candidatos que haviam sido derrotados. Só que
a nossa chapa teve 84% dos votos, e a chapa contrária, 16%. No norte do Paraná,
havia fazendeiros que tinham divergências com bóia-fria. Então chamavam o
delegado e diziam: “Olha lá, aquele fulano lá é comunista.” O sujeito era trazido
para o Ahú com a roupinha do corpo, sem conhecer ninguém, a família não sabia
onde estava. Quer dizer, era uma situação terrível e essa prisão acabou se
estendendo. Prenderam gente de todos os níveis sociais, inclusive o futuro senador
Leite Chaves, que era advogado dos sindicatos dos trabalhadores, tinha sido
presidente do sindicato dos bancários, e também acabou tendo que freqüentar e
se acomodar no presídio do Ahú. E o Paraná, que era um estado agrário na época,
sem nenhuma expressão política e mesmo econômica, foi duramente castigado
pela repressão política. Em Apucarana havia o capitão Moura Romariski, do
Exército, que via comunismo em tudo, até nas cortinas e tal. Prendia vereador,
ameaçou prender o famoso Giavarina, que tinha sido prefeito. O famoso Giavarina
foi defender como advogado um cidadão que tinha sido torturado e apresentou
uma denúncia na Justiça Militar contra o capitão Almariz (?), só que eles inverteram
o inquérito e ficou o processo contra o Walmor Giavarina e o próprio vereador
José Godoy por ofensas às Forças Armadas, por desacato à autoridade, e por aí
afora. Por causa disso, o Walmor, embora tenha sido absolvido, ficou impossibilitado
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de concorrer a qualquer cargo em duas eleições sucessivas. Em Paranaguá existia
um movimento sindical chamado PUA (Pacto de Unidade e Ação), liderado por
um bancário, Vítor Costa, ou coisa assim. A repressão caiu de tal maneira que
desarticulou todo o movimento sindical de Paranaguá e o que veio de estivador
preso para Curitiba, e bancário, e outras categorias, foi uma grandeza, chegando ao
ponto de alguns comentarem, lá nas conversas entre os presos políticos, que a ditadura
prendia os trabalhadores e deixava os bandidos do lado de fora. Bom, veio aquela
fase de redemocratização do país, as Diretas Já, a Constituinte, já que nenhuma
ditadura pode se prolongar indefinidamente, não era uma coisa natural. O que se
espera é que os militares façam uma reflexão, uma autocrítica, e procurem se enquadrar
nesse esforço que o Brasil tem que fazer para se desenvolver e tal, e que deixem de
raciocinar como salvadores da pátria, donos da verdade, donos da moral. Isso tudo
é bobagem. E nós, que passamos por essa fase, jornalistas acusados de participar do
Grupo dos Onze, falavam em Argélia, aquele veredicto Felipe Rauen, que era o
promotor público, um sujeito totalmente lunático. Esse processo durou quatro
anos e depois de quatro anos fomos todos absolvidos. O próprio Superior Tribunal
Militar achou que nós não éramos tão subversivos como se dizia. Estudantes que
participaram de atividades políticas ou distribuíram panfletos na rua, ou picharam
muro, eram condenados a dois anos de prisão, e quando recorriam na instância
superior, essa pena, em vez de ser abrandada, era agravada para quatro anos de
prisão, que era o tempo de um curso superior. Tivemos mais de 5 mil pessoas que
foram parar no exílio, e muitas estavam já na fase final do curso, que não terminaram
até hoje, como é o caso do Luiz Felipe Ribeiro, que era quartanista de Direito e
nunca chegou a concluir o curso. São páginas negras na história deste país que nós
esperamos que não se repitam nunca mais. Muito obrigado.

Luiz Geraldo Mazza
(Rádio CBN)

Olha, para que não fique equívoco no que diz respeito a esse problema, primeiro
eu acho que a reforma agrária perdeu o bonde da história: tinha que ser feita pelos
10, pelos 20, tivemos “n” oportunidades. Não fizeram. Recentemente, o regime
militar, que fez o Estatuto da Terra, também não resolveu o problema. O que eu
quero dizer, que o Milton talvez não entenda, primeiro que a reforma agrária
pretende pela utopia retrô, no que ele quer comparar com aquelas pessoas que
sofreram uma eternidade, que foram pisoteadas, elas não tinham apoio de político,
não tinham essa bajulação dos meios de comunicação, não tinham a Pastoral da
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Terra, não tinham nada dessa organização que se criou, que eu acho que tem uma
cara de guerrilha, mas não passa de uma gincana. É uma provocação permanente,
não vai resolver problema nenhum ouvir as boçalidades desse tal de Stédile. É um
acinte, um atentado à inteligência, e o pior é que a universidade está ficando
permeável a isso, estão entrando pessoas na universidade, pessoas que são formadas
em Economia e sabem que isso é um absurdo. E aí o cara diz “Precisamos criar
um modelo novo no Brasil”. Mas que modelo novo, senhor? Claro que nós
podemos, no sistema capitalista, o professor Magalhães sabe, você pode compor a
chamada grande escala, a economia de grande escala, a chamada pequena escala.
Nós já tivemos uma época de modismo em cima do Piccola Belo. Aqui no Paraná,
o governo do Richa fez uma experiência em cima disso, estradas feitas com pedras
irregulares, postos de montagem, as primeiras experiências de usar tração animal
aqui na região sul do estado. O Secretário de Planejamento da época, que era
Belmiro Valverde, ia fazer plebiscito nas cidades para ouvir a opinião das pessoas,
para aplicar no tal projeto para atender o desenvolvimento local. E também não
podemos ter ilusão. Claro, que nós da política vivemos do nosso imaginário. Muita
gente imagina, como o Faivre imaginou. Muita gente acha que ele era um seguidor
dos socialistas românticos, tipo Fourier, Charles Fourier, há quem diga isso. Eu
acho válido tudo isso. Agora, achar que um sistema completamente organizado,
que não existe qualquer controle... Todos nós somos controlados hoje, qualquer
coisa, você tem que pagar imposto, tudo, uma coisa e outra. Sem terra no Brasil
não assume a responsabilidade, porque eles não querem aplicar contra o movimento
aquilo que a legislação trabalhista permite às vezes, que é aplicar punição, como
fizeram contra os petroleiros quando estes tentaram derrubar o Plano Real do
governo Fernando Henrique. É isso. Eu acho que não comporta mais demagogia,
essa comiseração excessiva, esse negócio, esse melodramatismo brasileiro, querer
olhar as coisas de um ângulo sentimental, quase piegas. Não é por aí. Essas pessoas
têm força suficiente para fazer as coisas e se houver justiça não é preciso ter piedade,
nem colocar o termo caridade em cima de uma reivindicação quando é um
movimento muito forte e é importante na medida em que nós temos uma sociedade
meio fossilizada nessa questão fundiária. Mas, hoje, o que garante o Brasil e a
economia brasileira está sendo o agronegócio, que eles detestam. Eles não querem
a grande escala, querem a pequena escala, querem o sonho de um alqueire e duas
vacas, do fascista, que brigaram com ele. Tem um parente dele aqui, como é o
nome do parente, o Gustavo Corção. Então é isso, não tem nada de que eu tenha
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preconceito com o sem-terra. É que tem assistência demais. Porque tem muita
demagogia, é o governador ajudando, a polícia ajudando. Os caras roubam, os
caras estão roubando soja lá na Araupel e vêm com a história de que estão
criminalizando. Eles estão praticando crimes sim, não tem nem conversa. Quem
pratica crime, tem que discriminar. Estão roubando soja, são ladrões. Estão
permitindo a entrada do crime organizado, é crime. Não tem que dar essa colher
de chá, tem que assumir como qualquer cidadão. É isso. Não tem nada. Só que eu
acho que a reforma agrária perdeu o bonde da história.

Cláudio Fajardo
(BPP)

Mazza, eu queria pegar aqui por um outro ângulo. Quem conheceu, quem conhece
os outros exemplos, a industrialização na Inglaterra, o secamento dos campos, a
imensa tragédia humana que foi aquilo... No Brasil, você pode politicamente condenar
as táticas ou os discursos ideológicos dos sem-terra, mas de qualquer modo não
pode negar a existência de um contingente humano enorme que está aí, que não
tem oportunidade e está querendo terra. Boa parte desse pessoal até poderia viver de
outra forma se tivesse empregos nas cidades, porque o movimento não é de volta ao
campo, é irreversível, é um movimento da vida urbana. Agora, você pode fazer
conviver produção em escala com outra forma de produção. A França está lá
defendendo os seus agricultores até hoje. Agora o drama humano é este, é a isto que
se tem que dar uma solução. E tem mais, isso tende a se agravar se a gente não
planejar, se a gente não tiver o instrumento de planejamento no futuro, porque as
novas tecnologias não só expulsarão as pessoas do campo ainda mais, esse pouco que
resta das atividades produtivas agrícolas, como também expulsará das fábricas. A
tendência futura é de eliminar boa parte dessa necessidade de mão-de-obra para a
produção. E agora, o que fazer? O que a gente almeja da sociedade no futuro? Eu
posso ser considerado um utópico, pois comungo de uma certa utopia social, mas o
que eu imagino é que a gente tem que dar uma resposta a isso no futuro, tem que
imaginar, ser criativo, não pensar que o capitalismo seja a última forma de vida da
humanidade. O capitalismo será necessariamente superado, a racionalidade capitalista
está se transformando no seu contrário, numa irracionalidade, porque, superando a
necessidade do trabalho, cadê a mais-valia? Cadê a lógica? A razão de ser do capital
desaparece. Cadê o valor? Ou seja, vou perguntar de um modo mais simples: se
eliminar a necessidade do trabalho, para quem os capitalistas venderão as mercadorias?
Tem que pensar. Não dá para pensar o futuro, a sociedade do futuro, com a cabeça
do passado, com a cabeça velha. Tem que ser criativo.
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Ricardo Costa de Oliveira
(SETI)

Muito bem. Em função do adiantado da hora, e também se na platéia ninguém
tiver nenhuma questão... Mas sem dúvida alguma eu acho que foi uma satisfação
muito grande para todos nós podermos ter reunido uma mesa com cinco dos
nossos pensadores, intelectuais, formuladores de política dos mais ilustres no
Paraná. E sem dúvida alguma foi uma atividade à altura de um aprofundamento
do que é o Paraná, do que é o Paraná em seu sesquicentenário. E nós também
pretendemos continuar essa análise, com a contribuição dos senhores, na forma
de um texto que terá a possibilidade de ser publicado como comemoração ao
sesquicentenário do Paraná. Os senhores terão oportunidade de rever o texto, se
quiserem colocar mais elementos, mas, sem dúvida alguma, trata-se de uma riqueza
muito grande no depoimento de cada um dos cinco que aqui contribuíram com
o Simpósio de Cultura Paranaense Terra, Cultura e Poder em nossa última sessão.
Então chamamos o Renato Carneiro também, em nome das duas secretarias, a
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e a Secretaria da Cultura,
para encerrarmos o simpósio. Sem dúvida alguma, continuaremos o debate ao
longo dessa gestão.

Renato Carneiro
(SEEC)

Agradeço ao Cláudio Fajardo, nosso colega da Biblioteca Pública, ao jornalista
Geraldo Mazza, ao professor Constantino Cominos, ao grande amigo Francisco
Magalhães e ao jornalista Milton Ivan também. Agradeço a todos a presença. Foi
muito bom, muito gostoso estar aqui esta noite, ouvindo o depoimento de vocês.
Nós temos a certeza de que não deixamos passar em brancas nuvens, não no
sentido de um ufanismo, de um paranismo, mas no de registrar as opiniões, os
depoimentos sobre esses 150 anos, pois acho muito importante deixarmos para o
futuro um documento que analisa este nosso presente. Muito obrigado a todos.
Obrigado a vocês que nos acompanharam. E assim encerramos a sessão de hoje.
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