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RESUMO 

 

O trabalho discute as relações entre história e memória a partir das temáticas da 

“colonização” e do “pioneirismo” veiculadas em Toledo-PR, entre 1950 e 2010. Através 

desses temas foram difundidas versões que tratavam um empreendimento privado de 

“colonização”, realizado na região oeste do Paraná entre as décadas de 1940 e 1950, como 

marco histórico do passado local e regional e como gênese de uma trajetória venturosa que 

teria gerado um município em contínuo “progresso”. Tais versões, geralmente enfatizavam 

apenas a participação de alguns sujeitos, como aqueles ligados às empresas colonizadoras e ao 

clero, além dos migrantes sulistas de ascendência europeia e silenciavam sobre os impactos 

negativos desses processos, o que acabou sendo incorporado sem maiores críticas por 

determinadas tendências da historiografia acadêmica regional. Inicialmente, a hipótese era de 

que tais memórias não surgiam espontaneamente na cidade, mas eram difundidas por 

determinados sujeitos e grupos sociais através de instituições e projetos, o que logo pôde ser 

confirmado. Diante disso, com base nos conhecimentos de história social, o objetivo passou a 

ser o estudo de como essas memórias se instituíram e se tornaram hegemônicas no lugar, os 

elementos díspares que emergiram dessas disputas e as outras formas existentes de se explicar 

o passado local. Assim, com base em fontes como literatura memorialística, a imprensa, livros 

didáticos, esculturas, monumentos e os próprios espaços da cidade e de entidades voltadas ao 

trabalho com as memórias locais, foram problematizados diferentes projetos culturais e 

educacionais promovidos pelo poder público e iniciativas independentes dos moradores. A 

partir disso, foi constatado que em Toledo existia um campo de disputas pelo passado, no qual 

as memórias da formação do município adquiriram centralidade e tornaram-se elemento 

basilar para desenhar o futuro. Mais do que isso, tais disputas acabaram envolvendo a própria 

historiografia acadêmica regional e o que foi evidenciado é que história e memória não eram 

campos separados da realidade social. Através do recurso às narrativas orais, também foi 

observado que na recepção dessas memórias, os moradores da cidade não as absorviam 

simplesmente, mas as refletiam e reelaboravam, o que fez perceber a existência de versões 

hegemônicas, porém não únicas, sobre o passado de Toledo e do oeste do Paraná.  

 

Palavras-chave: Mito fundador; Oeste do Paraná; Progresso; Trabalhadores.



ABSTRACT 

 

This work intent to establish some relationships between history and memory 

considering the ideas of “colonization” and “pioneering” disseminated in Toledo-PR, during 

1950 to 2010. Trough this ideas were scattered many versions about a “colonization” private 

enterprise, achieved on Paraná West between 1940 and 1950, as a mark in history from local 

and regional past and as genesis of a fortunate journey which would raise a city in continuous 

“progress”. Such versions generally emphasizes just a few participations, like the ones 

connected to colonialist industries and clergy or southerner migrants which were European 

descendants, and keep in secret the negatives effects of that project, and this thought was 

accepted with no strings for some areas in local academic historiography. Initially, the 

hypothesis was that those memories grew from somewhere in the city, probably spread by 

some stiffs and social groups through institutions and projects, hypothesis that later on was 

proved. Having this as beginning point, and basing on social history knowledge, the target 

turn into the study of how these memories were established and became hegemonics in that 

place, the different elements emerged from wrangles and any other ways to explain the local 

past. In this way, drawing heavily on sources like recolection literature, printing press, 

schoolbooks, monuments and spaces on the city or on entities that studied local past, many 

cultural and educational projects created by the public authorities and independent initiatives 

turned questionable. From this point, it is possible to certify that in Toledo existed a 

battlefield for the past in which city foundation memories acquired centrality and became 

groundwork to picture the future. More than this, such wrangles involved local academic 

historiography its own and make clear that history and memories were attached to social 

reality. Through oral narratives it was also observed that in the admission of these memories 

the inhabitants did not just absorb than, but reflected and elaborated it again, this is what 

makes possible to perceive the existence of hegemonic versions, but not unique, about Toledo 

and Paraná West past.  

  

Keywords: Founding Myth; Paraná west; Progress; Workers.
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APRESENTAÇÃO 

 

Um pequeno passeio pela cidade de Toledo,1 em um dia qualquer, é o bastante para 

observarmos como os temas remissivos ao passado local são marcantes no espaço público. 

Avenidas, praças e diversos outros logradouros – como estabelecimentos comerciais e de 

serviços – apresentam elementos que fazem referência àquilo que é considerado história local. 

Prestam homenagens a momentos e personagens da formação do município e da fundação do 

povoado que deu origem à cidade. Ao andar pelo local, tomamos contato com um ambiente 

que induz a rememorar um passado glorioso, gênese de uma história triunfante, que teria 

gerado um lugar onde se fez reinar o “progresso” e a “qualidade de vida”. Tais imagens e 

memórias ocupam uma posição central no espaço público e são essas versões do passado que 

nos propomos a estudar nesta tese, juntamente com seus processos de produção, reelaboração 

e circulação na cidade. Portanto, este é um estudo que problematiza as relações entre história 

e memória a partir dos temas centrais dessas recordações, ou seja, a “colonização” e o 

“pioneirismo”, com a atenção voltada para o modo como a diversidade cultural e, 

principalmente, as relações sociais e de classe são nelas trabalhadas.  

Por “colonização”, é entendido o processo de desmatamento e comercialização de áreas 

rurais e urbanas,2 desenvolvido por empresas privadas, a partir da década de 1940. Em 

especial, destaca-se a atuação da Industrial Madeireira Colonizadora Rio Paraná S. A. – mais 

conhecida como “Maripá”3 – que teria sido a responsável pela fundação do povoado que daria 

                                                
1 Toledo, um dos municípios que compõe a mesorregião do Oeste Paranaense, em 2010 possuía 

119.353 habitantes, sendo a terceira maior cidade e se destaca economicamente como polo industrial, 
principalmente na área agroindustrial e de indústrias alimentícias. A principal empresa ali instalada 
integra o grupo BRF – Brasil Foods (originado da fusão entre as empresas Perdigão e Sadia, que já 
possuía um frigorífico na cidade desde a década de 1960) e se configura um complexo industrial do 
ramo alimentício. Além desses, a economia local gira em torno do comércio, da agricultura, da 
avicultura e da suinocultura, setores tecnificados e integrados ao circuito internacional do 
agronegócio. As atividades agropecuárias são geralmente desenvolvidas nas pequenas e médias 
propriedades, embora também existam as áreas de grande porte. As populações rurais e os 
trabalhadores urbanos possuem presença marcante nessa sociedade. Sobre os dados populacionais, 
ver: INSTITUTO PARANAENSE PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. 
Caderno estatístico: município de Toledo. Disponível em: <http://www.ipardes.gov.br/ 
cadernos/Montapdf.php?Municipio=85900>. Acesso em: 17 de março de 2011.  

2 Por vezes, também o termo “desbravamento” é usado para indicar a derrubada das matas seguida da 
formação de plantações. 

3 Trata-se de uma sociedade que reunia empresários dos três estados do sul do país e alguns 
argentinos. Dentre os sócios se destacavam comerciantes atacadistas, detentores de grandes capitais e 
residentes em Porto Alegre, além de comerciantes varejistas do interior do Rio Grande do Sul, 
moradores das regiões onde se encontravam potenciais compradores de novas terras. Alguns 
empresários desse grupo já possuíam experiência nesse tipo de atividade, tendo realizado negócios 



 

origem à cidade de Toledo,4 de cujos quadros funcionais 

município, instalado em 19525

 

Mapa 1: Estado do Paraná com destaque para Toledo 
Produzido a partir de: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 
ESTATÍSTICA. Paraná.
/ufs/download/pr_mapa_e_municipios.pdf.>
2012. 

                                                                                
de “colonização” no oeste catarinense. In: GRONDIN, Mar
colonização do oeste do Paraná (1946
101-103.  

4 Além de Toledo, outras cidades da região, que fizeram parte do município de Toledo, têm a origem 
associada às atividades da Maripá (como Marechal Cândido Rondon, Nova Santa Rosa e diversas 
outras), em tempos passados. Além disso, entre as décadas de 1940 e 1960 outras empresas 
empreenderam atividades de “colonização” em toda a região e, por isso, esse processo, conhecido 
como “colonização do oeste do Paraná”, acabou sendo considerado como o momento fundador não 
apenas da sociedade de Toledo, mas de toda a região.

5 A lei que criou o município de Toledo foi sancionada em 1951, enquanto sua instalação efetiva 
ocorreu em dezembro de 1952. In: SILVA, Oscar; BRAGAGNOLLO, Rubens; MACIEL, Clori 
Fernandes. Toledo e sua história

de cujos quadros funcionais emergiram os primeiros políticos 
5 (Mapa 1).  

Mapa 1: Estado do Paraná com destaque para Toledo  
Produzido a partir de: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 
ESTATÍSTICA. Paraná. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/cidadesat

nload/pr_mapa_e_municipios.pdf.>. Acesso em: 2 de fevereiro de 

                                                                                
de “colonização” no oeste catarinense. In: GRONDIN, Marcelo. O alvorecer de Toledo
colonização do oeste do Paraná (1946-1949). Marechal Cândido Rondon/PR: Germânica, 2007. pp. 

Além de Toledo, outras cidades da região, que fizeram parte do município de Toledo, têm a origem 
s da Maripá (como Marechal Cândido Rondon, Nova Santa Rosa e diversas 

outras), em tempos passados. Além disso, entre as décadas de 1940 e 1960 outras empresas 
empreenderam atividades de “colonização” em toda a região e, por isso, esse processo, conhecido 
omo “colonização do oeste do Paraná”, acabou sendo considerado como o momento fundador não 

apenas da sociedade de Toledo, mas de toda a região. 

A lei que criou o município de Toledo foi sancionada em 1951, enquanto sua instalação efetiva 
bro de 1952. In: SILVA, Oscar; BRAGAGNOLLO, Rubens; MACIEL, Clori 

Toledo e sua história. Toledo: Prefeitura Municipal de Toledo, 1988. p. 12.

14

primeiros políticos do 

 

Produzido a partir de: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 
Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/cidadesat 

Acesso em: 2 de fevereiro de 
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Marechal Cândido Rondon/PR: Germânica, 2007. pp. 

Além de Toledo, outras cidades da região, que fizeram parte do município de Toledo, têm a origem 
s da Maripá (como Marechal Cândido Rondon, Nova Santa Rosa e diversas 

outras), em tempos passados. Além disso, entre as décadas de 1940 e 1960 outras empresas 
empreenderam atividades de “colonização” em toda a região e, por isso, esse processo, conhecido 
omo “colonização do oeste do Paraná”, acabou sendo considerado como o momento fundador não 

A lei que criou o município de Toledo foi sancionada em 1951, enquanto sua instalação efetiva 
bro de 1952. In: SILVA, Oscar; BRAGAGNOLLO, Rubens; MACIEL, Clori 

. Toledo: Prefeitura Municipal de Toledo, 1988. p. 12. 
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Por “pioneirismo”, é possível entender o deslocamento de populações que se dirigiram 

para a região durante a “colonização” e, por isso, são tratados como os “primeiros” moradores 

do lugar. Em especial, se costuma valorizar mais as trajetórias daqueles que saíram dos 

demais estados do sul do país, possuíam ascendência europeia e pertenciam ou ascenderam às 

classes média e alta da sociedade, ou seja, possuíam bens e propriedades ou vieram a adquiri-

las no local.  

Em termos semânticos, o vocábulo “pioneiro” remete à imagem de pessoas corajosas e 

abnegadas, que deixavam uma vida confortável para enfrentar as agruras de um 

empreendimento “colonizatório” e construir um futuro melhor. Ao mesmo tempo, evoca 

também sentidos de primazia ao tratá-los como os primeiros moradores dos locais gerados 

pelas “colonizações”.6 Já o termo “Colonização”, por sua vez, traz a noção de área vazia, 

inculta e inóspita que requer iniciativas organizadas para a sua conquista, reforçando os 

enredos de “pioneirismo” que acompanharam o processo de expansão da agricultura brasileira 

sobre as regiões ocidentais do país. Carregados de sentidos, ambos os termos procuram firmar 

domínios nos lugares “colonizados” e realimentar relações sociais e de poder que ali se 

estabeleceram. 

Em Toledo, tais enredos geralmente acabam por obscurecer ou mesmo silenciar outros 

sujeitos também presentes nos processos de “colonização”, dentre eles, trabalhadores vindos 

de outras regiões do país ou do próprio estado do Paraná, além dos “sertanejos”,7 já habitantes 

da região e que constituíam um conjunto bastante diversificado de trabalhadores formado por 

caboclos, mestiços, descendentes de imigrantes europeus radicados no Paraná, paraguaios, 

argentinos e indígenas. As hierarquizações, porém, existiam mesmo no interior daquele 

conjunto privilegiado de “pioneiros” de Toledo (sulistas, de ascendência europeia, 

                                                
6 Patrick J. Geary, ao estudar diferentes nacionalismos europeus, indica como a eleição de um primeiro 

grupo a viver em um lugar é arbitrária, pois resulta de construções históricas e não se constitui dado 
puramente objetivo, sendo ainda um argumento recorrente nas construções nacionalistas. In: 
GEARY, Patrick J. O mito das nações: a invenção do nacionalismo. São Paulo: Conrad Editora do 
Brasil, 2005. pp. 182-184. 

7 Utilizamos o termo “sertanejo” para designar essas populações, pois o que é conhecido hoje como 
oeste do Paraná era tratado recorrentemente, em diversos livros e publicações da primeira metade do 
século XX, como “sertão”. Esse termo, por sua vez, possui certa especificidade no Paraná, pois, 
conforme apontou Affonso de Taunay, presidente da província durante o império, ali o “sertão” – 
compreendido como área de florestas – era contraposto aos “campos” – entendidos como espaços de 
vegetação rasteira, preferidos para a expansão da sociedade nacional, principalmente para a criação 
de gado. Dessa maneira, o “sertão” era revestido de significados, na condição de lugar inóspito e 
arredio, que representava um verdadeiro desafio aos grupos dominantes estaduais, em conquistar o 
território paranaense. In: TAUNAY, Visconde de. Curiosidades naturaes do Paraná e excursão no 
Rio Iguassú pelo Visconde de Taunay. Revista Trimensal do Instituto Historico e Geographico 
Braszileiro. Rio de Janeiro, IHGB, tomo III, parte I, pp. 193-241, 1890. p. 211. (Nota de rodapé).  
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proprietários de algum bem), uma vez que a condição de protagonistas do processo de 

“colonização” é reservada aos diretores e altos funcionários da Maripá, além do primeiro 

pároco, em detrimento daqueles que mudaram para o local na condição de trabalhadores 

braçais ou de agricultores.  

A diversidade cultural e, principalmente as relações de classe, assumem postura 

secundária nessas memórias, porque praticamente tudo aquilo que possa dar visibilidade a 

conflitos sociais ou que envolve “desigualdade” e “diferença”,8 é silenciado em prol da 

construção de um enredo triunfante, de conquista da “floresta” e de construção de uma cidade 

próspera.  

Em torno da temática da “colonização”, portanto, foram constituídas memórias muito 

homogeneizadoras do processo histórico, inclusive nas formas como a temporalidade é 

concebida em tais versões. Em linhas gerais, toma-se a “colonização” como o período central 

do processo histórico local e regional, ao considerá-la como elemento que organiza o tempo 

em um “antes” e um “depois”. A força desse marco de memória é tamanha que, a partir dele, 

são explicados todos os processos históricos ali desenvolvidos. O período que compreende a 

primeira metade do século XX figura como “pré-colonização”, enquanto os posteriores às 

décadas de 1940, 1950 ou 1960 são explicados como meros desdobramentos das “bases” 

lançadas no período “colonizatório”.  

A delimitação cronológica do tempo da “colonização” e dos posteriores não é muito 

precisa, porque não existe um consenso acerca da duração do “pioneirismo” em Toledo. Em 

alguns momentos, há o entendimento de que esse período se estenderia de 1946 – com a 

chegada daqueles que seriam os primeiros trabalhadores a serviço da Maripá – até a instalação 

efetiva do município, em 1952 –, mas, em outras versões, há a crença de que o tempo da 

“colonização” se prolongava por toda a década de 1950 e, em alguns casos, alcançava até 

mesmo a de 1960. Como foi constatado, a questão permanece em debate na sociedade local e 

ainda se encontra aberta a disputas, em contrapartida, percebemos que se tornou hegemônico 

o entendimento de que “colonização” é sinônimo de história local e regional, na condição de 

enredo obrigatório – quando não, único – para se narrar o passado do lugar.  

Possivelmente, por conta da associação entre “colonização” e história local, somada à 

compreensão do tempo “pioneiro” como anterior à emancipação, nas memórias do município 

                                                
8 Inspirados em Antonio Augusto Arantes, procuramos considerar “diversidade” e “desigualdade” não 

como elementos antagônicos, mas como integrantes e indivisíveis de uma realidade social 
conflituosa que tem no “espaço público” um lugar privilegiado para a constituição de tensões. In: 
ARANTES NETO, Antonio Augusto. Paisagens Paulistanas: transformações do espaço público. 
Campinas: Editora da Unicamp; São Paulo: Imprensa Oficial, 2000. p. 151. 
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também há o silenciamento sobre a fundação de diversos distritos, formados a partir da 

década de 1960. Nesses espaços, outras “colonizadoras” atuaram, em empreendimentos pouco 

venturosos em que são constatados diversos conflitos violentos. A população majoritária de 

tais locais era composta pelos chamados “nortistas”, trabalhadores sem grandes capitais que, 

geralmente oriundos das regiões sudeste e nordeste do Brasil, migravam do norte do Paraná 

para o oeste com o objetivo de trabalhar no campo. A posição secundária ou mesmo o 

silenciamento acerca dessas localidades foi sedimentada pelos próprios processos de 

emancipação, ocorridos até a década de 1990.9 Ao se colocar em segundo plano a formação 

desses locais, entendemos que também se procurava construir um esquecimento sobre seus 

respectivos habitantes que não ficaram confinados naqueles lugares, uma vez que muitos se 

deslocaram para a área urbana de Toledo desde a década de 1970, passando a compor parcela 

significativa da população das periferias e dos operários das indústrias locais. 

  A percepção desses elementos, muito presentes no cotidiano da cidade, inquietaram e 

levaram à realização desta pesquisa e a relação entre história e memória encontrada em 

Toledo reacenderam um desconforto que já possuíamos acerca das memórias da 

“colonização” do oeste do Paraná, pois, na condição de filho de uma família que se considera 

“pioneira” da região, mais especificamente do município de Santa Helena, tais versões sempre 

se fizeram presentes em nossa vida. Nossa família não enriqueceu, tampouco conquistou 

grandes poderes no local, fator que talvez colaborou para a percepção do modo como as 

memórias do “pioneirismo” eram geralmente apropriadas pelos setores hegemônicos da 

sociedade, como a fim de demarcar espaços ou fortalecer seus domínios. Era claro que essas 

memórias, sob o argumento de valorizar os moradores considerados antigos do município, 

serviam como instrumento para construir e reafirmar as relações de poder ali existentes.  

 Problematizamos algumas dessas questões em nossa dissertação de mestrado, realizada 

na Universidade Federal de Uberlândia (UFU).10 Naquela oportunidade percebemos como, 

em Santa Helena, existiam muitas queixas quanto ao suporte prometido aos moradores locais 

pela “colonizadora” Madalozzo11 e que não foi cumprido. Havia memórias da “colonização” 

                                                
9 Essa pode ter sido uma forma de tentar tornar o território do município de Toledo mais próximo 

daquilo que foi “colonizado” pela Maripá, além de desvincular aquelas localidades, que eram muito 
pobres, do restante do município, com vistas a elevar o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) 
municipal.  

10 LANGARO, Jiani Fernando. Para além de pioneiros e forasteiros: outras histórias do Oeste do 
Paraná. Uberlândia/MG: INHIS/UFU, 2006. (Dissertação de Mestrado em História Social). 

11 COLODEL, José Augusto. Obrages e companhias colonizadoras: Santa Helena na História do 
Oeste Paranaense até 1960. Santa Helena/PR: Prefeitura Municipal, 1988. p. 228. 
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que diferiam daquelas versões veiculadas sobre Toledo, muito embora lá também tenhamos 

encontrado menções ao projeto de “colonização” da Maripá, apresentado como “racional” e 

“bem-sucedido”.12 De certa forma, percebemos que era corrente a prática de tomar o referido 

projeto como um contraponto às críticas feitas a outros empreendimentos “colonizatórios” 

realizados na região e era também um recurso para se afirmar a validade do modelo de 

expansão agrária calcada em empreendimentos privados, além de salvaguardar as visões 

míticas acerca das “colonizações”, na região oeste do Paraná. No mestrado, pudemos então 

avançar em nossas reflexões, para as quais também muito contribuiu o curso de História 

realizado na Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Campus de Marechal 

Cândido Rondon. A graduação proporcionou o contato com uma série de debates críticos ao 

processo “colonizatório”,13 cujo ambiente trouxe o encorajamento para investigar, em nível de 

pós-graduação, tal processo e as memórias dele construídas.  

 No desenvolvimento do projeto de doutorado, já residindo em Toledo, optamos por 

tomar como problemática de estudo as memórias construídas nessa cidade que, por ter sido 

sede da Maripá, tem sua trajetória associada ao empreendimento “colonizatório” da empresa. 

Essa escolha também se deu justamente porque esse projeto foi considerado algo que 

transcorreu sem conflitos e, não raro, como exemplo de “colonização” do oeste do Paraná, de 

maneira a ocupar uma posição de centralidade nas memórias de toda a região.  

 Inicialmente, a pretensão era fazer um mapeamento dessas versões do passado, com a 

finalidade de observar a construção de um movimento “regionalista” no oeste paranaense, 

pois pressupúnhamos que os moradores de Toledo “absorviam” esse regionalismo e 

construíam sentimentos de pertença maiores com a região do que com a cidade, muito embora 

houvesse a clareza de que as recordações pessoais deles não se resumiam a simples repetições 

das versões regionalistas. Pretendíamos fazer um trabalho que efetuasse um contraponto entre 

as memórias da região e as dos moradores locais, nos moldes de um “estudo relacional”, 

                                                
12 Idem. pp. 214-216. 
13 A esse respeito ver: GONZALEZ, Emilio. As camadas da Memória: a produção de marcos 

memorialísticos na historiografia regional do Oeste do Paraná (Marechal Cândido Rondon – 1950 – 
1990). Tempos Históricos. Marechal Cândido Rondon/PR, v. 05/06, pp. 185-219, 2003/2004; 
LAVERDI, Robson. Tempos diversos, vidas entrelaçadas: trajetórias itinerantes de trabalhadores 
na paisagem social do extremo oeste Paranaense (1970-2000). Curitiba: Aos quatro ventos, 2005; 
RIBEIRO, Sarah Iurkiv Gomes Tibes. Um passe de mágica: breve ensaio sobre a construção da 
inexistência de índios no oeste paranaense. Tempo da Ciência. Toledo/PR, Unioeste, v. 8, n.º 15, 
pp. 59-68, jan./jun. 2001.  
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como o proposto pelo Grupo Memória Popular.14 O objetivo era conferir visibilidade aos 

elementos compartilhados entre essas memórias, sem ignorar a multiplicidade de olhares 

sobre o passado. 

 Entretanto, ao sairmos a campo para realizar o trabalho com as narrativas orais, notamos 

que a maioria dos moradores de Toledo contatada se relacionava mais intimamente com a 

cidade do que com a região, de maneira que essa dimensão espacial se tornava uma referência 

secundária na vida deles. Todavia, assumiam os temas da “colonização” e do “pioneirismo” 

no enredo de suas trajetórias pessoais e familiares, tentando relacioná-las a esses temas 

cristalizados na cidade, mesmo que isso se resumisse à lembrança de algum antepassado 

“pioneiro” de outras cidades ou regiões, ou mesmo ao ato de reivindicar-se “pioneiro” de 

algum bairro, mesmo aqueles construídos em períodos mais recentes, como a década de 1980.  

 Tal questão indicou a centralidade que essas memórias ocupavam na cidade, bem como 

a importância desses enredos para os mais diversos sujeitos e grupos sociais da localidade, o 

que colocou a necessidade de problematizar os marcos históricos conformados pela 

“colonização” e pelo “pioneirismo”. Por conta disso, no texto final, optamos por fazer um 

recorte e explorar justamente o processo de construção de memórias no espaço público da 

cidade, além de problematizar seus elementos cristalizados, como forma de contribuir para 

uma reflexão mais profunda sobre o passado local e evidenciar o caráter de construção 

hegemônica das versões correntes na cidade.  

Assim, nesta tese, em que foi estudado justamente o processo de construção de 

“memórias públicas”15 em Toledo entre 1950 e 2010, problematizamos movimentos como 

aqueles desenvolvidos na década de 1950, quando as iniciativas produzidas em torno da 

Maripá e da imprensa local (que por sinal era ligada àquela empresa) instituíam versões sobre 

a “colonização” e o “pioneirismo” a partir de noções de “racionalidade” e “eficiência” do 

projeto, as quais eram vistas como responsáveis pela geração de um lugar prenhe de 

“progresso”. Analisamos outros movimentos da década de 1960, quando ocorreu a mudança 

do nome da praça central de Toledo para “Praça Willy Barth” e foi inaugurado um busto em 

sua homenagem, e estudamos ainda as iniciativas empreendidas na década de 1970, quando 

eram constantes as menções à “colonização” e ao “pioneirismo” na imprensa local e também 

foram realizadas as comemorações do “Jubileu de Prata” de emancipação de Toledo, além de 

                                                
14 GRUPO MEMÓRIA POPULAR. Memória popular: teoria, política, método. In: FENELON, Déa 

Ribeiro; MACIEL, Laura Antunes; ALMEIDA, Paulo Roberto de; KHOURY, Yara Aun. (orgs.). 
Muitas memórias, outras histórias. São Paulo: Olho d’Água, 2004. p. 286. 

15 Idem. pp. 283-284. 
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terem sido ensaiadas algumas políticas públicas no campo de trabalho com memórias, como a 

promulgação da lei que criava o museu histórico, iniciativa que somente se efetivaria na 

década seguinte. Outros processos centrais na análise foram os que se processaram a partir do 

decênio de 1980, quando se realizou diversos projetos educacionais e culturais na cidade, 

além de empreendimentos pessoais e de grupos de moradores, bem como da imprensa, que 

procuraram reelaborar e reafirmar as memórias da “colonização”. Nesse momento, as 

iniciativas no campo de trabalho com memórias ganharam novo fôlego, com a publicação de 

diversos livros e com a abertura ao público do Museu Histórico “Willy Barth” de Toledo. No 

período posterior, entre as décadas de 1990 e 2000, prosseguiu-se com esse movimento, com 

a publicação de novas obras memorialísticas, bem como a inauguração de novos espaços que 

rendiam homenagens ao passado da “colonização” e que também foram considerados em 

nossas reflexões.  

Foram analisados, então, os esforços ao longo desse período para fixar tais versões 

como “a” história da cidade e da região e transformá-las na única possibilidade de narrar a 

formação do lugar e de lembrar-se do passado local e regional. Por fim, abordamos a recepção 

desses projetos e iniciativas pelos moradores de Toledo, no intuito de compreender como eles 

os perceberam e como interagiram com as versões difundidas no espaço público.  

Como foco central deste estudo, foram analisados os propósitos dessas iniciativas e 

projetos, pois compreendemos que a “colonização” é um marco de memória construído na 

cidade e não um conjunto de lembranças puramente espontâneas brotadas apenas das 

experiências dos moradores locais. Isso porque, mesmo na década de 1950, houve esforços de 

elementos ligados à Maripá para cristalizar interpretações sobre a formação do lugar ao tratar 

seu empreendimento de modo puramente positivo e como centro do processo histórico local e 

regional.  

Entendemos ainda que, ao longo de todo o período estudado, e mesmo na década de 

1980, tais iniciativas não foram concretizadas, simplesmente porque as memórias do lugar 

estariam “ameaçadas” pelo “esquecimento”, uma vez que ainda eram tema recorrente na 

imprensa e os chamados “pioneiros” apenas começavam a envelhecer.16 Além disso, muitos 

deles trouxeram consigo os filhos crianças, que também viveram os processos de 

                                                
16 Apoiando-se no trabalho do antropólogo Kalervo Oberg, os autores da obra Toledo e sua história 

destacavam que, em 1956, quase 80% da população do município ainda não havia completado 35 
anos de idade, pois as pessoas que migraram para o local na época eram bastante jovens. In: SILVA 
et. al. op. cit. p. 411. 



 

 

21

“colonização”. Na década de 1980, portanto, as recordações do “pioneirismo” eram ainda 

vívidas e compunham o dia-a-dia da cidade. 

Também não compactuamos com a ideia de que essas iniciativas meramente 

acompanhavam tendências internacionais, de escalada de políticas e iniciativas de preservação 

de memórias,17 intensificadas nas últimas décadas do século XX. Existiram diferentes sujeitos 

sociais que atuaram em Toledo no sentido de instituir e fomentar essas versões no espaço 

público, desde a década de 1950. A partir da década de 1980, quando esses movimentos 

indiscutivelmente se intensificaram, existia um motivo local muito importante para o 

desenvolvimento desses projetos, uma vez que a cidade havia recebido novas populações 

vindas principalmente da zona rural, em busca de trabalho na área urbana. Tais iniciativas no 

campo de trabalho com memórias, destinadas também a esses novos moradores, articulavam-

se aos processos de reconstrução de hegemonia do “bloco de poder”18 local, efetuada diante 

das transformações que resultaram no crescimento urbano de Toledo a partir do final da 

década de 1960. Tais mudanças afetaram a própria composição dos estratos sociais 

privilegiados do município, com a chegada de novos moradores não integrantes da classe 

trabalhadora, mas de setores médios da sociedade ou então ligados aos grupos detentores de 

grandes capitais. As iniciativas de produção de memórias em Toledo, nesse momento, 

ligaram-se às relações intra e entre classes sociais, bem como aos embates nelas verificados. 

 Nesse momento, convém esclarecer que como classe social não concebemos uma 

estrutura econômica, mas formações culturais,19 cujas relações foram observadas através da 

perspectiva de Stuart Hall que, ao estudar a “cultura popular”, compreende-a como terreno de 

                                                
17 Esse caráter, no entanto, é presente nessas iniciativas, como bem lembra Reginaldo Aparecido dos 

Santos. In: SANTOS, Reginaldo Aparecido dos. Narrativas urbanas: cidade, fotografia e memória, 
Toledo-PR (1950-1980). Marechal Cândido Rondon/PR: Unioeste, 2010. (Dissertação de Mestrado 
em História, Poder e Práticas Sociais). pp. 99-100. 

18 HALL, Stuart. Da Diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: UFMG; Brasília: 
Unesco, 2003. p. 245. 

19 Nossa concepção se aproxima da noção de “classe social” de Edward Palmer Thompson, que a 
entende não como mera categoria abstrata do pensamento acadêmico, mas como parte da produção 
humana, algo que ocorre de maneira concreta, através da cultura, conceito que o autor busca em 
Raymond Williams, sobre o qual este, em suas reflexões sobre as relações entre literatura e 
marxismo, discute “cultura” como categoria central para se pensar a sociedade e a compreende 
como algo em processo, gerador de modos de vida, concepção da qual compartilhamos neste 
trabalho. In: THOMPSON, Edward P. A formação da classe operária inglesa. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 1987. p. 9 e WILLIAMS, Raymond. Marxismo e literatura. Rio de Janeiro: Zahar ed., 
1979. p. 25. 
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tensão e conflito, em que a cultura das classes populares depara-se com as pressões do sistema 

(cultural) dominante de um período,20 bem como confronta a cultura do “bloco de poder”:           

 
As culturas de classe tendem a se entrecruzar e a se sobrepor num mesmo 
campo de luta. O termo “popular” indica esse relacionamento um tanto 
deslocado entre a cultura e as classes. Mais precisamente, refere-se à aliança 
de classes e forças que constituem as “classes populares”. A cultura dos 
oprimidos, das classes excluídas: esta é a área à qual o termo “popular” nos 
remete. E o lado oposto a isto – o lado do poder cultural de decidir o que 
pertence e o que não pertence – não é, por definição, outra classe “inteira”, 
mas aquela outra aliança de classes, estratos e forças sociais que constituem 
o que não é “o povo” ou as “classes populares”: a cultura do bloco de poder. 
O povo versus o bloco do poder: isto, em vez de “classe contra classe”, é a 
linha central da contradição que polariza o terreno da cultura. A cultura 
popular, especialmente, é organizada em torno da contradição: as forças 
populares versus o bloco do poder. Isto confere ao terreno da luta cultural 
sua própria especificidade.21 
 

Para o autor as classes sociais não podem ser entendidas como algo que possui 

contornos bem definidos, ao invés disso, ele sugere que as relações entre classe e cultura 

devem ser pensadas como algo mais complexo, em que o “povo” resulta de articuções 

operadas no terreno cultural, do qual o popular emerge como aliança entre as diferentes 

classes, dentre elas trabalhadores e demais sujeitos excluídos e marginalizados socialmente. 

Por outro lado, Hall também aponta para o “bloco do poder”, como aliança de classes 

operadas no terreno da cultura, que mantém seu domínio sobre determinados setores da 

sociedade.  

A leitura da obra de Hall permite compreender a dinâmica de classes como algo fluído 

que envolve “formações sociais”22 em um constante elaborar e reelaborar, cujo surgimento 

está sempre relacionado com outras formações. Essa concepção auxiliou a pensar as 

diferentes forças sociais articuladas em Toledo, as quais não constituíram, ao longo de todo o 

período estudado, grupos sociais específicos, coesos e organizados, mas sim em processo, em 

transformação. 

No caso específico aqui estudado, esse “popular”, nas décadas de 1970 e 1980, foi 

formado principalmente por aqueles trabalhadores recém-chegados, saídos do campo e/ou de 

outras regiões do Paraná e do Brasil, que foram habitar, na maioria das vezes, nas periferias 

da cidade. Era um conjunto diversificado de trabalhadores, incluindo aqueles que se 

empregaram nas indústrias locais; os que se tornaram empregados no comércio e 
                                                
20 HALL. op. cit. p. 236. 
21 Idem. p. 245.  
22 ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. p. 90. 
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estabelecimentos prestadores de serviços; os autônomos; os desempregados, que sobreviviam 

como trabalhadores volantes – mais conhecidos como “bóias-frias” –; aqueles que viviam de 

serviços eventuais (os chamados “bicos”); as empregadas domésticas; os chacareiros e demais 

que encontravam emprego fixo no campo (como nas granjas de criação de aves e suínos); 

além daqueles que combinavam atividades urbanas e rurais, pois não eram raros casos em que 

o pai de família trabalhava nas indústrias da cidade enquanto a esposa e os filhos adolescentes 

tomavam conta de uma chácara nas imediações da área urbana, algumas vezes de sua 

propriedade. Esses indivíduos se somaram a outros trabalhadores, que já viviam no local 

desde as décadas de 1940 e 1950, quando era marcante a presença daqueles que atuavam na 

extração de madeira e nas serrarias. Nesse período, a população trabalhadora era tão 

expressiva que chegou a se formar um bairro operário na cidade: a chamada Vila Brasil, atual 

Vila Operária.  

Em outra direção, o conceito de “bloco de poder” auxiliou a pensar os grupos 

dominantes locais, pois, mesmo a partir das décadas de 1970 e 1980, não podemos tratar essa 

força social como uma classe burguesa no sentido mais simplificado do termo. O “bloco de 

poder” em Toledo se refere a um conjunto social mais complexo que, nesse período, passou a 

ser composto por capitalistas que enriqueceram na cidade, incluindo grandes empresários e 

latifundiários (proprietários de terras e empresas também em outros estados e países), e 

setores que representa grupos econômicos poderosos, estabelecidos nacionalmente (como no 

caso do grupo Sadia).23 Além disso, congrega setores da classe média local, como os 

profissionais liberais24 (principalmente os que possuem formação superior) e empresários. 

Esse “bloco de poder”, por sua vez, é dividido em diferentes grupos políticos que lutam por 

hegemonia interna, cujo símbolo máximo é o controle da prefeitura municipal. A serviço de 

tais disputas, há veículos de comunicações locais – como a imprensa – e diversas entidades 

assistenciais e representativas dos setores patronais e de profissionais liberais. Esse “bloco de 

poder” já existia na década de 1950, em torno dos diretores e altos funcionários locais da 

Maripá. A eles, somaram-se profissionais liberais e aqueles que mudaram para Toledo e 

possuíam algum capital para investir em terras ou em negócios na área urbana, além dos 

                                                
23 Utilizamos o termo “Grupo Sadia” (e não BRF – Brasil Foods), pois era assim que essa empresa era 

denominada durante o período que serve de recorte temporal para esta tese. 
24 Na obra Toledo e sua história, percebemos a ampliação no número de profissionais liberais, a partir 

da década de 1960, sendo que a década seguinte, de 1970 é designada como “...a década dos 
profissionais liberais...”, que vinham de outras regiões para se estabelecer em Toledo. In: SILVA et. 
al. op. cit. p. 413. 
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trabalhadores que prosperaram e ascenderam socialmente. Trata-se, portanto, de uma aliança 

entre classes, que também se recompôs nas transformações ocorridas no local. 

Contudo, o “popular” e o “bloco de poder” não sintetizam todas as formações sociais, 

uma vez que existem sujeitos e estratos sociais que transitam entre ambos ou são por eles 

disputados, como é o caso dos recém-chegados membros dos setores médios dessa sociedade 

ou mesmo daqueles provenientes da agricultura, que costumam ser incorporados ao “bloco de 

poder” de acordo com as circunstâncias. Esse setor também é composto por microempresários 

– principalmente dos bairros –, além das chamadas “lideranças populares”, formadas por 

diretores de associações de moradores e de igrejas dos bairros e localidades rurais, que 

geralmente são visados pelo “bloco de poder” principalmente nas situações eleitorais, devido 

à sua relação mais direta com as classes populares.  

Particularmente, o “bloco de poder” local constituiu uma força social renovada e 

fortalecida ao longo do tempo que, conforme notamos, esforçou-se para incorporar os setores 

sociais medianos, representados por entidades e meios de comunicações locais, na tentativa de 

manter a aliança de classes na qual historicamente foi desenvolvido, bem como para 

conquistar o apoio das classes populares para seus projetos. Assim, entendemos que o 

exercício do poder de tal “bloco” foi processualmente efetivado e de maneira não puramente 

alheia aos diferentes sujeitos e grupos sociais.  

O conceito “hegemonia”, de Raymond Williams, auxilia a compreender tal processo, 

pois se refere à ideia de que, um grupo, ao chegar ao poder, não consegue perpetuar seu 

domínio apenas por meio da violência e da coerção direta, mas procura transformar a cultura 

dos demais grupos sociais, a fim de colocá-los em sintonia com seus projetos: 

 
Uma hegemonia vivida é sempre um processo. Não é, exceto analiticamente, 
um sistema ou uma estrutura. É um complexo realizado de experiências, 
relações e atividades, com pressões e limites específicos e mutáveis. Isto é, 
na prática a hegemonia não pode nunca ser singular. Suas estruturas internas 
são altamente complexas, e podem ser vistas em qualquer análise concreta. 
Além do mais (e isso é crucial, lembrando-nos o vigor necessário do 
conceito), não existe apenas passivamente como forma de dominação. Tem 
de ser renovada continuamente, recriada, defendida e modificada. Também 
sofre uma resistência continuada, limitada, alterada, desafiada por pressões 
que não são as suas próprias pressões. Temos então de acrescentar ao 
conceito de hegemonia o conceito de contra-hegemonia e hegemonia 
alternativa, que são elementos reais e persistentes na prática.25 
 

                                                
25 WILLIAMS. op. cit. pp. 115-6. 
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 A hegemonia é, nessa compreensão, um processo vivido pelas pessoas em seu dia-a-

dia e tratado em suas consciências, uma espécie de luta contínua entre grupos que procuram 

manter o controle da sociedade e outros que contestam e reivindicam mudanças.26 Mesmo os 

processos de dominação de um período não ocorrem de maneira absoluta, mas enfrentam 

contestações e têm de se transformar até mesmo para que um determinado grupo prossiga no 

exercício do poder. Seus valores e demais elementos centrais também precisam ser 

compartilhados pelos grupos que não se encontram à frente das decisões das tendências 

dominantes, a fim de conferir sentidos para suas vidas e assim completar os processos 

hegemônicos. 

Em Toledo, constatamos que a instituição e a reelaboração das memórias da 

“colonização” e do “pioneirismo” fizeram parte dos processos hegemônicos, o que podia ser 

percebido ainda na década de 1950, quando elaborar versões sobre a fundação e a formação 

do lugar fazia parte dos esforços de grupos ligados à Maripá em construir sua hegemonia. 

Esse movimento também podia ser notado em períodos posteriores, quando tais memórias e 

processos hegemônicos foram realimentados e transformados, de maneira a culminar nos 

projetos e iniciativas no decênio de 1980. São esses processos de composição e recomposição 

de hegemonia, que tomam as memórias da cidade como elemento central para o exercício de 

poder, também enfocados neste trabalho.  

Para alcançar os objetivos, trabalhamos com os processos que resultaram na 

hegemonização de determinadas memórias sobre a cidade, em que alguns sujeitos e grupos 

sociais escolheram certas versões do passado local para figurar como “história de Toledo”, 

além de conferir visibilidade a determinados personagens e eventos e relegar outros à 

obscuridade ou ao silêncio. Não escrevemos uma “outra” narrativa da “colonização” e/ou da 

sociedade local, mas, a partir dos conhecimentos de história social, refletimos sobre as 

relações entre história e memória, a fim de repensar o próprio processo de construção das 

                                                
26 Williams também entende que o processo hegemônico era dividido em três níveis responsáveis por 

seu movimento: dominante, residual e emergente. O dominante constitui-se de elementos do 
processo hegemônico que são preponderantes em determinado período; o residual, por aquilo que 
foi dominante em outras épocas e que ainda persiste em nossa sociedade, mas restringe-se ao que 
não foi incorporado ao (atual) dominante, sendo composto por tradições e reminiscências de 
períodos anteriores que ainda fazem sentido para determinadas pessoas e grupos sociais, em seu 
presente; por último, o emergente que seria o que se produz de novo na sociedade e pode ser 
alternativo ou contrário ao dominante e, por isso, precisa ser incorporado ao dominante, de maneira 
a impingir-lhe mudanças, caso contrário, poderá pôr em risco a hegemonia de determinado grupo no 
comando da sociedade. Nessa direção, compreendemos que a interação entre esses três níveis, 
efetuada pela ação de sujeitos e grupos sociais, é o que coloca os processos hegemônicos em 
movimento. In: Idem. pp. 124-129. 
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memórias que se tornaram hegemônicas em Toledo e construímos, então, uma narrativa 

histórica sobre o processo de hegemonização das memórias da “colonização” e do 

“pioneirismo”, com o intuito de compreender como elas se tornaram sinônimo d“a” história 

do local. 

 Evitamos tratar essas versões como “memórias oficiais”, uma vez que as discussões 

realizadas por diferentes sujeitos no processo de constituição de memórias da cidade, somadas 

à diversidade de iniciativas, fizeram-nos perceber que não era possível entendê-las como 

resultado apenas de ações do governo municipal. Tampouco pudemos tratar as disputas que 

ocorriam em torno dessas versões somente como um embate entre Estado e sociedade civil, 

uma vez que as ações de ambos no trabalho com memórias, muitas vezes, foram 

convergentes. Essas memórias também não se conformavam em um bloco completamente 

coerente e monolítico, embora os mais diferentes materiais possuíssem pontos de 

convergência. 

  Assim, essas versões foram consideradas “memórias públicas”, segundo um conceito 

desenvolvido pelo Grupo Memória Popular, cujos autores separam o que consideram 

“memória pública” de “memória popular”, sendo a primeira constituída a partir das 

recordações do passado que ganham projeção no espaço público através de iniciativas – nem 

sempre muito organizadas e coerentes – dos poderes públicos e entidades como os órgãos de 

imprensa que escolhem, trabalham e divulgam, para toda a população, versões sobre o 

passado; e a segunda, a “memória popular”, era formada por recordações produzidas no 

cotidiano, pessoais e familiares, cujo principal sujeito é a própria pessoa que lembra. 

Entretanto, elas não podem ser entendidas isoladamente ou mesmo em oposição, pois, 

segundo afirmam os autores, as versões “populares” não são produzidas em um lugar à parte 

da sociedade e, antes de estudá-las, o historiador precisa pensar naquelas imagens do passado 

que circulavam no ambiente público, pois: 

 
É útil distinguir as principais maneiras pelas quais se produzem os sentidos 
do passado: por meio de representações públicas e por meio da memória 
privada (que, no entanto, também pode ser coletiva e compartilhada). A 
primeira maneira envolve um ‘teatro’ público de história, um palco público e 
uma audiência pública para a encenação de dramas sobre ‘nossa’ história ou 
herança, a estória, tradições e o legado do ‘povo britânico’. Este palco 
público é ocupado por muitos atores que, muitas vezes, falam a partir de 
scripts contraditórios, mas denominaremos o conjunto dos elementos que 
constituem essa esfera histórica pública e controlam o acesso aos meios de 
publicação de ‘o aparato histórico’. Chamaremos os produtos desses 
mecanismos, no conjunto de suas relações e combinações em qualquer 
momento, de ‘o campo das representações públicas da história’. Pensando 
sobre as maneiras como estas representações afetam concepções individuais 
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ou de grupos do passado, podemos falar em ‘memória dominante’. Este 
termo aponta para o poder e a universalidade das representações históricas, 
suas conexões com instituições dominantes e o papel que desempenham na 
obtenção de consenso e na construção de alianças nos processos de políticas 
formais.27  
 

 Percebemos que o espaço público de Toledo também se configurava como um terreno 

onde eram produzidas e circuladas versões sobre o passado local, a partir de instituições 

voltadas ao trabalho com memórias, de projetos culturais, de imprensa, de produção de livros 

e de outros elementos na tentativa de conferir ao passado sentidos desejados como dominantes 

na cidade. Tais instâncias faziam uma mediação entre os enredos que pretendiam difundir no 

local e as lembranças das pessoas e, assim, selecionavam aquilo que interessava, 

reelaboravam e projetavam no espaço público, em um movimento nem sempre coerente, 

organizado ou mesmo uníssono. Como apontam os autores, os processos de construção de 

“memórias públicas” integram movimentos eminentemente políticos, além de relações de 

poder e estratégias de dominação: 

  
O que devemos insistir, também, é que toda atividade política é 
intrinsecamente um processo de argumentação e de definição histórica, que 
todos os programas políticos envolvem tanto alguma construção do passado 
quanto do futuro, e que estes processos se desenvolvem diariamente, 
escapando, muitas vezes, das preocupações de historiadores, especialmente 
em termos de período. Dominação política envolve definição histórica. A 
luta constante pela hegemonia tem um interesse substancial na história e 
particularmente na memória popular. A relação entre história e política, 
como a relação entre passado e presente é, portanto, instrínseca: trata-se de 
políticas da histórica e de dimensões históricas da política. [...]28 

 

Como afirma o Grupo Memória Popular, política e versões do passado não constituem 

campos separados da vida social. A construção de projetos políticos e de processos de 

dominação envolve uma perspectiva de futuro, mas também e fundamentalmente uma visão 

de passado que o sustenta. É nesse sentido que percebemos as memórias da “colonização” em 

Toledo não como recordações fortuitas do passado local, mas como parte de um processo 

político de construção de domínios na cidade, relações de poder e hegemonia. Todavia, como 

bem destacam os autores, nem todas as memórias públicas estão a serviço da dominação, 

tampouco são absolutas:  

 

                                                
27 GRUPO MEMÓRIA POPULAR. op. cit. pp. 283-284. (Grifos no original). 
28 Idem. p. 287. (Supressão e grifos no original). 
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Mas não queremos insinuar que concepções do passado que se tornam 
dominantes no campo das representações públicas são monoliticamente 
instaladas, nem que possuem credibilidade em todo lugar. Nem todas as 
representações que alcançam domínio público são ‘dominantes’. O campo 
está impregnado de construções do passado que muitas vezes estão em 
guerra entre si. A memória dominante é produzida no transcorrer dessas 
lutas e sempre está exposta a contestação. Queremos insistir, entretanto, que 
existem processos reais de dominação no campo histórico. Certas 
representações conseguem centralidade e se vangloriam enormemente; 
outras, são marginalizadas, ou excluídas ou reformuladas. Mas os critérios 
de sucesso aqui não são os da verdade: representações dominantes podem ser 
aquelas que são as mais ideológicas, as que mais obviamente correspondem 
aos estereótipos homogeneizadores do mito.29 
 

 As memórias públicas se formam num processo contínuo, não são estáticas e sim 

produzidas em meio a debates e disputas que lhes forçam ao movimento, como também pôde 

ser verificado em Toledo ao longo de todo o período estudado, em que as lutas se acirraram 

após a profusão de várias iniciativas e de publicações de livros de memórias empreendidas a 

partir da década de 1980.  

 Todas as iniciativas que visaram instituir “memórias públicas” em Toledo, envolvendo 

instâncias e elementos diversos como a “literatura memorialística”,30 a imprensa e mesmo os 

logradouros públicos que se reportam ao passado da cidade, exercem uma função de 

complementaridade e, junto com o poder público e outras entidades, formam a “esfera 

pública” de Toledo. Esse conceito de Jürgen Habermas,31 do qual a discussão de “memória 

pública” é tributária, foi central para situarmos essas memórias no campo de forças e de poder 

estabelecido na cidade. De acordo com o autor, a “esfera pública”, que tem na imprensa um 

de seus principais aportes, é o espaço historicamente construído para o debate político na 

sociedade ocidental e não é algo necessariamente oposto ou separado do Estado.32  

 O conceito esboçado por Habermas poderia auxiliar a pensar Toledo, desde que fossem 

efetuadas as devidas mediações, porque no referido local também foram construídos espaços 

para o debate político onde os temas locais eram preponderantes. Dentro dessas discussões, as 

memórias da “colonização” e do “pioneirismo” ocupam posição de centralidade e se articulam 

                                                
29 Idem. p. 284.  
30 HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela memória: arquitetura, monumentos, mídia. Rio de Janeiro: 

Aeroplano, 2000. p. 14.  
31 HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da esfera pública. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

s/d. pp. 14-15. 
32 Idem. p. 15. 
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com debates políticos e sociais sobre o lugar.  A “esfera pública” é ainda o lugar em que o 

“bloco de poder” exercita a construção e a reconstrução de sua hegemonia na cidade.  

 Enquanto tal, essas versões carregam as marcas das dinâmicas desses processos, em 

que, a despeito do consenso em torno de alguns temas, notamos outros que são alvo de 

intensas disputas. As versões que se saíram vencedoras desses embates acabaram por 

conformar-se em memórias hegemônicas do lugar, em processos articulados às forças sociais 

também vitoriosas ali, em detrimento das demais, que foram relegadas a uma posição 

secundária ou ao esquecimento.  

A utilização do conceito “esfera pública”, no entanto, suscita diversos debates, pois o 

público visivelmente não se separa do privado em alguns meios, como nas pequenas cidades 

do interior do país. Sobre essa questão, não há dúvidas de que estamos de fato diante de uma 

“esfera pública”, pois, como o próprio Habermas apontou, existe uma historicidade que é 

inerente a esse conceito e, mesmo na Europa, nem sempre o público se separou do privado.  

Ao discutir a imprensa, o autor destaca como ela historicamente deixou de ser veículo 

de informação privada dos burgueses e se tornou o espaço do debate e da crítica política para, 

posteriormente no século XX, voltar a interpenetrar público e privado, tornando-se lugar de 

show, de celebração e de construção de domínios nas sociedades democráticas,33 ao invés de 

se tornar lugar de discussão política.   

Por outro lado, no Brasil, como aponta Marilena Chauí,34 pelo fato do público e do 

privado não se separarem nitidamente, há um senso de propriedade que os gestores adquirem 

com relação à coisa pública, além das relações de troca de favores que estabelecem com os 

cidadãos tratados por eles como clientes. Conforme frisou, em nosso país, existe ainda outro 

agravante, pois os grupos dominantes obstruem a “esfera pública”, a fim de dificultar, ou 

mesmo impedir, a emergência do popular, suas demandas e movimentos e, consequentemente, 

eliminar as possibilidades de ascensão de conflitos sociais. Isso ocorre não por um suposto 

“atraso” brasileiro ou por fragilidades de nosso sistema político, mas em virtude do próprio 

processo histórico de fromação do Brasil.35 A partir dessas reflexões, compreendemos que a 

“esfera pública”, em Toledo, apesar de suas particularidades, era produzida segundo modelos 

de tendências que se operavam no mundo ocidental e mesmo no país, de maneira que não se 

dissociava dessa experiência. 

                                                
33 Idem. pp. 34-45 e 209-241. 
34 CHAUÍ, Marilena. Brasil: mito fundador e sociedade autoritária. São Paulo: Ed. Fundação Perseu 

Abramo, 2007. 
35 Idem. pp. 90-92. 
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As memórias de Toledo excederam a própria esfera pública local e penetraram no 

ambiente acadêmico, tornando-se tema recorrente na historiografia regional do oeste 

paranaense que acabou por assumir a “colonização” como o marco histórico da região, além 

de incorporar muitas das recordações construídas em torno das atividades da Maripá, com 

seus diversos “clichês”36 e elementos cristalizados. Dessa maneira, notamos que essa parcela 

da história acadêmica acabou por dar o aval da universidade a tais memórias, ao invés de 

fazer-lhe a devida crítica.  

 Constatamos, portanto, algo diferente do que geralmente encontramos em estudos 

sobre as relações entre história e memória, já que, em muitos ensaios teóricos acerca do tema, 

essas duas categorias são tratadas como coisas distintas e comumente o leitor é alertado para 

que não confunda memorialismo com historiografia acadêmica. Um dos grandes fundamentos 

dessa concepção é o texto clássico de Pierre Nora publicado no Brasil em 1993, “Entre 

memória e História: a problemática dos lugares”,37 cujo foco reside na discussão dos lugares 

destinados à memória, construídos pelas sociedades contemporâneas a partir do temor de se 

perder as reminiscências do passado. Entre suas considerações, o autor distingue história de 

memória: 

   
Memória, história: longe de serem sinônimos, tomamos consciência que tudo 
opõe uma à outra. A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, 
nesse sentido, ela está em permanente evolução, aberta à dialética da 
lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, 
vulnerável a todos os usos e manipulações, suceptível de longas latências e 
de repentinas revitalizações. A história é a reconstrução sempre problemática 
e incompleta do que não existe mais. A memória é um fenômeno sempre 
atual, um elo vivido no eterno presente; a história, uma imagem do passado. 
Porque é afetiva e mágica, a memória não se acomoda a detalhes que a 
confortam; ela se alimenta de lembranças vagas, telescópicas, globais ou 
flutuantes, particulares ou simbólicas, sensível a todas as transferências, 
cenas, censura ou projeções. A história, porque operação intelectual e 
laicizante, demanda análise e discurso crítico. A memória instala a 
lembrança no sagrado, a história a liberta, e a torna sempre prosaica. A 
memória emerge de um grupo que ela une, o que quer dizer, como 
Halbwachs o fez, que há tantas memórias quantos grupos existem; que ela é, 
por natureza, múltipla e desacelerada, coletiva, plural e individualizada. A 
história, ao contrário, pertence a todos e a ninguém, o que lhe dá uma 
vocação para o universal. A memória se enraíza no concreto, no espaço, no 
gesto, na imagem, no objeto. A história só se liga às continuidades 

                                                
36 MACIEL, Laura Antunes. A nação por um fio: caminhos, práticas e imagens da “Comissão 

Rondon”. São Paulo: Educ, 1998. p. 179. 
37 NORA, Pierre. Entre memória e História: a problemática dos lugares. Projeto História. São Paulo, 

PUC-SP, n. 10, pp. 7-28, dez. 1993. 
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temporais, às evoluções e às relações das coisas. A memória é um absoluto e 
a história só conhece o relativo.38  
 

 Nora entendia história e memória como dois elementos em oposição: esta emerge, em 

seu texto, como algo espontâneo, embora submetido aos interesses do presente, cuja condição 

coletiva – entendida a partir das concepções de Maurice Halbwachs39 – confere identidades a 

grupos sociais e a História, por seu turno, é território da crítica, a partir da qual o passado é 

observado de forma rigorosa, desmistificadora, o que, no entanto, acaba por desautorizar a 

memória. Assim, o autor destaca que: “No coração da história trabalha um criticismo 

destrutor de memória espontânea. A memória é sempre suspeita para a história, cuja 

verdadeira missão é destruí-la e a repelir. A história é a deslegitimação do passado vivido”.40 

Haveria, portanto, uma dinâmica constante entre história e memória, em que as recordações 

brotariam espontaneamente na sociedade, enquanto a história se propunha a combatê-las, ao 

procurar encarar o passado de forma mais crítica. 

 É a partir disso que o autor observa a emergência dos “lugares de memória” como 

resultante de iniciativas de combate ao “esquecimento” por meio das quais se tenta reconstruir 

(através de arquivos, celebrações e demais iniciativas de “preservação da memória”)41 um 

passado já não mais vivido com vigor, pois se encontraria fragmentado,42 mas cuja figuração 

permite uma identificação com o público. Em virtude dessas características, Nora entende que 

os “lugares de memória” situam-se “entre” ela e a história, pois não são espontâneos, 

tampouco uma reflexão crítica do passado efetuada a partir da epistemologia historiográfica. 

 De fato, compreendemos que a memorialística, ou seja, o trabalho de reunir, organizar e 

sistematizar recordações do passado, distingue-se da atividade do historiador, que reflete 

sobre os tempos pretéritos a partir de aportes teórico-metodológicos e problemas de pesquisa, 

além de colocar em questão as memórias e as noções construídas através delas. Entretanto, 

entendemos que tal separação se configura mais um plano ideal do que uma realidade 

concreta. Na vida cotidiana, as relações entre história e memória são mais dinâmicas e 

indissociáveis. Trata-se de algo próximo ao que Yara Aun Khoury apontou: 

 

                                                
38 Idem. p. 9. 
39 Sobre a obra de Halbwachs, ver: HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: 

Vértice, 1990. 
40 NORA. op. cit. p. 9.  
41 Idem. p. 13. 
42 Ibidem. 



 

 

32

Considerando a história um processo de disputas entre forças sociais, 
envolvendo valores e sentimentos, tanto quanto interesses, e dispostos a 
pensar e avaliar a vida cotidiana em sua dimensão histórica, a ponderar sobre 
os modos como os processos sociais criam significações e como essas 
interferem na própria história. (...) Procuramos trabalhar as mútuas relações 
entre história e memória, assim como refletir sobre as implicações 
subjacentes aos procedimentos do historiador ao construir um conhecimento 
que também se institui como memória.43 
 

  Entendemos que os conhecimentos sobre o passado são construídos em uma 

“fronteira”,44 que não apresenta contornos muito nítidos nem separa os lugares em que cada 

uma dessas dimensões se produz, entre história e memória.45 A historiografia acadêmica não 

se constitui, portanto, como algo à parte das disputas pelas muitas memórias existentes na 

sociedade, pois percebemos que houve uma interação dinâmica entre o meio acadêmico e a 

produção memorialística. Cabe-nos, mais do que meramente censurar tal movimento, refletir 

sobre seus significados, a fim de compreendê-lo, o que requer o reconhecimento de que 

história e memória nem sempre são relações opostas. 

 Para dar conta de todos esses propósitos de pesquisa, delimitamos cronológica e 

espacialmente este trabalho.  

 No primeiro caso, foi selecionado o período entre as décadas de 1950 e 2010, cujo 

ponto de partida, foi o momento em que percebemos movimentos importantes de instituição 

de memórias sobre a “colonização” e o “pioneirismo” em torno da Maripá e da imprensa 

local. Muitas das versões difundidas nesse momento, embora com modificações, acabaram 

permanecendo no espaço público nas décadas seguintes, cristalizando-se na cidade.  

 Já como período final, escolhemos 2010, momento em que as memórias públicas 

passaram a se diversificar, porque a prefeitura municipal iniciou uma série de projetos de 

embelezamento urbano que tinham como meta a construção de monumentos, esculturas e 

demais elementos arquitetônicos na cidade, através dos quais se procurava reproduzir 

                                                
43 KHOURY, Yara Aun. Muitas memórias, outras histórias: cultura e o sujeito na história. In: 

FENELON et. al. (orgs.). op. cit. p. 117. 
44 Idem. p. 127. A autora utiliza a concepção de “fronteira”, porém, para discutir a noção de cultura e 

sujeito no conhecimento histórico. 
45 Marcos Antonio da Silva também ressalta a complexidade das relações entre História e memória e 

frisa que esta não pode ser compreendida como mera “matéria-prima” daquela, pois ambas não são 
completamente distintas ou opostas. In: SILVA, Marcos Antonio da. História: o prazer em ensino e 
pesquisa. São Paulo: Brasiliense, 1995. pp. 69-73. 
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artefatos culturais presentes em cidades europeias – como Paris –,46 além de prestar menções 

honrosas a personalidades conhecidas em nível nacional – como Tiradentes, Jorge Amado e 

Monteiro Lobato. Isso não significou, no entanto, um abandono às homenagens prestadas aos 

“pioneiros”, mas assinalou um movimento de diversificação nas memórias difundidas no 

espaço público. Nesse contexto, em 2011, foi criada a ALT (Academia de Letras de Toledo), 

que tem entre seus objetivos o fomento à produção de novas obras memorialísticas sobre o 

município. É bem possível que, a partir dessa instituição, haja uma produção sistemática, não 

ligada diretamente ao poder público, de livros sobre o passado local. Esses processos, 

portanto, colocavam em outro patamar os circuitos de produção, de reelaboração e de difusão 

de memórias públicas da cidade, com uma presença maior de órgãos não pertencentes à 

estrutura administrativa do executivo municipal.  

Em termos espaciais, optamos pela cidade de Toledo como área de estudo, pois os 

processos de construção de memórias públicas estavam intimamente relacionados com o 

plano local. A cidade configurava-se o terreno social das “experiências” – para utilizarmos 

um conceito de Edward Palmer Thompson47 – dos sujeitos e grupos sociais que construíam 

memórias sobre o lugar e faziam-nas circular no espaço público. Mais do que isso, 

entendemos que no urbano foram instituídos temas, questões e relações pessoais tornados 

elementos importantes nas narrativas sobre o passado do lugar. Nesse ambiente também 

foram instituídos espaços para os debates em torno das versões hegemônicas no local, sendo 

os circuitos de produção e circulação de memórias públicas da cidade uma experiência 

edificada eminentemente no interior de uma “cultura urbana”, conceito de Déa Ribeiro 

Fenelon, para quem a cidade emerge dessa concepção, entendida como produto de relações 

sociais, memórias e experiências de seus moradores. É, portanto, o terreno de constituição e 

transformação de modos de vida, operados em meio ao conflito, ao embate e à contradição: 

 
Partindo de várias dessas reflexões, buscamos propor investigações sobre as 
questões da cidade e da cultura urbana. Se compreendemos a cidade como o 
lugar onde as transformações instituem-se ao longo do tempo histórico com 
caracteríticas marcantes, queremos lidar com estas problemáticas como a 

                                                
46 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO. Toledo ganha obras semelhantes a de paris. 

Disponível em: <http://www.toledo. pr.gov.br/?q=noticia/toledo-ganha-obras-semelhantes-a-de-
paris>. Acesso em: 20/02/2012. 

47 Por meio do conceito “experiência”, Thompson afirma o lugar das ações humanas nos processos 
históricos e no interior das teorias marxistas, de maneira a conceber as pessoas como sujeitos que 
mantêm uma relação criativa com o mundo em que vivem e que é tratado em suas consciências e 
cultura, e não como entes determinados pelas estruturas econômicas. In: THOMPSON, E. P. A 
miséria da teoria ou um planetário de erros: uma crítica ao pensamento de Althusser. Rio de 
Janeiro: Zahar Ed., 1981. p. 182. 
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história de constantes diálogos entre os vários segmentos sociais, para fazer 
surgir das múltiplas contradições estabelecidas no urbano, tanto o cotidiano, 
a experiência social, como uma luta cultural para configurar valores, hábitos, 
atitudes, comportamentos e crenças. Com isto, reafirmamos a idéia de que a 
cidade nunca deve surgir apenas como um conceito urbanístico ou político, 
mas sempre encarada como o lugar da pluralidade e da diferença, e por isto 
representa e constitui muito mais que o simples espaço da manipulação e do 
poder.48 

 

A cidade, como importante lugar para se perceber as transformações históricas, é 

terreno de disputas que vão muito além de uma dominação unidirecional. Foi nesse sentido 

que estudamos a imprensa, os projetos culturais e a produção memorialística como práticas 

urbanas e também observamos a diversidade, as ambiguidades e as tensões existentes em seu 

trato com outras forças sociais ou mesmo no interior dos processos hegemônicos em que tais 

materiais foram produzidos. Não sendo um discurso estático que impõe uma dominação 

absoluta sobre a sociedade, tais materiais constróem versões do passado e contribuem para 

que a própria cidade, como observa Fenelon, torne-se espaço de memórias que impregnam 

ambientes, indo além das recordações pessoais de seus moradores: 

 
E ainda mais importante, é valorizar a memória, que não está apenas nas 
lembranças das pessoas, mas tanto quanto no resultado e nas marcas que a 
história deixou ao longo do tempo em seus monumentos, ruas e avenidas ou 
nos seus espaços de convivência ou no que resta de planos e políticas oficiais 
sempre justificadas como o necessário caminho do progresso e da 
modernidade.49 

 

Essas afirmações de Fenelon também serviram como impulso para que nos 

concentrássemos nas memórias públicas de Toledo, aqui entendidas como algo produzido por 

sujeitos históricos, em meio à cultura urbana e as disputas que se operam na vida cotidiana. 

Assim, buscamos também a ação humana nos processos de construção e reelaboração de 

memórias na cidade, a fim de entender a vida urbana como terreno de experiências e parte do 

lugar social em que eram produzidos os materiais analisados. Compreendemos, portanto, que 

os elementos com que trabalhamos não apenas narram as transformações da cidade, mas 

também foram produzidos em um local em processo de mudanças, com as quais dialogaram e 

interagiram.  

Todavia, mesmo com nossas atenções voltadas para a cidade e para o urbano, não 

passaram despercebidas as relações existentes entre os materiais analisados e a dimensão 
                                                
48 FENELON, Déa Ribeiro. Introdução. In: FENELON, Déa Ribeiro (org.). Cidades. São Paulo: Olho 

d’água, 2000. p. 7. 
49 Idem. p. 7. 
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regional, seja ela referente à mesorregião do oeste parananese ou à microrregião do extremo-

oeste do Paraná (Mapa 2).50 Em diversos momentos os elementos regionais se tornaram muito 

presentes nas memórias que analisamos, principalmente quando estava em questão construir a 

noção de que o município de Toledo ocupava um espaço importante dentro da dinâmica 

regional.  

Assim, convém sublinhar que o tema “região” também ficou presente em nossa 

pesquisa e colocou a necessidade de problematizar esse conceito. Como afirma Marcel 

Roncayolo,51 o regional não pode ser entendido de forma abstrata, como uma mera categoria 

intelectual, válida para qualquer realidade, tempo e lugar. Segundo o autor, não se pode 

definir uma região antes de se efetuar a análise, nem aplicar a ela um aparato conceitual 

dissociado das relações concretas que a organizam, pois: “A região não é mais do que uma 

noção histórica modelada pelas situações, os debates, os conflitos que caracterizam um 

período e um lugar”.52 A região é entendida por ele como problemática social, resultado da 

ação humana e algo efetivado nas relações sociais.53  

Nessa perspectiva, procuramos observar quais relações eram estabelecidas quando a 

região era referida nas memórias públicas de Toledo. Em diversos momentos percebemos que 

se nomeava a região, porém os debates aconteciam entre os grupos da cidade e/ou a eles se 

dirigiam, além de se relacionarem a projetos elaborados para a esfera local. Ao longo do 

trabalho, houve a preocupação de analisar essas relações e, para tanto, dialogamos com a 

historiografia que trata do regional, que apresentaremos ao longo dos capítulos. 

 

 
                                                
50 O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divide o estado do Paraná em 10 

mesorregiões sendo uma delas a “Mesorregião geográfica oeste paranaense”. Essa mesorregião é 
composta por três microrregiões, as de “Cascavel”, “Foz do Iguaçu” e “Toledo”. A “microrregião 
geográfica Toledo” (mais comumente chamada, no local, de microregião do extremo-oeste do 
Paraná) é composta por Toledo e mais 20 municípios, sendo eles: Assis Chateaubriand, Diamante 
D'Oeste, Entre Rios do Oeste, Formosa do Oeste, Guaíra, Iracema do Oeste, Jesuítas, Marechal 
Cândido Rondon, Maripá, Mercedes, Nova Santa Rosa, Ouro Verde do Oeste, Palotina, Pato 
Bragado, Quatro Pontes, Santa Helena, São José das Palmeiras, São Pedro do Iguaçu, Terra Roxa e 
Tupãssi. In: INSTITUTO PARANAENSE PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
SOCIAL. Relação dos municípios do estado ordenados segundo as mesorregiões e as 
microrregiões geográficas do IBGE – Paraná – 2012. Disponível em: <http://www.ipardes. 
gov.br/pdf/mapas/base_fisica/relacao_mun_micros_ mesos_parana.pdf>. Acesso em: 14 de janeiro 
de 2012. 

51 RONCAYOLO, Marcel. Região. In: ROMANO, Ruggiero (dir.). Enciclopédia Einaudi. Lisboa: 
Imprensa Nacional – Casa da Moeda, v. 8 (Região), 1986. pp. 161-189. 

52 Idem, p. 187. 
53 Idem. p. 163. 
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upload/down.php?setFile=d5731d69a3.pdf>. Acesso em 02 de fevereiro de 2012.
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como gênero literário, a fim de diferenciá-los da historiografia acadêmica, uma vez que as 

perspectivas e objetivos de seus autores eram outros, buscando compreendê-los dentro 

daquilo que se propuseram a realizar sem, no entanto, nos eximirmos de refletir criticamente 

sobre os processos de instituição de memórias e construção de silêncios dos quais eles 

participaram.  

Um desses livros, Toledo e sua história – cuja autoria costuma ser atribuída a Oscar 

Silva, escritor autodidata e articulista da imprensa local, mas é uma obra coletiva assinada 

também por Clori Fernandes Maciel e Rubens Bragagnollo – é significativo para o trabalho 

que realizamos com a literatura memorialística, pois foi produzido através de um projeto 

cultural da prefeitura municipal, intitulado “Projeto História”, iniciativa realizada na gestão 

“Toledo: Comunidade no Poder”, que assinalou a chegada do PMDB (Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro) ao poder municipal, com apoio do PCB (Partido Comunista 

Brasileiro), sob as bandeiras de democratização da gestão pública e da tentativa de retirar o 

local da estagnação econômica vivida na década de 1980. Para tanto, se propunha o 

restabelecimento de laços e iniciativas “comunitárias”, supostamente existentes no passado do 

município.54  

Assim como fizemos com as demais obras, analisamos Toledo e sua história a partir do 

momento histórico e do lugar social em que o livro foi produzido. Dessa maneira, não foi 

surpresa o fato de que este não realizasse apenas um movimento de heroicização dos diretores 

locais da Maripá e do primeiro pároco, mas também projetasse uma visão mítica sobre outros 

sujeitos da cidade, também considerados “pioneiros”, categoria tratada abrangententemente na 

obra: 

 
De faces cansadas e muitas vezes ocultas, esquecidos em sua grandiosidade 
discreta, de mãos ágeis e calejadas de desconhecidos pioneiros também se 
construiu a história de Toledo. 
A esses homens, que com sofreguidão e coragem lutaram e morreram por 
objetivos comuns, que foram, até, quem sabe, deixados no anonimato, se 
deve a consolidação do progresso e desenvolvimento de toda uma região. 
De nada adiantaria ter patrões, engenheiros e diretores, se não houvesse 
quem executasse as obras planejadas. 
Quais células, que em seu conjunto formam um corpo, que definham, é 
certo, mas exercem uma função indissolúvel e vital na sustentação e 
funcionamento do organismo, assim o foi cada um dos homens que viveram 
e se derramaram por Toledo. 
As conquistas e obras do [Município de] Toledo de hoje se devem ao mais 
humilde paraguaio, abridor de estradas e clareiras, construtor de jangadas 
dentro d’água; aos indispensáveis tratoristas e motoristas, mecânicos, 

                                                
54 SILVA et. al. op. cit. p. 320, 349-350 e orelhas. 
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marceneiros e carpinteiros; ao topógrafo, perscrutador e incansável 
viandante; aos educadores, dedicados agricultores e funcionários de 
escritórios públicos e particulares; às pacientes e operosas donas de casa, 
grandes heroínas em meio às agruras do sertão; às diversas autoridades e a 
todos os artífices de uma nova realidade.55 

 

Nesse fragmento, chamam atenção as maneiras como os autores do livro trataram o 

“pioneirismo” através da valorização da trajetória e do trabalho de sujeitos que muitas vezes 

acabaram sendo obscurecidos nas memórias públicas da cidade, como os “paraguaios”,56 as 

mulheres e outros trabalhadores. Em nosso entendimento, a ligação entre membros do 

“Projeto História” e da Secretaria Municipal de Cultura com o PCB não é suficiente para 

explicar passagens como essa, em uma obra patrocinada pela prefeitura municipal. 

O livro foi produzido em um momento de defesa, local e nacional, de um “pacto de 

classes”, como base para a redemocratização brasileira e para o restabelecimento do 

crescimento econômico local. Nessa perspectiva, notamos a valorização de membros das 

classes populares em um mesmo processo em que eram apresentados os sujeitos ligados à 

direção da Maripá e à Igreja Católica como grandes protagonistas da “colonização”. Assim a 

obra, com as recordações que evocava e os silêncios que produzia, era um chamado à coesão 

social e, efetivamente, mobilizava versões do passado para dar sentido a esse projeto político 

e auxiliava na construção de um “pacto” entre diferentes segmentos sociais de Toledo.  

Eis o porquê de serem adotadas as noções de “célula” e “organismo”, compreendendo-

se a dinâmica de classes do local não como uma relação conflituosa, mas orgânica, de 

interdependência, responsável por um suposto sucesso do município e pela origem de seu 

“progresso” e “desenvolvimento”. A perspectiva a partir da qual aqueles sujeitos são 

lembrados, portanto, é calcada na reafirmação da prosperidade local, noção que deveria ser 

fortalecida e apresentada como um horizonte a ser novamente alcançado através da dissipação 

da crise econômica da década de 1980, quando então, no porvir, o crescimento econômico 

retornaria e beneficiaria a todos indistintamente.  

Recordações como essas, produzidas por certos membros do “Projeto História”, seriam 

inconcebíveis na década de 1970, em que eles próprios buscavam as memórias da 

“colonização” e as trajetórias de trabalhadores, que participaram de diferentes processos 

                                                
55 Idem. p. 67. (Acréscimos nossos). 
56 Através desse termo, se costuma denominar trabalhadores oriundos do Paraguai e da Argentina, 

falantes das línguas espanhola e guarani, etnicamente indígenas ou mestiços entre ameríndios e 
europeus. O termo, portanto, se refere menos a uma nacionalidade e mais a um grupo étnico, até 
porque muitos daqueles que se designa, regionalmente, de “paraguaio”, nasceram no próprio oeste 
do Paraná.  
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históricos de formação da cidade como inspiração para um tempo em que as “lideranças” (e 

seus projetos) não forneceriam mais que desencanto.57 

Nesse aspecto, cabe lembrar que observamos a literatura memorialística em sua 

historicidade, a partir das questões com as quais os autores dialogaram e as intervenções que 

seus textos operam na sociedade e analisamos ainda a complexidade que envolveu as 

maneiras de recordar o passado do lugar, tarefa para a qual também consideramos aspectos 

extratextuais.  

O trecho citado anteriormente foi significativo disso, uma vez que envolveu uma 

disputa entre diferentes grupos de pessoas que se identificavam como “pioneiros” e que se 

relacionavam com a primeira ou a segunda gestão local da Maripá (empreendidas entre 1946-

1949 e 1949-1962, respectivamente).58 A despeito de buscar uma maior valorização daqueles 

moradores presentes no lugar ainda na década de 1940 – que reclamavam ter suas trajetórias 

obscurecidas nas memórias públicas da cidade – o texto de Toledo e sua história é ambíguo, 

pois, em certo momento, entende como “pioneiro” quem esteve presente no lugar apenas na 

década de 194059 e, em outro, aqueles que ali estiveram antes da instalação do município, em 

1952.60  

Entendemos que tal ambiguidade compôs exatamente esse campo de disputas, que 

envolveu a experiência a partir da qual a obra se produziu, por isso, ao longo desta tese 

analisamos tais questões, bem como a relação dessas ambiguidades com o processo de 

produção do livro efetuado por um grupo com orientações políticas e posicionamentos 

diferentes perante o passado do lugar. 

Nessa tarefa, não deixamos de observar o trabalho criativo de escrita de cada livro, pois 

as próprias formas de redigir uma obra expressam significados, como ficou perceptível no 

fragmento citado anteriormente, escrito com tons literários e com palavras rebuscadas. 

Evitamos, no entanto, analisar apenas os conteúdos desses livros, preocupando-nos também 

com seus processos de produção, com patrocínios, com aspectos de sua publicação, 

comercialização e circulação, dentre outros. Abordamos essa literatura em movimento, com 

atenção para os diálogos e interações que cada obra realizou com outras antecedentes. 

                                                
57 TIPOS POPULARES. Geração em revista. Toledo/PR, ano I, n. 1, pp. 87-90, 14 de dezembro de 

1973. Toledo no folclore.  
58 SILVA et. al. op. cit. pp. 61-84. 
59 Idem. p. 61. 
60 Idem. p. 68. 
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Nessa tarefa, nos auxiliaram as discussões sobre literatura, história dos livros e palavra 

impressa presente nos trabalhos de autores como Robert Darnton, Raymond Williams e E. P. 

Thompson,61 autores que foram primordiais para se compreender a importância da palavra 

impressa nessa sociedade, dentro da dinâmica de instituição e circulação de memórias. Como 

constatamos, as obras memorialísticas tiveram grande peso nas disputas pelo passado local e 

ocuparam um lugar preponderante como materiais que reelaboraram e sistematizaram muitas 

das versões até então dispersas ali. Procuramos compreender os projetos culturais que lhes 

deram origem, no caso daqueles que resultaram de ações do poder público, ou mesmo os 

grupos que estavam envolvidos em iniciativas não diretamente ligadas ao governo municipal, 

as quais também geraram alguns dos livros de memórias sobre a cidade. 

Ainda dentro das preocupações com a palavra impressa, também privilegiamos 

materiais da imprensa local como importantes fontes para a pesquisa. Assim, utilizamos 

textos de jornais que tratam das memórias públicas de Toledo ou que fazem uso de seus 

marcos para discutir questões e projetos para a cidade e região. No trato desses materiais, 

privilegiamos a abordagem dos aspectos textuais da imprensa, em detrimento das imagens, 

com foco principal nos editoriais, uma vez que expressam os posicionamentos de quem está à 

frente desses meios de comunicação. 

Também observamos a circulação desses materiais, bem como a importância conferida 

às memórias públicas para referenciar projetos e ideais defendidos para o local. Além disso, 

procuramos compreender o caráter ativo do periodismo, na reelaboração e mesmo na 

instituição dessas memórias. Como percebemos, a imprensa tornou-se uma mídia fecunda 

para o trato de versões do passado e, principalmente, realizou a função de mobilizá-las na 

busca por respostas às questões contemporâneas em pauta na sociedade ou mesmo para 

fortalecer projetos para o lugar. 

Tais materiais foram analisados não apenas como fontes de informação, mas nos 

preocupamos em identificar suas funções dentro da dinâmica que envolve as memórias da 

cidade, pautados nas reflexões de autores como Heloisa de Faria Cruz e Laura Antunes 

Maciel.62 Buscamos também compreender quais eram os grupos que mantinham e 

                                                
61 DARNTON, Robert. Boemia literária e revolução: o submundo das letras no Antigo Regime. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1987; DARNTON, Robert. O beijo de Lamourette. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1990; DARNTON, Robert. Os Best-sellers proibidos da França pré-
revolucionária. São Paulo: Companhia das Letras, 1998; WILLIAMS. op. cit.; THOMPSON, E. P. 
Os Românticos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 

62 CRUZ, Heloisa de Faria. São Paulo em papel e tinta: periodismo e vida urbana – 1890-1915. São 
Paulo: Educ; FAPESP; Arquivo do Estado de São Paulo; Imprensa Oficial SP, 2000; MACIEL, 
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trabalhavam em cada um dos jornais e quais projetos eles defendiam para a cidade, uma vez 

que havia uma relação intensa entre o trabalho deles, as memórias locais e os seus 

posicionamentos políticos, em busca de compreender as relações desses meios de 

comunicação com o restante da sociedade, as funções que nela exerciam e a atuação deles 

nesse meio, a fim de evitar observá-los como meros depositários de um “discurso” fechado e 

pronto, elaborado em outras instâncias e inerte aos processos de elaboração e reelaboração 

efetuados pela imprensa. 

O andamento da pesquisa nos colocou ainda diante da necessidade de refletirmos sobre 

outros materiais, como os documentos de época que, apesar de ocuparem posição secundária 

no trabalho, também foram considerados, como as leis promulgadas pela prefeitura municipal, 

para regulamentar e organizar suas políticas no campo de trabalho com memórias; Planos e 

relatórios das empresas “colonizadoras”, em especial o Plano de Colonização63 da Maripá, 

que sistematizou muitas das recordações que os grupos ligados a essa empresa procuraram 

cristalizar na cidade; documentos produzidos por entidades, como o Estatuto64 da Apito 

(Associação dos Pioneiros de Toledo), que expressava uma concepção de “pioneiro”, 

procurando fixar temporalidades para o “pioneirismo”. Esses materiais nos auxiliaram a 

compreender como diferentes entidades e setores sociais lidavam com as memórias da cidade.  

Outras fontes ainda nos possibilitaram refletir sobre as diferentes maneiras como essas 

memórias circularam por Toledo e chegaram até a população. Entendemos que um dos 

importantes lugares em que ocorreu a difusão dessas versões do passado foi o ensino de 

história local, ministrado pela rede municipal de ensino fundamental (que compreende do 

primeiro ao quinto ano). Para perceber tais movimentos, tomamos como fonte um livro 

didático,65 publicado no interior do projeto educacional “Conhecendo Toledo”, pois tal 

material sintetiza as versões sobre o passado local selecionadas para o trabalho docente com 

as crianças do município. Para melhor compreender essa fonte, recorremos à bibliografia que 

                                                                                                                                                   
Laura Antunes. Produzindo notícias e histórias: algumas questões em torno da relação telégrafo e 
imprensa – 1880/1920. In: FENELON et. al. (orgs.). op. cit. pp. 14-40; MACIEL, Laura Antunes. 
De “o povo não sabe ler” a uma história dos trabalhadores da palavra. In: MACIEL, Laura Antunes; 
ALMEIDA, Paulo Roberto de; KHOURY, Yara Aun. (orgs.). Outras histórias: memórias e 
linguagens. São Paulo: Olho d’Água, 2006. pp. 273-298. 

63 INDUSTRIAL COLONIZADORA RIO PARANÁ – MARIPÁ. Plano de colonização. Toledo: 
Datiloscrito, 1955.  

64 ASSOCIAÇÃO DOS PIONEIROS DE TOLEDO. Estatuto. Toledo/PR: Datiloscrito, 2006.  
65 LUQUETA, Noeli Mekelburg e LANGEMANN, Tânia Maria Iakivacz. Conhecendo Toledo: 

Geografia e História. Toledo: Prefeitura Municipal de Toledo, 2004. 
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trata de livros didáticos, a partir de autores como Selva Guimarães Fonseca, Kazumi 

Munakata e Araci Rogrigues Coelho.66 

O Museu Histórico “Willy Barth” de Toledo também foi considerado outro espaço 

fundamental para a difusão de memórias públicas na cidade, assim, tomamos a própria 

entidade, seu acervo e arquivo documental como fontes históricas. Para nos auxiliar na 

problematização desse local, recorremos a trabalhos como os de Ulpiano Toledo Bezerra 

Meneses e Ana Claudia Fonseca Brefe.67 Analisamos ainda logradouros da cidade que 

estabeleceram relações com o passado da “colonização”, como a “Praça Willy Barth” e o 

“Parque dos Pioneiros”, realizando uma leitura, principalmente das esculturas e monumentos 

que ali se encontravam dispostos. Tomamos como referência o trabalho de Paulo Kanuss, que 

problematiza a “escultura urbana” no Brasil.68 Convém afirmar não nos limitamos a descrever 

esses ambientes, mas procuramos interpretar os mais diferentes elementos que compunham a 

cultura material, a fim de entender como faziam parte do movimento de construção de 

memórias públicas, na cidade. 

Para completar nosso quadro de fontes, analisamos três entrevistas orais – feitas com 

duas pessoas –, no objetivo de discutir a recepção de memórias públicas por moradores locais. 

Na utilização dessa fonte, tomamos o cuidado de problematizá-la adequadamente, a partir de 

reflexões de autores que trabalham com história oral como Alessandro Portelli e Alistair 

Thomson,69 cujas obras alertam acerca da sujetividade das narrativas orais e da necessidade 

                                                
66 COELHO, Araci Rodrigues. Escolarização: uma perspectiva de análise dos livros didáticos da 

história. In: ARIAS NETO, José Miguel. Dez anos de pesquisas em ensino de história. 
Londrina/PR: AtritoArt, 2005. pp. 237-244; FONSECA, Selva Guimarães. Didática e prática de 
ensino de História. São Paulo: Papirus, 2003; MUNAKATA, Kazumi. Histórias que os livros 
didáticos contam, depois que acabou a ditadura no Brasil. In: FREITAS, Marcos Cezar. 
Historiografia brasileira em perspectiva. São Paulo: Contexto, 2007. pp. 271-296.   

67 BREFE, Ana Claudia Fonseca. O museu paulista: Affonso de Taunay e a memória nacional, 1917-
1945. São Paulo: Editora Unesp: Museu Paulista, 2005; MENESES, Ulpiano T. Bezerra. O museu 
na cidade x a cidade no museu: Para uma abordagem histórica dos museus de cidade. Revista 
Brasileira de História. São Paulo, v. 5, n.º 8/9, pp. 197-205, set. 1984/abr. 1985.  

68 KNAUSS, Paulo. O descobrimento do Brasil em escultura: imagens do civismo. Projeto História. 
São Paulo, PUC/SP, nº 20, pp. 175-192, abril de 2000. 

69 PORTELLI, Alessandro. A Filosofia e os Fatos: narração, interpretação e significado nas memórias 
e nas fontes orais. Tempo. Rio de Janeiro, UFF, v.1, n.º 2, pp. 59-72, 1996; PORTELLI, 
Alessandro. Forma e significado na história oral: a pesquisa como um experimento em igualdade. 
Projeto História. São Paulo, PUC/SP, n.º 14, pp. 7-24, fevereiro de 1997; PORTELLI, Alessandro. 
“O momento da minha vida”: funções do tempo na história oral. In: FENELON et. al. (orgs.). op. 
cit. 296-313; PORTELLI, Alessandro. Tentando aprender um pouquinho: algumas reflexões sobre a 
ética na história oral. Projeto História. São Paulo, PUC/SP, n.º 15, pp. 13-33, abril de 1997; 
PORTELLI, Alessandro. Sonhos ucrônicos: memórias e possíveis mundos dos trabalhadores. 
Projeto História. São Paulo, PUC/SP, n.º 10, pp. 41-58, dezembro de 1993; THOMSON, Alistair. 
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do pesquisador refletir sobre as memórias que são construídas através das entrevistas. Dessa 

maneira, tomamos a fonte oral não como mero registro de fatos, mas como memórias que 

interpretaram o passado e interagiram com as versões públicas em circulação na cidade.  

Como ponto comum, compreendemos todas essas diferentes fontes como “linguagens”, 

ou seja, elementos ativos na sociedade, produzidas por sujeitos históricos a partir de um 

determinado “lugar social”, como indicam Maria do Pilar de Araújo Vieira, Maria do Rosário 

da Cunha Peixoto e Yara Aun Khoury,70 para quem cada fonte histórica resulta de uma “...luta 

pelo direito a expressão...”,71 muito embora “Dependendo da força que um agente social teve 

no passado, sua fala será capaz ou não de ser perpetuada. Uma vez que até agora tem 

prevalecido o dominante, sua fala se perpetua com muito maior facilidade”.72 Buscamos os 

processos históricos e sociais em que essas diversas linguagens foram produzidas e em que 

alguns sujeitos saíram vencedores e tiveram suas vozes presentes no espaço público, enquanto 

outros foram derrotados e permaneceram relegados ao silêncio.  

Diante de tudo isso, a estruturação do trabalho seguiu a seguinte norma: 

No “Capítulo I – Em busca de uma ‘comunidade’ perdida: o ‘Projeto História’ e a 

conformação de um ‘mito fundador’ nas memórias públicas de Toledo”, discutimos o 

“Projeto História” e sua principal publicação, Toledo e sua história,73 a fim de observar as 

memórias que foram construídas, realimentadas e difundidas na esfera pública local através de 

tal iniciativa, pois, como notamos, ela procurou consolidar um “mito fundador”74 para a 

cidade, calcado em determinadas recordações da “colonização” e do “pioneirismo”, 

sistematizando muito daquilo que já era corrente no local, no propósito de fechar 

determinados espaços de disputas nessas versões. Em tal perspectiva, refletimos sobre o 

momento em que esse projeto foi desenvolvido pelo poder público, quando já eram muito 

perceptíveis as transformações por que a cidade passara entre o final da década de 1960 e a 

                                                                                                                                                   
Quando a memória é um campo de batalha: envolvimentos pessoais e políticos com o passado do 
exército nacional. Projeto História. São Paulo, PUC/SP, nº. 16, pp. 277-96, fevereiro de 1998; 
THOMSON, Alistair. Recompondo a memória: questões sobre a relação entre a história oral e as 
memórias. Projeto História. São Paulo: PUC/SP, n.º 15, pp. 51-71, abril de 1997. 

70 VIEIRA, Maria do Pilar de Araújo; PEIXOTO, Maria do Rosário da Cunha; KHOURY, Yara Aun. 
A pesquisa em história. São Paulo: Ática, 2007. p. 22. 

71 Idem. p.20. 
72 Idem. p. 27. 
73 SILVA et. al. op. cit.  
74 A esse respeito ver: CHAUÍ. op. cit. 
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década de 1980, período em que a maioria da população local possuía pouca relação com o 

processo “colonizatório”.  

No “Capítulo II – Da instituição de uma ‘comunidade imaginada’ à consolidação 

de um ‘mito fundador’: lembranças e esquecimentos nas memórias da ‘colonização’ e do 

‘pioneirismo’ em Toledo” tomamos como ponto de partida a iniciativa de publicação da obra 

Toledo no Paraná,75 de Ondy Hélio Niederauer, para refletirmos sobre as lembranças e 

esquecimentos nas memórias públicas da cidade. Analisamos como, nas décadas de 1980 e 

1990, as obras memorialísticas reafirmavam e reelaboravam versões construídas ainda no 

decênio de 1950, em torno da Maripá e da imprensa local, as quais serviram de paradigma a 

tais obras. Refletimos ainda sobre como certas tendências da historiografia acadêmica se 

relacionaram com esse “mito fundador”, ao dialogar com o marco da “colonização” do oeste 

do Paraná, incorporando e referenciando-o como conjunto de saberes acadêmicos de história. 

No “Capítulo III – Sobre ‘fundadores’ e ‘pioneiros’: Debates e disputas nas 

memórias públicas de Toledo”, foram analisadas as disputas que se processaram no interior 

da esfera pública e que envolveram as memórias da “colonização” e do “pioneirismo”. 

Segundo constatamos, além daquilo que foi cristalizado em torno desses marcos, outros 

elementos permaneceram alvo de intensa disputa como quem mereceria o título de “fundador” 

de Toledo ou mesmo a própria periodização do tempo “pioneiro”. Também compuseram esses 

embates, reivindicações de moradores locais, pelo próprio reconhecimento como “pioneiro” 

ou ainda em busca de homenagens e visibilidade no espaço público, as quais foram 

empreendidas também por aqueles que viveram o processo de “colonização” na condição de 

trabalhadores. Nesse capítulo, exploramos como as memórias públicas não foram monolíticas 

nem instituídas através de processos uníssonos, mas se produziram em meio a disputas e 

acalorados debates, mesmo no interior de tendências dominantes do processo hegemônico 

local. 

No “Capítulo IV – O caminho é o ‘progresso’: memórias públicas em movimento 

na imprensa de Toledo”, analisamos as relações da imprensa local com as memórias da 

“colonização” e do “pioneirismo” através de diversas matérias e editoriais que trataram 

daqueles marcos que, em sua maioria, integraram edições comemorativas da emancipação. A 

partir desses materiais, refletimos sobre como a imprensa contribuiu para construir e 

realimentar tais memórias e como mobilizou essas versões a fim de referenciar seus projetos 

                                                
75 NIEDERAUER, Ondy Hélio. Toledo no Paraná: a história de um latifúndio improdutivo, sua 

reforma agrária, sua colonização, seu progresso. 2. ed. Toledo: Tolegraf, 2004. 
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para o município e a região. Nesse sentido, constatamos que a permanência daqueles marcos 

de memória na esfera pública, a despeito das grandes mudanças ocorridas na cidade, deveu-se 

principalmente aos usos que deles foram feitos para projetar o futuro do lugar. Segundo 

percebemos, tais meios de comunicação se reportavam às memórias da “colonização” para 

realimentar o ideal de “progresso”, entendido como crescimento econômico, o qual era 

apresentado nos mais diferentes períodos como a solução para os problemas locais, na 

condição de algo que beneficiaria a todos indistintamente, conformando o caminho a ser 

seguido pela população da cidade em direção ao porvir.  

No “Capítulo V – Dos ‘lugares de memória’ às memórias que atravessam lugares: 

Produção e recepção de versões sobre a ‘colonização’ e o ‘pioneirismo’ nos espaços da 

cidade”, problematizamos a difusão de memórias públicas pelos espaços de Toledo. Assim, 

analisamos projetos culturais e educacionais da prefeitura municipal, como a criação do 

Museu Histórico “Willy Barth” de Toledo e o projeto “Conhecendo Toledo”, que trabalharam 

com essas versões do passado local a partir de seus marcos cristalizados. Problematizamos 

também alguns espaços públicos da cidade, como a Praça Willy Barth e o Parque dos 

Pioneiros, devotados às memórias do “pioneirismo”. Como percebemos, tais elementos se 

articularam com a literatura memorialística e a imprensa, contribuindo para a difusão do mito 

fundador entre os habitantes do lugar. Ainda nesse capítulo, estudamos a recepção dos 

projetos e iniciativas no campo de trabalho com memórias, por dois moradores, a fim de 

percebermos possibilidades e maneiras como a população recebeu e interagiu com as 

memórias públicas. 

Por fim, cabe explicarmos que o título desta tese, Quando o futuro é inscrito no 

passado: “Colonização” e “pioneirismo” nas memórias públicas de Toledo (1950-2010) 

procurou exprimir os movimentos percebidos nas versões públicas da cidade, ao longo do 

período estudado, em que foi buscada no passado uma inspiração para o futuro, ao passo que 

também se projetava, sobre os tempos pretéritos, valores do presente que vislumbravam um 

porvir venturoso para Toledo. Assim, nas memórias estudadas, o passado da “colonização” e 

do “pioneirismo” era compreendido como um momento de triunfo do “progresso”, realizado 

em meio a condições extremamente adversas, o que o converteria em um conjunto de grandes 

lições para o presente, sobre como garantir e dar continuidade à pretensa prosperidade do 

lugar. Dessa maneira, através do título desta tese, procuramos indicar as perspectivas com que 

se concebeu esse passado, para que pudéssemos entender as razões de tais memórias 

ocuparem centralidade na esfera pública local. 



CAPÍTULO I 

EM BUSCA DE UMA “COMUNIDADE” PERDIDA 

O “PROJETO HISTÓRIA” E A CONFORMAÇÃO DE UM  

MITO FUNDADOR NAS MEMÓRIAS PÚBLICAS DE TOLEDO 

 

Neste capítulo, discutimos o “Projeto História”, desenvolvido pela Prefeitura Municipal 

de Toledo, na década de 1980, cujo objetivo era construir e reelaborar as memórias públicas 

da cidade e, para isso, essa iniciativa acabou por cristalizar determinados elementos das 

recordações sobre a “colonização” e o “pioneirismo”, apresentando-os como “a história 

local”. Assim, os esforços voltaram-se para a criação de uma memória ainda mais monolítica, 

dedicada a presentificar, no espaço público, determinados marcos de memória sobre a 

fundação e a formação do lugar. Consideramos que as memórias públicas construídas na 

cidade e reelaboradas através desses movimentos reuniram algumas características atribuídas 

por Marilena Chauí àquilo que designou como “mito fundador”, ao refletir sobre as relações 

entre história, memória e política no Brasil. Como destaca a autora: 

 
Diferentemente da formação [que implica o reconhecimento da 
transformação histórica], a fundação se refere a um momento passado 
imaginário, tido como instante originário que se mantém vivo e presente no 
curso do tempo [...]. A marca peculiar da fundação é a maneira como ela põe 
a transcendência e a imanência do momento fundador: a fundação aparece 
como emanando da sociedade (em nosso caso, da nação) e, simultaneamente, 
como engendrando essa própria sociedade (ou a nação) da qual ela emana. É 
por isso que estamos nos referindo à fundação como um mito.1 
 

Ao longo de seu trabalho, a autora discute, de forma mais específica, o “verde-

amarelismo”, uma das vertentes do mito fundador do Brasil, cujos ideais remetem a um país 

repleto de valores positivos, criados pelo divino e pela natureza.2 Essas imagens são repetidas 

ao longo do tempo, embora sofram algumas transformações para que o mito se adapte às 

questões de cada momento.3 O mito fundador, portanto, abstrai o político ao tratá-lo como 

obra de forças que fugiriam ao controle humano,4 que são pretensamente isentas de relações 

de classe. Assim, colabora para a manutenção das estruturas autoritárias de poder que existem 

                                                
1 CHAUÍ, Marilena. Brasil: mito fundador e sociedade autoritária. São Paulo: Ed. Fundação Perseu 

Abramo, 2007. pp. 9-10. (Grifos da autora, acréscimos [entre colchetes] nossos). 
2 Idem. p. 45. 
3 Idem. p. 10. 
4 Idem. p. 42. 
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na sociedade brasileira e realimentam a desigualdade social, entendida não apenas em termos 

econômicos, mas também como de relações de poder.5 

As memórias com que lidamos podem ser entendidas a partir da lógica do mito 

fundador, pois também convergem para um momento histórico selecionado como 

representativo da sociedade local que foi sucessivamente realimentado no espaço público 

como uma temporalidade fixa, que substituía a compreensão da história como um processo 

dinâmico. Nesse momento, a “colonização” (como sinônimo de “tempo pioneiro”) foi 

compreendida como resultado da ação humana fora da dinâmica (conflituosa) de classes 

sociais, ao mesmo tempo em que também foi entendida como processo instaurador de uma 

nova ordem social, sui generis, diferente e isolada de tudo o que existiria no restante do 

mundo. Entretanto, alertamos que esse mito fundador não abarcou todas as memórias públicas 

da cidade, ou mesmo todas aquelas referentes à “colonização” e ao “pioneirismo”. A despeito 

dos diversos elementos dessas recordações cristalizadas, outros permaneceram em disputa e 

levantaram acalorados debates, mesmo no interior da esfera pública local. 

 Para acompanhar esse processo de construção de um “mito fundador” em Toledo, 

tomamos como fonte a literatura memorialística e, especificamente neste capítulo, nos 

detivemos no livro Toledo e sua história,6 produzido no interior do “Projeto História”. 

Entendemos tais materiais como meios instituintes de memórias, que não surgem de maneira 

isolada, mas articulados a projetos cultuais e aos meios de comunicação da cidade, como a 

imprensa. Compreendemos que foi a partir de uma interação dinâmica entre diferentes meios 

que ocorreram os processos de comunicação, bem como a instituição, realimentação, 

reelaboração e circulação de memórias na cidade.  

 Sobre o lugar dos livros, no interior dos processos comunicativos, a referência de 

Robert Darnton – autor que pesquisou as conexões entre o Iluminismo e a Revolução 

Francesa, através da literatura e das práticas de leitura – em O Beijo de Lamourette,7 já 

alertava para a necessidade de se pensar os processos comunicativos a partir de uma visão de 

conjunto. Em sua proposição, os livros, como um dos principais meios de comunicação no 

período que estudou, seriam integrantes de um “sistema de comunicação”: 

 
...talvez caiba propor um model geral para analisar como os livros surgem e 
se difundem entre a sociedade. Evidentemente, as condições variaram tanto 

                                                
5 Idem. p. 89-93. 
6 SILVA, Oscar; BRAGAGNOLLO, Rubens; MACIEL, Clori Fernandes. Toledo e sua história. 

Toledo: Prefeitura Municipal de Toledo, 1988. 
7 DARNTON, Robert. O beijo de Lamourette. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 
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de lugar para lugar e de época para época, desde a invenção do tipo móvel, 
que seria tolo esperar que todas as biografias dos livros se encaixassem num 
mesmo modelo. Mas, de modo geral, os livros impressos passam 
aproximadamente pelo mesmo ciclo de vida. Este pode ser descrito como um 
circuito de comunicação que vai do autor ao editor (se não é o livreiro que 
assume esse papel), ao impressor, ao distribuidor, ao vendedor, e chega ao 
leitor. O leitor encerra o circuito porque ele influencia o autor tanto antes 
quanto depois do ato de composição.8 
 

 O autor entende os livros no interior de um sistema de produção, que integra variadas 

dimensões e múltiplos sujeitos, ao compor uma dinâmica de criação, circulação e leitura. Em 

Os Best-sellers proibidos da França pré-revolucionária,9 ele retoma essa discussão e situa 

a literatura como parte dos sistemas de comunicação de uma sociedade que integrava um 

conjunto mais amplo de artefatos culturais, incluindo a oralidade e os elementos visuais. Ao 

longo do livro, recupera os elementos que compunham os debates públicos da época pré-

revolucionária, observando o intercruzamento de materiais diferenciados, na formação da 

“opinião pública”. 10  

 Darnton também busca as relações sociais em que as obras eram produzidas, 

comercializadas e lidas, pensando nas múltiplas dimensões delas e não apenas o conteúdo. Em 

obras como Boemia literária e revolução: o submundo das letras no Antigo Regime11 

valoriza a atuação de escritores que não se consagraram em movimentos como o Iluminismo e 

a Revolução Francesa, mas cujas obras foram centrais para criar uma efervescência política 

no fim do Antigo Regime francês.12 A proposta do autor é situar os livros como prática social, 

ao procurar recompor o lugar que ocupavam na sociedade francesa daquele período.  

 Ao longo de toda esta tese, a literatura memorialística foi entendida nos espaços 

ocupados por ela na sociedade e em seus processos comunicativos, bem como as relações 

inerentes ao processo de produção e recepção das mesmas, como impressão, comercialização 

e circulação. Inspirados em Darnton, procuramos compreender como se deu em Toledo a 

produção e a circulação da palavra impressa, a partir de uma “visão de conjunto”, em 

processos cuja intenção era instituir visões para o passado local, através de materiais como a 

literatura memorialística. Para tanto, consideramos os projetos culturais, grupos e sujeitos 

                                                
8 Idem. p. 112. 
9 DARNTON, Robert. Os Best-sellers proibidos da França pré-revolucionária. São Paulo: Cia. das 

Letras, 1998. 
10 Idem. p. 15. 
11 DARNTON, Robert. Boemia literária e revolução: o submundo das letras no Antigo Regime. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1987. 
12 Idem. p. 11. 
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diversos envolvidos na produção de cada obra, evitando tomá-las como objetos isolados. Ao 

mesmo tempo procuramos não compreender os livros como algo absoluto cuja perspectiva era 

incorporada acriticamente pelos leitores, valorizando demasiadamente o poder de tais 

materiais. 

 A ênfase da análise recaiu sobre os processos de produção desses materiais, pois, como 

inspira Raymond Williams em suas reflexões,13 a literatura é considerada um “processo 

social”, que envolve o público. A este, Williams conferiu certo destaque, mas suas 

preocupações principais foram reservadas ao trabalho dos autores e à capacidade deles de 

criar novas intervenções na realidade.14 Nosso foco, portanto, foi dirigido para o modo como 

diferentes sujeitos se utilizaram dos livros para construir memórias públicas para Toledo.  

 Alertamos, porém, que ao tratar as obras de memorialistas como literatura, não 

pretendemos rejeitar seu caráter não-ficcional. Como aponta Raymond Williams, existe uma 

diversidade no conceito “literatura” que, no passado, abrangia uma gama bem maior de 

trabalhos. Como ele cita, no século XIV, na Inglaterra, literatura era sinônimo de 

alfabetização, enquanto no século XVIII, dentre as diversas acepções da palavra, sobressaía a 

de “livros impressos”. Até o século XIX, período marcado pela especialização dos 

conhecimentos, literatura não se resumia apenas a um compartimento específico, dentro da 

arte da escrita.15 Para o autor, ela era parte do desenvolvimento da linguagem, entendida como 

algo social e histórico.16 Especificamente neste trabalho, a literatura será compreendida como 

prática social de escrita, cuja importância aqui recairá nos processos de elaboração dos livros 

que abordamos.  

 Ao buscar essas obras, a intenção foi a de pensá-las como fonte e evitar tratá-las como 

“historiografia”, o que poderia homogeneizá-las e colocá-las em um mesmo plano que os 

trabalhos acadêmicos. Não pretendíamos com isso considerar esses livros como obras 

inferiores, pois como afirma o Grupo Memória Popular, a historiografia acadêmica não é a 

detentora exclusiva do direito de escrever sobre o passado.17 Nossa pretensão, ao distinguir a 

literatura memorialística, voltou-se para a necessidade de analisar esses materiais a partir 

                                                
13 WILLIAMS, Raymond. Marxismo e literatura. Rio de Janeiro: Zahar ed. 1979. 
14 Idem. pp. 205-211. 
15 Idem. pp. 51-55. 
16 Idem. p. 59. 
17 GRUPO MEMÓRIA POPULAR. Memória popular: teoria, política, método. In: FENELON, Déa 

Ribeiro; MACIEL, Laura Antunes; ALMEIDA, Paulo Roberto de; KHOURY, Yara Aun. (orgs.). 
Muitas memórias, outras histórias. São Paulo: Olho d’Água, 2004. p. 283. 



 

 

50

daquilo que se propuseram a realizar e do lugar que ocuparam na sociedade, por isso foi 

evitado cobrar neles o rigor teórico-metodológico do trabalho acadêmico.  

 É assim que entendemos essas obras como uma linguagem específica, pois, para Maria 

do Rosário Cunha Peixoto, a literatura: “... possui códigos próprios, cujos elementos 

constitutivos devem ser compreendidos e interrogados em sua historicidade, isto é, em seus 

processos de formação e em suas relações de poder”,18 ou seja, é preciso pensá-la na 

especificidade dos processos sociais nos quais se engendrou.  

 

 

I 

 

 Toledo conta com uma significativa produção de obras memorialísticas com mais de 

uma dezena de títulos em sua maioria redigidos a partir da década de 1980, embora o 

município tenha sido instalado em 1952.19 Esse tipo de publicação é muito comum em todos 

os municípios da região, porém, sua produção costuma ser mais restrita, pois geralmente não 

existem mais de um ou dois títulos publicados sobre a temática em cada cidade, enquanto em 

Toledo há uma rotina estabelecida de publicação de obras memorialísticas. Seus autores são 

pessoas conhecidas na cidade, geralmente integrantes da classe média local, em alguns casos 

já possuíram algum vínculo com o poder público, transitam nos meios políticos ou nas 

instituições que articulam o “bloco de poder” local, mas, em sua maioria, não possuem 

formação acadêmica em História. 

 Tais obras conquistaram relativo sucesso e repercutem na cidade, pois suas produções 

geralmente envolvem a população local em trabalhos de pesquisa, que incluem entrevistas 

orais e são apresentados ao público através de cerimoniais de lançamento de livros. Essas 

obras se tornaram mais conhecidas pelo grande público do que os trabalhos acadêmicos 

produzidos no âmbito das universidades da região, cuja circulação acaba restrita aos próprios 

discentes. Os livros de memorialistas, ao contrário, são lidos e debatidos por um público bem 

mais amplo fora da academia. Em nosso dia-a-dia na cidade, observamos que essas obras 
                                                
18 PEIXOTO, Maria do Rosário Cunha. E as palavras têm segredos... literatura, utopia e linguagem na 

escrita de Ana Maria Machado. In: MACIEL, Laura Antunes; ALMEIDA, Paulo Roberto de; 
KHOURY, Yara Aun. (orgs.). Outras histórias: memórias e linguagens. São Paulo: Olho d’Água, 
2006. p. 159. 

19 Consideramos nesta contagem não apenas os livros que tratam do tema “História de Toledo”, mas 
também aqueles que abordam as trajetórias de entidades não-governamentais, órgãos públicos, 
projetos da gestão municipal, dentre outros. Além disso, incluímos os datiloscritos disponíveis no 
Museu histórico “Willy Barth” de Toledo. 
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eram muito procuradas nos períodos que antecediam à realização de concursos públicos pela 

prefeitura municipal, cujas provas exigem conhecimentos sobre história da cidade.  

 Para efetuar a análise, foram selecionadas as obras que consideramos mais significativas 

nessa sociedade. Assim, abordamos apenas trabalhos que se propuseram a elaborar uma 

história do município, e não apenas de uma entidade ou instituição. Também decidimos por 

analisar apenas livros impressos e excluímos manuscritos, datiloscritos e outras formas de 

escrita, algumas das quais se encontram disponíveis para consulta no Museu Histórico “Willy 

Barth” de Toledo. Privilegiamos, portanto, materiais que tiveram efetiva circulação local e 

estão ao acesso de um público leitor mais amplo.  

 Dentre esses, escolhemos somente aqueles que tiveram maior repercussão na cidade, 

seja por terem sido considerados pelos moradores como “História de Toledo”, na condição de 

“porta-vozes” do passado local, seja porque foram o alvo de debates em obras publicadas 

posteriormente. Outro critério de seleção foi o caráter de síntese de determinadas obras 

apresentadas como um “produto mais elaborado”, depois de seus autores realizarem diversos 

ensaios em textos preliminares, folhetos e cartilhas, como foi o caso de Toledo e sua história, 

obra que assinalou a conclusão dos trabalhos e publicações do “Projeto História”, em 1988.  

Na década de 1980, considerada um marco, houve um número significativo de 

publicações de cunho memorialístico na esfera pública de Toledo, pois foi dado novo impulso 

às discussões sobre o passado local e, assim, a publicação de livros tornou-se um instrumento 

de construção, reelaboração e reafirmação de memórias, atividade que a prática de escrita fez 

questão de reforçar. Entretanto, as obras publicadas naquele decênio não surgiram na cidade 

como iniciativas pessoais e isoladas de seus autores, mas no interior de políticas públicas 

voltadas ao trabalho com memórias, desenvolvidas pela gestão “Toledo: Comunidade no 

Poder”.   

O prefeito municipal Albino Corazza Neto – advogado e empresário de Toledo, para 

onde migrou em 1968, ao deixar o Rio Grande do Sul –20 foi eleito em 1982, pelo PMDB 

(Partido do Movimento Democrático Brasileiro)21 e contava com o apoio de diversos outros 

partidos surgidos com o retorno do pluripartidarismo22 no Brasil: como o PCB (Partido 

                                                
20 SILVA et al. op. cit. p. 349.  
21 CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO. A Câmara nos 50 anos. Toledo: Câmara Municipal de 

Toledo, 2002. p. 10. 
22 De acordo com Thomas Skidmore, o grupo que deu o golpe de Estado em 1964 via o 

multipartidarismo como a origem dos problemas do sistema político brasileiro. Inspirado nos países 
de cultura anglo-saxônica e em seus sistemas políticos bipartidários, foram abolidos todos os 
partidos políticos, através do AI-2 (Ato Institucional número 2), baixado em 1965. Ainda nesse ano, 
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Comunista Brasileiro),23 algo que acompanhava uma tendência nacional.24 A eleição de tal 

grupo, com o apoio de algumas dissidências da ARENA, pôs fim ao domínio deste partido,25 

                                                                                                                                                   
através do Ato Suplementar n. 4, foram impostas regras para a criação de partidos, que não 
deveriam ter as mesmas nomenclaturas de agremiações abolidas com o AI-2 e precisariam contar 
com número mínimo de deputados e senadores. Tais regras permitiriam a criação de até três 
partidos, porém, os favoráveis ao regime manobraram a situação e conseguiram um número tão 
grande de adeptos para o partido do governo, a ARENA (Aliança Renovadora Nacional), que 
acabou por sobrar espaço para apenas mais uma agremiação política, o MDB (Movimento 
Democrático Brasileiro), que reuniu a oposição à ditadura. Entretanto, como apontou Ivanor Mann 
de Souza, em 1968, às vésperas das eleições municipais, foram criadas as sublegendas, que 
autorizaram a subdivisão dos partidos, nos períodos eleitorais e apenas em nível estadual e 
municipal, o que permitia que cada um dos partidos oficiais pudesse lançar mais de um candidato ao 
executivo. Todavia, os votos das sublegendas eram computados em conjunto, sendo eleito o 
candidato que recebesse maior número de votos do partido mais votado nas eleições. Em Toledo, tal 
medida foi eficaz no sentido de manter grupos antagônicos dentro do partido do regime, os quais 
passaram a se identificar como ARENA I e ARENA II. O fim do bipartidarismo somente se daria 
em 1979, ainda de acordo com Skidmore, em uma manobra do governo ditatorial, com o objetivo de 
enfraquecer a oposição, ao permitir a constituição de novos partidos e a reformulação da ARENA e 
do MDB que, por regra, não poderiam manter mais a mesma legenda. Assim, se esperava fracionar a 
oposição, enquanto o partido do governo procuraria manter sua unidade e apenas mudar sua 
nomenclatura e sigla. In: SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Castelo a Tancredo (1964-1985). Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1988. pp. 105-106 e 427-428; SOUZA, Ivanor Mann. “A voz do Oeste” e suas 
articulações burguesas e o Estado em Toledo (1964-1970). Marechal Cândido Rondon/PR: 
Unioeste, 2010. (Dissertação de Mestrado em História, Poder e Práticas Sociais). pp. 111-114.  

23 SILVA et. al. op. cit. (orelhas). Encontramos um editorial de 1985, do Jornal do Oeste, que 
apontava o PCB como possível segundo maior partido da cidade, quase empatado com o PDT 
(Partido Democrático Trabalhista). Consta ainda que o PCB era próximo do PMDB local, que se 
encontrava no poder, e que a instalação do “partidão” no município era anterior à “legalidade”. Na 
década de 1980, essa legenda elegeu um vereador, que era tido pelo jornal como responsável pela 
simpatia popular angariada pela agremiação na cidade. Toledo seria, na análise feita pelo jornal, o 
município do interior do Paraná onde o PCB teria maior expressão. In: EDITORIAL: “RANKING” 
partidário. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 2, n. 139, p. 2, 13 de dezembro de 1985. Sobre o 
Jornal do Oeste, tratamos melhor no quarto capítulo. Por ora, apontamos apenas que possuía 
circulação diária e era um dos maiores jornais da cidade, quando da veiculação dessa matéria (status 
que ainda possui), quando também apoiava a gestão “Toledo: Comunidade no poder”. 

24 SKIDMORE. op. cit. (1988). p. 456. 
25 O MDB já vinha se fortalecendo na cidade e no estado, desde a década de 1970. Em 1974, se saiu 

vitorioso nas eleições legislativas estaduais, quando passou a controlar a Assembleia Legislativa do 
Paraná. Nas eleições municipais de 1976, seu candidato a prefeito municipal, Nelton Friedrich, foi o 
mais votado, mas não venceu as eleições por conta da legislação eleitoral da época, que, como já 
visto, considerava vencedor o candidato mais votado do partido que havia recebido o maior número 
de votos, incluindo todas as sublegendas. Assim, tomou posse no cargo de prefeito Duílio Genari, da 
ARENA. Em 1982, o MDB conseguiu eleger Albino Corazza Neto para prefeito municipal, como 
parte de um movimento vitorioso desse partido no estado do Paraná, quando então também elegeu 
José Richa para o cargo de governador. In: AVELINO CAMPAGNOLO. Correio do Oeste. 
Toledo/PR, ano I, n. 2, p. 11, 02 de abril de 1983. Entrevista; CÂMARA MUNICIPAL DE 
TOLEDO. op. cit. p. 10; SKIDMORE. op. cit. (1988). pp. 335-339; VIOLA, Eduardo J. O 
movimento ecológico no Brasil (1974-1986): do ambientalismo à ecopolítica. Revista Brasileira de 
Ciências Sociais. São Paulo, ANPOCS, vol. 1, n. 3, fev. 1987. Disponível em: 
<http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_03/rbcs03_01.htm>. Acesso em: 17 de 
janeiro de 2012. O jornal Correio do Oeste seguia uma linha de divulgação de notícias locais e 
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que fora detentor do controle da prefeitura municipal desde a década de 1960.26 Corazza Neto 

viria, posteriormente, a ocupar o cargo de deputado estadual27 e novamente o de prefeito, pelo 

PDT (Partido Democrático Trabalhista), no mandato de 1993 a 1996.28 

Sua primeira gestão à frente do governo municipal durou cinco anos, entre 1983 e 1988, 

e adotava como slogan “Toledo: Comunidade no poder”29 ou simplesmente “Comunidade no 

poder”. Naquele momento, havia apelos à “participação popular” na administração pública,30 

que passou a estar sintonizada com o clima político da Nova República e da liderança do 

PMDB nos governos estadual e federal (o último, após 1985). A gestão tinha como proposta 

dialogar com os ideais democráticos presentes no espaço público e no debate político daquele 

momento.31  

O ideal “comunitário”, subjacente à “participação democrática” que se pretendia 

promover, entretanto, não resultava apenas de seu diálogo com o contexto estadual e nacional, 

mas também era uma busca local pela superação do quadro de crise econômica que estava 

instalado no país, como vimos na “Apresentação” desta tese. Como parte das ações daquela 

                                                                                                                                                   
regionais e voltava suas atenções à política institucional. Como percebemos, alinhava-se ao MDB 
(Movimento Democrático Brasileiro) e conferia visibilidade a seus políticos e projetos, além de 
noticiar temas que faziam parte da pauta nacional do processo de redemocratização (mesmo que em 
espaços mais reduzidos que as notícias locais e regionais). Era propriedade de Jacó Carlos Diel, que 
depois fundou o Jornal do Oeste. Entre os quadros que atuaram no Correio do Oeste, encontramos 
colaboradores como Oscar Silva. In: Correio do Oeste. Toledo/PR, n. 32, p. 2, 14 de dezembro de 
1983. 

26 AVELINO CAMPAGNOLO. Correio do Oeste. Toledo/PR, ano I, n. 2, pp. 10-11, 02 de abril de 
1983. Entrevista.   

27 O SONHO de Corazza: Ex-prefeito gostaria de ver rearticulado o processo comunitário que projetou 
Toledo. Oeste. Cascavel/PR, ano VII, n. 70, p. 12, março de 1992. Toledo. 

28 CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO. op. cit. p. 10. 
29 CORAZZA NETO, Albino. Palavra Inicial. In: SILVA et. al. op. cit. p. 9. 
30 A participação popular se materializaria na atuação de associações comunitárias, criadas em nível de 

bairros e distritos municipais. Em sua maioria, tais entidades teriam se efetivado após incentivos da 
municipalidade, por meio da Assessoria de Assuntos Comunitários e seriam organizadas de forma 
integrada, através do Conselho Comunitário, criado em 1987. In: SILVA et. al. op. cit. pp. 351-353. 

31 Jefferson Oliveira Goulart, por sua vez, destaca que a “participação” popular fazia parte das 
demandas dos movimentos que emergiram no Brasil ainda no final da ditadura militar e 
compuseram um novo modelo político, que veio a se constituir no processo de redemocratização. 
Como aponta Pedro Demo, a “participação” popular nos processos decisórios municipais se 
tornaram recorrentes no final da década de 1980, sendo inseridos também na agenda dos setores 
conservadores da sociedade brasileira. A esse respeito ver: GOULART, Jefferson Oliveira. 
Orçamento participativo e gestão democrática no poder local. Lua Nova: revista de Cultura e 
Política. São Paulo, CEDEC, n. 69, pp. 49-78, 2006. pp. 49-50 e DEMO, Pedro. Riscos e desafios de 
processos participativos. Caderno de Estudos Sociais. Recife, FUNDAJ, v. 3, n. 1, pp. 75-92, 
jan./jun. 1987. p. 75. 
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gestão, o desenvolvimento de “indústrias comunitárias”, projeto que teria sido iniciado por 

Corazza Neto ainda quando era presidente da ACIT (na época, a sigla significava “Associação 

Comercial e Industrial de Toledo”) e foi decisiva para sua eleição,32 tornou-se política oficial 

da municipalidade.  

As “indústrias comunitárias” tinham como objetivo abrir novas fábricas em Toledo, 

com capital local, destinadas a utilizar matérias-primas e trabalhadores do próprio 

município.33 A inspiração para tal iniciativa teria vindo de empreendimentos realizados no 

passado, quando membros da “comunidade” teriam participado como sócios menores de 

empresas associadas à Maripá e, posteriormente, no investimento de capitais para a 

construção de usinas hidrelétricas locais. Na década de 1980, o projeto teria feito com que se 

“reavivasse” o “espírito comunitário” local, cujo resultado fora um “grande sucesso”, com o 

aumento no número de indústrias no município. A partir dos êxitos iniciais desse 

empreendimento, resolveu-se fazer sua ampliação, com a criação da “Toledo S/A – 

Participações”, que faria a captação e gestão de recursos e investimentos nas indústrias 

comunitárias.34 Em termos políticos, a gestão municipal “Toledo: Comunidade no Poder” 

passou a ser reconhecida como quem teria feito Toledo superar a crise, ao reavivar valores 

“comunitários” do passado.35 

 Nesse período, houve o investimento na divulgação dos ideais da prefeitura municipal, 

como recurso para a construção de sua hegemonia política, para o que foi montado um setor 

de comunicação e publicados diversos materiais informativos sobre as ações do governo 

municipal, iniciativas entendidas como parte do direito dos cidadãos à informação.36 A 

publicação de livros também fez parte desse movimento, com conteúdos variados que incluem 

obras escritas com o objetivo de divulgar e preservar memórias sobre determinados projetos 

da prefeitura municipal e outras que possuíam a meta de tratar de “a História” de Toledo.  

A publicação de livros para aquela gestão era muito importante, haja vista o lançamento 

do primeiro fascículo de Toledo, a terra e o homem – série de livretos que pretendia elaborar 

sínteses históricas e compilar dados sobre o município, além de servir de ensaio para a escrita 

                                                
32 SILVA et. al. op. cit. p. 320. 
33 Idem. p. 200. 
34 Idem. pp. 200-201. 
35 SILVA, Oscar. Um mutirão em marcha. Recado. Toledo/PR, ano XII, n. 7, p. 25, 07 de julho de 

1984. (Grifos do autor).  
36 COMUNICAÇÃO Social. Toledo: comunidade no poder. Toledo/PR, n. 2, p. 13, fevereiro de 1986. 
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de um livro maior, que viria a público posteriormente.37 Nesse momento, o então prefeito, 

Corazza Neto, apresentou a importância da publicação de livros, comparando a iniciativa com 

outras que também divulgavam o município através de mídias diversas, mas nesses acabavam: 

“...perdendo-se essas informações na poeira dos jornais velhos, no éter fugaz das ondas 

hertzianas de rádio ou na perfuntória [sic] imagem de alguns segundos de vídeo”.38 Existia a 

necessidade de se publicar obras com informações, dados e “a” história da cidade, na 

condição de documentos, cercados de um caráter de verdade, com a missão de permanecer 

por tempo indeterminado na sociedade. Essa gestão, portanto, tinha como projeto instituir 

memórias na cidade e garantir sua difusão no espaço público por longo tempo, indo muito 

além do imediato.  

 Entre as obras publicadas nessa gestão, mereceram destaque as que possuíam caráter 

memorialístico, como fascículos, cartilhas e livros propriamente ditos, os quais compilavam 

dados sobre o município para, principalmente, fornecer subsídios aos professores no trabalho 

com o ensino fundamental.39 Em sua maioria foram iniciativa do “Projeto História”, cuja 

envergadura é reconhecida no trabalho com as memórias da cidade. O principal título foi 

Toledo e sua história40 que, como já foi afirmado anteriormente, ainda hoje é uma referência 

básica em termos de história local. Viabilizado a partir da Secretaria Municipal de Cultura, o 

projeto reunia pessoas da cidade preocupadas com o passado local.  

 Entre eles, encontrava-se Ondy Hélio Niederauer, ex-funcionário da Maripá, vereador 

(entre 1953 e 1956)41 e memorialista, cuja obra será analisada no próximo capítulo, quando 

tratamos melhor de sua trajetória. Outro nome integrante do projeto era Wilson Carlos Kuhn, 

apontado por Niederauer como professor, advogado e “historiador”,42 que teria participado da 

                                                
37 PROJETO HISTÓRIA. Um livro em fascículos. In: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO. 

Toledo, a terra e o homem. Prefeitura Municipal de Toledo: Toledo, 1983. s/p. 
38 CORAZZA NETO, Albino. A razão deste livro. In: Idem. s/p. 
39 Através desse projeto foram publicados os seguintes materiais: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

TOLEDO. Cartilha de Toledo. Toledo: Prefeitura do Município de Toledo, 1985; PREFEITURA 
DO MUNICÍPIO DE TOLEDO. Toledo e seus distritos (Repensando os distritos de Toledo). 
Toledo: Prefeitura do Município de Toledo, 1986; PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO. 
Toledo, a terra e o homem. Prefeitura Municipal de Toledo: Toledo, 1983. 

40 SILVA et. al. op. cit. 
41 CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO. op. cit. p. 3. 
42 NIEDERAUER, Ondy Hélio. Toledo no Paraná: a história de um latifúndio improdutivo, sua 

reforma agrária, sua colonização, seu progresso. 2. ed. Toledo: Tolegraf, 2004. p. 313. Encontramos 
também a referência de que Kuhn, em 2002, cursava a graduação em História em: COSTA, Luiz 
Alberto Martins da. (coord.). Toledo 50 anos: cinco décadas de histórias. Toledo: Sul Gráfica, 2002. 
p. 31. 
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produção de um livro sobre a história da Diocese de Toledo.43 Na condição de advogado, 

prestou serviços à Maripá44 e à Pinho e Terras Ltda. Nessa atuação, ganhou muito destaque ao 

realizar a defesa da Pinho e Terras e dos agricultores que lhe haviam comprado lotes rurais de 

um imóvel cujos títulos foram contestados pelo estado, ocasião em que Kuhn ganhou a causa 

para seus clientes.45 Também foi vice-prefeito municipal de Toledo de 1969 a 1972 e, depois, 

de 1973 a 1976, pela ARENA,46 cuja administração é reconhecida por ter conferido grande 

destaque à área de cultura.47 

 A coordenação do “Projeto História” ficou a cargo de Oscar Silva, nome de destaque de 

Toledo e sua história48 que realizou a pesquisa para o livro juntamente com equipes 

conveniadas pela prefeitura municipal49 e cuja trajetória profissional se deu nos meios de 

comunicação de Toledo e região, passando por diversos jornais e revistas da cidade e também 

de Cascavel,50 além de desempenhar o ofício de radialista em Toledo, onde possuía programas 

                                                
43 Kuhn é citado como parte dos colaboradores de tal obra. Também constatamos alguns materiais em 

que ele analisa o povoado espanhol de Ontiveiros, construído na antiga Província do Guairá 
(pertencente à coroa espanhola), cujo espaço posteriormente viria a compor o estado do Paraná. A 
esse respeito ver: BAUMGAERTNER, Lucio Ignácio. Apresentação. In: DIOCESE DE TOLEDO. 
Histórico da Diocese de Toledo (1960-1985). Cascavel/PR: Assoeste, 1985. s/p.; NIEDERAUER. 
op. cit. (2004). pp. 7-10; KUHN, Wilson Carlos e KUHN, Maria Augusta S. Um povoado chamado 
Ontiveiros. O Paraná. Cascavel/PR, p. 35, 21 de outubro de 2001. (recorte de jornal constante do 
acervo do Museu Histórico “Willy Barth” de Toledo); SCHALLEMBERGER, Erneldo. A 
integração do Prata no sistema colonial. Toledo/PR: Ed. Toledo, 1997 e SCHALLEMBERGER, 
Erneldo. O Guairá e o espaço missioneiro: índios e jesuítas no tempo das missões rio-platenses. 
Cascavel/PR: Coluna do Saber, 2006. 

44 COSTA, Luiz Alberto Martins da. (coord.). Toledo 50 anos: cinco décadas de histórias. Toledo: Sul 
Gráfica, 2002. p. 29. 

45 SILVA et. al. op. ci. p. 98. 
46 CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO. op. cit. p. 9. 
47 Sua gestão também costuma ser lembrada como um momento de conciliação entre os grupos 

políticos da cidade. Isso porque, nas eleições de 1972, se lançou “chapa única” para a prefeitura 
municipal de Toledo, contando com o apoio não somente de diferentes tendências internas da 
ARENA, como também do MDB. Isso não significou, entretanto, que todos os grupos políticos da 
cidade o apoiaram, uma vez que constatamos a oposição, naquele pleito, do grupo liderado por 
Avelino Campagnolo (ex-prefeito pela UDN – União Democrática Nacional e ARENA) que, no 
entanto, não chegou a lançar candidato e optou por fazer campanha em prol do “voto nulo”. In: 
SILVA et. al. op. cit. p. 319; AVELINO Campagnolo. Correio do Oeste. Toledo/PR, n. 2, p. 11, 02 
de abril de 1983. Entrevista.  

48 SILVA et. al. op. cit. 
49 PROJETO HISTÓRIA. op. cit. s/p. 
50 Entre eles, destacamos os jornais A voz do Oeste, Nova Geração, Tribuna do Oeste e as revistas 

Geração em revista e Recado, de Toledo e os jornais Hoje e O Paraná, de Cascavel. In: SILVA, 
Oscar. Toledo existe: resposta a Câmara Cascudo. Cascave/PRl: Assoeste, 1991. p. 17. 
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na “Rádio Colmeia”, posteriormente chamada “Rádio Guaçu”.51 Também exerceu atividades 

na assessoria técnica de órgãos públicos como a câmara municipal,52 entidade da qual também 

foi diretor,53 e trabalhou em empresas como a Coopagro (Cooperativa Agrícola Oeste Ltda.),54 

além de ter sido corregedor da ouvidoria estadual55 e coletor federal.56 Em um de seus livros, 

Toledo existe,57 aponta que, em virtude da falta de docentes na cidade, atuou também como 

professor, ocasião em que lecionou disciplinas como Filosofia, embora com carga horária 

diminuta.58 Também foi presidente do Conselho Municipal de Cultura, na década de 1970, 

durante a gestão de Wilson Carlos Kuhn.59 Era, portanto, alguém com grande trânsito nos 

meios políticos e institucionais do município, razões que podem ter pesado em sua designação 

para o projeto. 

Segundo consta em Toledo existe, Silva nasceu em 1915 na cidade de Santana do 

Ipanema, Estado de Alagoas. Trabalhou como operário industrial, comerciário e funcionário 

público em diversos órgãos estaduais e federais daquele estado, inclusive na polícia militar.60 

Viveu ainda em Coronel Fabriciano, Minas Gerais, onde exerceu as funções de vereador e de 

presidente da câmara.61 Era militante de esquerda e por conta disso teria sido perseguido e 

preso.62 Tais atividades (políticas) prosseguiram em Toledo, onde militou no PCB e no 

MDB.63 Faleceu em 1991, sendo homenageado pela inauguração do Centro Cultural “Oscar 

Silva”,64 local sede do Museu Histórico “Willy Barth” de Toledo e da biblioteca municipal. 

                                                
51 Ibidem. 
52 OS COMENTÁRIOS... Tribuna D’Oeste. Toledo/PR, ano II, n. 70, p. 2, 9 de fevereiro de 1977. 
53 HOMENAGENS A pioneiros resgatam a história. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 15, n. 3839, p. 

8, 30 de março de 1999. Cidade. 
54 SILVA. op. cit. p. 190. 
55 SOUZA. op. cit. p. 72. 
56 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO. op. cit. (1985). Prancha XLII. 
57 SILVA. op. cit. 
58 SILVA. op. cit. p. 211. 
59 SILVA. op. cit. pp. 301-302. 
60 O autor destaca que havia atuado na perseguição ao cangaço e Lampião, episódio que seria tema de 

um de seus futuros livros. In: SILVA. op. cit. (orelhas). 
61 Idem. p. 207. 
62 Idem. (orelhas). 
63 Idem. p. 302 e orelhas. 
64 SANTOS, Reginaldo Aparecido dos. Narrativas urbanas: cidade, fotografia e memória, Toledo-

PR (1950-1980). Marechal Cândido Rondon/PR: Unioeste, 2010. (Dissertação de Mestrado em 
História, Poder e Práticas Sociais). p. 116. 
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Atuava também como “autodidata”65 no campo da literatura e publicava seus livros 

com recursos próprios.66 Em Toledo e sua história, notamos que ele era dotado de certa 

maestria no uso das palavras e das construções verbais, o que confere aos escritos dele um 

tom literário, belo e rebuscado. Segundo Tadeu Rocha, autor do prefácio da primeira edição 

de seu livro Fruta de Palma,67 que reúne contos nordestinos, Oscar Silva foi integrante de 

um movimento designado por Rocha de “regionalismo literário” de Alagoas, ocorrido após o 

fim do Estado Novo.68 Nessa experiência, tomou contato com os movimentos culturais que 

procuravam reforçar os sentidos de “Nordeste” e projetar imagens sobre aquela região. 

Possivelmente essa experiência influenciou o caráter regionalista que o autor imprimiu à sua 

história de Toledo, como veremos adiante. 

Percebemos que Silva iniciou seus trabalhos, com as memórias públicas de Toledo, na 

imprensa, principalmente em revistas como Geração em revista69 e Recado,70 que 

compilavam dados históricos e contemporâneos do município em textos relativamente curtos. 

Suas versões sobre o local ganharam corpo com a organização de uma obra alusiva aos 25 

                                                
65 SILVA. op. cit. (orelhas). 
66 Ibidem. 
67 SILVA, Oscar. Fruta de Palma: crônicas nordestinas. 2. ed. Cascavel/PR: Assoeste, 1990. 
68 ROCHA, Tadeu. Prefácio à 1ª Edição. In: Idem. pp. 18-19. 
69 Geração em Revista foi lançada pelo jornal Nova Geração, em circulação em Toledo na década de 

1970, o qual referenciaremos ainda neste capítulo. Uma edição dessa revista, de 1974, apresenta em 
sua direção Koiti Iketa e Nelton Miguel Friedrich (que sabemos também ser proprietário do jornal e 
da revista), além de Oscar Silva como redator-chefe. Essa edição também trata dos municípios de 
Toledo, Marechal Cândido Rondon e Palotina, com destaque para o primeiro. Sua estrutura é 
composta por sínteses sobre esses locais e apresenta determinados marcos do que seria seu 
“progresso”. Era, portanto, uma publicação que trazia matérias com análises e apanhados sobre o 
município e a região, bem como apresentava sínteses memorialísticas. In: Geração em revista. 
Toledo/PR, ano I, n. 2, p. 1, s/d [1974]. 

70 A Revista Recado foi criada na década de 1970, pela equipe do jornal A voz do Oeste, que circulou 
entre as décadas de 1960 e 1970 em Toledo, o qual trabalharemos melhor no quarto capítulo. A 
revista, por sua vez, esteve em circulação irregular entre 1974 e 1984, sendo que sua publicação se 
deu em duas fases distintas. A primeira tinha como diretor-redator-chefe Nícia T. de A. Alves e 
integrantes da equipe daquele jornal no período em que pertencia ao grupo de Haroldo Hamilton, 
seu segundo proprietário. Era uma revista de circulação trimestral, cuja tiragem não consta em seu 
expediente, embora possamos perceber seu vulto através do número de páginas que chegou a 
possuir, superior a 30. A segunda fase foi publicada na década de 1980, sob a direção de Ernesto A. 
Boettcher e redação de Oscar Silva. Como colaboradores, apresentava Pitágoras da Silva Barros e 
Edílio Ferreira, dos quais trataremos adiante, neste trabalho. Em ambos os momentos de publicação, 
a pauta era composta por temas que colocavam em foco o município e a região, com destaque para 
os apanhados memorialistas, de maneira semelhante à Geração em Revista. In: SILVA et. al. op. 
cit. p. 386; Recado. Toledo/PR, ano I, nº 1, s/p., 14 de dezembro de 1973. Expediente; Recado. 
Toledo/PR, ano I, nº 1, s/p., 14 de dezembro de 1973; Recado. Toledo/PR, ano I, nº 3, 25 de julho 
de 1974 e EXPEDIENTE. Recado. Toledo/PR, ano XII, n. 7, p. 04, 07 de julho de 1984. 
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anos do legislativo municipal, com a escrita daquelas produzidas no “Projeto História” e, 

posteriormente, com a publicação de Toledo Existe,71 uma coletânea de matérias veiculadas 

na imprensa e no rádio, meios onde adquiriu grande visibilidade.   

 Ao longo das atividades do “Projeto História”, entretanto, houve mudanças na 

composição da equipe. Niederauer pediu desligamento72 dos trabalhos mais diretos de 

pesquisa e redação que realizava na companhia de Silva, passando a efetuar apenas a revisão 

do texto final com Kuhn.73 De acordo com Reginaldo Aparecido dos Santos, foi a partir da 

saída de Niederauer que Oscar Silva passou a coordenar o “Projeto História”.74 Por outro 

lado, ingressou como datilógrafa75 no projeto Vera Lúcia Nichetti, licenciada em Filosofia 

pela FACITOL (Faculdade de Ciências Humanas Arnaldo Busato de Toledo) – 

posteriormente transformada em Campus da Unioeste – e também Clori Fernandes Maciel e 

Rubens Bragagnollo, que auxiliaram na redação de Toledo e sua história, assinando-o como 

coautores.  

Maciel, natural de Concórdia, estado de Santa Catarina,76 trabalhou na Coopagro,77 que 

por certo tempo foi símbolo da “agricultura moderna” de Toledo e da capacidade organizativa 

de seus agricultores, antes que entrasse em processo de falência. Nessa cooperativa, também 

atuou Oscar Silva,78 provavelmente seu contemporâneo de trabalho na empresa e na imprensa, 

pois encontramos seus nomes no expediente de uma edição de Geração em Revista, de 

1973.79 No período de redação do livro, Maciel era também acadêmica do curso de Ciências 

Econômicas,80 na FACITOL, e temos informações de que foi militante do movimento 

estudantil durante sua vida escolar. Atualmente reside na cidade de Uberlândia, estado de 

Minas Gerais.81  

                                                
71 SILVA. op. cit. 
72 SANTOS. op. cit. p. 117. (Nota de rodapé). 
73 GRONDIN, Marcelo. O alvorecer de Toledo: na colonização do oeste do Paraná (1946-1949). 

Marechal Cândido Rondon/PR: Germânica, 2007. p. 246 
74 SANTOS. op. cit. p. 117. (Nota de rodapé). 
75 SILVA et. al. op. cit. p. 496. 
76 Ibidem. 
77 Informações obtidas com Lourdes Maria de Souza Barbieri, diretora do Museu Histórico “Willy 

Barth” de Toledo.  
78 SILVA. op. cit. p. 190. 
79 Geração em revista. Toledo/PR, ano I, n. 1, p. 1, 14 de dezembro de 1973. Expediente. 
80 SILVA et. al. op. cit. p. 496. 
81 Informações obtidas com Neiva, irmã de Clori Fernandes Maciel, em Toledo-PR. 
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Bragagnollo, por sua vez, era natural de Iporã, estado do Paraná,82 trabalhou no Museu 

Histórico “Willy Barth” de Toledo83 e em 2003 era secretário municipal de meio ambiente,84 

durante a gestão de Derli Donin do PPB (Partido Progressista Brasileiro).85 Também foi 

vereador pelo PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) entre 1997 e 200486 e 

presidente da câmara de vereadores entre 1999 e 2000.87 Formado em Filosofia pela 

FACITOL,88 em novembro de 2011 ocupava o cargo de diretor do Colégio Estadual Jardim 

Porto Alegre, em Toledo, para o qual disputava reeleição.89  

A ampliação da equipe do “Projeto História” possivelmente ocorreu em virtude das 

reclamações de Silva, que afirmava existir um trabalho muito grande para ser realizado por 

poucas pessoas.90 A conversão de certos integrantes do projeto em revisores, por outro lado, 

indica que ocorreram tensões e dissensões durante a realização dos trabalhos. De qualquer 

forma, observarmos como as atividades do projeto foram desenvolvidas por pessoas do 

próprio município, com a participação de letrados, memorialistas, acadêmicos e egressos da 

faculdade local. 

Notamos também que o “Projeto História” se articulava com um conjunto mais amplo 

de políticas culturais, voltadas ao trabalho com memórias e desenvolvidas por aquela gestão 

municipal. Entre elas, a abertura do Museu Histórico “Willy Barth” de Toledo, cujo acervo, 

formado no mesmo período em que se desenvolviam os trabalhos do “Projeto História”, 

incluiu um arquivo com documentos sobre a “colonização” de Toledo e um conjunto de 

entrevistas produzidas com pessoas consideradas “pioneiras” e/ou relacionadas de alguma 

forma aos processos “colonizatórios”. Esses materiais serviram de fonte de pesquisa para os 

autores de Toledo e sua história, juntamente com os demais que a equipe do “Projeto 

                                                
82 SILVA et. al. op. cit. p. 496. 
83 GRONDIN. op. cit. p. 246. 
84 PRAÇA VIRA recanto de desocupados. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 20, n. 3122, p. 3, 23 de 

julho de 2003. Cidade.  
85 CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO. op. cit. p. 10. 
86 Idem. pp. 7-8.  
87 Idem. p. 16. 
88 Depreendemos tal informação ao acessar o currículo de Rubens Bragagnollo na “Plataforma Lattes”: 

CONSELHO NACIONAL DE PESQUISA. Rubens Bragagnollo. Disponível em: 
<http://lattes.cnpq.br/ 9350763371056568>. Acesso em 15 de agosto de 2012. 

89 Informações obtidas com a equipe do Museu Histórico “Willy Barth” de Toledo e na secretaria da 
referida escola. 

90 PROJETO HISTÓRIA. op. cit. s/p.  
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História” já dispunha, uma vez que existia um intercâmbio entre os diferentes projetos 

culturais, relacionados ao trabalho com as memórias locais, naquele período.91  

 Dentro do conjunto de trabalhos publicados pelo “Projeto História”, notamos que as 

cartilhas e demais fascículos serviram para atender as necessidades mais urgentes da 

população e dos professores. Também entendemos que configuravam uma resposta à 

sociedade, a fim de indicar que a equipe estava prosseguindo com os trabalhos. Toledo e sua 

história, no espectro de livros publicados nesse período, possuiu particularidades, pois foi 

produzida para ser uma obra final, assim os dados levantados ao longo do projeto foram 

reunidos em um único livro, os assuntos aprofundados e a escrita lapidada.92 

 A publicação desse livro se deu através da prefeitura municipal, que assinou como 

editora da obra. Percebemos através dos textos preliminares da publicação, escritos por 

autoridades locais, que existia um clima festivo, de celebração da gestão municipal “Toledo: 

Comunidade no Poder” que findaria em 1988, ano da publicação. Nesses textos, são diversas 

as referências elogiosas a essa administração, entendida como um marco de um novo tempo, 

democrático e participativo. Possivelmente, a obra veio a público por volta de 14 de 

dezembro, data em que se comemora a emancipação da cidade, como forma de celebrar 

também o fechamento dessa gestão que elegeu um sucessor para o mandato seguinte. 

 Foi nesse ambiente que Corazza Neto escreveu a “Palavra Inicial” de Toledo e sua 

história, texto em que escreveu sobre o projeto e sobre a publicação, juntamente com as 

demais obras produzidas em seu governo, como a condição para os cidadãos participarem na 

gestão municipal. O local, segundo o prefeito na época, possuía “...um passado generoso e 

profícuo, de lutas e conquistas, daqueles que nos precederam na constituição da história de 

Toledo”.93 Nesses tons, apresentava de modo grandiloquente a história do município, como 

parte do clima festivo do encerramento de sua gestão. Além disso, destacava outras razões 

para a iniciativa de publicar um livro sobre o assunto, pois: 

 
Com a implantação do Projeto História, a Prefeitura Municipal demonstrou 
seu interesse em não deixar apagar as imagens e o trabalho deste passado. 
Foram anos de pesquisa e esforço desta equipe. O resultado está aqui e 
servirá para que nossos filhos e netos tenham em suas mãos a nossa história, 
a história dos pioneiros, e para que possam seguir construindo e preservando 
a grandeza desta terra.94 

                                                
91 SANTOS. op. cit. p. 106.  
92 Algumas dessas informações são encontradas em: PROJETO HISTÓRIA. op. cit. s/p.   
93 CORAZZA NETO, Albino. Palavra Inicial. In: SILVA et. al. op. cit. p. 9. 
94 Ibidem. 
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 Corazza Neto entendia a “colonização” como sinônimo de história local na condição de 

conjunto expressivo de lutas e vitórias, digno de servir de inspiração para as gerações 

vindouras. Essa compreensão era corrente nas memórias públicas da cidade, mesmo antes da 

escrita do livro, o que nos permite inferir que o objetivo daquela gestão, ao criar o “Projeto 

História”, não era o de realizar novas interpretações sobre esse passado, mas de fortalecer 

aquelas já correntes no local, mantendo-as no ambiente público. Na passagem citada 

anteriormente, o então prefeito também destacou o temor de que essas memórias se 

perdessem, através do desaparecimento de suas referências e apresentou a publicação como 

uma iniciativa realizada com o intuito de combater o esquecimento. Através desse 

movimento, tentava retirar a obra do campo das disputas sociais e políticas e procurava isolar 

a “memória” em um compartimento estanque. Tal movimento se torna ainda mais notável, ao 

considerarmos os argumentos expostos na “Apresentação” desta tese, em que questionamos a 

possibilidade imanente de desaparecimento das memórias da “colonização” e do 

“pioneirismo” na cidade, na década de 1980. 

Sobre o ambiente que cercou o lançamento do livro, também é importante observarmos 

os escritos de Edílio Ferreira na abertura da obra. Este, que foi amigo de Oscar Silva, teve 

atuação destacada na imprensa,95 em diversas gestões públicas de Toledo – entre elas a de 

                                                
95 Encontramos o nome de Edílio Ferreira como diretor geral e redator do jornal Nova Geração, em 

1977, em que também atuou Oscar Silva. Já o jornal Nova Geração foi uma fusão de outros dois 
jornais da cidade, o Tribuna do Comércio e O atecano. De acordo com Toledo e sua história, o 
primeiro jornal era produzido pela ACIT, enquanto o segundo pela ATEC (Associação Toledana de 
Estudantes em Curitiba). Segundo o autor, ambos tinham circulação mensal. Nova Geração 
circulou semanalmente entre os anos de 1973 e 1978, e tinha como redator chefe Oscar Silva e 
Nelton Friedrich como diretor proprietário, ambos com vínculos com a antiga Tribuna do 
Comércio. Em 1977, constava como diretor geral Edílio Ferreira. Em termos técnicos, os 
produtores do jornal afirmavam ter preocupações com a qualidade de impressão e diagramação, 
além de constatarmos que existiram períodos em que foi impresso em Curitiba, juntamente com a 
revista Geração em Revista. Podemos afirmar que Nova Geração possuiu dois momentos: um 
primeiro em que sua pauta era composta por muitas matérias locais e regionais, com a 
particularidade de haver grande interesse nas relações dessas dimensões com o governo estadual e 
outro verificado em 1978, quando o jornal apresentava uma pauta diferenciada e, no editorial de 5 
de setembro daquele ano, foram apontadas questões que orientariam seu perfil, após ter ficado um 
tempo fora de circulação. Nesse momento, o veículo de informação se engajou no processo de 
abertura política do regime militar e efetuava críticas à ditadura, além de dar visibilidade ao MDB e 
a lutas, como a “anistia”. Sem abandonar por completo as notícias locais e regionais, a pauta desse 
jornal passou a ser composta por matérias sobre o Brasil e a América Latina e, dessa maneira, 
conferia-lhes amplo destaque. Essa mudança também pode ser associada ao fato de Edílio Ferreira 
estar na direção-geral, embora Friedrich ainda integrasse o quadro de colaboradores do jornal. In: 
NOSSA GERAÇÃO: Expediente. Nova Geração. Toledo/PR, n. 149, p. 2, 23 de setembro de 1978; 
UM NOVO jornal. Nova Geração. Toledo/PR, ano 4, nº 144, p. 2, 2 de dezembro de 1977. 
Editorial; NOVA GERAÇÃO muda impressão. Nova Geração. Toledo/PR, ano II, nº 49, p. 2, 19 de 
julho de 1974. Editorial; COM MAIS ânimo. Com mais coragem. Nova Geração. Toledo/PR, n. 
148, p. 2, 5 de setembro de 1978. Editorial e SILVA et. al. op. cit. p. 386. 



 

 

63

Corazza Neto96 – nas áreas de educação e cultura como professor em diversas escolas da 

cidade97 e como diretor do Conselho Municipal de Cultura,98 bem como idealizador da “Casa 

da Cultura” da cidade. 99 Além disso, era militante de esquerda, filiado ao PCB,100 partido em 

que figurava como um de seus grandes nomes. Ferreira também situava entusiasticamente a 

obra em torno das realizações da gestão municipal, colocando-a como símbolo de um novo 

tempo democrático. Conforme destacava sobre o livro: 

 
Estas páginas traçam o perfil de nossa História. Daqui para a frente, a partir 
do governo democrático de Albino Corazza Neto, outras páginas virão, para 
registrar novos tempos, onde os trabalhadores – os verdadeiros construtores 
do mundo e da História – serão os grandes heróis, numa sociedade justa, 
fraterna e feliz.101 
 

 O autor observa o período como o prelúdio de um novo tempo, em que o socialismo, 

construído a partir da democracia, traria uma nova sociedade na qual os trabalhadores seriam 

reconhecidos como sujeitos. Ferreira apresentava, portanto, ideais muito diferentes daqueles 

usualmente difundidos através da literatura memorialística local que acabou por se distanciar 

das tendências políticas de esquerda. Em sua visão de futuro estaria na construção de uma 

sociedade socialista e, nela, caberia o enredo de uma história triunfante, em que os 

trabalhadores seriam os “heróis”. Dessa forma, compartilhava da proposta de uma história 

celebrativa, mas chamava a atenção para a necessidade de se observar outros aspectos que 

poderiam impelir o leitor à ação, como o ato de comemorar a democracia no presente, como 

caminho para se construir o socialismo no futuro.  

Convém observar que ambos os textos, de Corazza Neto e Ferreira, a despeito de suas 

tendências políticas diferenciadas (porém, em aliança naquele governo municipal), foram 

escritos por pessoas que integravam o “bloco de poder” local, mas haviam chegado à cidade 

após o período considerado “pioneiro”. Desse modo, eles assumiram essas memórias como o 

                                                
96 Ferreira foi apontado em Toledo e sua história como diretor da “Assessoria Técnico-Legislativa”, 

cuja função era auxiliar na elaboração de projetos inovadores de gestão do município. Portanto, 
ocupava um cargo estratégico na municipalidade. In: SILVA et. al. op. cit. p. 364.  

97 SILVA. op. cit. pp. 221-222 e 237-238. 
98 FERREIRA, Edílio. Sem título. In: NIEDERAUER. op. cit. (2004). s/p. 
99 A ideia de construir a “Casa da Cultura” teria surgido na gestão de Wilson Carlos Kuhn, quando 

Ferreira participou de um evento na área de educação no Rio de Janeiro, em 1973, oportunidade em 
que tomou contato com o projeto da casa da cultura de Joinville (estado de Santa Catarina). In: EM 
CENA: a cultura Toledana. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 1, n. 1, p. 6, 20 de maio de 1984.  

100 FERREIRA, Edílio. Prefácio: Toledo é unanimidade. In: SILVA. op. cit. p. 11. 
101 FERREIRA, Edílio. Toledo e sua história. In: SILVA et. al. op. cit. p. 14. 
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enredo explicativo do passado local, não propriamente por terem participado daqueles 

processos, mas por verem tais versões como “lições” que serviriam para orientar o presente e 

auxiliar na concretização de projetos para o futuro. Tais recordações, portanto, excederam os 

limites do grupo “pioneiro” da cidade e foram compartilhados por outros moradores, para os 

quais fizeram sentido da mesma forma.  

 Os elementos presentes nos textos de Corazza Neto e Ferreira são indicativos de um 

conjunto de ideais e valores que permeiam toda a obra Toledo e sua história, em que também 

encontramos um enredo que prima pela exaltação do passado local, a despeito de perspectivas 

de futuro diversas dos diferentes integrantes do “Projeto História”.  

O livro estrutura-se em quatro partes, intituladas “pré-colonização”, “colonização”, 

“emancipação” e “evolução”. A última delas configura-se a mais extensa e reune informações 

sobre o município após sua emancipação. Como podemos notar, a “colonização” era o marco 

principal dessa cronologia e organizava o tempo trabalhado pela obra.  

Com exceção de Silva, os demais autores assinaram o primeiro nome ao fim de cada um 

dos capítulos, indicando a autoria dos mesmos, mas podemos perceber o caráter coletivo da 

produção, que contou com corpo de revisores, cujas marcas podem ser sentidas na redação, a 

despeito da presença do estilo narrativo de cada um dos autores. Por conta disso, encontramos 

no interior de um mesmo texto perspectivas alternativas e até mesmo opostas. Isso nos levou a 

optar por tratar a obra de forma despersonalizada, a fim de reforçar esse caráter não 

puramente individual de sua produção. 

 Quanto aos temas trabalhados, notamos que o livro representou o produto final de um 

diálogo cujo foco foram as versões do passado que já circulavam na cidade, principalmente 

em outros formatos, como a imprensa e a oralidade. A partir desse diálogo, foram 

selecionadas algumas versões para serem trabalhadas na obra e difundidas no espaço público, 

o que resultou na incorporação de muitas noções correntes acerca do passado local e regional.  

 O trabalho, porém, não se deu de forma tranquila, pois, se por um lado existia um 

consenso na sociedade local de que a “colonização” era o grande momento da história do 

lugar, existia também uma série de disputas em torno desse passado no interior do grupo que 

se identificava como “pioneiro” da cidade, algumas delas referentes aos moradores vindos 

durante as diferentes gestões da Maripá.  

 Como veremos melhor nos próximos capítulos, inicialmente o empreendimento passou 

por sérios problemas financeiros e, paralelamente, ocorreram conflitos entre os sócios, 

culminando na substituição do primeiro diretor local da “colonizadora”, Alfredo Paschoal 

Ruaro, entre os anos de 1949 e 1950. Em torno da segunda gestão local da Maripá, se formou 
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um forte grupo político na cidade, no qual foram reunidos os dirigentes e altos funcionários 

(de escritório, principalmente) da “colonizadora” e das demais empresas a ela ligadas e que 

vieram nessa nova fase do empreendimento. Nesse período despontou Willy Barth, o novo 

diretor local, como ícone da “colonização” e de um grupo político local que, após a 

emancipação, se organizou em torno de partidos como o PL (Partido Libertador), PTB 

(Partido Trabalhista Brasileiro) e PSD (Partido Social Democrático).  

Foi o grupo ligado à segunda gestão local da Maripá que, além de fornecer os primeiros 

quadros políticos para a municipalidade, atuou no processo de emancipação de Toledo, em 

cujos primeiros anos a prefeitura municipal pode ser considerada uma extensão daquela 

companhia. Como parte das estratégias de construção de hegemonia no lugar, esse grupo 

produziu memórias sobre o processo de “colonização”, acarretando conflitos com aqueles 

vindos para o lugar ainda sob a primeira gestão da empresa, pois muitos compreenderam que 

suas trajetórias e seu trabalho ficaram obscurecidos, em virtude da difusão de imagens sobre 

as realizações da segunda gestão. No entanto, esses foram apenas alguns dos embates no 

interior das memórias públicas de Toledo a que outros tantos viriam a se juntar, como 

veremos principalmente no terceiro capítulo.  

O caráter tenso que cercava as memórias públicas da cidade foi apontado por Oscar 

Silva, em 1991, quando o “Projeto História” já havia terminado e ele, por iniciativa própria, 

publicou Toledo existe: resposta a Câmara Cascudo.102 A referência a este intelectual se deve 

às relações por correspondência de ambos. Em uma delas, Câmara Cascudo indaga Silva: 

“P.S. Toledo existe mesmo? Ou é invenção sururu? Mande um postal, para desenganar-me 

...”.103 Como resposta, este publicou uma série de cartas abertas – posteriormente reunidas no 

livro – na imprensa local, juntamente com outros textos de sua autoria, compostos por artigos 

veiculados em jornais e transcrições de suas falas em programas de rádio, realizados entre as 

décadas de 1960 e 1980. Nesses materiais, tematiza o município e o coloca sempre sob uma 

aura de transformação, com ênfase principalmente nos aspectos políticos, econômicos e 

sociais.  

 Importante, no entanto, é observarmos a forma como o autor caracterizou suas tentativas 

de escrever sínteses históricas locais, em uma de suas cartas dirigidas a Câmara Cascudo, em 

que afirma ter desistido de escrever uma síntese memorialística, quando discute tal tema com 

o outro missivista: 

                                                
102 SILVA. op. cit. 
103 Idem. p. 19. (Grifos no original). 
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Mudei de idéia, meu caro. Não vou tentar nenhum resumo histórico de 
Toledo. Para quê? Chega de narrativa bombástica, a empanturrar o leitor, 
cada narrador puxando brasas para sua sardinha política, filosófica ou 
religiosa, ao mesmo tempo em que prima pelo não esclarecimento dos fatos 
que constituem ou constituíram a vida do povo. E você não é desses. Você, 
Câmara Cascudo, é dos que querem a naturalidade do chão-chão, terra-
terra.104 
 

 O autor efetuava uma crítica ácida à narração de memórias em Toledo, qualificadas 

como tentativas de direcionamento, despreocupadas com os “fatos” e, em sua interpretação, 

indignas de Câmara Cascudo. Dessa maneira, rejeita as formas como se lidava com o passado 

em Toledo e, na sequencia do texto, escreve uma história mais pautada no econômico, em que 

toma como enredo a suinocultura, a fim de explicar historicamente o local. Com esse recurso, 

procurou mostrar como os diferentes personagens e episódios, tão presentes nas recordações 

do lugar, eram coisas menores, diante do primado da economia. 

 A passagem revela, portanto, o clima de disputas criado na cidade em torno das 

memórias da “colonização” e evidencia que o ambiente público tornava-se arena para 

conflitos entre as diferentes versões do passado do lugar. Assim, o que Silva entendia como 

algo “tendencioso” – a tentativa de cada um de “puxar brasas para sua sardinha” – pode ser 

interpretado como um indício desse campo de disputas formado em torno das memórias da 

cidade, mesmo no interior daquelas versões que se tornaram hegemônicas. Os componentes 

políticos, filosóficos e religiosos, são compreendidos nesta pesquisa como elementos que 

integravam essas disputas e que estavam ancorados nos valores e na cultura local. 

 Possivelmente a escolha de Silva para coordenar o “Projeto História” ocorreu não 

apenas por conta de sua habilidade com a escrita ou por sua proximidade com aquela gestão 

municipal, mas por não estar diretamente ligado às disputas que se travavam no interior das 

memórias da “colonização”. Afinal, chegara na cidade em 1963105 e não pertencia a nenhum 

dos grupos reconhecidos como “pioneiros” do lugar.  

 Tal escolha, entretanto, não foi isenta de críticas, justamente por Silva não ser 

considerado “pioneiro” da cidade, conforme ouvimos em nosso dia-a-dia na cidade. Assim, a 

falta de vivência dele no processo de “colonização” chegou a ser vista como uma 

característica desfavorável de seu trabalho. Além disso, Toledo e sua história foi alvo de 

                                                
104 Idem. p. 29. 
105 Idem. p. 307. 
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críticas, por conta de sua íntima relação com a gestão “Toledo: Comunidade no Poder”, 

descrita pelos autores como um grande marco na “história local”. 

 Talvez por conta dessas críticas, logo na introdução de Toledo Existe, encontramos algo 

que pode ser lido como uma resposta de Silva aos seus opositores, quando ele destaca os 

livros que escreveu ou ajudou a escrever sobre a cidade, como vemos no trecho seguinte:  

 
Modéstia à parte, não nos parece pequena a nossa contribuição de cinco 
obras sobre o Município. Além de nós, outros aqui viveram, ordenharam a 
terra, tinham capacidade de escrever e nada publicaram. Pouco ou quase 
nada se escreveu e publicou sobre Toledo, sua história, sua gente e seus 
costumes.106 
 

 O autor apresenta sua produção bibliográfica como uma contribuição prestada a Toledo 

e, em alguns aspectos, parece sugerir que todos seus escritos resultaram de iniciativas pessoais 

(e individuais), uma vez que relega ao silêncio os projetos do governo municipal em que 

trabalhou, bem como o caráter coletivo de Toledo e sua história. Todavia, tal aspecto se 

articula com uma argumentação que contrapõe suas ações àquelas dos que “nada” teriam 

escrito, ao destacar o que seria a inércia de seus opositores e, assim, desqualificá-los. Dessa 

forma, refuta as críticas recebidas com o argumento de que nada melhor teria sido produzido 

sobre o passado local. Por outro lado, podemos entender que tais críticas foram produzidas 

por aqueles que não se sentiram satisfeitos com os resultados do “Projeto História”.  

 Todo esse campo de tensões, porém, não aparece claramente nesse livro, pois o texto 

limita-se a construir uma narrativa linear, que induz a aceitar suas formulações como a única 

possibilidade de se compreender o passado local. Entendemos que esse recurso, por sua vez, 

teve como objetivo por fim a tais disputas sem ter que nomeá-las. Entretanto, as tensões 

permeiam toda a narrativa escrita pela equipe que redigiu Toledo e sua história, uma vez que 

percebemos sua preocupação em responder às questões levantadas nessas memórias e 

equacionar determinados pontos de inflexão. Tudo isso se articula, ainda, com uma narrativa 

que inscreve no passado, as perspectivas de futuro defendidas na obra.  

 Existia, portanto, um fator que impeliu os autores a estudar o passado local, assim, a 

retomada de diferentes temas na obra se deu a partir da busca de algo que eles consideravam 

de extrema importância. Trata-se de uma “comunidade perdida” que teria existido no passado 

do lugar, principalmente no período da “colonização”, e que teria sido abandonada pelos 

moradores locais, no transcorrer do tempo.  

                                                
106 Idem. p. 15. 
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 Sobre a noção de “comunidade”, Raphael Samuel, ao tratar da “história local” na 

Inglaterra, já alertava sobre quão ilusória tal concepção poderia ser, porque pressupunha 

harmonia social em realidades prenhes de conflitos.107 Semelhante perspectiva sobre o 

passado local foi projetada pela gestão “Toledo: Comunidade no poder” e foi incorporada em 

Toledo e sua história, pois, como foi visto, “reavivar”, na década de 1980, os ideais 

“comunitários” era um projeto do governo municipal, em busca de fomentar o crescimento 

econômico e diminuir a desigualdade social. Tais valores “comunitários” serviam como 

argumento para a promoção da justiça social e para a abertura de canais para participação 

“democrática” da população na gestão pública,108 propostas que sedimentavam a coalização 

político-partidária que dirigia aquele governo municipal e garantiam o apoio de setores 

ligados ao PCB. 

 Dentre as muitas experiências do passado local, a “colonização” que fora 

operacionalizada pela Maripá foi considerada o melhor “exemplo” de “comunidade perdida” 

que os autores buscaram. Isso se deu, possivelmente por se tratar de um empreendimento 

cercado de ideais e memórias positivas, como “planejamento” e “eficiência”, cuja organização 

teria resultado em uma cidade “próspera”, graças à atuação de seus “líderes”. A empresa 

“colonizadora” e seu empreendimento seria algo que se aproximava, de alguma forma, à 

estrutura do governo municipal, instância que, no presente, seria responsável por dar 

continuidade aos valores daquele passado, além de “reavivá-los” na população local.  

 Isso não significa que outros processos ou mesmo empreendimentos “colonizatórios” 

não tenham sido tratados em Toledo e sua história, entretanto a visibilidade deles foi 

obscurecida pelo da Maripá, cujo projeto serviu, inclusive, de parâmetro e de orientação para 

a construção da narrativa do livro, bem como critério para a descrição de sujeitos e 

interpretações do passado local. 

 

 

II 

 

 Nos textos que compõem a obra, determinados personagens do período “colonizatório” 

foram destacados como “líderes” que teriam guiado a “comunidade” local nos primeiros 

                                                
107 SAMUEL, Raphael. História local e história oral. Revista Brasileira de História. São Paulo, 

ANPUH, v. 9, n.º 19, pp. 219-243, set. 89/fev. 90. p. 228. 
108 FERREIRA, Edílio. Papo final: um tempo novo para Toledo. Recado. Toledo/PR, ano XII, n. 7, 07 

de julho de 1984. p. 46.  
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tempos. Em torno deles, foram construídas memórias que diluíam as hierarquias sociais e os 

colocavam como aqueles ajudaram a população local a seguir no caminho “correto”, em 

direção ao “progresso”. Foi assim que em Toledo e sua história houve uma tríade de 

“lideranças”: os dois diretores locais da Maripá e o primeiro pároco, cujas trajetórias e ações 

são detalhadas no esforço de torná-los protagonistas memoráveis, diferentemente da maioria 

que emergia no texto de maneira secundária, muitas vezes, a partir de referências coletivas e 

não como pessoas de “carne e osso”.  

O primeiro integrante dessa tríade, Alfredo Paschoal Ruaro, foi diretor local da Maripá 

no início dos trabalhos na região e é acusado de não ter mantido residência fixa na “colônia” 

além de encontrar-se envolto em uma série de controvérsias acerca do seu questionado caráter 

de “fundador” de Toledo. Muitos desses embates tornaram-se conhecidos na cidade através da 

imprensa e de obras memorialísticas, nos anos posteriores à publicação de Toledo e sua 

história, como veremos no terceiro capítulo, e rondam a obra, cujos autores procuraram 

responder a certos questionamentos através da construção de uma imagem mítica de Ruaro.  

Para esse personagem, foi reservado um item no capítulo “Pioneirismo” exclusivamente 

para discutir sua trajetória e suas ações à frente daquela empresa. Esse texto, intitulado de 

“Ruaro, o bandeirante”,109 foi emblemático pelo conteúdo e pela perspectiva que caracterizou 

o trabalho do primeiro diretor local como uma epopeia de enfrentamento de adversidades na 

floresta. Conforme se destacou, Alfredo Ruaro era comerciante em Farroupilha (estado do Rio 

Grande do Sul) e atuou como corretor de terras em colonizações efetuadas no estado de Santa 

Catarina, temas evocados para defini-lo como quem tinha experiência nesse tipo de negócio. 

Juntamente com o rico comerciante de madeiras curitibano, Alberto Dalcanale, teria tomado 

conhecimento das pretensões de um grupo anglo-platino, chamado de Compañia de Maderas 

del Alto Paraná, de vender uma propriedade no oeste paranaense.110  

Trata-se da “Fazenda Britânia” – um dos principais espaços que viriam a formar o 

município de Toledo, embora não fosse o único – onde aquele grupo explorou a extração de 

erva-mate, madeira e a produção de essências para perfumes, a partir de matérias-primas 

locais. Quando foi vendida para a Maripá, tais atividades encontravam-se desativadas, em 

virtude da crise que se abateu sobre o setor ervateiro do país, advinda principalmente com as 

leis protecionistas adotadas na Argentina – principal mercado consumidor do produto –111 e 

                                                
109 SILVA et. al. op. cit. pp. 62-63. 
110 Idem. pp. 54-55. 
111 De acordo com Ruy Christovam Wachowicz, essas leis começaram a ser adotadas desde o início do 

século XX e nas décadas de 1930 e 1940 teriam tornado insustentável a produção ervateira do oeste 
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da Segunda Guerra Mundial que fez com que a produção de essências para perfumes perdesse 

seu principal mercado consumidor, a Europa.112 Ruaro e Dalcanale realizaram o negócio que 

exigiu recursos vultosos e, por isso, formaram uma sociedade anônima, a Maripá.113 

Posteriormente, também formaram a empresa Pinho e Terras Ltda., voltada à colonização de 

outras áreas da região e do estado.114  

Considera-se, como início dos trabalhos da Maripá na região, o envio de expedição de 

trabalhadores oriundos do Rio Grande do Sul, em 1946. As atividades desenvolvidas nos 

primeiros anos da “colônia”, destinavam-se à construção de infraestrutura (abertura de 

picadas e estradas, principalmente), início da extração de madeira e o desenvolvimento de 

atividades agrícolas. Esse momento inicial do projeto foi bastante tenso, pois a empresa 

possuía pouco capital para investir no local, uma vez que os recursos que haviam sido 

reunidos na sua formação foram quase totalmente gastos na aquisição da Fazenda Britânia.115 

A área propícia à extração de pinheiros também era menor que o inicialmente imaginado, o 

que acarretou a queda dos lucros.116 A extinção do Território Federal do Iguaçu também 

frustrou o projeto de construção de uma estrada que ligaria Toledo a Guaíra, local cujo porto 

era o ponto final de uma linha de navegação fluvial e tráfego ferroviário que a ligava a São 

Paulo.117  

As más condições de trabalho oferecidas pela empresa, a escassez de alimentos,118 as 

dificuldades oferecidas pela mata e seus animais selvagens também resultaram no abandono 

do local pela grande maioria dos trabalhadores que atuavam junto a Maripá. Muitos deles se 

                                                                                                                                                   
do Paraná. In: WACHOWICZ, Ruy Christowam. Obrageros, mensus e colonos: História do oeste 
paranaense. Curitiba: Ed. Vicentina, 1982. pp. 156-159. 

112 SCHMIDT, Róbi Jair. Cenas da constituição de um mito político: memórias de Willy Barth. 
Cascavel/PR: Edunioeste, 2001. p. 21 e FREITAG, Liliane da Costa. Fronteiras perigosas: 
migração e brasilidade no extremo-oeste paranaense (1937-1954). Cascavel/PR: Edunioeste, 2001. 
pp. 64-65. (Conteúdo das páginas e de nota de rodapé da página 64). Também encontramos 
referências que apresentam as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro como mercados consumidores 
desses produtos. In: NIEDERAUER. op. cit. (2004). p. 37. 

113 SILVA et. al. op. cit. pp. 54-59. 
114 GRONDIN. op. cit. pp. 219-220 e 240. 
115 NIEDERAUER. op. cit. (2004). pp. 60-61. 
116 Idem. p. 53. 
117 Essa estrada era uma reivindicação dos sócios da Maripá ao governo do Território Federal do 

Iguaçu e, em 1946, já se vislumbrava sua construção. In: GRONDIN. op. cit. p. 115. 
118 GRONDIN. op. cit. p. 114. (O autor cita carta de Alfredo P. Ruaro ao sócio curitibano Alberto 

Dalcanale) e NIEDERAUER. op. cit. (2004). pp. 67, 84-86. 



 

 

71

dirigiram para o norte do estado a fim de trabalhar na construção de uma ferrovia119 ou 

voltavam para o Rio Grande do Sul, onde espalhavam notícias sobre suas experiências 

negativas na região,120 o que teria dificultado o aparecimento de novos trabalhadores ou 

mesmo compradores de terras.121  

Toledo e sua história, por sua vez, apresentava Ruaro como homem diligente e 

brilhante, graças ao qual o início do empreendimento teria sido possível. A construção dessas 

memórias positivas não visavam apenas à valorização de suas ações em meio aos problemas e 

dificuldades vividas naquele momento, mas possivelmente decorriam de sua relação com os 

trabalhadores a serviço da Maripá: 

 
Durante as duas primeiras expedições foram postas à prova as suas 
qualidades de liderança e comando, destacando-se-lhe a grandiosa força de 
vontade, paciência e habilidade que coroariam de êxito o seu pioneirismo até 
o início da colonização. 
Limitando o trabalho durante sua gestão quase só à abertura de estradas e 
clareiras, Alfredo Ruaro chegou a pensar na montagem de uma carpintaria 
para aproveitar os galhos das árvores e exportar madeira beneficiada para 
São Paulo. A idéia, porém, parece não ter ido adiante e ele se limitou a 

                                                
119 Idem. p. 93. O autor faz citação de uma carta do sócio da Maripá, Armando Müller, sobre uma 

viagem realizada em 1946 para a Fazenda Britânia. 
120 GRONDIN. op. cit. p. 217. 
121 Podemos pensar em outras hipóteses, ainda, para as dificuldades em encontrar compradores de 

terras, na década de 1940. Nesse período, potenciais clientes seriam os agricultores familiares 
gaúchos, das regiões onde viviam os sócios da Maripá que atuavam no comércio varejista. Nesses 
locais as terras estavam sendo fracionadas nos processos de herança – algo que veremos melhor no 
próximo capítulo – e era necessário adquirir áreas maiores em outros lugares, onde seu preço fosse 
mais baixo. Porém, sabemos que essas populações ainda encontravam projetos de colonização 
similares no oeste catarinense, dirigidos inclusive por sócios daquela mesma empresa. Também 
sabemos que nesse período existiam áreas disponíveis no sudoeste do Paraná, região mais próxima 
dos locais de origem desses agricultores, o que poderia tê-los desestimulado de seguir para lugares 
mais distantes, como a Fazenda Britânia. Outros potenciais compradores seriam aqueles vindos do 
nordeste e sudeste do Brasil, porém, nesse momento, essas pessoas encontravam terras nas regiões 
do norte e noroeste paranaense, não sendo necessário dirigir-se ao oeste. Essa região somente se 
tornaria um grande local de convergência para pessoas em busca de terras nas décadas de 1950 e 
1960. Essa hipótese tornou-se ainda mais forte, quando observamos os apontamentos de Valdir 
Gregory, segundo os quais somente a partir de 1956 ocorreria um grande movimento de migração 
de agricultores do Rio Grande do Sul rumo a outros estados, entre eles o Paraná. Sabemos que era 
naquele estado que a direção da Maripá esperava encontrar compradores de terras para seu 
empreendimento, principalmente no início do projeto. Por outro lado, com base em Santos e 
Niederauer, podemos afirmar que, naquele ano (1956), os negócios de vendas de terras da Maripá 
já estavam em franco declínio e, como nos aponta, ainda, o autor de Toledo no Paraná, as áreas 
remanescentes foram distribuídas entre os sócios, em 1958. Tais elementos nos indicam que as 
vendas de terras efetuadas pela Maripá ocorreram, em sua maioria, antes daquele grande fluxo 
migratório. A esse respeito ver: GREGORY, Valdir. Os eurobrasileiros e o espaço colonial: 
migrações no oeste do Paraná (1940-1970). Cascavel/PR: Edunioeste, 2002. pp. 54-55; 
NIEDERAUER. op. cit. (2004). p. 218; SANTOS. op. cit. pp. 22-23. 
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comandar seu exército de desbravadores, armados apenas de foice, machado 
e facão. 
Destemido, não recuava ante as dificuldades, que eram muitas e para todos. 
Como que desejando encorajar sua gente, nivelava-se com ela, morando ele 
próprio e o irmão Zulmiro em casinholas de madeira, ambos tomando banho 
no arroio, fazendo refeições em mesa tosca e iluminando a casa a candeeiro 
de querosene. E esse bandeirante era o diretor-chefe de uma empresa com, 
naquele tempo, um capital de Cr$ 16.000.0000,00. 
Foi esse homem que heroicamente se transformou no líder do pioneirismo da 
Maripá, de 1946 a 1950. Foi esse Alfredo Paschoal Ruaro o homem 
destinado a ser o fundador de Toledo.122  

   

 Como observamos, a obra constrói uma memória épica sobre a atuação de Alfredo 

Ruaro no princípio da “colônia”, figurando-o como “herói” do processo histórico local e, para 

isso, apresentava argumentos que pretendiam demonstrar sua habilidade administrativa, sua 

capacidade de liderança e de diligência, ao destacar que ele chegara a pensar no 

aproveitamento dos galhos das árvores, costumeiramente  descartados nesses processos.  

 Além disso, a obra também constrói uma memória que toma certas práticas, como o 

banho no rio ou morar em casas de madeira, como símbolos de uma pretensa sensibilidade 

social de Ruaro, na condição de quem se colocaria nas mesmas condições de seus 

empregados. É bem possível que essas práticas, interpretadas não como parte das condições 

do lugar e da época mas como sinais de sua “humildade”, aproximassem-no do ideal de 

“líder” nutrido por integrantes do “Projeto História”. Ruaro seria, então, a “liderança” que, a 

despeito de ocupar uma posição hierárquica “superior”, não se colocaria “acima” das demais 

pessoas. Tampouco deteria grandes capitais, como outros sócios da Maripá (entre eles, 

Dalcanale). As atividades desenvolvidas por Ruaro representam, nessa construção, mais um 

“ônus” do que um “privilégio”. É possível que, por conta disso, a obra tenha o tratado como 

“herói” e “fundador” de Toledo, em torno de quem foram construídas memórias triunfantes. 

 Em certos momentos, porém, a “heroicização” do primeiro diretor local da Maripá tem 

um propósito muito definido, ou seja, silenciar certas tensões ocorridas no processo histórico 

local, conforme pode ser observado no trecho sobre a mudança na direção local da empresa, 

em 1949:  

 
Por seu lado, vendo concluído o trabalho de pioneirismo, Alfredo Ruaro 
parecia sentir-se como peixe fora d’água e estava de malas arrumadas para 
exercer as mesmas funções de bandeirante em outras plagas paranaenses e a 
serviço de outra empresa, no caso a Pinho e Terras. E passou o comando ao 
timoneiro Willy Barth, em 1949.123 

                                                
122 SILVA et. al. op. cit. pp. 62-63. 
123 Idem. p. 66. 
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 Como afirmamos anteriormente, tal mudança ocorreu como resultado de conflitos 

desencadeados entre os sócios da empresa, mas o livro apresenta esse momento como isento 

de tensões, para construir a noção de que Ruaro teria cumprido sua “missão” de “bandeirante” 

e não se sentia mais bem na colônia, devido ao seu crescimento. Quase que instintivamente, 

por um apego ao “bandeirantismo” – entendido como a criação de “colônias” em meio à 

floresta – teria deixado os trabalhos que desempenhava na Maripá para dedicar-se à Pinho e 

Terras. Por fim, o texto situava a obra de Alfredo Ruaro em um contexto mais amplo, a fim de 

conferir-lhe o título de “...um dos maiores colonizadores do Paraná...”,124 ao citar seu suposto 

trabalho de “fundação” de outros municípios a partir das colonizações promovidas pela 

empresa Pinho e Terras e, dessa forma, produzir uma memória enaltecedora da figura de 

Alfredo Ruaro em nível estadual, sinalizando que sua obra de “colonização” teria uma 

importância que transcenderia os limites locais.  

Ao mesmo tempo, essa perspectiva atendia aos objetivos do livro de celebrar o passado 

local e de não explicitar os conflitos existentes nesse período125 e nas memórias dele 

produzidas, além de evitar, de modo explícito, tomar o partido de algum dos grupos de 

“pioneiros” da cidade. Dessa maneira, a obra também projetava uma imagem mítica sobre 

Willy Barth, o segundo diretor local da Maripá, considerado por Róbi Jair Schmidt como 

“mito político” local.126 No trecho anterior, Barth é tratado como “timoneiro”, aquele que 

                                                
124 Idem. p. 67. 
125 Nesse aspecto, é notório o silêncio acerca de conflitos maiores que envolveram a Pinho e Terras e 

suas subsidiárias, na região. Sobre eles, Antonio Marcos Myskiw destaca que, em 1961, no 
território do então município de Medianeira (em áreas que atualmente formam o município de 
Serranópolis do Iguaçu), ocorreram conflitos sangrentos, envolvendo espaços “colonizados” por 
subsidiárias da Pinho e Terras, além de outras empresas, que atuaram no interior da gleba Silva 
Jardim. Segundo o autor, órgãos estaduais efetuaram uma superposição de títulos nessa gleba como 
estratégia para efetuar sua titulação enquanto transcorria na justiça um processo de disputa que 
opunha o estado do Paraná à união. De acordo com o autor, o segundo título das terras teria sido 
obtido pelas “colonizadoras” subsidiárias da Pinho e Terras junto ao governo estadual de Moysés 
Lupion (que costuma ser lembrado por sua negligência ao lidar com a titulação de terras e as 
questões fundiárias, nesse período), sugerindo o conhecimento de tal fato por parte dos dirigentes 
dessa empresa. Ainda sobre as situações de dupla – ou até mesmo de tripla – titulação de terras, no 
oeste parananese, Wachowicz destaca que se tratava de uma estratégia adotada pelo segundo 
governo estadual de Lupion (1955-1960), para poder registrar áreas rurais já tituladas. De acordo 
com o autor, tal política resultou em diversos conflitos de terras, em localidades como Palotina e 
Céu Azul, onde sabemos terem ocorrido “colonizações” ligadas a Pinho e Terras Ltda. In: 
MYSKIW, Antonio Marcos. Colonos, posseiros e grileiros: conflitos de terra no oeste paranaense 
(1961/66). Niterói: UFF, 2002. (Dissertação de Mestrado em História Social). pp. 60 e 80; 
WACHOWICZ. op. cit. p. 180. 

126 A esse respeito ver: SCHMIDT. op. cit. 
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soube dirigir o empreendimento “colonizatório”, quando este já se encontrava em um estágio 

mais avançado de desenvolvimento.  

A respeito da trajetória de Barth – abordada no segundo capítulo em que discutimos a 

obra de Niederauer, da qual é o centro – frisamos que o segundo diretor da Maripá atuou na 

cidade entre 1949 e 1962127 e que sua trajetória é lembrada de forma efusiva em Toledo e sua 

história, afirmando-se que: “...a Maripá transformou Toledo e o Oeste na mais perfeita 

colonização planejada de todo o País. Tudo isso – diga-se de passagem – graças ao gênio e à 

capacidade de Willy Barth”.128 Assim, o texto incorporava sentidos puramente positivos que 

foram construídos em torno da atuação da Maripá em Toledo e região, a partir da gestão de 

Willy Barth.  

Vale frisarmos que, durante essa segunda gestão da “colonizadora”, aproveitou-se a 

conclusão de projetos de “colonização” no oeste catarinense e o esgotamento de áreas de 

florestas no Rio Grande do Sul, para se efetuar propostas para empresários, principalmente 

proprietários de serrarias, para que se dirigissem à Fazenda Britânia. Assim, as atividades da 

Maripá foram aceleradas sem efetuar maiores investimentos, principalmente a extração de 

madeira, e com o capital advindo de tal atividade foi possível fazer as obras de infraestrutura e 

demais manobras necessárias para efetuar a venda de terras.  

Montou-se também uma estrutura de propaganda para o empreendimento, 

possivelmente como tentativa de reverter a imagem negativa que havia se espalhado sobre o 

local na década de 1940, incluindo divulgações em meios de comunicação de Curitiba e Porto 

Alegre. Provavelmente como forma de atender à legislação que regulamentava esse tipo de 

empreendimento, foi criada ainda uma estrutura de apoio aos moradores, que contava com 

médico, residente em Toledo,129 e uma “estação experimental”, chefiada por um engenheiro 

agrônomo, responsável por pesquisar culturas adaptáveis à região, além do apoio da 

“colonizadora” à instalação e à manutenção de escolas.130  

Essas iniciativas serviram de argumento para se construir memórias públicas que 

constroem tal momento como uma “colonização” “racional” e “planejada”, que primou pelo 

minifúndio e assistiu aos “colonos”. Como resultado, o empreendimento teria se coberto de 
                                                
127 SILVA et. al. op. cit. pp. 82-84. 
128 Idem. p. 90. 
129 O atendimento, porém, era pago pelos pacientes, sendo que serviços gratuitos somente eram 

prestados na condição de obras de caridade. A Maripá apenas garantia uma renda mínima ao 
médico, remunerando-o caso não obtivesse receita mensal suficiente com suas atividades clínicas, 
medida adotada para viabilizar sua permanência no local. A esse respeito ver: Idem. pp. 412 e 415. 

130 NIEDERAUER. op. cit. (2004). pp. 245-261. 
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êxito, pois nesse período ocorreu o ápice das vendas de terras e, em 1955, a maioria dos lotes 

rurais já se encontrava vendida.131 A despeito disso, costuma-se destacar, em Toledo e região, 

que o projeto não teria proporcionado grandes lucros à Maripá, em virtude dos gastos com 

assistência aos “colonos”, sob a perspectiva de que a empresa teria sido “sacrificada” em prol 

do “progresso”. Em Toledo e sua história, especificamente, tais elementos foram tratados 

ainda como resultado das ações pessoais de Barth,132 o que contribuiu para a construção 

mítica desse personagem e da empresa que dirigiu em Toledo.  

Para fechar a tríade, analisamos como a obra conferiu destaque ao padre Antônio Patuí, 

primeiro pároco local, que costuma ser lembrado como um ícone de Toledo na década de 

1940. Segundo consta no livro, Patuí fora professor universitário na Itália, mas abandonou a 

profissão para tornar-se padre pertencente à “Congregação do Verbo Divino”. Sua vinda para 

o Brasil foi motivada pelas perseguições políticas durante a Segunda Guerra Mundial133 e, 

antes de se mudar para Toledo, atuava em Foz do Iguaçu, como sacerdote daquela ordem 

religiosa.134  

Ao caracterizá-lo como “pioneiro de batina”,135 a obra aponta que o padre acabou por se 

engajar ao empreendimento e, após certa relutância,136 teria sido decisiva para isso a 

realização de uma missa para os trabalhadores do acampamento da Maripá, experiência após a 

qual resolveu fundar uma paróquia no povoado. Ali, tornara-se uma grande “liderança”, não 

apenas espiritual, mas do próprio processo de “colonização”.137 Assim, é lembrado também 

pelas ações que desenvolveu no interior do projeto “colonizador”. Entre elas, encontram-se 

atividades como o traçado das primeiras ruas do povoado e os projetos de construção das 

primeiras casas. Era considerado ainda o responsável pela implantação do Incomar (Colégio 

Imaculado Coração de Maria), escola particular formada pelas irmãs vicentinas, que o padre 

teria trazido de Curitiba. Seria ele, então, o grande responsável pelo “apoio” educacional aos 

“colonos”, naquele período138 e, mais do que isso, seria alguém que, ainda em 1946, teria 

compreendido a “importância” do “grande” empreendimento realizado pela Maripá na região.  

                                                
131 SANTOS. op. cit. pp. 22-23. 
132 SILVA et. al. op. cit. p. 84. 
133 Idem. pp. 75-76. 
134 Idem. p. 76. 
135 Idem. p. 78. 
136 Idem. p. 76. 
137 Idem. pp. 76-77. 
138 Idem. pp. 75-79. 
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 Essa tríade de “líderes” locais ocupava o topo da aspirada “pirâmide social” de Toledo e 

sua história, entretanto, tais distinções sociais eram tratadas não como relações de dominação 

e subordinação, mas como a ocupação de postos de “liderança” na “comunidade”, necessários 

à luta pelo “bem comum”. O que diferenciaria tais líderes, portanto, não seria o “poder” e os 

“privilégios”, mas a suposta “consciência” das “lideranças” sobre o futuro do lugar, o que lhes 

permitia antever os desdobramentos do empreendimento “colonizatório”, algo para o que as 

demais pessoas não estavam aptas. As “lideranças” seriam aqueles que conseguiriam entender 

a “grandiosidade” do projeto e teriam desempenhado funções de “vanguarda” no local. 

 Esse movimento fica muito claro quando o autor discute a “fundação” daquela que seria 

a cidade de Toledo. Como veremos no terceiro capítulo, existiram debates na cidade sobre se 

esse título deveria, de fato, ser atribuído a Alfredo Ruaro. Outras propostas apontavam que 

deveria ser destinado ao seu irmão, Zulmiro Ruaro, chefe dos trabalhadores da “colônia” ou 

mesmo a todos os integrantes da primeira expedição de operários da Maripá, saída do Rio 

Grande do Sul. Nessa perspectiva, os trabalhadores eram considerados os “primeiros” a 

chegar ao local em que o povoado seria fundado, momento em que o diretor da empresa não 

se encontrava em sua companhia, mas somente seu irmão.  

Em Toledo e sua história, por sua vez, há a reafirmação de Alfredo Ruaro como 

fundador e a rejeição de uma série de argumentos contrários, embora estes não sejam citados. 

Entre as discussões, encontra-se o momento da “chegada” da primeira expedição de 

trabalhadores a serviço da Maripá, em 27 de março de 1946, processo em que os autores 

procuram distinguir as ações desses sujeitos da atuação do então diretor da empresa. Assim, 

não negam o caráter fundante daquele momento, caracterizado como de grande importância, 

quando os trabalhadores, após terem alargado uma picada desde Cascavel,139 teriam alcançado 

o arroio Toledo, ponto final onde todos teriam acampado “felizes”, “...mesmo sem saberem 

que naquele [sic] data estavam fundando Toledo...”.140 As memórias construídas sobre o 

momento procuram ressaltar sua grandiosidade, chegando a recompor o estado de ânimo dos 

trabalhadores da Maripá, entretanto, apesar da importância de seu trabalho, considerava-se 

que aqueles homens não conseguiam visualizar ainda os resultados do empreendimento, razão 

pela qual não compreendiam sua verdadeira dimensão.  

                                                
139 O povoado que posteriormente se tornaria sede municipal de Toledo foi criado próximo a um 

pinheiral, às margens do arroio homônimo à cidade, a aproximadamente 40 quilômetros de 
distância do povoado de Cascavel, onde existia uma “picada” que acompanhava os fios do 
telégrafo e ligava as duas localidades. 

140 SILVA et. al. op. cit. p. 63. 
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Elementos semelhantes são mobilizados para explicar o porquê de quase todos os 

primeiros trabalhadores da empresa abandonarem os trabalhos: entre os motivos 

encontravam-se a falta de alimentação adequada, a presença incessante de insetos e outros 

animais selvagens,141 porém a obra atenta para o que seria o perfil de trabalhador que esteve a 

serviço da “colonizadora”, nesses momentos “iniciais” do empreendimento:    

 
Os chamados pioneiros [das primeiras expedições] no seu contingente era, 
em sua maioria, simples camaradas de trabalho braçal ou peões, salvo o caso 
de mecânicos e outros elementos envolvidos diretamente com a liderança 
dos serviços. Não seria racional, pois, esperar dessa peonada idealístico 
espírito de sacrifício por uma causa que só mais tarde viria a ser comum para 
todos os empenhados na tarefa da colonização. 
E, porque eram simples camaradas ou peões, a maioria desses companheiros 
começou a “chiar” com os primeiros tropeços, ou as primeiras pedras 
encontradas no caminho do desbravamento.142 
 

 É importante observar que a obra, nesse momento, entende os trabalhadores a partir das 

relações de classe, reconhecendo-os em sua desigualdade social e procurando perceber o 

presente vivido por eles, como demonstram as passagens em que são enfocadas as condições 

de trabalho e demais preocupações imediatas ao horizonte de vida deles. Entendia que isso era 

decorrente de sua condição de empregados, cujos objetivos era trabalhar certo tempo na 

região e depois voltar ao Rio Grande do Sul.143 Portanto, não depositavam, no 

empreendimento, suas expectativas para o futuro.144  

                                                
141 Idem. pp. 64-65. 
142 Idem. p. 64. (Acréscimos nossos). 
143 GRONDIN. op. cit. p. 107 
144 Alguns desses trabalhadores, no entanto, acabaram por permanecer no local e adquiriram terras. É 

frequente a menção de que eles teriam sido “incentivados” pela Maripá a ficarem, tendo recebido 
terras a preços baixos, o que acaba por minimizar seu caráter de sujeitos da decisão de não deixar o 
local. De fato, sabemos que sua permanência no lugar era importante, nesse momento do 
empreendimento, pois as atividades ainda se concentravam na extração de madeira e não na 
comercialização de áreas rurais. Em documentos da Maripá, notamos que a direção da empresa 
tinha receio de que essa situação se invertesse e a população local crescesse rapidamente e 
necessitasse de certa produção de alimentos. Isso porque a fazenda se encontrava distante (em 
termos rodoviários) dos centros atacadistas ao passo que as estradas que a ligavam a outras 
localidades estavam em péssimas condições de conservação, com atoleiros que persistiam por dias, 
principalmente no inverno. Isso encarecia os produtos que chegavam, sendo importante a existência 
de uma produção local, para atender aos novos moradores que chegassem na fase seguinte dos 
negócios. Entretanto, esses elementos não podem obscurecer o fato de que a decisão de ficar 
pertenceu àqueles trabalhadores, para os quais isso representou a possibilidade de deixarem de ser 
empregados e conquistar uma propriedade rural. Sobre os planos da Maripá ver: INDUSTRIAL 
COLONIZADORA RIO PARANÁ S. A. Relatório da diretoria. Apud NIEDERAUER. op. cit. 
(2004). pp. 104-105. 
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 Entretanto, essa compreensão acaba por criar a noção de que, quem possuía capital e/ou 

aderia ao empreendimento na condição de diretor, comprador de terras, alto funcionário ou 

religioso, teria se engajado na “colonização” e estaria preocupado com o “futuro”. Os demais, 

que tomaram parte no projeto como trabalhadores braçais, estariam fadados ao seu 

imediatismo. Eis o porquê da importância conferida pelo livro às “lideranças”. 

Dessa forma, é evitado o potencial desses conflitos que culminaram no abandono em 

massa dos trabalhos, ao tratá-los como falta de “idealismo” ou de consciência da importância 

do projeto “colonizador”. O tempo é invocado como grande equacionador dessas tensões, ao 

ser criada a noção de que uma espécie de “espírito colonizador” teria se universalizado entre 

os moradores locais nos anos seguintes. Esse era um recurso importante, pois seria difícil 

entender como “comunidade” a sociedade surgida com a “colonização”, caso tais conflitos de 

classe fossem admitidos. 

Compreendia-se, porém, que, em 1946, essa consciência mais ampla do futuro gerado 

pela “colonização”, era detida quase exclusivamente por Alfredo Ruaro e, por essa razão, ele 

– e não os trabalhadores da primeira expedição a serviço da Maripá – foi considerado pelo 

livro como o “fundador” da cidade, na condição de quem seria: “...incontestavelmente o 

autor-mor do feito de 27 de março...”,145 por supostamente ter sido o mentor de todas as 

atividades de “fundação” e “colonização” de Toledo e quem teria pensado efetivamente em 

fundar uma cidade, para ser “sede” da “colonizadora”. Antes disso, haveria apenas um 

acampamento, com “...uma, duas ou três casinhas de madeira, com alguns peões alojados”,146 

o que dava ao lugar, “...ares de arquipélago, sem nada que lembrasse povoado e muito menos 

cidade”.147 O trabalho de planejamento, por sua vez, seria o que conferiria a Alfredo Ruaro o 

título de “fundador” de Toledo, cuja suposta “consciência” sobre o processo como um todo 

era o que o diferenciava dos demais trabalhadores e não o fato de ser o patrão.  

 É nesse aspecto que, através do mote “liderança”, procura-se diminuir as distâncias 

sociais existentes no interior do projeto, movimento reforçado pelo uso de temas “militares” – 

que evocam a hierarquia, mas não a desigualdade social, conforme sugere a utilização de 

termos como “exército de desbravadores”, ou quando se tratava de Zulmiro Ruaro como 

“...cada vez mais [s]eu [sic] lugar-tenente [de Alfredo Ruaro] na empreitada”.148 Com essas 

                                                
145 SILVA et. al. op. cit. p. 64. 
146 Idem. p. 65. 
147 Ibidem.  
148 Idem. pp. 63-64. (Acréscimos nossos). 
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expressões, ia sendo construída uma memória em que, a despeito da rotatividade de 

empregados, o trabalho aparecia como algo organizado, realizado por pessoas disciplinadas 

que, tal como um exército, teriam se embrenhado no “sertão” para conduzi-lo ao “progresso”. 

Trata-se de elementos que auxiliam a exaltar o momento e a construir uma memória de 

magnitude dele, ao mesmo tempo em que as relações de trabalho e de classe são obscurecidas, 

assim como as tensões que lhe foram inerentes. 

 No entanto, convém observar que, em Toledo e sua história, também há a construção 

de memórias elogiosas sobre outros grupos sociais, em especial, àqueles que, de alguma 

forma, relacionavam-se com o projeto “colonizador” e são usualmente considerados 

“pioneiros” do lugar. 

 Nesse momento, é importante enfatizar que a obra procura resolver disputas entre os 

diferentes grupos de “pioneiros” da cidade e atender às demandas por mais espaço nas 

memórias públicas de Toledo daqueles que vieram nos “primeiros” anos do povoado, 

principalmente sob a gestão de Ruaro, muitos dos quais se mudaram do Rio Grande do Sul na 

condição de trabalhadores a serviço dessa empresa e acabaram por ascender à classe média, 

seja por terem recebido terras como pagamento pelos serviços ou por terem ingressado nos 

ramos comerciais. 

 Como tentativa de equacionar o problema, em Toledo e sua história, encontramos uma 

diferença entre as concepções de “pioneirismo” e “colonização” – noções que foram tratadas 

como sinônimos nos demais materiais que analisamos – e, mesmo nesta obra, não foi algo 

bem resolvido, como vimos na “Apresentação” deste trabalho. De qualquer forma, por tempo 

“pioneiro” o livro caracteriza uma etapa anterior, de preparo da infraestrutura para a chegada 

dos agricultores que viriam “colonizar” aquelas terras:  

 
O pioneirismo representou, assim, o alicerce de toda a estrutura sócio-
econômica do Município de Toledo. 
O período de pioneirismo, o mais árduo de toda a história do Oeste do 
Paraná, representa o começo da própria história de Toledo e durou cinco 
anos, de 1946 a 1950, quando então a região entrou na verdadeira fase de 
colonização.149 

 

Dessa forma, aqueles que foram morar em Toledo ainda na década de 1940 eram vistos 

de modo diferente daqueles que se dirigiram ao local no decênio de 1950, quando as 

principais estradas já estavam abertas e a venda de terras avançava, pois se procurava mostrar 

os primeiros como os que realmente viveram as dificuldades daquele tempo e ambiente, cuja 

                                                
149 Idem. p. 61. 
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rudimentaridade – como o contato com a floresta, animais selvagens, presença incessante de 

mosquitos e o trabalho estafante na derrubada da mata e na própria construção da 

infraestrutura inicial na Fazenda Britânia – dificultava muito o empreendimento.  

Nesse processo, ao se tomar o tempo como fator preponderante para estabelecer os 

contornos do “pioneirismo”, a heterogeneidade social e cultural existente entre essas pessoas 

foi obscurecida, criando a noção de que todos, da mesma maneira, viveram tais problemas e 

trabalharam na construção da estrutura inicial da “colônia”. Tal recurso tem como objetivo 

afirmar uma figura homogênea de “pioneiro”, como um grupo supostamente coeso que a obra 

procura exaltar, como pôde ser visto no fragmento que reproduzimos na “Apresentação” desta 

tese. O empreendimento “colonizador”, a que todas as pessoas do período estariam 

indissociavelmente ligadas, emerge no livro como ponto de convergência para as vidas dos 

mais diferentes sujeitos.150 Os interesses imediatos e pessoais daqueles homens e mulheres 

foram relegados a um segundo plano em Toledo e sua história, pois seu foco é o projeto de 

“colonização” da Maripá e não o que se desenvolveu às margens da atuação da empresa 

“colonizadora”, tampouco foi dada grande visibilidade àquilo que não testemunhava a 

imagem mítica que se construiu em torno do projeto, assim, as pessoas eram consideradas 

importantes na medida em que estivessem relacionadas com o empreendimento. 

Para os idealizadores da obra, a construção da narrativa dessa maneira não impediria a 

identificação das pessoas com ela, pois, em dado momento de Toledo e sua história, 

apresentava-se uma lista nominal de “pioneiros” e a observação de que se o leitor soubesse de 

alguém que não constasse ali, poderia procurar o museu histórico para efetuar um cadastro. 

Tal elemento indicava a importância, para a sociedade local, em ser lembrada no livro e que a 

equipe do “Projeto História” imaginara repercussão da obra entre os próprios sujeitos 

considerados “pioneiros” da cidade. De qualquer forma, entendemos que essa identificação 

era possível, porque, a partir da figura mítica, homogênea e indeterminada do “pioneiro”, o 

caráter de “construtor” do lugar era estendido a um número maior de pessoas, tornando-as 

também figuras heroicizadas. 

Entretanto, resta entender, ainda, quem seriam especificamente esses sujeitos, 

considerados “pioneiros” ou “colonizadores” de Toledo, presentes ali entre as décadas de 

1940 e 1950. Conforme apresentado em Toledo e sua história, são os gaúchos e catarinenses, 

descendentes de alemães e italianos, não apenas numericamente mais expressivos, mas 

                                                
150 Idem. p. 67. 
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também modeladores da cultura local.151 Além deles, outro grupo que recebeu certo destaque, 

eram de famílias de “japoneses”, que adquiriram terras na localidade de “Sol Nascente” e ali 

permaneceram na condição de agricultores proprietários.  

Além desses grupos, a outros sujeitos também foi dada maior visibilidade no livro, a 

partir da temática da diversidade cultural, entre eles, os chamados “paraguaios”, os “luso-

brasileiros” ou caboclos e os negros, dentre outros que fizeram parte da “colonização”, 

geralmente como trabalhadores braçais. Sobre a origem deles, cabe frisar que já habitavam a 

região ainda na primeira metade de século XX, muito antes da “colonização” realizada pela 

Maripá. Os “paraguaios”, principalmente, se destacavam como trabalhadores das obrages – 

propriedades onde eram exploradas a madeira e a erva-mate, localizadas em áreas concedidas 

pelo governo estadual para grupos majoritariamente estrangeiros, com sede em Buenos Aires 

– sendo geralmente lembrados como quem vivia sob o regime de semiescravidão. Além 

dessas populações, também habitavam a região diversos grupos indígenas, populações 

nacionais – os já referidos “caboclos do sertão” ou luso-brasileiros – além dos agricultores 

paranaenses descendentes de imigrantes eslavos. 

Muitas dessas populações, principalmente indígenas e “paraguaios”, habitavam a 

Fazenda Britânia e ali permaneceram após a paralisação das atividades de exportação de 

madeira e erva-mate, praticando uma agricultura de subsistência. Existia um povoado, 

formado por essas populações, chamado “Rio Branco”, onde havia uma escola, com professor 

designado pelo município de Foz do Iguaçu.152 Como veremos melhor no terceiro capítulo, 

quando surgiram as dificuldades para a “colonizadora” encontrar trabalhadores, foram essas 

populações a alternativa, uma vez que muitos “paraguaios” se ofereceram para o trabalho com 

a madeira.153  

Na década de 1980, os trabalhadores e demais grupos considerados minoritários (em 

termos de relações de poder) encontravam-se em luta por visibilidade em toda sociedade 

brasileira, o que pode ter levado à conquista de um espaço maior em Toledo e sua história154 

                                                
151 Idem. pp. 91-94. 
152 NIEDERAUER. op. cit. (2004). pp. 35-36. 
153 Também foi importante, nos primeiros anos do povoado, a mudança de parcela dos moradores que 

deixaram Laranjeiras do Sul após a estagnação decorrente da extinção do Território Federal do 
Iguaçu – que referenciamos adiante, ainda neste capítulo – do qual era capital. Alguns deles se 
tornaram comerciantes em Toledo, embora muitas outras pessoas, saídas daquele local, ajudaram a 
compor o expressivo conjunto de trabalhadores que passaram a morar na Vila Brasil. 

154 Além disso, Oscar Silva era negro, o que pode ter auxiliado para que a obra conferisse visibilidade 
a esses grupos culturalmente diversos, mesmo que de forma tópica. In: SILVA. op. cit. pp. 132-
133.  



 

 

82

pelos “paraguaios”, e outros que atuaram na condição de trabalhadores braçais, durante a 

“colonização”. Porém, por serem considerados numericamente minoritários,155 foram tratados 

como elemento cultural menor, que não teria deixado marcas significativas nas maneiras de 

viver locais.  

Percebemos que os autores buscavam um tipo cultural para a cidade e traduziam, em 

termos locais, as discussões étnico-raciais que se desenvolviam nacionalmente sobre o 

“homem brasileiro”. Nesse processo, incorporaram e realimentaram as versões correntes na 

cidade, que conferiam posição de destaque, no processo “colonizatório”, aos sulistas de 

ascendência europeia, proprietários de terras ou de algum capital. Eles foram tratados como os 

principais construtores da região – embora não os únicos – sobre os quais se construiu uma 

narrativa calcada no regionalismo sulista, em que as migrações “gaúchas”, pela “fronteira 

agrícola”, levariam o “progresso” ao restante do país e formariam uma cultura sui generis.156  

Dos demais grupos, o livro apontava que não adquiriram propriedades e/ou 

“segregavam a si mesmos”,157 culpando-os, dessa forma, pelo preconceito racial sofrido 

naquele período e pela exclusão efetuada no processo de “colonização”. Isso porque, como 

sabemos, o processo “colonizador” foi um empreendimento privado para possibilitar os 

produtores rurais detentores de algum capital a comprar terras. Tal empreendimento também 

tinha como meta inicial contemplar as necessidades de um tipo específico de agricultor, 

potencial comprador de terras, composto por sulistas de ascendência europeia.158 Toledo e 

                                                
155 Entretanto, sabemos que, em muitos momentos, os trabalhadores “paraguaios” constituíam um 

grupo numeroso e, pelo menos nos primeiros anos do empreendimento, na década de 1940, eram 
majoritários entre os trabalhadores da região. 

156 Esse “regionalismo sulista” é algo corrente na sociedade e se refere à noção de que os “sulistas” ou 
“gaúchos” levariam o “progresso” para o restante do país, através de movimentos migratórios. 
Diferencia-se, portanto, do “tradicionalismo gaúcho”, conjunto de práticas culturais que forma um 
movimento regionalista organizado no Rio Grande do Sul. Sobre o “tradicionalismo gaúcho”, ver: 
OLIVEN, Ruben Georg. A parte e o todo: identidade cultural no Brasil-nação. Petrópolis/RJ: 
Vozes, 2006. 

157 SILVA et. al. op. cit. pp. 92-93. 
158 É muito comum encontrarmos afirmações que destacam como a “colonizadora” teria “atraído” um 

público específico, visto como modelo de morador ideal do local, designado de “elemento 
humano” da “colonização”. Este seria composto preferencialmente por pessoas oriundas do sul do 
país, supostamente descendentes de europeus e possuidores de algum capital para investir. Nessas 
versões, os moradores teriam sido “selecionados” pela Maripá, o que obscurece o caráter deles de 
sujeito histórico, além de se naturalizar o aspecto excludente de tal modelo. Esse pretenso processo 
de “seleção” costuma ser compreendido como parte dos fatores que teriam tornado o 
empreendimento exitoso. Trabalharemos melhor essa concepção nos próximos capítulos, quando 
também exploraremos sua complexidade, uma vez que Ondy H. Niederauer – memorialista ligado 
à Maripá, cuja obra também trabalharemos no próximo capítulo – destacava que as preferências 
iniciais dos diretores do empreendimento, por “colonos”, acabaram por se modificar ao longo do 



 

 

83

sua história naturaliza a desigualdade social, pois relega a uma posição de inferioridade 

aqueles que sobreviveram exclusivamente de seu trabalho.  

De maneira geral, tal movimento obscurece também os processos de dominação e 

subordinação social, pois esses elementos depõem contra os objetivos da obra de ressaltar um 

suposto clima de coesão social. Constrói-se então a noção de que a cultura local teria se 

formado na “colonização”, momento fundador dessa sociedade, por uma pretensa “maioria” 

de migrantes sulistas de ascendência europeia.  

 Nesse aspecto, a centralidade da “colonização”, nas formas como foi adotada pela obra, 

levou à incorporação da perspectiva do projeto da Maripá, vencedor nas décadas de 1940 e 

1950.159 Os sujeitos, as práticas e/ou as experiências que não convergem para os ideais 

construídos em torno dos empreendimentos “colonizatórios” realizados no município são 

obscurecidos ou observados com estranhamento (se não desqualificados), como forma de 

dissuadir tensões ou ocultar insucessos. No entanto, na obra, isso não ocorre somente com os 

grupos étnicos considerados minoritários no local naquele período, mas também com as 

pessoas que integram o modelo ideal de migrante, supostamente “levados” para o lugar pela 

“colonizadora”. Esse é o caso da passagem que citamos anteriormente, sobre os trabalhadores, 

em 1946, cuja análise de suas reclamações das condições de trabalho se ateve às relações de 

classe por ele vividas, mas acabou por pormenorizar as demandas contemporâneas desses 

sujeitos.  

 Podemos notar, então, como a diversidade cultural e a desigualdade social não passam 

ao largo de Toledo e sua história, mas o peso das ações delas foi minimizado, como atesta o 

tratamento dado aos “sertanejos” que já habitavam a região décadas antes do empreendimento 

da Maripá. Tais sujeitos estão presentes na narrativa construída no livro, porém, o foco volta-

se para os processos de “colonização”, de maneira a torná-los o único caminho possível para o 

processo histórico local e como algo puramente positivo.  

Como resultado, há um silenciamento acerca das profundas transformações nas 

maneiras de viver daquelas populações quando a Fazenda Britânia foi vendida. Indicativo 

dessas mudanças foi a trajetória da Vila Rio Branco, formada com áreas da fazenda que foram 
                                                                                                                                                   

processo e os sujeitos que migraram para a Fazenda Britânia eram culturalmente diversos. In: 
NIEDERAUER. op. cit. (2004). pp. 201-204. 

159 Liliane da Costa Freitag observa algo semelhante, não somente em Toledo e sua história, mas 
também em outras publicações efetuadas em municípios da região, no mesmo período. Segundo 
destaca, contribuía para essa incorporação das versões produzidas pelas empresas “colonizadoras”, 
o uso de sua documentação, como uma fonte de pesquisa privilegiada. In: FREITAG, Liliane da 
Costa. Extremo-Oeste Paranaense: História territorial, região, identidade e (re)ocupação. 
Franca/SP: Unesp, 2007. (Tese de doutorado em História). p. 141. 
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vendidas pela Compañia de Maderas del Alto Paraná para seus empregados, muitos deles 

“paraguaios” e/ou indígenas. Na negociação da fazenda, a Maripá assumiu o compromisso de 

passar as escrituras das terras para essas pessoas sem qualquer ônus. De acordo com Ondy 

Hélio Niederauer,160 a empresa teria cumprido com esse compromisso, sem que 

transcorressem quaisquer problemas. Porém, Valdir Gregory161 afirma que, na década de 

2000, a localidade não existia mais e que não havia indicações de que tivesse sido 

desapropriada para a construção da usina hidrelétrica de Itaipu no final da década de 1970. Ou 

seja, em um período de menos de trinta anos, houve um processo de desmonte de todo esse 

povoado, o que sugere o choque vivido por essas populações que já habitavam a fazenda, 

diante dos resultados do empreendimento “colonizatório”.  

Outro elemento indicativo desses processos de exclusão decorrentes das mudanças que 

pontuaram a região nas décadas de 1940 e 1950 refere-se às populações indígenas. O pastor 

luterano Joachim Christian Pawelke – “missionário” entre indígenas do estado de Mato 

Grosso162 – em 1970, na primeira edição163 de um livro de memórias sobre o município de 

Marechal Cândido Rondon e o oeste do Paraná,164 apontou a existência de trabalhadores 

indígenas na derrubada de matas para proprietários locais. Entretanto, mencionava também 

um processo de remoção, feito pelo SPI (Serviço de Proteção ao Índio) em 1956, de uma tribo 

da região para a “reserva” indígena localizada no município de Laranjeiras do Sul.165 

Possivelmente, tal procedimento foi realizado porque essas populações haviam se tornado um 

empecilho para os projetos para a região, com “colonizações” que estabeleciam novas formas 

de uso e valores de mercado para as terras. 

Esses processos de exclusão, porém, acabaram naturalizados nas memórias públicas de 

Toledo e da região e, quando se referem especificamente às ações da Maripá, existe ainda um 

agravante, pois a noção de propriedade privada, calcada nos títulos adquiridos pela empresa 

                                                
160 NIEDERAUER. op. cit. (2004). p. 35. 
161 GREGORY. op. cit. p. 174. Analisamos com maior profundidade a obra de Gregory no próximo 

capítulo. 
162 PAWELKE, Joachim Christian. Ficando rico no Oeste do Paraná. 2. ed. Marechal Cândido 

Rondon/PR: Ed. Germânica, 2008. pp. 114-129. 
163 Idem. p. 18. 
164 A obra de Pawelke é um exercício de memorialismo, sobre a cidade de Marechal Cândido Rondon. 

Infelizmente não nos aprofundamos na análise desta obra, em virtude dos limites e dos recortes que 
estabelecemos para esta tese. Uma análise desse livro pode ser encontrada em: FREITAG. op. cit. 
(2007). 

165 PAWELKE. op. cit. p. 20.  
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através de compra, acaba conferindo legitimidade às suas ações e também as tornando 

inquestionáveis.  

Muitos desses elementos estiveram presentes em Toledo e sua história e contribuíram 

para o silenciamento dos impactos negativos do processo “colonizatório” sobre os 

“sertanejos” e sobre a caracterização deles como pertencentes a um período supostamente 

anterior à “colonização”, ou seja, a “pré-colonização”. Através desse termo, o livro tratou de 

diferentes temas, como as condições naturais da região, a floresta e os caminhos terrestres 

usados no período anterior à década de 1940. Abordou, ainda, as populações que ali se 

encontravam – como os diferentes povos indígenas e os não-brasileiros, a exemplo de 

espanhóis e platinos. Estes eram presentes na região desde o século XVI, quando os territórios 

que viriam a formar o oeste do Paraná pertenciam à coroa espanhola166 e ainda não havia se 

tornado objeto de disputas pelos vitoriosos portugueses.167 Todavia, dentre aqueles, o livro se 

concentrou principalmente nos argentinos que atuaram na exploração da erva-mate e madeira, 

entre o fim do século XIX e a primeira metade do século XX. À exceção dos portugueses 

todos esses sujeitos, incluindo os indígenas, foram considerados “invasores”168 do território, 

tratado como  historicamente destinado a pertencer ao Brasil. 

 É enfatizado na obra o pretenso “abandono” da região pelo Estado na primeira metade 

do século XX. Dialoga-se, portanto, com versões contemporâneas que costumavam apresentar 

a região como um “sertão” inculto, para onde era preciso levar o “progresso” e a 

“brasilidade”. Diante desse quadro, o movimento tenentista da década de 1920169 – que 

utilizou o oeste paranaense como front de combates enquanto o general Isidoro Dias Lopes 

era o principal líder do movimento – emerge no texto como o grande responsável por chamar 

a atenção da sociedade nacional para a situação vivida ali, bem como para o potencial 

econômico da região.  

 Segundo percebemos, alguns dos marcos da “pré-colonização” assumidos pelo livro 

encontram-se na obra do historiador curitibano Ruy Christovam Wachowicz, Obrageros, 

                                                
166 A esse respeito ver: SCHALLEMBERGER. op. cit. (1997) e SCHALLEMBERGER. op. cit. 

(2006). 
167 A esse respeito ver: FREITAG. op. cit. (2007). pp. 38-40. 
168 SILVA et. al. op. cit. p. 30. 
169 Trata-se de um movimento iniciado em 1924, por militares rebelados contra o governo do 

presidente Artur Bernardes. Suas críticas se dirigiam às práticas políticas vigentes na chamada 
“primeira república”, consideradas como fraudulentas e corruptas. In: WACHOWICZ. op. cit. pp. 
79-127.  
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mensus e colonos: História do oeste Paranaense,170 publicada em 1988, sobre a qual 

trabalharemos melhor no próximo capítulo. Este livro, que consta na bibliografia171 de Toledo 

e sua história, serviu-lhe de orientação para pensar a região no período em foco e disso 

decorreu a atenção dos autores para a “desnacionalização” da região e para o movimento 

tenentista. 

 Na obra do “Projeto História”, foi construída ainda a noção de que existiria uma relação 

mais profunda entre o movimento tenentista e, especificamente, a “colonização” efetuada pela 

Maripá, porque se entendia que os “gaúchos” que participaram das mobilizações militares 

(motivadoras da “Coluna Prestes”) teriam voltado ao Rio Grande do Sul e contado aos demais 

sobre as riquezas do oeste paranaense e de outros lugares por onde passaram. Tal fato teria 

criado uma expectativa nessas pessoas de migrar para o oeste do Paraná, o que estabelece uma 

noção de continuidade entre o movimento tenentista e o processo de “colonização”, ocorrido 

décadas depois. Além disso, é criada uma memória que confere à região uma imagem de 

“terra prometida”, como se muito tempo antes da “colonização” as pessoas já esperassem pela 

oportunidade de habitar o território.172  

 Todos esses elementos se articulam para fixar a “colonização” e a formação de Toledo 

como o grande marco de “desenvolvimento” de todo o oeste do Paraná, conforme pode ser 

percebido no fragmento a seguir, quando o livro se refere aos movimentos populacionais da 

região, antes da década de 1940: 

 
Toda essa gente que passava pelo Oeste parecia não se amedrontar com o 
isolamento, com a mata bravia, com a ferocidade da fauna, com os atoleiros 
ou mesmo com a insalubridade do ambiente. Pelo contrário, todos sentiam 
como que o despertar da própria cobiça por algo que de grandioso parecia 
existir no ar, na floresta, nos rios e na terra do sertão. 
E foi, sem dúvida, essa cobiça, transmitida de gerações em gerações, desde a 
mais remota das eras, o que trouxe ao sertão do Oeste, uma leva de 
desbravadores para, num racional processo de colonização, fazer brotar e 
desenvolver-se Toledo e outros núcleos populacionais...173 
 

 O enredo apresenta diversos pontos em comum com o modelo de explicação histórica 

construído no interior do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e do Instituto Histórico, 

                                                
170 Idem. 
171 SILVA et. al. op. cit. p. 492. 
172 Idem. pp. 51-52. 
173 Idem. p. 22. 
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Geográfico e Etnográfico Paranaense,174 cujo objetivo comum era instituir sentidos positivos 

para a “nação” e o “estado” a partir da natureza.175 Tais elementos, levados para Toledo e sua 

história, apresentam o oeste paranaense inicialmente como um lugar hostil, porém grandioso, 

para, em seguida, enfatizar o movimento de adensamento populacional da região como uma 

“conquista” efetuada pela sociedade nacional, graças à formação de Toledo. Surgem, então, 

na narrativa, os “desbravadores” como os “heróis” dessa trama e a “colonização”, pautada na 

“racionalidade” como o motivo da região ter saído do estado de “abandono”.  

 Nessas construções, as populações que já viviam no lugar são silenciadas, ou mesmo 

sugere-se que estavam ali de “passagem”, como “estrangeiros” que, por isso, não possuíam 

direitos sobre a terra. Dessa maneira, é preparado o terreno para fixar a noção de que a 

“colonização” era o destino inevitável, como um “vir a ser” que “libertaria” o local do “sertão 

inóspito” e da “invasão estrangeira” e o tornaria próspero. Essa inevitabilidade do processo 

“colonizatório” fica ainda mais forte na segunda parte do trabalho específica da 

“colonização”, quando é destacado que: 

  
Os acontecimentos ocorridos após a Revolução de [19]30, mormente depois 
de 1937, indicavam sempre a existência de uma idéia de colonização. Não 
fora outra a idéia que sem dúvida, décadas atrás, havia desabrochado no 
espírito dos fundadores da colônia militar e descobridores de Foz do Iguaçu. 
Quem via a exuberante mata aqui existente e o alto índice de fertilidade de 
uma das mais ricas terras do mundo, sentia estar realizando uma enorme 
descoberta econômica e não pensaria em outra coisa que não fosse 
colonizar a região.176 

 

Nesse fragmento, a obra procura contextualizar o processo de “colonização” de Toledo 

a partir de projetos e iniciativas anteriores, entre eles a formação de colônias militares, muito 

comuns desde o império, ou mesmo os projetos de avanço para o interior do país, como a 

“Marcha para o Oeste”177 empreendida pelo Estado Novo. Nesse contexto, é reforçada ainda 

                                                
174 A esse respeito ver: CHAUÍ. op. cit. pp. 50-51 e SZESZ, Christiane Marques. O conceito de região: 

discursos e representações do Paraná. In: Cultura e cidadania. Curitiba: ANPUH/PR, vol. 1, p. 
293-322, 1996. pp. 294-296. 

175 Ibidem. 
176 SILVA et. al. op. cit. p. 55. (Grifos e acréscimos nossos). 
177 A “Marcha para o Oeste” foi uma doutrina nacionalista elaborada entre os anos de 1937 e 1938, e 

esteve vigente durante o Estado Novo (ditadura de Getúlio Vargas). Através dela se pretendia 
“integrar” os diferentes grupos étnicos, classes sociais e territórios brasileiros, a partir do 
preenchimento de supostos “vazios” populacionais existentes no interior do país. Inspirando-se no 
movimento de incursão ao centro do continente realizado por sertanistas e bandeirantes, ainda no 
período colonial, pretendia-se unificar o país dentro de um sentido de “nação”, tanto no aspecto 
territorial, como social e cultural. Assim, adotava-se a política de formação de “colônias” e 
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mais a noção de que as terras do oeste paranaense, apresentadas ufanistamente como as “mais 

ricas do mundo”, estavam predestinadas à “colonização” devido à sua fertilidade e deixá-las 

cobertas pelas matas seria um desperdício; assim, é naturalizada a “colonização” ali efetuada 

por meio da noção de “progresso”. 

Na obra, fica evidente a ideia de que a região, apesar de pouco convidativa durante a 

primeira metade do século XX, seria um lugar prenhe de riquezas e oportunidades para quem 

se dispusesse a explorá-la, função que estaria reservada aos sócios da Maripá, em especial 

Alfredo Ruaro e Alberto Dalcanale, idealizadores do projeto que visitaram in loco a Fazenda 

Britânia e decidiram criar uma sociedade para comprá-la. Segundo a obra, a eles “...o destino 

reservava a capacidade, o direito e a incumbência de colonizar cientificamente o Oeste do 

Paraná”.178 Portanto, na mesma proporção em que o “sertão” oferecia condições para que 

fosse realizada a “colonização”, o seu caráter sombrio dava espaço a memórias mais positivas 

e auxiliavam a conferir um tom de grandiosidade para a iniciativa. Dessa forma, tal tarefa, 

compreendida como fruto de um trabalho pretensamente “científico” e organizado pela 

refinada racionalidade humana, suplantava a natureza bruta e inóspita do sertão, tornando esse 

espaço “útil” à produção econômica dentro da ótica da sociedade capitalista, efetuando uma 

espécie de redenção do sertão.  

De acordo com a obra, esse seria o destino reservado àqueles territórios por um 

processo “natural” de desenvolvimento que constituiria uma ruptura (pretensamente positiva) 

com a história desenvolvida no oeste do Paraná em períodos anteriores às ações da Maripá. 

Por conta disso, Ruaro e Dalcanale eram vistos como possuidores do “direito” de “colonizar” 

a região, pois converteriam o “sertão” em “civilização”. 

Essa perspectiva, porém, não é algo exclusivo de Toledo e sua história, pois, como 

aponta Laura Antunes Maciel, desde o início da república existia no Brasil uma preocupação 

com os “sertões” e as “fronteiras”. Enquanto no período monárquico a política dominante era 

manter os limites nacionais e evitar perdas territoriais, na república isso já não bastava, pois se 

observava o “sertão” como um território “vazio”, “inculto”, onde inexistiam sentimentos de 

pertencimento à “nação” e para onde era necessário levar o “progresso”, condição primeva 

para que a “perda” dessas áreas fosse evitada e, assim, realizada sua “nacionalização”. Em 

                                                                                                                                                   
incentivo à migração para as regiões a oeste do país, com o objetivo de avançar sobre aqueles 
espaços e também submeter os trabalhadores do campo ao controle do Estado. In: FREITAG. op. 
cit. (2001). pp. 27-44; LENHARO, Alcir. Sacralização da política. Campinas/SP: Papirus; Editora 
da Unicamp, 1986. pp. 55-58 e pp. 72-74. 

178 SILVA et. al. op. cit. p. 55 (Grifos nossos). 
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seus estudos, Maciel observa como tais ideais impulsionavam os trabalhos da “Comissão 

Rondon” no noroeste do Brasil.179  

Essa perspectiva também foi adotada, na primeira metade do século XX, ao se pensar o 

oeste paranaense,180 visto como um local remoto, despovoado e isento de “progresso” pelos 

militares e membros dos grupos dominantes estaduais, cuja dificuldade de acesso pela estrada 

que ligava a colônia militar de Foz do Iguaçu181 à capital estadual tornava o caminho pela 

Argentina, que envolvia ferrovias e navegação a vapor pelo rio Paraná, mais rápido. 

Evidentemente que os contatos dessa região com os vizinhos platinos eram intensos, 

principalmente por conta do avanço argentino, ocorrido nesse período sobre o nordeste de seu 

território, o que resultou na polarização de toda a região em torno do rio Paraná, na fronteira 

com o Brasil e o Paraguai.182  

Tais relações eram mal vistas por aqueles sujeitos – geralmente ligados ao Estado, pois 

eram militares, funcionários públicos e/ou membros dos grupos dominantes estaduais – que 

“visitavam” a região ou ali moraram por certo tempo, tendo saído das capitais estadual e 

federal, para onde retornavam e escreviam suas obras. Muitas vezes entendiam que no oeste 

paranaense a “brasilidade” estava ausente e os estrangeiros depredavam as riquezas naturais 

da “nação”, além de imporem um regime de violência e barbárie sobre os trabalhadores 

“paraguaios”. 

Na primeira metade do século XX, estava em foco a substituição do extrativismo 

vegetal por uma agricultura considerada mais “moderna”, que fosse voltada para subsistência, 

mas tivesse produção de excedentes comercializáveis. Esse era o projeto subjacente às ações 

da “Comissão Rondon” discutidas por Maciel,183 no qual se encontrava em pauta em todo o 

                                                
179 MACIEL, Laura Antunes. A nação por um fio: caminhos, práticas e imagens da “Comissão 

Rondon”. São Paulo: Educ, 1998. pp. 167-173.  
180 Consultamos diversas obras publicadas nesse período, que são relacionadas em “Fontes – Livros, 

manuscritos e datiloscritos”, ao final desta tese. 
181 A Colônia Militar de Foz do Iguaçu foi fundada em 1889, dando origem ao povoado de Iguaçu, 

posteriormente cidade de Foz do Iguaçu. In: MYSKIW, Antonio Marcos. A fronteira como 
destino de viagem: a Colônia Militar de Foz do Iguaçu (1888/1907). Niterói/RJ: UFF, 2009. (Tese 
de Doutorado em História Social). 

182 Nesse período, existiam no oeste paranaense diversos núcleos populacionais, como as cidades de 
Foz do Iguaçu e Laranjeiras do Sul (emancipadas até a década de 1940) e outras localidades, como 
Guaíra e Catanduvas, além de diversas povoações menores, como Cascavel (conhecida como 
“Encruzilhada”) e aquelas que acompanhavam os portos espalhados ao longo do rio Paraná. Essa 
era uma região de fronteira, considerada “sertão”, cuja população trabalhava principalmente em 
atividades extrativas, área que também era polarizada pela Argentina, como afirmamos acima.  

183 MACIEL. op. cit. pp. 166-167. 
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país. Eram consideradas “incultas” e “vazias” as áreas que ainda não haviam sido inseridas 

naquele tipo de produção agrícola, cujas populações mantinham modos de vida não propícios 

ao desenvolvimento da economia nacional. De acordo com algumas projeções oficiais, seria 

necessário, ainda, mudar a cultura dos sertanejos, ou mesmo substituí-los, para que se 

tornassem aptos para alavancar o interior do país. 

Tal perspectiva se intensificou no Estado Novo, através de programas como a “Marcha 

para o Oeste”, que adotou como política oficial de Estado a criação de “colônias” e o 

incentivo para a expansão da sociedade nacional (situada nas regiões litorâneas) para as novas 

fronteiras agrícolas. Durante o regime ditatorial de Vargas, no oeste do Paraná, foram 

adotadas medidas pelo governo federal, como a criação do Território Federal do Iguaçu,184 em 

que também estavam reunidas áreas do estado de Santa Catarina. Todavia, isso não resultou 

em “grandes” ações de “colonização”, no território do atual oeste paranaense. Esse tipo de 

atividade, por outro lado, não era algo novo no Paraná, pois a criação de “colônias” ocorria no 

estado desde o século XIX, devido à imigração europeia.  

Entretanto, não é possível estabelecer uma simples continuidade entre todas essas 

políticas e práticas de “colonização”, tal qual sugeria Toledo e sua história em um fragmento 

citado anteriormente, porque existe uma historicidade inerente ao ato de “colonizar”, na 

condição de transformações históricas que mudaram os sentidos e as práticas desse fenômeno. 

A partir da década de 1940, as “colonizações” passaram a ser compreendidas como solução 

para os problemas agrários do país, o que tornou secundário, paulatinamente, seu caráter de 

empreendimento “civilizatório” e “nacionalista”. 

Como parte desse processo de transformação histórica dos processos de colonização, 

assistimos também ao surgimento de iniciativas que não derivavam diretamente de ações 

oficiais dos governos federal ou estadual, como os projetos de colonização a serem realizados 

no oeste paranaense a partir daquele decênio. Tais empreendimentos ocorreram 

principalmente através da ação de grupos imobiliários privados que, como a Maripá, 

compraram áreas de terras, exploraram a madeira, iniciaram os trabalhos de construção de 

infraestrutura e lotearam áreas rurais e urbanas. Após esse processo, venderam as 

                                                
184 O Território Federal do Iguaçu foi criado pelo governo federal em 1943 e congregava parcelas das 

áreas ocupadas pelos atuais oeste e sudoeste do Paraná, juntamente com o oeste catarinense. 
Naquele momento, essas regiões foram desmembradas de seus estados de origem, formando um 
território federal, cuja extinção ocorreu a partir de uma mobilização parlamentar, na constituinte de 
1946, que reincorporou aquelas áreas aos seus estados de origem. In: WACHOWICZ. op. cit. pp. 
140-156. 
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propriedades para pequenos e médios produtores rurais, em acordo com as leis que 

regulamentavam os projetos de colonização.185  

Principalmente no sul do país, as atividades de colonização se tornaram um negócio 

imobiliário186 que, apesar de comporem uma política de Estado, não resultavam mais de ações 

diretas dos agentes governamentais. Todavia, as empresas divulgavam suas ações em tons 

triunfantes, como o fez a Maripá, conforme veremos melhor no próximo capítulo.  

A escrita de Toledo e sua história, portanto, demonstra uma tendência consolidada em 

se observar as “colonizações” de forma positiva, como baluartes do “progresso”, em 

detrimento da obscuridade projetada sobre os “sertões”. Não é de estranhar, que a obra 

apresentasse o período “colonizatório” como uma ruptura entre um período de inércia, de um 

sertão “despovoado” e “abandonado”, e outro em que ocorreu a construção de uma nova 

região de “progresso” que “evoluiu” economicamente.  

Mesmo na região, esse movimento não foi exclusivo do livro produzido pelo “Projeto 

História”, como alerta Liliane da Costa Freitag, em Extremo-oeste Paranaense: História 

territorial, região, identidade e (re)ocupação,187 obra em que ela entendia que a produção de 

livros sobre o oeste do Paraná podia ser dividida em dois momentos diferentes: o primeiro 

seria composto por obras de viajantes que por ali passaram na primeira metade do século XX 

e que narraram o local voltados às suas grandes belezas naturais, mas criticando a presença 

estrangeira e seu “isolamento” quanto à “civilização”; e o segundo, do qual Toledo e sua 

história fazia parte, a partir da década de 1970, quando emergia no oeste do Paraná um 

conjunto de obras memorialísticas que instituiriam um movimento regionalista voltado à 

temática da “colonização”. Esses trabalhos se apropriaram dos temas da ausência de 

“progresso” e de “brasilidade”, muito presentes nos autores que escreveram sobre a primeira 

metade do século XX, para justamente construir a noção de que tal quadro teria sido revertido, 

                                                
185 FREITAG. op. cit. (2007). p. 100. 
186 Esse local era propício a tais negócios, pois ali existia – a despeito dos grandes latifúndios – uma 

agricultura voltada à subsistência, com geração de algum excedente comercializável. Como 
afirmamos anteriormente, as famílias numerosas, com o passar do tempo, fracionavam as terras nos 
processos de herança de tal maneira que as áreas ficavam muito diminutas e impediam a 
continuidade das práticas agrícolas. Uma alternativa era vender a propriedade e migrar para outras 
áreas, onde fosse possível comprar terras de menor valor e garantir espaços de cultivo para si e os 
herdeiros. As colonizações privadas buscavam oferecer essa alternativa ao vender terras em novas 
fronteiras agrícolas, onde seu preço era mais baixo que nos lugares de origem. 

187 FREITAG. op. cit. (2007). 
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com a “colonização” empreendida pelos “pioneiros”, descendentes de alemães e italianos 

vindos dos demais estados do sul do país.188  

 Diante disso, o livro, ao compreender a “colonização” da Maripá como o principal 

enredo explicativo para o passado de Toledo, acaba por tornar secundário – quando não 

silencia e relega ao esquecimento – aquilo que não se “afinou” com os interesses envolvidos 

no empreendimento. Toledo e sua história reafirma as memórias das forças sociais vitoriosas 

na cidade e região e, justamente por isso, enfoca especialmente os sujeitos que, ao longo dessa 

trama, possuíam maiores poderes. Além disso, constrói a ideia de que as ações deles eram 

necessárias para o triunfo da “nação” e do “progresso” no oeste do Paraná, relegando a uma 

posição secundária os demais sujeitos ou mesmo o caráter empresarial dessa “colonização”, 

como discutiremos melhor no próximo capítulo. 

 

 

III 

 

 As memórias construídas em Toledo e sua história tornam-se menos monolíticas, em 

alguns aspectos, apenas quando se refere a períodos mais recentes, como a formação de 

alguns distritos municipais, ocorrida a partir da década de 1960. Um diferencial da obra é que 

a análise não se centra apenas na atuação da Maripá, embora sejam enfatizadas as ações dessa 

empresa. A interpretação dada pelo livro para a formação do município é que ela se deu a 

partir de diversas “colonizações”, uma vez que a obra confere visibilidade a empreendimentos 

também de outras “colonizadoras” que atuaram no vasto território – quando comparado com o 

atual – que o município já ocupava desde 1952.  

 Dentre esses processos, o trabalho apresenta o que designa de “colonização 

espontânea”189 no sul do município, caráter devido a dois aspectos: um deles seria o fato 

dessas empresas não terem planejado devidamente seus empreendimentos,190 o que resultou 

em diversos problemas, como conflitos de terra e problemas de titulação;191 o outro seria 

porque tais “colonizações” foram desenvolvidas para atender a uma demanda, já existente na 

década de 1960, de compradores de terras que procuravam esses distritos para praticar a 

                                                
188 Idem. pp. 149; 176-179; p. 187. 
189 SILVA et. al. op. cit. p. 95. 
190 Idem. p. 99. 
191 Idem. pp. 99-101. 
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sentido a necessidade de “atrair” “colonos”, ação que muito se propagou como parte das 

atividades da Maripá, como veremos adiante, ne

 

Mapa 3: “Toledo e seus distritos”
Fonte: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO. op. cit. 
(1985). p. 16.  
Obs.: Atualmente fazem parte do município somente os distritos de 
Dez de Maio, Dois Irmãos, Novo Sarandi, Novo Sobradinho, São 
Luis do Oeste, São Miguel, Vila Ipiranga e Vila Nova).

 

                                               
192 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLED

agricultura de subsistência e o cultivo de café192 e hortelã. Essas “colonizadoras” não teriam 

sentido a necessidade de “atrair” “colonos”, ação que muito se propagou como parte das 

atividades da Maripá, como veremos adiante, nesta tese. 

Mapa 3: “Toledo e seus distritos” 
Fonte: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO. op. cit. 

Obs.: Atualmente fazem parte do município somente os distritos de 
Dez de Maio, Dois Irmãos, Novo Sarandi, Novo Sobradinho, São 

São Miguel, Vila Ipiranga e Vila Nova). 

        
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO. op. cit. (2006). pp. 45 e 96. 
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e hortelã. Essas “colonizadoras” não teriam 
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Fonte: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO. op. cit. 

Obs.: Atualmente fazem parte do município somente os distritos de 
Dez de Maio, Dois Irmãos, Novo Sarandi, Novo Sobradinho, São 
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 Em alguns locais, como os outrora distritos municipais de Luz Marina, São Pedro e 

Ouro Verde (Mapa 3), a violência e os conflitos de terra foram sentidos de tal forma que não 

podiam ser negados. Tais contendas foram lembradas, mesmo que topicamente, em Toledo e 

sua história, não porque eram o objetivo da obra, mas porque eram narrados pelos 

moradores, servindo como meio de identificação deles com o lugar. Em outros momentos, 

também notamos que o livro menciona certos conflitos como forma de registrar e exaltar a 

atuação de advogados, políticos e outros membros do “bloco de poder” local em “defesa” dos 

“agricultores”.193 

  Entre os casos que envolveram certa tensão, os autores citam o imóvel “Piquiry”, no 

antigo “norte” do município de Toledo (atualmente município de Palotina-PR), onde o 

governo estadual, entre as décadas de 1950 e 1970, contestou os títulos das terras 

“colonizadas” pela Pinho e Terras e a obra aponta que chegou a ocorrer intervenção do 

exército no local. Outra situação desse tipo ocorreu no antigo “sul” do município (na área em 

que fica atualmente o município de São Pedro do Iguaçu-PR), onde houve um conflito entre o 

antigo BANESTADO (Banco do Estado do Paraná) – de quem a “Colonizadora Benthein 

Ltda.” havia adquirido licença para vender as terras – e a família Padovani, de Cascavel. Em 

ambos os casos os “colonos” obtiveram ganho de causa.194 Entretanto, enquanto no último 

caso a obra deixa entender que somente ocorreram disputas judiciais – o que não é correto195 

– em outros, menciona claramente como houve conflitos acompanhados de violência, com a 

presença de jagunços na área, algo que trataremos melhor no terceiro capítulo. 

  Em meio ao relato desses processos, também ganham visibilidade outros sujeitos, 

como os chamados regionalmente de “nortistas”, tratados em Toledo e sua história como os 

moradores típicos de alguns distritos de Toledo, cujas difíceis experiências no local são 

destacadas, pois esses sujeitos encontravam condições de vida bem inferiores às oferecidas 

aos “sulistas” em outros projetos de colonização,196 e, em alguns casos – em especial nas 

áreas de “colonização espontânea” – viviam em situação de pobreza e de grande 

miserabilidade, como se verificava na localidade de São Pedro.197 Sabemos que essas pessoas 

                                                
193 SILVA et. al. op. cit. p. 100. 
194 Idem. pp. 97-100. 
195 Os conflitos violentos, acompanhados de mortes e de denúncias de grilagem de terras no antigo 

distrito de São Pedro, foram claramente destacados em Toledo e seus distritos, outra obra do 
“Projeto História”, também escrita sob a coordenação de Oscar Silva. In: PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE TOLEDO. op. cit. (1986). p. 175. 

196 SILVA et. al. op. cit. p. 97. 
197 Idem. p. 99. 
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mudaram para o município sem grandes somas em dinheiro e aproveitaram as “novas” 

“colonizações” para adquirir terras a preços baixos. Formavam, portanto, um estrato social de 

agricultores pobres que levava uma vida bastante difícil na região. 

 Entretanto, é importante frisar que a obra delimita muito bem essas situações em termos 

espaciais, destacando que o “norte” do município foi colonizado por sulistas a partir de um 

projeto “racional” e organizado da Maripá, que teria oferecido a infraestrutura necessária aos 

“colonos”, diferentemente do que ocorreu no “sul” do município, cujos processos 

desordenados resultaram em problemas agrários, miséria e violência, denotando, assim, que 

tais problemas não teriam sido experimentados pelo restante da população do município, mas 

exclusivos dos moradores daqueles distritos.  

 Conforme alerta Neil Smith, devemos lembrar que as categorias espaciais não são 

meramente objetivas, ao contrário, são essencialmente políticas, pois seu uso implica a 

construção de relações de poder.198 Assim, o livro trata de casos conhecidos de experiências 

mal-sucedidas de “colonização”, violência e grilagem de terras, usando-os como exemplos 

dos poucos conflitos existentes no processo de formação do município. Acabava por servir-se 

deles, portanto, para efetuar comparações e reforçar ainda mais a noção de que o projeto da 

Maripá foi “perfeito”.  

 Apesar disso, é importante a visibilidade dada a esses conflitos, geralmente silenciados 

em obras desse tipo. Entendemos que, a formação política de Silva – o coordenador do projeto 

– e sua sensibilidade para com os pequenos produtores rurais –199 partilhada por outros 

membros da equipe do “Projeto História” – possam ter pesado neste quesito. Entretanto, mais 

decisivas parecem ter sido as lutas por visibilidade nas memórias públicas do município, 

empreendidas pelos moradores dos distritos ao longo da década de 1980, resultando, ainda em 

1987, no livro Com licença, somos distritos de Toledo,200 que será analisado no terceiro 

capítulo.  

Outros elementos indicadores de tensões nos processos históricos de formação da 

cidade também podem ser encontrados na obra, quando os autores tratam do período mais 

recente concentrado na unidade “Evolução”, dedicada ao período pós-emancipação. A partir 

                                                
198 SMITH, Neil. Contornos de uma política espacializada: veículos dos sem-teto e produção de escala 

geográfica. In: ARANTES NETO, Antônio Augusto (org.). O espaço da diferença. Campinas/SP: 
Papirus, 2000. p. 140. 

199 Essa sensibilidade pode ser observada em: SILVA, Oscar. O homem rural. In: op. cit. (1991). pp. 
54-59. 

200 YOSHIDA, Iraci da Silva Menezes. (coord.). Com licença somos distritos de Toledo: projeto 
repensando os distritos de Toledo. Prefeitura Municipal de Toledo: Toledo, 1988. 
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dessa opção, ganham visibilidade os processos de transformação da cidade e também novos 

sujeitos que foram morar ali, principalmente nas décadas de 1970 e seguintes. Entretanto, 

percebemos que as memórias da “colonização”, principalmente aquela efetuada pela Maripá, 

também compõem os textos dessa parte do livro. Disperso por toda a obra, o marco 

“colonizatório” servia como parâmetro para se compreender e explicar os processos 

transcorridos em períodos mais recentes, na cidade. 

Encontramos tal movimento de comparação entre o passado da “colonização” e o 

período mais recente, no capítulo sobre “Agropecuária”, que trata de questões econômicas e 

dos modos de vida da população rural do município e cujo enredo trabalha com o tempo 

dividido em dois momentos: um primeiro estruturado a partir da “colonização” e do “espírito 

comunitário” e outro posterior, abordado a partir de outro marco, a “mecanização agrícola”. 

Por “modernização da agricultura” ou “mecanização agrícola”,201 entende-se uma série 

de transformações operadas no meio rural, durante a década de 1970, com a utilização de 

tratores e colheitadeiras, além do emprego de adubos químicos e agrotóxicos, incluindo ainda 

o plantio de sementes “selecionadas”, técnicas que inseriram a agricultura regional no circuito 

mundial do agronegócio. Nesse momento, a agricultura familiar e policultora passou a ser 

substituída por uma produção comercial, principalmente de soja, voltada para o mercado 

externo, que acabou por aumentar os processos de concentração fundiária.  

A perspectiva adotada pelo livro foi de defesa do minifúndio e de crítica às políticas 

de “modernização” do campo, pois os autores levavam em consideração os impactos 

negativos desse processo e defendiam a reforma agrária.202 Esse era um debate muito presente 

naquele período, em pauta na assembleia constituinte, embora atualmente tenha se tornado um 

tabu na região, onde existe um grande respeito à propriedade privada pelos pequenos 

produtores rurais. Tal sentimento gera críticas a movimentos de luta pela terra, também muito 

fortes no oeste do Paraná desde a década de 1980. No item “estrutura fundiária”, são 

                                                
201 Carlos Humberto Carnasciali e outros diferenciavam “mecanização” de “modernização” da 

agricultura, utilizando o conceito “mecanização” para definir a adoção de novas máquinas e 
implementos agrícolas no trabalho rural, já a “Modernização” se referia a um processo maior, que 
incluía a adoção de insumos químicos, como adubos e agrotóxicos, na produção agrícola. Na 
documentação pesquisada, ambos os termos foram empregados como sinônimos e se referiam tanto 
à adoção de novas máquinas como ao uso de produtos químicos na agricultura. In: 
CARNASCIALI, Carlos Humberto; CIMINELLI, Rossana Ribeiro; MARANHO, Eron José; 
FLORIANI, Dimas; ANGULO, Rodolfo José; FLEISCHFRESSER, Vanessa. Consequências 
sociais das transformações tecnológicas na agricultura do Paraná. In: MARTINE, George e 
GARCIA, Ronaldo Coutinho. Os impactos sociais da modernização agrícola. São Paulo: Caetés, 
1987. pp. 125-165.  

202 SILVA et. al. op. cit. p. 158. 
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apresentados os problemas sociais que teriam sido gerados pelo processo de “mecanização 

agrícola”: 

 
Com o advento da mecanização, por volta de 1970, teve início a 
concentração fundiária. 
Sendo a propriedade muito pequena para viabilizar economicamente a 
mecanização, adensou-se numa violenta concentração fundiária, surgindo 
então a conseqüente expulsão do homem do campo, principalmente os 
agregados, meeiros, arrendatários, cuja mão-de-obra a máquina substituiu. 
Os que dispunham de alguma poupança passaram a adquirir as propriedades 
lindeiras e o preço da terra elevou-se enormemente. 
Impedidos de mecanizar suas áreas, os pequenos sitiantes vendiam suas 
terras por alto preço e migravam em busca de novas fronteiras agrícolas, 
inclusive para o Paraguai, onde as terras eram mais baratas. 
Outros procuravam a cidade, disputando os empregos existentes ou 
transformando-se em trabalhadores temporários, ou bóias-frias desprovidos 
de quaisquer direitos. 
O proprietário anexador passava então a ter mais área economicamente 
viável à mecanização, o que lhe permitia obter financiamento para a destoca 
do terreno e para a compra de máquinas e equipamentos.203  
 

A obra situa a “mecanização agrícola” como um processo desencadeador de diversos 

problemas sociais, principalmente a ida de muitos trabalhadores do campo e de pequenos 

proprietários rurais204 do oeste paranaense para outras regiões agrícolas onde poderiam 

continuar com a produção de subsistência ou mesmo adquirir áreas maiores e mais “aptas” ao 

desenvolvimento da agricultura “moderna”, e também para as cidades, o que teria gerado o 

aumento da pobreza e do desemprego na área urbana do município. 

Toledo, particularmente, era um lugar atrativo nesse momento, pois suas empresas 

conferiam-lhe ares de “lugar de empregos e oportunidades”, característica que atraía também 

pessoas de outras regiões do Paraná e do Brasil, que afluíam para o local (geralmente sem 

grandes capitais para ali investir, evidentemente) no objetivo de se tornarem trabalhadores 

assalariados, principalmente de empresas como a Sadia e a Coopagro (que atuava no ramo de 

produtos agrícolas e cereais). Como aponta a obra, muitos deles sobreviviam de forma 

precária, na condição de trabalhadores volantes, os chamados “bóias-frias”. Sabemos que sua 

                                                
203 Idem. pp. 146-147. 
204 Como aponta Toledo e sua história, existia uma “pirâmide social” na zona rural do município, em 

cuja posição mais elevada estariam os proprietários rurais. Em um nível intermediário, figurariam 
sujeitos como os agregados, meeiros, parceiros e aqueles que cultivavam áreas de outrem, 
supostamente acumulando recursos para, posteriormente, adquirir uma propriedade, expectativa 
que geralmente pretendiam realizar. No nível mais baixo dessa estratificação, estariam os 
trabalhadores que realizavam serviços temporários, como os “nortistas” ou “paraguaios”, sendo que 
os últimos são apontados como os costumeiramente contratados pelos agricultores para realizar a 
derrubada das matas. In: Idem. pp. 155-156. 
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atuação na região foi intensa, enquanto as tecnologias aplicadas no campo ainda permitiam a 

execução de diversos trabalhos manuais em plantações de soja, ou mesmo quando se 

cultivava produtos que demandavam muito trabalho manual, como o algodão e a mandioca.  

 Nesse processo, ainda de acordo com o fragmento anterior, também teria ocorrido a 

concentração fundiária, por conta da exigência de quantidade mínima de terras para financiar 

a compra de equipamentos. Paralelamente, houve uma maximização nas extensões de terra a 

serem exploradas por meio de trabalho familiar, as quais também demandavam menos 

trabalhadores para seu manejo. Como resultado, teria diminuído a demanda por assalariados 

no campo, bem como a oferta de áreas rurais disponíveis para arrendamento.205 

 Além dos elementos apontados no texto, também acompanhou esse processo a 

substituição do plantio de café, hortelã e produtos de subsistência, pela pecuária, que utilizava 

menos trabalhadores, principalmente nos “novos” distritos de Toledo, surgidos na década de 

1960. Essas mudanças, juntas com a “mecanização”, também fizeram parte de projetos do 

regime militar de incentivo à produção de alimentos para atender ao mercado externo.  

 De qualquer forma, notamos que o livro constrói uma memória bastante negativa da 

“mecanização do campo”, apresentando-a como desagregadora e geradora de exclusão social 

e pobreza. Em outros momentos, aos impactos sociais gerados por tais processos, também é 

adicionada a degradação ambiental, resultante da intensificação da erosão do solo e da 

poluição das águas pelo uso de agrotóxicos e de insumos químicos. Dessa maneira, a obra não 

se exime de apresentar problemas decorrentes da adoção da “agricultura moderna”, mesmo se 

tratando de um livro que celebra “a história” do município. 

Para efetuar a crítica, a obra centrava a análise em uma perspectiva sistêmica, em que o 

econômico e as transformações de ordem técnica assumiam primeiro plano. Entretanto, isso 

não isentou de responsabilidade os sujeitos envolvidos no processo, dentre os quais se contam 

os agricultores que plantavam: “...soja até na beira da casa ou mesmo em frente às cercas de 

cemitérios.”206 Assim, os produtores rurais eram tratados como aqueles que atuaram em prol 

da efetivação dessas políticas agrícolas, pois teriam aumentado ao máximo as áreas de 

plantação no desejo de elevar a produção e acumular capitais. Nessa visão, a “modernização 
                                                
205 Isso porque, antes da mecanização da produção rural, as famílias possuíam reservas de terras para 

serem entregues como herança aos filhos, pois não as conseguiam cultivar antes que a prole 
chegasse à vida adulta. Essas áreas geralmente ficavam cobertas por matas ou eram entregues a 
trabalhadores rurais não-proprietários, através de arrendamento ou parceria agrícola. Através dessas 
formas de trabalho, principalmente do arrendamento, realizava-se um acordo entre um proprietário 
que cedia parte de sua propriedade para um trabalhador rural cultivar em troca de um percentual da 
produção. 

206 SILVA et. al. op. cit. p. 148. 
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agrícola” constituiu-se em uma oportunidade que muitos agricultores da região ansiavam: a de 

aumentar sua produção e, assim, sua capacidade de acumular bens e ascender socialmente. 

Tal perspectiva é reforçada quando é destacado que o próprio movimento de concentração 

fundiária não teria cessado a partir das ações dos agricultores locais, mas de mudanças 

estruturais, com o advento dos altos juros cobrados sobre os financiamentos na década de 

1980. 

Apesar de a narrativa apresentar esses elementos conflituosos, em Toledo e sua 

história procura-se salvaguardar uma imagem positiva do município, uma vez que a obra 

também se tornaria um instrumento de divulgação do lugar. Assim, após todo esse processo, 

afirma-se que: “Contudo, mesmo após a concentração fundiária, Toledo pode ser considerado 

um Município no qual estão ausentes, ou pelo menos pouco representados os latifúndios, não 

havendo, nenhuma grande área improdutiva”.207 Procura-se então, moderar a crítica, a fim de 

não romper com as memórias hegemônicas na esfera pública em que Toledo era descrita 

como um local próspero devido à estrutura agrária, formada majoritariamente por pequenas 

propriedades rurais.  

De qualquer forma, notamos que, a partir de temas como a ingerência do Estado e a 

“ganância” dos produtores rurais, eram construídas memórias nas quais restou ao campo a 

degradação ambiental após a “modernização” e à cidade os trabalhadores rurais 

desempregados que não migraram para outras regiões. Dessa maneira, através da temática da 

“modernização do campo”, o livro tenta identificar uma série de transformações sociais que 

ocorriam no local. 

Inspirados em Thompson208 e no seu método de análise dos trabalhos dos folcloristas 

britânicos – utilizados como fonte para estudar a cultura popular do século XVIII, embora as 

intenções daqueles intelectuais diferissem das suas – poderíamos também utilizar Toledo e 

sua história para compreender os processos de transformação da cidade e observá-los de 

maneira diversa dos autores do livro.  

Assim, compreendemos que, na década de 1970, com a intensificação das migrações 

rural-urbanas, ficava mais evidente no local a pobreza e a exclusão social que, embora tenham 

aumentado, já existiam ali desde a década de 1940. Por outro lado, a “mecanização agrícola” 

não assinalou somente o fim de postos de trabalho na zona rural, uma vez que muitos dos 

trabalhadores rurais que mudaram para a cidade continuaram trabalhando no campo como 
                                                
207 Idem. p. 147. 
208 THOMPSON, E. P. Folclore, antropologia e história social. In: As peculiaridades dos ingleses e 

outros artigos. Campinas/SP: Ed. da Unicamp, 2001. pp. 227-267. 
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“bóias-frias”. Tratava-se, portanto, de um processo mais amplo de mudanças nas próprias 

relações sociais, como o fim do assalariamento rural – recurso dos proprietários agrícolas para 

não cumprir a legislação trabalhista, estendida ao campo na década de 1960.209 

A construção desse quadro pela obra, no entanto, visa evidenciar os aspectos negativos 

da “modernização do campo” conduzido pelo regime militar. Tal medida era importante, pois, 

contemporaneamente, era muito comum observar esse processo como um marco de 

“progresso” na região. Toledo e sua história procurava desfazer as imagens positivas que 

pairavam sobre certas realizações do regime autoritário, como forma também de construir a 

hegemonia do novo regime político. Como parte desse movimento, entende-se que a 

“modernização agrícola” teria colocado fim a um outro tempo, iniciado com a “colonização” 

efetuada pela Maripá e marcado pela harmonia e pela vida “comunitária”. Nesse momento, 

evocam-se memórias em que a “colonizadora” teria tomado medidas para evitar a 

concentração fundiária, graças às quais, antes da “mecanização”, somente havia minifúndios 

em Toledo. Incorpora-se, então, a perspectiva de Niederauer, revisor do livro, acerca desse 

tema:  

 
Segundo Ondy Hélio Niederauer, a Maripá limitava o número de colônias 
vendidas ao número de filhos, prevendo desmembramentos por herança e, ao 
mesmo tempo, assegurando que a Fazenda Britânia fosse suficientemente 
povoada. Na década de [19]60, período imediatamente anterior ao início da 
mecanização, a estrutura fundiária caracterizava-se por uma desconcentração 
da propriedade.210  

                                                
209 De acordo com José Graziano da Silva, a sazonalidade do trabalho no campo seria decorrente da 

mecanização da produção agrícola, que concentrou as atividades em certos períodos, como a 
colheita. Assim, passou a ser mais viável para os produtores contratar trabalhadores sazonais que 
manter empregados fixos na propriedade. Entretanto, podemos pensar em outras possibilidades, 
diante desse quadro, pois, de acordo com Mario Grynszpan, a ditadura militar, ainda na década de 
1960, criou documentos como o “Estatuto da Terra” e o “Estatuto do Trabalhador Rural”, que 
acabaram por prever encaminhamentos para a questão fundiária e conceder direitos aos 
trabalhadores rurais, visando diminuir as tensões e lutas no campo. Entretanto, muito do que se 
previu em tais documentos não chegou a ser colocado em prática. Por conta disso, em 1968, 
elegeu-se para a direção da CONTAG (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura) 
uma chapa de oposição, crítica ao regime, com o objetivo de fazer valer tais direitos. Isso também 
pôde explicar o porquê dos proprietários rurais do oeste do Paraná, na década de 1970, 
mobilizarem-se para não cumprir tais direitos, ao fazer uso de trabalhadores volantes – “bóias-
frias” – pois foi somente nesse período que entrou em pauta a necessidade do cumprimento da 
legislação que regulava o trabalho no campo. In: GRYNSZPAN, Mario. A questão agrária no 
Brasil pós-1964 e o MST. In: FERREIRA, Jorge e DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. O 
tempo da ditadura: regime militar e movimentos sociais em fins do século XX. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2009. pp. 326-327; SILVA, José Graziano da. A modernização dolorosa: 
estrutura agrária, fronteira agrícola e trabalhadores rurais no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 
1981. p. 30.  

210 SILVA et. al. op. cit. p. 146. (Acréscimos nossos). 
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 Como notamos, busca-se o “tempo da colonização” para demonstrar como o 

planejamento da Maripá para o município teria sido “racional” e comprometido com o bem-

estar comum, materializado na suposta primazia conferida pelo projeto aos minifúndios. Esse 

tempo é contraposto a um presente de conflito, resultante do abandono da preocupação com a 

estrutura fundiária, que teria ocorrido a partir da “mecanização” promovida pela ditadura 

militar. Ao mesmo tempo, a “colonização” forneceria elementos, como o espírito 

“comunitário”, que poderiam auxiliar na superação da crise vivida contemporâneamente, 

como preconizado pela gestão “Toledo: Comunidade no poder”.211 

Entretanto, na obra não há a defesa de um “retorno” à agricultura de subsistência, uma 

vez que a “modernização da agricultura” é vista como algo “irreversível”.212 Além disso, uma 

postura completamente contrária à “mecanização agrícola” não é assumida, pois são 

apresentados alguns administradores do Banco do Brasil, responsáveis pela aplicação das 

políticas governamentais para a “modernização agrícola”, como aqueles que possuíam “visão 

futurística”.213 Tampouco se deixava de exaltar outros produtores rurais, como Friedrich Paul 

Heinrich Isenberg, imigrante alemão que havia iniciado a “modernização” por conta própria, 

anos antes das políticas oficiais.214  

                                                
211 Essa perspectiva de lidar com a estrutura fundiária das áreas “colonizadas” pela Maripá já foi 

contestada pela historiografia acadêmica, na região. Paulo José Kolling, no estudo sobre a 
formação dos grupos dominantes de Marechal Cândido Rondon, município formado também 
dentro daquele projeto “colonizador”, sinaliza a existência de grandes propriedades na região, 
anteriores ao processo de “mecanização agrícola”. Por outro lado, Emílio Gonzalez criticou as 
formas como se efetuavam contraposições entre “colonização” e “mecanização agrícola”, em 
trabalhos historiográficos de Marechal Cândido Rondon. Segundo afirma, a historiografia 
acadêmica posicionava-se criticamente ao processo de “mecanização”, todavia, tal postura tinha 
por objetivo explicar as origens de problemas sociais contemporâneos, sem colocar em xeque as 
memórias positivas construídas sobre o período “colonizatório”, impedindo a elaboração de uma 
visão mais crítica desse processo. A esse respeito ver: GONZALEZ, Emilio. As camadas da 
Memória: A produção de marcos memorialísticos na historiografia regional do Oeste do Paraná 
(Marechal Cândido Rondon – 1950 – 1990). Tempos Históricos. Marechal Cândido Rondon/PR, 
v. 05/06, pp. 185-219, 2003/2004. p. 205; KOLLING, Paulo José. Sociedade e Política em 
Marechal Cândido Rondon. Tempos Históricos. Marechal Cândido Rondon/PR, Unioeste, vol. 10, 
pp. 351-367, 1. Sem. 2010.  

212 SILVA et. al. op. cit. p. 172. 
213 Idem. p. 171. 
214 Isenberg é apresentado como quem se inseriu nesse processo de forma diferenciada, pois teria 

primado pelo respeito à natureza e aos seus empregados, com quem cumpria a legislação 
trabalhista. Também se destaca sua atuação junto aos demais produtores rurais do distrito de Vila 
Nova, onde vivia, na formação de uma cooperativa, a Coopagro, que na época de publicação do 
livro era considerada símbolo do poderio da agricultura local. In: Idem. pp. 172-175; 200-201e 237. 
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Essas tendências díspares representam, além da diversidade ideológica do próprio 

“Projeto História” que pode ter sido a responsável por atritos entre seus membros, também a 

compreensão dessa equipe de que o grande problema da “modernização do campo” não era o 

projeto em si, mas a forma como foi executado, sem grandes preocupações com os impactos 

sociais e ambientais. Tais elementos, portanto, indicam como não era visualizada naquele 

momento uma agricultura diferenciada, como a “agroecologia”, que seria difundida décadas 

depois. Também apontam para o peso do ideal de “progresso” que conferiu à “agricultura 

moderna” valores positivos, sedimentados principalmente no crescimento econômico  trazido 

aos vitoriosos desses processos, ao se enquadrarem nas exigências de tais políticas públicas. 

Disso decorria a oscilação da obra, entre criticar os impactos da “modernização” e exaltar o 

crescimento econômico que ela teria fomentado no local. 

Diante dos problemas sociais entendidos como decorrentes desse processo, o livro 

apresenta iniciativas do poder público para revertê-los, ou ao menos minimizá-los, instituindo 

memórias que exaltam os “grandes esforços” da prefeitura municipal em combater o 

desemprego na cidade através da “mobilização” do povo para a industrialização,215 por 

intermédio do já referido projeto de indústrias comunitárias e do incentivo à produção de 

artesanato.216 

 Também ressalta a colaboração da municipalidade com medidas do governo estadual217 

para combater a degradação ambiental, como a poluição dos rios e a erosão, um dos 

problemas que mais afetou economicamente os agricultores.218 Um desses projetos, 

desenvolvido pelo governo do Paraná, consistia em um programa de conservação de solos em 

microbacias hidrográficas,219 cujo objetivo era o manejo do solo de maneira integrada nas 

                                                
215 Idem. p. 172. 
216 Idem. p. 158. 
217 Eduardo Viola aponta que o governo estadual do Paraná, na gestão de José Richa, eleito em 1982 

pelo PMDB, nesse período deu maior atenção à questão ambiental, até então tratada com pouca 
relevância no país. Por outro lado, destacou que desde 1974 havia sido fundada pelo governo 
federal a Secretaria Especial de Meio Ambiente – SEMA, cuja atuação, muito limitada, não se 
restringiu ao regime militar, mas chegou a adentrar a “Nova República”. Como aponta, este órgão 
foi criado para atender exigências de organismos internacionais, que condicionavam a concessão de 
empréstimos para a realização de obras públicas de maior vulto à existência de “relatórios de 
impactos ambientais” e de uma entidade federal do gênero. In: VIOLA, Eduardo J. O movimento 
ecológico no Brasil (1974-1986): do ambientalismo à ecopolítica. Revista Brasileira de Ciências 
Sociais. São Paulo, ANPOCS, vol. 1, n. 3, fev. 1987. Disponível em: <http://www.anpocs. 
org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_03/rbcs03_01.htm>. Acesso em: 17 de janeiro de 2012. 

218 SILVA et. al. op. cit. p. 151 
219 Idem. p. 149. 
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áreas que compreendiam as “microbacias hidrográficas” e não os limites de cada 

propriedade.220 Dessa maneira, procurava-se atender às exigências legais,221 além de 

minimizar os prejuízos financeiros e ambientais da “modernização agrícola”. Por outro lado, 

aquele projeto de conservação de solos pressupunha a adoção de ações conjuntas, pelos 

diferentes proprietários rurais, com o apoio do Estado e de cooperativas, sendo considerado 

mais um trunfo de uma ação “comunitária”. O texto construói, então, um enredo que 

apresenta os prejuízos trazidos pelos projetos da ditadura militar para, logo em seguida, 

indicar sua solução, graças a uma espécie de retomada de certas práticas “comunitárias” 

pertencentes ao período anterior, pretensamente iniciado com a “colonização”.  

 A contraposição de problemas do presente a um passado supostamente harmônico, 

construído em torno da Maripá, também está presente no capítulo “Urbanismo”, em que o 

enredo é o crescimento urbano “desordenado” da cidade, com a construção de bairros pobres 

– como a Vila Brasil e o “Pouso Frio”. Entretanto, percebemos que, diferentemente da 

concentração fundiária, os problemas urbanos são apresentados dentro de uma temporalidade 

mais longa, como algo que já existia em Toledo desde o período da “colonização”:  

  
Entrementes, a chamada Vila Brasil foi sendo povoada, desde o início da 
colonização, sem qualquer planejamento, a partir das imediações das 
primeiras casas do acampamento primitivo e da serraria n.° 1 da Maripá, por 
pessoas de baixa renda, a maioria operários. 
No início de 1960 para aplacar os conflitos entre os moradores, que 
geralmente tinham que ser dirimidos pela Maripá e pelo próprio Willy Barth, 
a empresa fez uma previsão para essa vila, que ia da rua Ipiranga até a 
Avenida Maripá; da rua do pinhal, até a rua Jacinto João Sartori. Eram 122 
lotes urbanos, que foram vendidos a preço simbólico, com pagamento 
parcelado e cinco anos de carência. Reservaram-se, bem ao estilo de Willy 
Barth, terrenos para a igreja e a escola.222 

 

 Notamos então que esse fragmento constrói memórias diferentes daquelas hegemônicas 

na cidade, em que as décadas de 1940 e 1950 costumam ser lembradas majoritariamente por 

enredos positivos. Na passagem anterior, ganhou destaque a formação de um bairro de 

trabalhadores em que eram apresentadas experiências não tão organizadas e ainda conflituosas 

que também compuseram a formação de Toledo, mesmo que essas tensões fossem 

consideradas puramente internas ao grupo “operário” e resultassem de um olhar estereotipado 

                                                
220 Idem. pp. 149-151. 
221 Participar desse tipo de ação passou a ser obrigatório, desde 1976, para que o agricultor obtivesse 

financiamento para a produção junto ao Banco do Brasil. In: Idem. pp. 149-150. 
222 Idem. p. 393. 
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lançado sobre o lugar. De qualquer forma, a presença de trabalhadores pobres, que vieram 

para o local para trabalhar inicialmente na “colonizadora” e nas serrarias, era destacada, 

enquanto em outras memórias públicas da cidade costumava ser obscurecida. 

 Logo na sequência, no fragmento anterior, destaca-se a figura de Willy Barth e da 

empresa “colonizadora” como elementos que surgiam para resolver os problemas existentes 

no bairro, o que sugeria que os moradores seriam incapazes de solucioná-los por conta própria 

e, por isso, precisavam da intervenção de “lideranças” do município. A partir desse momento, 

a temática da “racionalidade” dos trabalhos empreendidos pela Maripá sob a gestão de Willy 

Barth é retomada, apontando que, graças à sua intervenção, o clima de tensão teria sido 

resolvido e, em um gesto de benevolência, os terrenos foram vendidos a preços baixos, dentro 

de condições em que os trabalhadores poderiam pagar. Assim, trata-se o processo de 

demarcação de terrenos e do próprio espaço do bairro como isento de conflitos, da mesma  

maneira como se recordava das demais ações daquela empresa. Reafirma-se, ainda, a 

diligência de Barth, que teria se preocupado em construir espaços para a escola e a igreja, o 

que sugere preocupações da parte dele quanto ao futuro daquela população. Dessa maneira, 

objetivava-se realimentar as memórias em que a empresa “colonizadora” e o diretor local, 

eram considerados os responsáveis pela racionalidade do espaço urbano.  

 À organização do espaço urbano desse período, contrapunha-se “Pouso Frio”, bairro que 

surgiu na década de 1970, na área do antigo “Pouso Toledo”, de propriedade da obrage Nuñes 

y Gibaja (Mapa 4), cujos proprietários não a utilizavam nem a reivindicavam. O livro alerta 

que esse espaço não era parte da antiga Fazenda Britânia e, portanto, não havia integrado os 

trabalhos da Maripá. Tal ressalva pode ser vista como um recurso para salvaguardar as 

memórias positivas construídas em torno da empresa.  



 

Mapa 4: “Localização das concessões às empresas estrangeiras no 
paranaense” 
Fonte: WACHOWICZ, Ruy Christowam. Principais 
op. cit. p. 64 apud GRONDIN. op. cit. p. 46.
Obs.: A área assinalada com o número 8, pertencente à 
Paraná, é a chamada Fazenda Britânia. Os quadrados identificados por números 
romanos são os chamados “pousos”, que pe
formar a cidade de Toledo fica nas imediações do pouso número “V”, também chamado 
de “Pouso Toledo”, onde surgiu, na década de 1970, o bairro “Pouso Frio”

Localização das concessões às empresas estrangeiras no 

WACHOWICZ, Ruy Christowam. Principais “obrages” no oeste do P
apud GRONDIN. op. cit. p. 46. 

A área assinalada com o número 8, pertencente à Compañia de Mederas del Alto 

, é a chamada Fazenda Britânia. Os quadrados identificados por números 
romanos são os chamados “pousos”, que pertenciam a Nuñes y Gibaja. O local que viria a 
formar a cidade de Toledo fica nas imediações do pouso número “V”, também chamado 

, onde surgiu, na década de 1970, o bairro “Pouso Frio”). 

105

 
Localização das concessões às empresas estrangeiras no extremo-oeste 

este do Paraná. In: 

Compañia de Mederas del Alto 

, é a chamada Fazenda Britânia. Os quadrados identificados por números 
. O local que viria a 

formar a cidade de Toledo fica nas imediações do pouso número “V”, também chamado 
 



 

 

106

 De acordo com o livro, esse bairro geralmente era procurado por moradores pobres e 

teria se configurado um espaço de “posse” que, segundo indicava, sofreu um grande 

adensamento populacional, através da ocupação “desordenada” e “ilegal”.223 Esses termos são 

empregados para reforçar a gravidade da situação e as dificuldades em solucioná-los, além de 

evidenciar a reprovação dos autores a estas formas de ocupação do solo urbano. Dessa 

maneira, conduz-se ao campo do planejamento urbano as disputas empreendidas por tais 

moradores, pelo direito à cidade e contra a exclusão social advinda da especulação imobiliária 

e do aumento no custo de vida. Em tal movimento, acaba-se por censurar as ações deles, ao 

retirá-las do campo social e político.224 

 De qualquer forma, notamos que em Toledo e sua história, procura-se construir o 

bairro como um ambiente caótico, noção reforçada pela citação de um texto da engenheira 

Gerte Filipetto, publicado em fevereiro de 1988, na revista daquela gestão, Comunidade no 

poder.225 Nesse texto, a autora evidencia disputas por divisas, resultando em terrenos com 

menos de oitenta metros quadrados226 que, no texto, servem de argumento para se construir 

um clima de degradação humana no local, reforçada pelas observações de que ali faltariam 

também energia elétrica, rede de água, saneamento, enfim, seria um lugar onde “milhares” de 

moradores viviam em condições “sub-humanas”.227 

 Na sequência, Toledo e sua história apontava que o poder público municipal teria se 

sensibilizado com a situação e iniciado a legalização dos terrenos, entendendo isso como a 

resolução dos problemas sociais ali existentes.228 Assim, após as intervenções da prefeitura 

                                                
223 Idem. p. 398. 
224 Na década de 1970, o jornal Tribuna D’Oeste, um dos principais periódicos da cidade, sobre o 

qual trataremos melhor no quarto capítulo, efetuou uma matéria sobre o chamado “Pouso Frio”. 
Um dos moradores locais contatado pela reportagem, Izaltino, informou que um dos motivos de sua 
mudança para o local era o alto preço dos terrenos em Toledo, que custavam cerca de dez vezes 
mais que um lote naquela área. In: QUEM É o dono do Pouso Frio? Ou a história de gente que só 
quer viver. Tribuna D’Oeste. Toledo/PR, n. 94, ano II, pp. 10-11, 27 de julho a 03 de agosto de 
1977. p. 11. 

225 POUSO FRIO: Breve roteiro. Toledo: comunidade no poder. Toledo/PR, s/n., p. 10, fevereiro de 
1988 apud SILVA et. al. op. cit. pp. 398-399.    

226 Idem. p. 399. 
227 Ibidem. 
228 Na matéria publicada pela Tribuna D’Oeste, em 1977, são destacados problemas existentes nesse 

bairro, o principal deles como de ordem legal. Como se afirmava, para se regularizar os terrenos, de 
acordo com a legislação da época, seria necessário à municipalidade adquirir aquela área junto ao 
seu proprietário. O grande problema residia no fato de que o “Pouso Frio” era o antigo “Pouso 
Toledo”, de propriedade da obrage Nuñes y Gibaja. Ao entrar em falência, parte das propriedades 
da empresa foi executada pelo argentino Teodoro Soldatti, enquanto outra parte seria de 
propriedade do único herdeiro daquele grupo, Avelino Gibaja, que se encontrava desaparecido na 
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municipal (e graças a ela), afirma-se que: “...morreu definitivamente o Pouso Frio e nasceram 

as bem organizadas, perfeitamente legais e um pouco mais humanizadas Vilas Boa Esperança 

I, II, III, IV (a primeira já urbanizada e legalizada na administração anterior)”.229 Tal quadro 

de miséria, portanto, era apresentado como resolvido, em que a “racionalidade” no uso do 

espaço urbano e a “legalidade” teriam sido restabelecidas e, como resultado, a vida de todos 

melhorado. Assim, tais problemas não fariam mais parte da realidade local, sendo que as 

ações do poder público municipal – em especial da gestão “Toledo: Comunidade no poder” – 

eram expostas como a solução para o quadro de degradação humana outrora existente no 

bairro.  

 Entretanto, cabe realizar um questionamento, sobre o porquê de a obra trazer temas 

tensos como a “mecanização agrícola” e a urbanização de Toledo, uma vez que tinha como 

objetivo celebrar o passado local e que se inicia com memórias harmoniosas sobre o período 

da “colonização.  

 As respostas a essa pergunta podem ser obtidas na análise do modo como o livro articula 

diferentes temporalidades. De fato, em Toledo e sua história constrói-se um enredo em que o 

período da “colonização” é caracterizado através de memórias cristalizadas e positivas. 

Entretanto, a partir do projeto de “modernização da agricultura”, efetuado pela ditadura 

militar, estabelece-se a noção de que parte da obra “colonizatória” teria se perdido quando 

então os valores “comunitários” dissiparam-se e houve o estabelecimento de uma relação 

predatória com a natureza, principalmente na zona rural, além do crescimento urbano 

“desordenado” que voltaria a assombrar a cidade.  

 Diante desse quadro, emerge a figura do poder público, em especial, da gestão “Toledo: 

Comunidade no poder”, apresentada como quem auxiliava na solução daqueles problemas, 

além de reestabelecer certos valores da “colonização” supostamente perdidos. Os ideais 

“comunitários” projetados sobre o período “colonizatório” são empregados como forma de 

encontrar solução para problemas contemporâneos à publicação. Temas como a pretensa 

“organização” e “eficiência”, projetados sobre a obra da Maripá, servem como inspiração, a 

                                                                                                                                                   
Argentina. Além disso, parte dessas terras também teria sido vendida para as Indústrias Lupion 
Ltda., de David Wille Lupion, integrante de uma das famílias mais poderosas do estado do Paraná, 
na época. Sem regularizar a área, de acordo com o jornal, a prefeitura municipal não poderia 
efetuar obras de infraestrutura, sob pena de cometer “crime público”, caso algum dos proprietários 
aparecesse, por investir recursos da municipalidade em área privada. A esse respeito ver: POUSO 
FRIO: Um labirinto de problemas quentes. In: QUEM É o dono do Pouso Frio? Ou a história de 
gente que só quer viver. Tribuna D’Oeste. Toledo/PR, ano II, n. 94, pp. 10-11, 27 de julho a 03 de 
agosto de 1977. p. 11.   

229 SILVA et. al. op. cit. p. 400. 
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fim de explicar a necessidade de se urbanizar o “Pouso Frio” e reconstruir, no presente, o 

ideal da cidade planejada inicialmente elaborada por aquela empresa e seus dirigentes.  

 Toledo e sua história constrói, então, a noção de que o poder público municipal, na 

década de 1980, teria assumido o legado da “colonização” e seria o sucessor da Maripá, ao 

realizar, no presente, ações calcadas em ideais semelhantes àqueles que teriam orientado a 

empresa. Dessa maneira, procurava-se revestir a gestão “Toledo: Comunidade no poder” com 

os valores positivos construídos sobre a “colonização” e projetava sobre os atos do poder 

público aquilo que se encontrava cristalizado na esfera pública, sobre o período “colonizador” 

e o empreendimento da Maripá.  

 

 

IV 

 

 As diferentes memórias construídas e realimentadas na obra serviram para oferecer um 

modelo ideal de cidade para a população. Nesse aspecto, precisamos observar que a Toledo da 

década de 1980 não era uma simples continuidade do povoado fundado na década de 1940. 

Muitas transformações ocorreram no local nas últimas décadas que antecederam a publicação, 

sendo que, em 1988, a maioria da população já não descendia dos “pioneiros”.  

 Como parte desse processo, constatamos que durante a ditadura militar, mais 

precisamente entre o fim da década de 1960 e a década de 1980, uma série de projetos de 

desenvolvimento foi realizada no município. Tais obras referiam-se à expansão dos serviços 

oferecidos pelas empresas estatais de telefonia, energia elétrica e saneamento, que estenderam 

sua rede de atuação para Toledo, além do asfaltamento da rodovia BR-467, que ligava Toledo 

a Cascavel. Reivindicadas pelo empresariado da cidade, essas melhorias acabaram por 

transformar a economia local, retirando o município de um quadro de crise em que se 

encontrava na primeira metade da década de 1960. Sobre esses empreendimentos, bem como 

sobre a crise vivida no local durante esse período, voltaremos em outros momentos desta tese. 

 Por ora, cabe-nos pontuar que esse processo também resultou em grandes mudanças de 

ordem social e, para compreendê-las, precisamos observar o quadro estatístico a seguir, que 

auxilia a perceber a profundidade das transformações ocorridas no local. Para elaborá-lo 

consultamos alguns trabalhos publicados sobre a cidade230 que utilizaram como fonte os 

                                                
230 Idem. p. 372 e BIDARRA, Zelimar Soares. O processo de urbanização e a preservação do direito à 

moradia em cidade de médio porte: um estudo de caso do Jardim Coopagro (Toledo/PR). Revista 
GEPEC. Toledo/PR: Unioeste, vol. 10, n. 02, pp. 67-81, jul./dez., 2006. p. 76. 
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dados do IBGE e, para 1956, dados do trabalho do antropólogo Kalervo Oberg e do estatístico 

Thomas Jabine,231 pesquisadores que realizaram estudo técnico em Toledo, na década de 

1950, cujos resultados foram publicados no decênio seguinte.232 Utilizamos ainda dados 

atualizados do IPARDES (Instituto Paranaense para o Desenvolvimento Econômico e Social), 

com informações extraídas do censo de 2010:233 

 

 

 TABELA 1  

Demografia do município de Toledo/PR – População total, rural e urbana (1956-2010) 

POPULAÇÃO TOTAL URBANA RURAL 

ANO DE 1956 9.945 2.720 7.225 

ANO DE 1960 24.959 5.926 19.033 

ANO DE 1970 68.885 14.986 53.899 

ANO DE 1980 81.282 42.994 38.288 

ANO DE 1991 94.879 72.402 22.477 

ANO DE 2000 98.200 85.920 12.280 

ANO DE 2010 119.353 108.287 11.066 

Fonte: SILVA; BRAGNOLLO; MACIEL (1988), BIDARRA (2006) e IPARDES (2010). 

 

 Como notamos, o período de maior elevação populacional ocorreu na década de 1960, 

quando o total de moradores aumentou mais de cem por cento e houve um crescimento do 

                                                
231 Trata-se de estudo etnográfico, efetuado dentro do “Projeto de desenvolvimento regional da zona 

fronteiriça do Oeste paranaense”, que visava observar as repercussões da política da “Marcha para 
o Oeste”. Tal projeto foi resultado de uma parceria entre a Divisão do Serviço de Desenvolvimento 
das Comunidades e a USOM Brasil, uma entidade estadunidense ligada a políticas econômicas para 
o chamado “terceiro mundo”. A esse respeito ver: FREITAG. op. cit. (2001). pp. 112 e 181; 
LAVERDI, Robson. Tempos diversos, vidas entrelaçadas: trajetórias itinerantes de trabalhadores 
na paisagem social do extremo oeste paranaense (1970-2000). Curitiba: Aos quatro ventos, 2005. 
pp. 21-22; RELATÓRIO TÉCNICO. Disponível em: <http://people.ufpr.br/~lgeraldo/deisi.pdf.> 
Acesso em: 26 de janeiro de 2012. 

232 A esse respeito ver: OBERG, Kalervo; JABINE, Thomas. Toledo: um município na fronteira oeste 
do Paraná. Rio de Janeiro, Edições SSR, 1960. 

233 INSTITUTO PARANAENSE PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. 
Caderno estatístico: município de Toledo. Disponível em: <http://www.ipardes.gov.br/ 
cadernos/Montapdf.php?Municipio=85900>. Acesso em: 17 de março de 2011. 
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centro urbano com a chegada de novas populações que vieram a formar o conjunto de 

trabalhadores e setores médios, bem como uma ampliação no comércio e setores de serviços, 

a fim de atender a população do campo.  

 Foi na zona rural, porém, que ocorreu o maior crescimento populacional e, nesse 

momento, também houve a criação de novos distritos, como Luz Marina, Ouro Verde, São 

Pedro e São Sebastião, para onde afluíram muitos trabalhadores rurais. Determinadas 

atividades agrícolas praticadas nessas localidades, como o cultivo de café, também envolviam 

muitos trabalhadores não-proprietários. 

 Na década de 1970, porém, ocorreu o aumento da população urbana local, que quase 

triplicou e ao longo da década de 1980 quase dobrou. Tal quadro acompanhou aquela série de 

transformações econômicas ocorridas na cidade, desde o fim da década de 1960. Nesse 

período, principalmente entre os decênios de 1970 e 1980, também ocorreu a ampliação das 

atividades das indústrias do grupo Sadia, que abriram as fábricas de frangos e de presuntos, 

dentre outras instalações.234 Paralelos a tal processo, houve a abertura de créditos por parte do 

governo federal para os agricultores “modernizarem” suas instalações e as tornarem 

adequadas ao fornecimento de matérias primas às novas fábricas daquele grupo.235 Além 

disso, outras empresas se formaram na cidade, como a Coopagro. Todas essas medidas 

acabaram por ampliar os postos de trabalho no lugar, o que contribuiu para a “fama” de 

Toledo como “terra de empregos”, vistos como alternativa àqueles que deixavam o campo. 

Essas populações pobres, ao afluírem para a cidade, passaram a adquirir uma 

visibilidade que antes não possuíam e seu afluxo coincidiu com o processo de urbanização de 

Toledo, desenvolvido desde os fins da década de 1960, quando se empreendeu uma série de 

obras, como a revitalização da praça Willy Barth e a pavimentação das vias centrais da 

cidade. Justamente em meio aos planos do poder público local em tornar Toledo uma cidade 

“moderna” e “racionalmente planejada”, expandiram-se de forma acelerada os bairros 

periféricos, onde a pobreza adquiriu maior visibilidade.  

Como vimos anteriormente, ganhou destaque, na década de 1970, a formação do bairro 

inicialmente chamado de “Pouso Frio”, posteriormente chamado de “Vila Boa Esperança”, 

que atualmente integra a região da “Grande Pioneiro” ou simplesmente “Vila Pioneiro” 

(Mapa 5), uma das mais populosas regiões periféricas da cidade. Naquele momento, o ideal de 

cidade de “sulistas” e “descendentes de europeus” – que, a bem da verdade, nunca havia se 
                                                
234 SILVA et. al. op. cit. pp. 212-216; “EMPRESAS EXISTEM para fazer as pessoas felizes”. Oeste, 

Cascavel/PR, ano IX, n. 89, pp. 6-10, dezembro de 1993. Entrevista. p. 8. 
235 Ibidem. 



 

concretizado – dava lugar a uma urbe culturalmente diversa, com a presença de muitos 

“nortistas”, que no campo formavam o maior conjunto dos trabalhadores rurais não

proprietários ou donos de áreas diminutas que, sem a possibilidade de continuar no meio rural

devido às modificações vividas na agricultura

   

Mapa 5: “Mapa político” [da área urbana de Toledo]
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO; SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO; DEPARTAMENTO DE CADASTRO.
<http://www.toledo.pr.gov.br/mapas/mapaPolitico.php
Obs.: Destacamos que os populosos bairros
São Francisco, Jardim Coopagro, Jardins Europa e América, Vila Pioneiro, Vila 
dentre outros, surgiram entre as décadas de 1970 e 1980.

 

 Ao longo das décadas de 1970 e 1980, todos esses processos de transformação da 

cidade adquiriram visibilidade e passaram a constituir um enredo que tratava determinados 

elementos ligados ao crescimento econômico da cidade, como “modernidade” 

obras de urbanização – ao passo que outros fatores, como aqueles relacionados ao surgimento 

dos novos bairros periféricos, foram entendidos como um “problema social” a ser combatido. 

Como forma de reverter

combate à pobreza, entre elas, a 

dava lugar a uma urbe culturalmente diversa, com a presença de muitos 

“nortistas”, que no campo formavam o maior conjunto dos trabalhadores rurais não

proprietários ou donos de áreas diminutas que, sem a possibilidade de continuar no meio rural

vividas na agricultura, mudaram para o meio urbano de Toledo.

[da área urbana de Toledo] 
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO; SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO; DEPARTAMENTO DE CADASTRO. Disponível em: 

http://www.toledo.pr.gov.br/mapas/mapaPolitico.php.> Acesso em: 2 de fevereiro de 2012. 
Destacamos que os populosos bairros – atualmente considerados periféricos

São Francisco, Jardim Coopagro, Jardins Europa e América, Vila Pioneiro, Vila 
dentre outros, surgiram entre as décadas de 1970 e 1980. 

Ao longo das décadas de 1970 e 1980, todos esses processos de transformação da 

cidade adquiriram visibilidade e passaram a constituir um enredo que tratava determinados 

ao crescimento econômico da cidade, como “modernidade” 

ao passo que outros fatores, como aqueles relacionados ao surgimento 

dos novos bairros periféricos, foram entendidos como um “problema social” a ser combatido. 

o forma de reverter tais aspectos negativos, diversas foram as iniciativas para 

combate à pobreza, entre elas, a regularização de áreas urbanas, a prestação de assistência 
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dava lugar a uma urbe culturalmente diversa, com a presença de muitos 
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proprietários ou donos de áreas diminutas que, sem a possibilidade de continuar no meio rural 
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Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO; SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
Disponível em: 

.> Acesso em: 2 de fevereiro de 2012.  
atualmente considerados periféricos – Jardim 

São Francisco, Jardim Coopagro, Jardins Europa e América, Vila Pioneiro, Vila Panorama, 

Ao longo das décadas de 1970 e 1980, todos esses processos de transformação da 

cidade adquiriram visibilidade e passaram a constituir um enredo que tratava determinados 

ao crescimento econômico da cidade, como “modernidade” – no caso das 
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social aos moradores pobres e a geração de empregos urbanos para as novas populações. 

Esses trabalhadores, por sua vez, não permaneceram estáticos, à espera das benesses do poder 

público, pelo contrário, em todo o processo reivindicaram direitos e, a partir da década de 

1980, suas organizações se fortaleceram. Com o apoio da Pastoral Operária da Igreja Católica, 

buscaram melhorias para os bairros periféricos, movimento que acabou sendo incorporado 

pelos poderes públicos municipais no atendimento a diversas reivindicações dos moradores. 

Além disso, articularam a sindicalização da indústria alimentícia, abrangendo principalmente 

os trabalhadores do grupo Sadia, empreendimento que resultou na derrota dos setores ligados 

àquela pastoral, com a demissão de muitos operários daquela fábrica, como aponta Davi Félix 

Schreiner.236 No processo de redemocratização, outros partidos também surgiram na cidade, 

como o PCB e o PT (Partido dos Trabalhadores), cujo objetivo também era o apoio aos 

movimentos sociais e às lutas dos trabalhadores da cidade, o que acabou contribuindo para 

uma maior visibilidade dos problemas e lutas deles.  

Como resultado desses embates, houve certa “inclusão” social daqueles trabalhadores 

pobres, efetivada principalmente através da assistência social e de obras de infraestrutura 

desenvolvidas nos bairros, como asfaltamento, construção de redes de água, saneamento 

básico e energia elétrica, além de escolas. Por outro lado, esse processo de inclusão também 

ocorreu com a expansão industrial local, para a qual foi fundamental a presença de 

trabalhadores pobres em grande volume na cidade, na condição de “mão de obra” barata e 

abundante.  

A incorporação desses novos moradores, porém, somente foi possível porque muitas 

dessas populações não permaneceram ali e, após um tempo, dirigiram-se a outros municípios 

da região ou até mesmo para outros estados, como Mato Grosso e Rondônia que, nesse 

período, ofereciam novos projetos de “colonização”, com oportunidades para que essas 

populações retornassem ao campo. Colaboraram para esse episódio processos de exclusão 

social, como a especulação imobiliária e o aumento no custo de vida no lugar, alguns 

fomentados pelos setores empresariais juntamente com poder público – principalmente em 

períodos mais recentes, como as décadas de 1990 e 2000237 – com vistas a tornar a cidade 

menos atrativa a tais populações.238  

                                                
236 SCHREINER, Davi Felix. Cotidiano, Trabalho e Poder: a formação da cultura do trabalho no 

extremo oeste do Paraná. Toledo: Ed. Toledo, 1997. pp. 119-147. 
237 Entre essas iniciativas destacam-se aquelas que disciplinaram a criação de novos loteamentos e 

proibiram a abertura de novos bairros fora do perímetro urbano da cidade. A esse respeito ver: 
CUIDADO COM loteamentos clandestinos. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 17, n. 4709, capa, 3 
de março de 2002; PREFEITURA ALERTA sobre loteamentos sem infraestrutura. Jornal do 
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Disso resultou uma cidade atualmente marcada pela ambiguidade: por um lado, sua 

população trabalhadora goza de certa qualidade de vida, usufrui de uma relativa boa 

infraestrutura urbana e tem acesso ao trabalho e ao consumo, movimento que acompanha uma 

tendência nacional; por outro, isso não significa a conquista de igualdade, pois o local é 

marcado por fortes hierarquias sociais que delimitam domínios de certos grupos sobre a 

cidade – principalmente daqueles compostos por brancos, que se veem como descendentes de 

europeus, pertencentes às classes média e alta e moradores das áreas centrais – enquanto 

historicamente se procurou limitar as lutas por direitos a outros, como as classes populares.  

Além disso, é notável o avanço da violência no lugar, com a atuação do narcotráfico, 

presente em toda a região de fronteira, no recrutamento principalmente jovens dos bairros 

periféricos, auxiliando a configurar uma cidade que, a despeito das conquistas materiais de 

sua população, vive graves problemas sociais. Diante desse quadro, não é raro encontrarmos 

entre os setores médios chegados à cidade antes da expansão iniciada no fim da década de 

1960, a reafirmação de que, no presente, Toledo seria um lugar “rico” e “próspero”. Porém, 

tal percepção costuma vir acompanhada por sua crítica ao crescimento do local, por 

entenderem que “seu” território foi “invadido” por outros grupos com os quais veio a 

violência. Tais elementos destacam as ambiguidades do processo histórico de formação da 

cidade e as tensões sociais que povoam seu presente, embora tais aspectos sejam eclipsados 

pela positividade com que Toledo é apresentada no espaço público. 

Essas ambiguidades, por sua vez, resultam do caráter conflitivo que marcou o processo 

histórico local e se relacionam com os produtos das disputas por espaços sociais e da luta de 

classes, intensificada na cidade entre as décadas de 1970 e 1980. Compreendemos que tais 

                                                                                                                                                   
Oeste. Toledo/PR, ano 17, n. 4709, p. 3, 3 de março de 2002. Cidade; TOLEDO NÃO terá nenhum 
loteamento irregular. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 13, n. 3267, capa, 25 de março de 1997; 
LOTEAMENTOS VÃO ser regularizados. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 13, n. 3267, p. 5, 25 
de março de 1997. Cidade; PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO. Lei n. 1.793, de 20 de 
março de 1997 apud VEJA O que diz a nova lei. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 13, n. 3267, p. 
5, 25 de março de 1997. Cidade.  

238 Todavia, percebemos que tais estratégias não têm funcionado, pois Toledo fechou a década de 2000 
como o município paranaense com o maior índice de crescimento populacional, superior a 20%. In: 
TOLEDO: POPULAÇÃO cresce 20% em 10 anos e município está envelhecendo, aponta IBGE. 
Casa de notícias. Toledo/PR, 26 de novembro de 2010. Disponível em: <www.casadenoticias. 
com.br/noticias/590>. Acesso em: 28 de abril de 2011. Casa de notícias é um sítio na internet 
produzido em Toledo e dedicado à veiculação de matérias jornalísticas principalmente sobre esta 
cidade e a região oeste do Paraná. Constitui-se em outra mídia de comunicação, alternativa aos 
jornais locais que circulam atualmente na cidade no formato impresso – como o Jornal do Oeste – 
e que também possuem páginas na rede mundial de computadores. In: CASA DE NOTÍCIAS. 
Institucional. Disponível em: <http://www.casadenoticias.com.br/fixeds/2>. Acesso em 23 de 
agosto de 2012. 
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conflitos decorrem dos modos de vida em transformação nesse período – tanto das populações 

que chegavam a Toledo, como daquelas já estabelecidas ali – assistindo-se a disputas, 

principalmente pelo direito de controlar tais processos de mudança e/ou de neles intervir. 

Nesse período, portanto, se efetivaram grandes transformações na dinâmica das classes 

sociais e da luta de classes em Toledo, pois o “bloco de poder” local se deparava com a força 

emergente do “popular”, o que não significa que isso não tenha existido antes desse período, 

uma vez que embates dessa ordem podem ser verificados desde a década de 1940. A própria 

recusa dos trabalhadores das “primeiras” expedições a serviço da Maripá em permanecer no 

local, pode ser entendida como um conflito de classe. A imposição do projeto “colonizador” 

sobre as dinâmicas das populações que já viviam na Fazenda Britânia, naturalizada pelo 

aspecto legal da propriedade privada, também pode ser entendida como um embate não 

somente entre culturas diferentes, mas também entre aqueles que detinham capitais e as 

populações pobres do “sertão”. A grande questão é que os conflitos de classe se acirraram a 

partir da década de 1970 e na década de 1980 adquiriram um nível de organização não 

verificado em períodos anteriores. 

 Diante das iniciativas de organização das classes populares e do acirramento da luta de 

classes, o “bloco de poder” procurou recompor sua “hegemonia”, entretanto, isso somente foi 

possível graças à incorporação de demandas populares e às alianças de certos setores desse 

“bloco” com a ditadura militar, cujos projetos lhe beneficiaram, embora tenham gerado 

exclusão social e aumentado a concentração da renda no município. Assim, tais políticas 

contribuíram para uma redefinição do perfil da cidade, que se transformou em importante 

polo microrregional e agroindustrial para a expansão urbana e o crescimento econômico, que 

resultaram no enriquecimento de alguns e no empobrecimento de muitos. 

 O período em foi escrito Toledo e sua história foi, portanto, marcado pela 

efervescência das classes populares, como força social que se organizava e ganhava 

visibilidade. Tornava-se difícil, portanto, não lembrar tais sujeitos, bem como as tensões que 

envolviam sua presença no local, mesmo porque a gestão municipal adotava como meta a 

“participação comunitária”, incluindo as associações dos bairros periféricos onde vivia a 

maioria desses trabalhadores.  

 Dessa maneira, compreendemos que a própria publicação da obra pode ser entendida 

como voltada a essas populações que, embora possuíssem pouca relação com as memórias da 

“colonização”, já eram maioria no município. Como afirmamos na “Apresentação” desta tese, 

a construção de memórias públicas, em Toledo, foi um importante instrumento para a 
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construção e reconstrução de hegemonia do “bloco de poder” local e dos valores cultivados 

por esse grupo sobre o conjunto da sociedade. 

 Simplesmente constatar esse movimento não basta, é preciso também entendê-lo, tarefa 

que requer a observação das experiências vividas pelos integrantes do “Projeto História”, no 

momento em que se produziu o livro. Para tanto, efetuamos a análise inspirados em 

Thompson que, ao estudar a obra de Wordsworth, em Os Românticos,239 discute como as 

experiências do poeta radical auxiliaram nas transformações de seus ideais políticos e de suas 

poesias. A partir de fontes diversas, como cartas e os próprios poemas escritos por 

Wordsworth, aquele recompõe o ambiente vivido pelo poeta, bem como as formas com as 

quais este dialogava com as questões que surgiam em seu horizonte de vida.240 Entendemos 

que, de maneira semelhante, Toledo e sua história dialoga com um campo de forças, tensões, 

lutas políticas e relações sociais inclusas no seu momento histórico de produção. Reconstruir 

esse campo é necessário para entendermos a obra e reconhecermos o lugar social em que ela e 

seus autores se situavam.  

Como vimos anteriormente, a resposta do governo municipal às transformações 

políticas e à crise econômica que ocorriam no Brasil na década de 1980, foi a busca por 

soluções locais, a partir de um forte apelo aos ideais “comunitários” e de “participação 

democrática”. Dessa forma, setores do “bloco de poder” procuravam recompor sua hegemonia 

e, através do governo municipal, propunham um “pacto de classes”, em que seriam abertos 

espaços para a “participação popular” em troca de “coesão social”. 

Nesse ambiente, no “Projeto História”, fortaleceu-se o movimento de idealização do 

passado de Toledo – compreendido principalmente como a “colonização” efetuada pela 

Maripá nas décadas de 1940 e 1950 – como um tempo em que reinavam sentidos 

comunitários, em uma sociedade pretensamente sem classes sociais, repleta de pequenas 

propriedades rurais, de trabalho manual241 e familiar, cujos “colonos” eram orientados pelos 

“líderes locais”. Esse era o “espírito comunitário”, que teria existido no tempo da 

“colonização” e do “pioneirismo”, no qual se procurava “reinventar” no presente.242 Assim, 

para uma população diversa, que vivia um tempo difícil, apresentava-se uma história isenta de 
                                                
239 THOMPSON, E. P. Os Românticos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 
240 Idem. pp. 83-86. 
241 Esse termo costuma ser empregado para designar a agricultura familiar, não-tecnificada e de 

subsistência, existente em Toledo até a década de 1970.  
242 A noção de que a gestão “Toledo: Comunidade no poder” reanimava uma espécie de “espírito 

comunitário”, há muito “adormecido” nas pessoas, pode ser encontrado em: SILVA, Oscar. Um 
mutirão em marcha. Recado. Toledo/PR, ano XII, n. 7, p. 25, 07 de julho de 1984. 
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conflitos sociais e repleta de eventos gloriosos, de homens e mulheres que viveram as mais 

agudas adversidades e, como modelos de “abnegação”, sofreram no “hoje” para construir o 

“amanhã”. Nessa “comunidade”, a diversidade e a desigualdade social seriam questões 

menores, pois todos estariam de “mãos dadas” para construir o “progresso”.  

Essas experiências serviriam de “exemplo” para a população local, na década de 1980, 

por indicarem o “caminho” para se superar a crise deste momento, tendo como ponto central 

ideais de “coesão social” e “progresso”. Tais modelos do passado mostrariam também ao 

presente a importância das “lideranças” locais, como aquelas que historicamente “guiaram” a 

“comunidade” no rumo certo por terem maior “consciência” dos processos em curso no 

presente e daquilo que lhes aguardava no porvir. Naquele presente, os agentes a serviço do 

poder público dariam continuidade às ações dos “líderes” do passado e reconduziriam  a 

“comunidade” à prosperidade.  

Nesse processo, as memórias da “colonização” e do “pioneirismo” serviram para 

sedimentar o “pacto de classes” do presente, construíam “lugares sociais” para os habitantes 

locais e reafirmavam como modelo de morador local os migrantes sulistas, supostamente 

descendentes de europeus e detentores de propriedades, que se aproximava do perfil de 

cidadão de classes média e alta. Nesse aspecto, convém lembrar que “participação” não 

significa “protagonismo” e que, portanto, havia limites nos espaços abertos pela gestão 

municipal aos grupos populares.  

A importância das memórias do processo “colonizatório” estava ligada à possibilidade 

de utilizá-las para reafirmar, perante a população local, a necessidade de existirem instituições 

que atuassem com “organização”, “planejamento” e “racionalidade”, aspectos antes confiados 

às “lideranças” “responsáveis”, como os diretores da Maripá e, naquele momento, aos agentes 

da prefeitura municipal. Sem isso, o destino da “comunidade” seria incerto, pois as pessoas 

não saberiam resolver seus problemas, sendo a espontaneidade encarada como um elemento 

potencialmente gerador de distúrbios, como havia ocorrido nas “colonizações espontâneas” do 

antigo “sul” do município.  

Entretanto, existiam dentro do “Projeto História” setores de esquerda, em especial, 

Oscar Silva, o coordenador, que era filiado ao PCB no período em que ajudou a escrever 

Toledo e sua história. Dessa forma, resta compreender o porquê de sua participação e do 

apoio de seu grupo – que pretensamente possuiria uma visão mais crítica da sociedade – a um 

livro escrito dentro de tais quadros, repleto de enredos de “progresso” e “heroísmo”.   

Uma das possíveis respostas a essa questão pode ser compreendida através de um artigo 

publicado por Silva na década de 1970 e reproduzido em Toledo existe. Naquele período, 
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durante a gestão de Wilson Carlos Kuhn, da ARENA, Silva, que na época militava no MDB, 

assumiu a presidência do Conselho Municipal de Cultura,243 medida que gerou tensões, pois o 

acusaram de utilizar-se do órgão para “autopromoção” e de não querer filiar-se à ARENA.244 

Em sua defesa, apresentava o trabalho que havia desenvolvido no jornal A voz do Oeste que 

era alinhado com o partido da ditadura, destacando sua postura perante o perfil do periódico: 

“Quanto ao jornal, conheço-lhe as diretrizes políticas e jamais trairei essas diretrizes, mesmo 

quando se critique o meu partido político”.245 Tais informações indicavam como ele se 

submetia às normas de seu contratante e silenciava quanto às suas discordâncias políticas.246 

Esse quadro também pode nos sugerir a postura adotada por Silva e demais autores na 

produção de Toledo e sua história, diante dos limites que enfrentavam em seu trabalho.  

Isso porque a obra não foi uma produção realizada livremente, mas escrita e publicada a 

partir de um projeto cultural da prefeitura municipal de Toledo, articulada com iniciativas no 

campo da comunicação e do trabalho com memórias realizadas por aquela gestão. 

Imaginamos que os integrantes do “Projeto História” tenham sofrido diversas pressões – de 

sujeitos integrantes do poder público, dos grupos políticos a que pertenciam e, principalmente, 

daqueles identificados como “pioneiros” – para que fossem escolhidas determinadas 

memórias em detrimento de outras. É bem possível que tais pressões tenham se materializado 

naquele texto escrito por Silva na abertura de Toledo existe, em que critica as formas como 

                                                
243 SILVA. op. cit. pp. 301-302. 
244 Ibidem. 
245 Idem. p. 302. 
246 Abrindo um parêntese nessa questão, notamos que o autor apresenta outra forma de silenciamento 

da imprensa em torno da oposição à ditadura militar, além da censura direta. Destaca o próprio 
apoio do jornal ao partido do regime, com a filiação e atuação política de seu diretor na ARENA, o 
que resultava na linha editorial “arenista” do periódico e no silenciamento de vozes alternativas, 
mesmo dentro do jornal. Esse tipo de postura, porém, não foi exclusiva de A voz do Oeste, mas 
algo comum no Brasil, nesse período. Como destaca Carlos Fico, a censura no Brasil não foi 
inventada pelo regime militar, pois sempre houve certo controle sobre os meios de comunicação e 
expressão artística do país, em menor ou maior grau, a depender do período. Todavia, o regime 
militar asseverou tal prática, em diversas oportunidades, como na promulgação da “lei de 
imprensa”, do fim do governo de Castelo Branco, primeiro presidente da ditadura militar, enquanto 
outro momento foi representado pelo período pós-Ato Institucional n. 5, lei que “fechou” 
politicamente o regime, intensificou a repressão às oposições e serviu também de base para a 
censura, a que se somaram o decreto promulgado em 1970 – que estabelecia restrições de ordem 
moral a publicações – e as leis que versavam sobre a “segurança nacional”. Entretanto, como frisa 
o autor, a grande maioria dos veículos de comunicação espalhados pelo país apoiou abertamente o 
regime ou efetuou a chamada “autocensura”, ou seja, evitavam por conta própria certos assuntos 
que poderiam gerar problemas com o regime, prática que percebemos ter sido adotada por A voz 
do Oeste. In: FICO, Carlos. Espionagem, polícia política, censura e propaganda: Os pilares básicos 
da repressão. In: FERREIRA e DELGADO. op. cit. pp. 187-190.    
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moradores locais lidavam com o passado da cidade. Por outro lado, os integrantes do projeto 

também possuíam afinidades com aquele governo municipal e eram engajados em suas 

bandeiras, como a “participação comunitária” e o ideal de “progresso”, as quais 

compartilharam e levaram para seu texto. Todavia, não cremos que o trabalho daquela equipe 

tenha se resumido a exaltar a gestão “Toledo: comunidade no poder”, tampouco o livro se 

configurou um simples “reflexo” das posições políticas de seus autores, indo muito além. 

Tais relações foram pensadas a partir da “teoria literária”, de Raymond Williams, mais 

precisamente sua concepção de “prática criativa”, a partir da qual o autor caracteriza a 

literatura como elemento ativo do social, produzido entre a “composição individual” e a 

“composição social”.247 O “criativo”, em sua compreensão, não seria um elemento ligado à 

capacidade imaginativa de um autor, mas a seu potencial de utilizar a literatura como 

instrumento de luta, nos processos vivenciados em sua realidade social.248 Entende, portanto, 

essa atitude como consciência prática em ação, que se produz a partir da experiência literária. 

Todavia, o autor alerta que a maior parte da produção literária realiza ações “criativas” dentro 

de um campo já estabelecido pelos processos hegemônicos e que o nível de criatividade não 

costuma ultrapassar a dinâmica das relações sociais, de classe e os valores vividos em um 

determinado momento.249  

Conforme destaca, toda obra possui um alinhamento com a realidade de seu autor e é 

engendrada nas relações sociais por ele vividas, entretanto, isso não ocorre de forma 

mecânica, mas dentro de “pressões” e “limites” que abrem espaço para que seja constituída 

uma relação criativa entre o sujeito e a realidade vivenciada, bem como para que ele 

estabeleça “compromissos” com outras classes sociais.250 Como bem lembra Williams, a 

noção do autor como indivíduo absoluto, que produz suas ideias livremente, é uma concepção 

equivocada do ideário burguês, muito embora nem todo o processo criativo possa ser 

resumido à mera expressão da ideologia dos grupos dominantes.251  

 Como veremos melhor no capítulo seguinte, as memórias da “colonização” e do 

“pioneirismo” eram hegemônicas no espaço público de Toledo, antes mesmo da publicação de 

Toledo e sua história, e reforçavam a coesão do “bloco de poder” local. Os novos grupos 

                                                
247 WILLIAMS. op. cit. p. 210. 
248 Idem. pp. 208-209. 
249 Idem. p. 208. 
250 Idem. pp. 198-204. 
251 Idem. p. 193. 
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políticos que ascenderam ao poder municipal na década de 1980, possivelmente por terem 

saído desse mesmo “bloco de poder” (dentro do qual eram grupos políticos alternativos) 

optaram por realimentar tais memórias, revestindo os projetos da gestão “Toledo: 

Comunidade no poder” da força e do caráter positivo que as imagens da “colonização” já 

possuíam na cidade.252 Através de iniciativas voltadas ao passado local, buscou-se o apoio de 

diferentes setores da sociedade, como daqueles considerados “pioneiros”, que se tornaram 

membros das classes média e alta (os quais também foram chamados a participar dessas 

atividades da prefeitura municipal, algo que aprofundaremos nos próximos capítulos); dos 

moradores dos distritos, considerados “pioneiros” desses locais; além dos trabalhadores da 

cidade, pois muitos “pioneiros”, como os “paraguaios”, embora não tenham ascendido 

socialmente, acabaram sendo incluídos no rol daqueles chegados ao local durante a 

“colonização”.  

 É notório, em Toledo e sua história, que esse diálogo com diferentes setores da 

sociedade não resultou em um “compromisso” com outras classes sociais, uma vez que a 

equipe do “Projeto História” permaneceu “alinhada” ao “bloco de poder”. Por outro lado, sua 

“prática criativa” não resultou em interpretações do passado local que se distanciassem 

sobremaneira daquilo que já se encontrava cristalizado na esfera pública, uma vez que não era 

esse o objetivo do projeto.  

 Tal propósito não estava em pauta, pois os sentidos que tais memórias permitiam 

evocar, a partir de seus “exemplos” do passado, serviam até mesmo para sedimentar a união 

de grupos políticos diferentes, no interior da aliança que sustentava a gestão “Toledo: 

Comunidade no poder”. Esse era o caso daqueles grupos que integravam o PMDB e o PCB, 

no momento. Como vimos anteriormente, não apenas Oscar Silva observava de forma 

elogiosa a “colonização”, mas também outros integrantes de seu partido, como Edílio 

Ferreira.  

 Tal perspectiva estava presente em diversos de seus escritos, pois, como constatamos no 

próprio texto de abertura da obra, Ferreira entendia aquele processo como parte de um período 

ímpar: “Temos dito e escrito, reiteradas vezes, numa declaração de amor à terra toledana, que 

                                                
252 José Murilo de Carvalho observa como a república, no Brasil, não conseguiu instituir novos 

símbolos e construir um novo imaginário, por força dos elementos simbólicos instituídos durante a 
monarquia. Nesta pesquisa, constatamos algo semelhante, pois os sucessivos governos municipais 
deixaram de atuar em prol da construção de novos referenciais simbólicos para o passado local e 
realimentaram aqueles elaborados ainda durante a atuação da Maripá. In: CARVALHO, José 
Murilo de. A formação das almas: o imaginário da república no Brasil. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1990. p. 141.  
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Toledo nasceu de um grande mutirão, em que se aliaram o sonho, a esperança e a 

determinação de gente obstinada.”253 Ele exaltava o passado da cidade bem como seus 

moradores, porém, fazia-o por entendê-los como inseridos em um enredo permeado de 

valores “comunitários”, em que o “grande mutirão” de outrora inspiraria  o “presente” e, 

através do trabalho coletivo, os cidadãos contemporâneos poderiam superar o individualismo 

e construir o socialismo. 

 Por outro lado, compreendemos que as memórias do “tempo pioneiro” serviam de 

contraposição à realidade social até então constatada no município, como a concentração 

fundiária, o desemprego e o aumento da pobreza, decorrentes, no seu modo de ver, da 

“modernização do campo” e demais políticas da ditadura militar na década de 1970. Diante 

desse quadro, a “colonização” configurava-se como a “Idade do Ouro”254 e a possibilidade de 

se fazer um contraponto àquela realidade presente. A “colonização” idealizada a partir do 

choque representado pela realidade pós-“mecanização agrícola” se aproximaria dos ideais 

socialistas, nutridos tanto por Ferreira como por Silva.  

 Nesse sentido, o “tempo da colonização” permitiria aos mais diferentes grupos projetar 

sobre esse passado os ideais que nutriam no presente, reelaborando tais memórias. Para o 

leitor, porém, apresentava-se um quadro diverso, em que tais valores eram caracterizados 

como pulsantes ainda no período “pioneiro” e, por isso, ele deveria tomá-lo como um 

momento repleto de “exemplos” a serem seguidos. Os grupos que se articulavam em torno do 

“Projeto História” – bem como todos os demais que atuaram na construção de “memórias 

públicas” na cidade – utilizaram esse potencial, realimentando-as porque isso permitia o 

apoderamento da força memorialística nas disputas políticas e sociais em voga na cidade. Eis 

a razão de não haver o desejo de analisá-las mais aprofundadamente. 

 Entretanto, ao realizar tal movimento, acabou por reafirmar uma série de elementos 

cristalizados nessas memórias, tornando-as ainda mais monolíticas. Dentre esses elementos, 

encontramos principalmente a fórmula que trata o empreendimento da “Maripá” como obra 

                                                
253 FERREIRA, Edilio. Toledo e sua história. In: SILVA et. al. op. cit. p. 13. 
254 Como observa Raymond Williams, na Inglaterra, após o desenvolvimento do capitalismo no 

campo, ocorreu na literatura um movimento de idealização da agricultura feudal. Apresentada 
como a “idade do ouro”, passou a ser entendida como parte de um tempo em que as pessoas eram 
mais felizes e praticamente inexistiam diferenças de classe. Entretanto, como bem frisa o autor, 
essa idealização se produziu a partir de uma “experiência social” dos escritores e tinha como 
objetivo intervir nas relações sociais constituídas no momento de sua escrita, através da crítica aos 
processos de concentração fundiária que se desenvolviam no país. Ou seja, através da “idade do 
ouro” se articulava um movimento de crítica social aos rumos tomados pelo campo devido ao 
avanço do capitalismo na agricultura. In: WILLIAMS, Raymond. O campo e a cidade: na história 
e na literatura. São Paulo: Cia. das Letras, 1989. pp. 56-68. 
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“perfeita”, conquistada graças à diligência de seus dirigentes e demais “líderes” do período 

“pioneiro”. Também constatamos que se compreendia “colonização” como um termo 

equivalente a “passado local”, processo também considerado como um marco histórico 

regional, de redenção de um “sertão inculto” e de uma “fronteira desnacionalizada”. Mais do 

que isso, em Toledo e sua história foi conferido um caráter de conhecimento histórico a 

essas memórias e, como veremos, tais elementos cristalizaram-se ainda mais, fechando-se 

para disputas.  

 Esse era um dos objetivos da obra e, como pudemos notar, a equipe redatora se 

preocupou em equacionar as disputas existentes no interior dessas memórias, principalmente 

entre os diferentes grupos de “pioneiros”, como entre aqueles que mudaram para Toledo 

durante a primeira ou a segunda gestão local da Maripá. Nesse aspecto, percebemos que se 

construiu uma narrativa ufanista sobre todo o período de atuação da empresa, muito embora, 

em alguns momentos, fosse reservado um espaço especial para o período compreendido entre 

1946 e 1949, bem como às memórias da atuação de Alfredo Ruaro. 

 

 

V 

 

Podemos caracterizar esse livro, de maneira geral, como uma narrativa que estabeleceu 

um triunfo para a “colonização” e transformou em “heróis locais” o primeiro pároco e os dois 

diretores locais da Maripá das décadas de 1940 e 1950. Preocupados em inserir os processos 

históricos em um enredo de conquista da “fronteira” e de mudança da “região”, os autores 

construíram uma narrativa regionalista,255 para a qual possivelmente o coordenador Silva 

mobilizou os conhecimentos adquiridos nos movimentos literários nordestinos de que 

participara.  

Nesse processo, também houve a exaltação do “espírito comunitário”, pretensamente 

reinante nos “primeiros tempos” de Toledo, que levou a obra a conferir destaque à “união do 

povo de Toledo” e ao ambiente supostamente pacífico do período, em detrimento dos 

dissensos e indefinições. Nessa perspectiva, ao longo da obra procurou-se dissuadir não 

apenas as tensões que permeavam essas memórias, mas também, em muitos momentos, os 

conflitos presentes nos processos históricos locais, principalmente os de ordem de classe 

social e culturais. A própria forma de lembrar as pessoas que viveram no local, em tal 

                                                
255 FREITAG. op. cit. (2007). p. 246 
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período, como “pioneiros”, “gaúchos” ou “migrantes”, acabou por obscurecer suas relações 

de classe e, consequentemente, os conflitos de ordem social. Esse movimento é significativo, 

se observarmos que na década de 1980 o país inteiro vivia a ação popular dos movimentos 

sociais, momento em que a possibilidade de outro Brasil era discutida pela sociedade, algo 

que também aconteceu em Toledo, como vimos anteriormente. 

 Todos esses elementos, por sua vez, acabaram por conformar um “mito fundador” local, 

pois, através de Toledo e sua história, procurou-se reunir memórias dispersas acerca da 

“colonização” e do “pioneirismo” e sistematizá-las, com o objetivo de cristalizar 

determinadas interpretações e fechar seus temas a disputas. Entretanto, isso não significou um 

completo encerramento de tudo o que integrava essas recordações, pois outros elementos que 

compunham tais memórias foram alvos de intensos debates. Isso nos leva a constatar que, 

aquilo que se cristalizou, passou a conformar os contornos da arena de embates que 

continuaram a se desenvolver em torno dessas versões, muito embora tenha lhes imposto 

certos limites. 

Esse mito fundador, reafirmamos, na condição de temporalidade fixa, valorizou apenas 

um momento inaugural, em que hipoteticamente se teria construído as estruturas sociais, em 

detrimento de se considerar a história como processo. Assim, tais versões acabaram por 

obscurecer as trajetórias da maioria da população local, principalmente daqueles que 

mudaram para o lugar a partir da década de 1960, bem como os conflitos envolvidos nesse 

processo, ao passo que também foram silenciadas as memórias das alianças que setores do 

“bloco de poder” local estabeleceram com a ditadura. Na condição de “mito fundador”, 

portanto, passou-se a negar a história do lugar como processo contínuo de mudanças,256 bem 

como a importância política e social dos novos moradores da cidade, na condição de sujeitos 

históricos e cidadãos dotados de direitos. 

Para disciplinar a sociedade dentro dos valores nutridos pelo “bloco de poder” local – 

afinado sobremaneira com os grupos dominantes nacionais –, os projetos culturais da década 

de 1980 procuraram reafirmar certos valores dessas memórias, como a “união”, “abnegação”, 

os sentidos positivos do “trabalho” e o respeito às hierarquias. Assim, buscou-se fechar ainda 

mais os espaços para embates no interior dessas recordações e, para isso, tentou-se criar 

versões “definitivas”. No entanto, acabou-se por inaugurar um novo movimento de disputas 

pelo passado local, o qual passou a ocorrer no interior da dinâmica de publicações de livros, 

como veremos nos próximos capítulos.  

                                                
256 CHAUÍ. op. cit. pp. 9-10. 



CAPÍTULO II 

DA INSTITUIÇÃO DE UMA “COMUNIDADE IMAGINADA”  

À CONSOLIDAÇÃO DE UM “MITO FUNDADOR” 

LEMBRANÇAS E ESQUECIMENTOS NAS MEMÓRIAS  

DA “COLONIZAÇÃO” E DO ‘PIONEIRISMO’ EM TOLEDO 

 

 Neste capítulo, trabalhamos os processos que consolidaram as memórias da 

“colonização” e do “pioneirismo” como mito fundador de Toledo. Como vimos, os projetos 

culturais desenvolvidos na década de 1980 foram decisivos para transformar as dispersas 

memórias públicas do lugar em um mito de fundação, sistematizando-as e a dando-lhes 

coerência e um caráter monolítico. Porém, como já afirmamos, esses projetos – cujo ponto 

máximo pode ser considerado a publicação de Toledo e sua história1 – não conseguiram pôr 

fim aos embates em torno dessas memórias e, ao invés disso, compuseram um novo espaço, 

no interior da arena de disputas pelo passado local, representado pela publicação de obras 

memorialísticas.  

 Eis o porquê de constatarmos, sem espanto, a publicação em 1992, ou seja, apenas 

quatro anos após a publicação do livro do “Projeto História”, de outra obra memorialística 

sobre a cidade, cujo autor foi Ondy Hélio Niederauer. Toledo no Paraná: a história de um 

latifúndio improdutivo, sua reforma agrária, sua colonização, seu progresso,2 como veremos 

adiante, teve grande projeção na cidade e chegou a ter uma segunda edição, em 2004. 

 Entendemos que essa obra também foi marcante, pois, ao passo que acabava por revelar 

conflitos na conformação de determinados elementos das memórias públicas da cidade, 

auxiliava a consolidar certas versões, temas e perspectivas, cristalizando-as como mito 

fundador local. Através dessa nova obra, conferia-se ainda mais à “colonização” e ao 

“pioneirismo” o caráter de momento determinante da “história local”.  

 Entendemos que essa publicação, juntamente com as políticas públicas da década de 

1980, auxiliou a consolidar um movimento que procurava transformar aquelas recordações 

em “mito”, no sentido apresentado por Michael Pollak:  

 

                                                
1 SILVA, Oscar; BRAGAGNOLLO, Rubens; MACIEL, Clori Fernandes. Toledo e sua história. 

Toledo: Prefeitura Municipal de Toledo, 1988. 
2 NIEDERAUER, Ondy Hélio. Toledo no Paraná: a história de um latifúndio improdutivo, sua 

reforma agrária, sua colonização, seu progresso. Toledo: Grafo-Set Impressões; Manz Etiquetas 
Adesivas Ltda., 1992 e NIEDERAUER, Ondy Hélio. Toledo no Paraná: a história de um latifúndio 
improdutivo, sua reforma agrária, sua colonização, seu progresso. 2. ed. Toledo: Tolegraf, 2004. 
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Mas nenhum grupo social, nenhuma instituição, por mais estáveis e sólidos 
que possam parecer, têm sua perenidade assegurada. Sua memória, contudo, 
pode sobreviver a seu desaparecimento, assumindo em geral a forma de um 
mito que por não poder se ancorar na realidade política do momento, 
alimenta-se de referências culturais, literárias ou religiosas. O passado 
longínquo pode então se tornar promessa de futuro e, às vezes, desafio 
lançado à ordem estabelecida.3 

  

 Tal concepção veio se somar à de “mito fundador” de Marilena Chauí trabalhada no 

capítulo anterior. Através desta noção de “mito”, Pollak explica a permanência de memórias 

que não estão mais ligadas diretamente a um grupo social. No capítulo anterior, observamos 

como as memórias públicas de Toledo não mais faziam sentido apenas para quem havia 

participado do processo de “colonização” ou se identificava como “pioneiro” da cidade, mas 

eram objetos de um movimento que procurava universalizá-las para a sociedade, perpetuando-

as e tornando-as hegemônicas. As políticas culturais da década de 1980 participavam desse 

movimento, ao qual veio se somar – de maneira diferenciada, como veremos – a iniciativa de 

publicação da obra de Niederauer. 

 Aqui também analisaremos como esse livro não se constituiu uma iniciativa isolada, 

mas tomou parte em um movimento, de que a publicação foi o ápice, de instituições e 

reelaborações de memórias processado na cidade desde a década de 1950. Historicizaremos os 

enredos em que se inserem as memórias trabalhadas por Niederauer, a fim de 

compreendermos as transformações dessas memórias, ao longo do período que estudamos.  

 As memórias trabalhadas pelo autor contribuíram para realizar um “trabalho de 

enquadramento”4 das lembranças da “colonização” e do “pioneirismo”. Pollak, através do 

conceito “trabalho de enquadramento”, procura compreender o constante processo de 

reelaboração das recordações do passado, modificadas em face da realidade presente e dos 

projetos para o futuro, os quais acabam por contribuir para a modificação das visões do 

passado. Conforme aponta, o objetivo maior desse tipode trabalho é dar coerência àquilo que 

é recordado, bem como fazer com que as lembranças sirvam para o diálogo que se trava com 

questões do presente.  

 Nesse processo, indica que a memória não é composta apenas pela dimensão do 

lembrado, mas também pelo esquecimento e, principalmente, pelo silêncio,5 que pode ser um 

                                                
3 A esse respeito ver: POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos. Rio 

de Janeiro, CPDOC/FGV, vol. 2, n.º 3, pp. 3-15, 1989. p. 11. 
4 Idem. pp. 9-10. 
5 Idem. pp. 3-9. 
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mecanismo poderoso de “gestão”6 das memórias. Em sua perspectiva, as pessoas não 

simplesmente esquecem determinados elementos, mas geralmente os guardam consigo ou 

compartilham com um círculo restrito, formado apenas pelos mais próximos, como a família e 

os amigos, até que surja um momento propício para expressá-los.7 Em alguns casos, o silêncio 

também pode ser uma maneira de evitar o enquadramento de determinadas recordações,8 uma 

forma de resistência à homogeneização.  

 Nas versões da “colonização” e do “pioneirismo”, em que houve um processo contínuo 

de instituição e reelaboração de memórias, pelo menos desde a década de 1950, constatamos 

processo semelhante, em que determinados elementos foram lembrados, em detrimento de 

outros que foram propositalmente esquecidos.  

 Entretanto, diferentemente de Pollak, não encontramos no movimento problematizado 

neste capítulo uma oposição entre Estado e sociedade civil, ou entre “grupos minoritários” e 

“sociedade englobante”,9 o que requereu algumas mediações entre o que pesquisamos e as 

proposições do autor. Assim, percebemos que houve um trabalho de enquadramento não 

apenas das memórias dos grupos minoritários (em termos de relações de poder), mas também 

de diferentes versões e interpretações, que compunham as próprias memórias circuladas no 

espaço público na década de 1950, quando eram construídas pelos setores dominantes locais. 

 Por outro lado, ao refletir sobre memória a partir das teorias de Maurice Halbwachs,10 

Pollak entendia que, geralmente, era a nação que ocupava o espaço além de um grupo social 

que efetuava o trabalho de lembrar. Era na nação que residia o “mito”, além de entender os 

agrupamentos sociais como algo minimamente organizado e coeso, o que conferia à memória 

um caráter “coletivo”.11 Tais questões não cabem exatamente dessa maneira em nossa 

problemática, uma vez que trabalhamos com memórias mais fluídas, construídas por grupos 

sociais em constante formação, cujos sujeitos viveram e vivem experiências múltiplas e que 

também são os agentes do ato de recordar. Nesse aspecto, é preciso refletir que as memórias 

públicas são vivazes e pulsantes no cotidiano de Toledo e, ao circularem pelo local, envolvem 

diferentes sujeitos, grupos sociais e instituições, inserindo-se em grandes embates, mesmo no 

interior de uma mesma formação social. Em certos momentos, foi impossível entender 
                                                
6 Idem. p. 13. 
7 Idem. p. 5. 
8 Idem. pp. 13-15.  
9 Idem. p. 5. 
10 A esse respeito ver: HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Vértice, 1990. 
11 POLLAK. op. cit. pp. 3-4. 
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somente aqueles que reivindicam para si o adjetivo “pioneiros” como os grandes responsáveis 

pela instituição e reelaboração de memórias que servem ao “mito fundador” local, pois, como 

vimos no capítulo anterior, outros sujeitos se juntaram a eles, nessa tarefa. Esse processo de 

rememoração é algo muito complexo e dinâmico e, justamente por isso, entendemos que essas 

memórias são “compartilhadas”,12 conceito mais aproximado da polissemia do ato de recordar 

com que nos deparamos na pesquisa. 

 Todavia, as reflexões de Pollak contribuem para a discussão, uma vez que o autor, 

embora compactuando com a ideia de que a memória é coletiva, aponta para a existência de 

movimentos e fissuras em seu interior,13 sinalizando ainda para lembranças que, a despeito de 

pertencerem a um determinado grupo, podem ser generalizadas para o conjunto da sociedade, 

envolvendo um intenso, e até mesmo silencioso, processo de lutas. Por outro lado, ele observa 

que o ato de rememorar é algo em movimento, que envolve dissensos não somente no 

conjunto da sociedade, mas mesmo no interior dos grupos sociais,14 com a presença de 

agentes que procuram organizavar o ato de lembrar e dar coerência às recordações de um 

agrupamento. Portanto, o autor chama atenção para a importância de percebermos que a 

memória é produto de processos sociais desenvolvidos em tensão.  

 As reflexões de Pollak auxiliaram a problematizar a historicidade do mito fundador local 

e das memórias públicas de Toledo. Como observamos, as versões aqui enfocadas podiam ser 

verificadas nessa sociedade ainda na década de 1950, quando eram difundidas por órgãos 

como a “colonizadora” Maripá, o poder público municipal e a imprensa (ambos ligados 

àquela empresa). Todavia, o objetivo dessas entidades era o de instituir uma “comunidade 

imaginada”15 para o local, repleta de valores positivos e mensagens de esperança em um 

futuro próspero e venturoso.  

 Neste capítulo, problematizaremos o caminho percorrido por essas memórias da 

“colonização” e do “pioneirismo” convertidas em “mito fundador” da cidade. Tal processo, 
                                                
12 PORTELLI, Alessandro. O massacre de Civitela Val di Chiana (Toscana, 29 de junho de 1944): 

mito e política, luto e senso comum. In: FERREIRA, Marieta de Moraes, e AMADO, Janaína (org.). 
Usos & Abusos da História Oral. Rio de Janeiro: Ed. da Fundação Getúlio Vargas, 1996. p. 127. 

13 POLLAK. op. cit. pp. 3-4. 
14 Ibidem. 
15 Benedict Anderson, ao estudar os nacionalismos, entendia as “nações” como “comunidades políticas 

imaginadas”, pois criavam laços entre pessoas que nunca teriam relações pessoais concretas, mas 
que se viam como parte de algo maior, ou seja, a “nação”. Entendemos que, no caso que estudamos, 
em diversos momentos, tentou-se construir Toledo e o oeste do Paraná, como “comunidades 
imaginadas”, com finalidade de estabelecer sentidos de pertencimento entre seus moradores. A esse 
respeito ver: ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2008. p. 32. 
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partindo de uma “comunidade imaginada” – criada para atender a demandas da década de 

1950 –, acabou sendo consolidado entre as décadas de 1980 e 2000.  

 Por fim, analisaremos como determinadas vertentes da historiografia regional 

incorporaram tais versões em um movimento que conferiu estatudo acadêmico para esse mito 

de fundação e o tornou elemento central para explicar não somente o município de Toledo, 

mas toda a região oeste do Paraná, o que lhe conferiu projeção regional. 

  

 

I 

 

 Os motivos que levaram Ondy Hélio Niederauer a publicar seu livro possivelmente 

possuíam relação com os atritos ocorridos no interior do “Projeto História”, por isso ele se 

retirou do corpo de autores e passou a figurar apenas como revisor da obra, conforme já foi 

visto. Entretanto, isso não parece ter sido uma ruptura entre Niederauer e Oscar Silva, que 

coordenou o projeto. Significativo observarmos, que Toledo no Paraná somente seria 

publicado após o falecimento de Silva que, por sua vez, no ano anterior, havia dedicado seu 

Toledo existe16 a Niederauer, que caracterizava como: “...um dos homens que mais me 

orientaram os primeiros passos em Toledo”.17 Silva, portanto, prestava uma homenagem a 

Niederauer e, de certa forma, colocava-se como “discípulo” deste, pois “os primeiros passos” 

poderiam ser referentes não apenas à vivência, mas também ao trabalho com as memórias 

locais, iniciado ainda na imprensa. 

 Os atritos parecem ter ficado apenas no campo intelectual e a publicação de Toledo no 

Paraná explicitaria as divergências nas perspectivas de Niederauer e da equipe do “Projeto 

História”, nas formas como concebiam a “colonização” efetuada pela Maripá, tornando-se 

uma resposta de seu autor à obra antecedente. É significativo que ambos considerem todo o 

processo de “colonização” como uma obra grandiosa, uma verdadeira epopeia, entretanto, 

enquanto o livro do “Projeto História” confere particular atenção para o período inicial do 

empreendimento “colonizatório”, realizado ainda na década de 1940, Niederauer considerava 

que a “colonização” somente teria sido um empreendimento exitoso após Willy Barth ter 

assumido o comando local da empresa, assim, o “progresso” de Toledo seria fruto da segunda 

gestão da “colonizadora”, argumento que compõe o enredo de seu livro que, por sinal, possuía 

                                                
16 SILVA, Oscar. Toledo existe: resposta a Câmara Cascudo. Cascavel/PR: Assoeste, 1991. 
17 Idem. p. 9. 
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dois grandes focos, um deles relacionado à figura de “Willy Barth” e o outro à tentativa de 

apresentar a “colonização” como uma exitosa obra de “reforma agrária”.  

 Antes dos conteúdos de Toledo no Paraná, gostaríamos de destacar certos aspectos que 

cercam a obra, bem como seus processos de produção. Junto com Toledo e sua história, ele 

compõe um binômio de referência para a população local, em termos de literatura 

memorialística, muito embora possua um peso maior, seja por conta do status de “pioneiro” 

de seu artífice, seja por ser considerada “independente” com relação à política institucional da 

cidade. A informação de que Niederauer residia no município desde 1950 foi estampada logo 

na folha de rosto da obra,18 o que evidencia o peso desse elemento e a forma como servia para 

revestir o autor de autoridade sobre o assunto.  

 A importância de tal livro pode ser verificada pelo próprio fato de terem ocorrido duas 

edições: uma de 1992, lançanda nas comemorações dos 40 anos de emancipação,19 e outra, 

revisada e ampliada, de 2004, quando das celebrações dos 58 anos de “fundação”20 do 

povoado de Toledo. Nesta, o autor detalhou o apoio das secretarias municipais de educação e 

cultura nos agradecimentos, contudo em ambas as edições teve o apoio da prefeitura 

municipal.21 Na edição de 1992, agradecia ainda à direção da Maripá, por ter permitido a 

consulta de seus documentos arquivados.22 A publicação de ambas as edições se deu sob 

encomenda em gráficas da própria cidade e estiveram à venda em livrarias de Toledo. 

Também é um livro bastante presente nas bibliotecas e arquivos da região,23 o que lhe confere 

grande visibilidade entre o público leitor. 

 Quanto à sua trajetória pessoal, Niederauer nasceu em 1923, na cidade de Santa Maria, 

no Rio Grande do Sul,24 de onde se mudou para Porto Alegre. Em 1950, deixou a capital 

gaúcha, rumo ao povoado de Toledo – juntamente com sua esposa e filhos – onde faleceu em 

                                                
18 NIEDERAUER. op. cit. (1992). s/p. (Folha de rosto); NIEDERAUER. op. cit. (2004). s/p. (Folha de 

rosto). 
19 NIEDERAUER. op. cit. (1992). s/p. (Folha de rosto). 
20 NIEDERAUER. op. cit. (2004). s/p. (Rolha de rosto). 
21 NIEDERAUER. op. cit. (1992). s/p. (agradecimentos); NIEDERAUER. op. cit. (2004). s/p. 

(agradecimentos). 
22 NIEDERAUER. op. cit. (1992). s/p. (agradecimentos). 
23 Tal elemento também é observado por Marcelo Grondin, autor cuja obra será abordada no próximo 

capítulo. In: GRONDIN, Marcelo. O alvorecer de Toledo: na colonização do oeste do Paraná 
(1946-1949). Marechal Cândido Rondon/PR: Germânica, 2007. p. 232. 

24 CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO. Presidente lamenta morte de vereador pioneiro. Disponível 
em: <http://www.cmt.pr.gov.br/portal/noticias/presidente-lamenta-morte-de-vereador-pioneiro>. 
Acesso em: 23 de fevereiro de 2012. 
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2012. Sua mudança se deu em virtude do trabalho que desenvolveu junto à segunda gestão 

local da Maripá, como contador e procurador da empresa. Em Toledo, também atuou na 

imprensa, especialmente no jornal O Oéste,25 que circulou durante a década de 1950 e cujas 

publicações serviram para municiar-lhe de experiências utilizadas posteriormente na escrita 

de seu livro.26 Além disso, colaborou com o jornal A voz do Oeste, na década de 1970,27 e, 

em períodos anteriores, foi correspondente nos meios de comunicação situados em outras 

cidades do país, como Curitiba e Porto Alegre,28 com o intuito de divulgar o município e o 

projeto “colonizador”. Foi ainda professor do curso técnico contábil no Colégio La Salle de 

Toledo,29 tradicional escola privada. 

 Em 1951, foi eleito para o cargo de vereador na primeira legislatura, pelo então PL 

(Partido Libertador),30 um dos que compunha o grupo político que se articulava em torno da 

“colonizadora”. Ajudou ainda a fundar e tomou parte em diversas instituições da cidade, 

como clubes e outras entidades assistenciais,31 as quais costumam articular os membros do 

“bloco de poder” local.  

 Niederauer ficou conhecido por colecionar documentos e materiais que formaram o 

acervo do museu histórico, com o qual colaborou ativamente.32 Após a constituição do museu, 

também atuou em seus projetos,33 bem como dos eventos a ele relacionados,34 sobre os quais 

trataremos melhor no quinto capítulo. Era uma referência de grande importância para essa 

entidade, onde suas concepções eram norteadoras de diversos trabalhos. Antes de seu 

falecimento, costumava participar de atividades, além de ser frequentemente consultado por 

órgãos públicos, pesquisadores e integrantes de projetos culturais acerca do passado local.  

                                                
25 NIEDERAUER. op. cit. (2004). s/p. (orelhas). 
26 Ibidem. 
27 EXPEDIENTE. A voz do Oeste. Toledo/PR, ano I, n. 12, p. 2, 25 de julho de 1968. 
28 ARAÚJO, Luiz Alberto. Sem título. In: NIEDERAUER. op. cit. (1992). s/p. 
29 NIEDERAUER. op. cit. (2004). p. 253. 
30 CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO. A Câmara nos 50 anos. Toledo/PR: Câmara Municipal de 

Toledo, 2002. p. 5. 
31 NIEDERAUER. op. cit. (2004). s/p. (orelhas). 
32 SANTOS, Reginaldo Aparecido dos. Narrativas urbanas: cidade, fotografia e memória, Toledo-

PR (1950-1980). Marechal Cândido Rondon/PR: Unioeste, 2010. (Dissertação de Mestrado em 
História, Poder e Práticas Sociais). p. 104. 

33 GRONDIN. op. cit. p. 246. 
34 Um indicativo disso pôde ser percebido em: NIEDERAUER, Ondy Hélio. Uma janelinha para o 

passado. In: op. cit. (2004). p. 391. 
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 Constatamos, ao longo da pesquisa, que Niederauer tinha como projeto de vida a 

preservação de certas versões sobre a “colonização” da cidade e se dedicava a materializá-las 

no espaço público. O trabalho dele com memorialística, no entanto, havia começado ainda na 

década de 1950, a servico da Maripá, quando redigiu35 seu Plano de Colonização,36 que é 

base para seu livro.37 As memórias construídas em torno da empresa, nesse período, 

possivelmente tinham como intenção sustentar o grupo político dele na cidade, entretanto, na 

medida em que ocorreram transformações no espectro político local, principalmente após o 

falecimento de Willy Barth, o projeto de Niederauer também mudou, voltando-se para a 

promoção das recordações sobre aquela empresa e sobre seu ex-patrão e líder do grupo 

político a que pertencia.  

 Não pretendemos com isso afirmar que tal movimento não tivesse fins políticos, porém 

a observação de algumas características ao longo das décadas deixa claro que promover 

memórias positivas da Maripá e de seu segundo diretor local tornou-se um projeto de vida 

para o memorialista. Nesse caso, entendemos que as memórias não se resumem em “refletir” 

um poder que se encontra em outro lugar, no político ou no econômico, mas elas mesmas se 

constituem poder.38 

 Nesse empreendimento, Niederauer não atuou sozinho, articulando-se principalmente 

aos remanescentes da segunda gestão da “colonizadora” e à própria família de Barth que, 

depois de um tempo de ausência, retornou a Toledo após o falecimento de seu patriarca.39 

Percebemos, então, que o autor se tornou “porta-voz” desse grupo e que suas ações ainda se 

direcionavam no intuito de manter “vivas” certas memórias, procurando demarcar espaços na 

cidade e disputar reconhecimento social e prestígio. Assim, contribuíu para manter o poder de 

auxiliar nas decisões que afetam os destinos da cidade que seu grupo adquiriu no local, 

mesmo depois de grupos econômicos bem mais poderosos aportarem em Toledo. 

A importância de seu grupo para a publicação de Toledo no Paraná pode ser percebida 

pela indicação de que os incentivos para a escrita do livro teriam partido de seu círculo de 

convivência. De acordo com Wilson Carlos Kuhn, em texto de abertura, a obra teria surgido 

                                                
35 SANTOS. op. cit. p. 23. 
36 INDUSTRIAL COLONIZADORA RIO PARANÁ – MARIPÁ. Plano de colonização. Toledo: 

Datiloscrito, 1955. 
37 NIEDERAUER. op. cit. (2004). p. 133. 
38 Indicativo disso é que, até hoje, em Toledo, quem detém o maior poder econômico do local, ou seja, 

o grupo Sadia (BRF – Brasil Foods), não é o tema principal das memórias públicas da cidade. 
39 SCHMIDT, Róbi Jair. Cenas da constituição de um mito político: memórias de Willy Barth. 

Cascavel/PR: Edunioeste, 2001. p. 106. 
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após insistências de amigos,40 indicando, portanto, que não era resultado apenas de um desejo 

do autor, mas uma demanda das pessoas próximas a ele. No referido texto, há também uma 

síntese dos ideais do livro, o que indicou como a perspectiva de Niederauer era compartilhada 

por outros membros de seu grupo e que, mesmo sendo Toledo no Paraná uma obra resultante 

de sua iniciativa pessoal, não pode ser lida como algo que expressa somente as ideias de seu 

autor.  

Kuhn, por sua vez, caracteriza-a como uma valiosa contribuição para a cidade, cujo 

autor possuía: “um amor passional, um amor possessivo e sem limites”41 por Toledo. Isso 

reforçou nossa percepção de que o trabalho memorialístico de Niederauer integrava um 

projeto de vida e sinalizava para a dificuldade de ele assinar uma obra que não contivesse sua 

marca individual. O ex-prefeito da cidade também aponta que o livro exprime o caráter 

“heróico” dos colonizadores e ressalta a obra de “progresso” realizada pela Maripá, que teria 

colocado a região no caminho do desenvolvimento. Além disso, o livro: “Revela mais: a 

programação sábia e meticulosa de conquista das terras, a coragem e o destemor dos homens 

e a destinação fatalista de pujança do oeste paranaense”.42 Assim, reafirma, na década de 

1990, quando esse texto foi escrito e publicado pela primeira vez, os ideais de “racionalidade” 

e “planejamento” atribuídos à Maripá, que, somados ao caráter das pessoas que participaram 

de tal projeto, teriam conduzido a região a uma “pujança” para a qual já estava 

inevitavelmente destinada. Como já foi afirmado, muitos desses ideais também estavam 

presentes na obra de Niederauer, o que reforça a constatação de que o olhar projetado por ele 

sobre o passado era corrente no contexto em escrevia e publicava Toledo no Paraná.  

 Na pesquisa, percebemos ainda que, ao longo de sua trajetória na cidade, Niederauer 

tornou-se uma autoridade em história local, sendo até mesmo considerado como “memória 

viva” da cidade.43 A importância conferida ao trabalho dele pode ser verificada no fato de ter 

o nome dado a um centro cultural, inaugurado na Vila Pioneiro. Também podemos constatar 

seu prestígio, assim como o interesse do poder público pela publicação de sua obra, a partir 

dos textos que foram escritos pelos prefeitos do município na época do lançamento de suas 

duas edições.  

                                                
40 KUHN, Wilson Carlos. Um livro valioso. In: NIEDERAUER. op. cit. (2004). s/p.  
41 Ibidem. 
42 Ibidem. 
43 SANTOS. op. cit. p. 23. (Nota de rodapé). 
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 Derli Donin, prefeito municipal em 2004, eleito pelo PPB (Partido Progressista 

Brasileiro)44  opositor da segunda gestão de Corazza Neto, escreveu um dos textos de abertura 

da segunda edição de Toledo no Paraná em que destaca a importância de Niederauer, 

principalmente pelos trabalhos desenvolvidos por este acerca das memórias locais e frisa a 

prática do memorialista de colecionar materiais, além de sua dedicação nos trabalhos de 

pesquisa e escrita do livro, entendidas pelo prefeito como uma referência para toda a região. A 

relação de Donin com o tema parece muito significativa, pois ele era membro de uma das 

famílias consideradas “pioneiras” da cidade.  

 A segunda edição da obra era vista ainda por Donin como forma de atender a uma 

demanda dos jovens por história local,45 indicando que existiam interesses daquela gestão 

municipal em apoiar uma nova edição do livro, com vistas a divulgar a cidade como 

significativa para a região, além de levar essas versões para as novas gerações. É bem 

provável que essas medidas também procurassem ampliar a visibilidade do livro de 

Niederauer e relegar a uma posição mais secundária Toledo e sua história, publicado por 

opositores do grupo político de Donin.46  

 Também constatamos que o governo municipal tinha interesse na publicação, em 1992, 

quando da primeira edição de Toledo no Paraná, ocasião em que se encontrava no cargo de 

prefeito o sucessor de Corazza Neto, Luiz Alberto de Araújo, que mudara para o município 

em 1981 para exercer o cargo de gerente da unidade do Banco do Brasil e ficou conhecido 

como quem realizou uma administração eminentemente “técnica”, supostamente não 

adotando critérios de filiação partidária na distribuição de cargos, o que teria sido responsável 

pela sua ruptura com o grupo que o colocou no poder.47 O chefe do executivo municipal 

também apresentava diversos elementos sobre a importância de Niederauer para o município 

no texto de abertura da obra, caracterizando o autor como “pioneiro” e divulgador, por 

intermédio de seu radioamador, do “desenvolvimento” e dos potenciais econômicos regionais, 

além de ter se tornado correspondente de rádios e jornais nas capitais gaúcha e paranaense, 

                                                
44 CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO. op. cit. p. 10. 
45 DONIN, Derli. “Conhecendo o passado, Projetando o futuro!”. In: NIEDERAUER. op. cit. (2004). 

s/p. 
46 Com objetivos semelhantes, a gestão de Donin lançou um novo livro didático na cidade, como parte 

de um projeto educional, que trabalharemos no quinto capítulo. 
47 COSTA, Luiz Alberto Martins da. (coord.). Toledo 50 anos: cinco décadas de histórias. Toledo: Sul 

Gráfica, 2002. p. 157. 
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através dos quais divulgava a “colonização” e as obras que realizaram o “desenvolvimento” 

da região.48 

 Tais elementos são indicativos da perspectiva adotada por Niederauer, ao longo de sua 

vida, para tratar de temas referentes ao município, à região e à “colonização”, privilegiando 

suas virtudes e demais aspectos positivos. Essa linha, adotada também na escrita do livro, de 

divulgar o município e suas “potencialidades” corroborava os esforços do poder público e, por 

isso, parece ter sido responsável por seu sucesso entre os membros do “bloco de poder”.  

 Os interesses de Araújo em ver tais memórias difundidas no espaço público também se 

referiam ao fato de ele compartilhar ideais semelhantes aos do autor, pois observava esse 

passado como uma obra repleta de “desenvolvimento” e “heroísmo”, do qual Niederauer teria 

participado vivamente:  

 
Ondy H. Niederauer, portanto, é testemunha viva da saga do homem oestino, 
que transformou a mata em cidades modernas e em lavouras e criações que 
estão entre as mais produtivas do País. Ninguém melhor do que ele para 
contar essa história heróica às novas gerações. 
Sua memória, nesta obra, está resgatando a bravura, a capacidade, a coragem 
e a persistência dos pioneiros que plantaram as bases do progresso de uma 
das regiões mais desenvolvidas e mais socialmente justas do País.  
São exemplos que deve [sic] ser seguidos por aqueles que têm a tarefa de 
levar adiante a missão iniciada pelos colonizadores.49 

 

 Percebemos nesse trecho, o uso daquelas memórias construídas sobre a cidade e a 

região, com seus clichês, como a mata virgem e seu suposto “vazio”, no qual inexistia o 

“progresso”, tal qual discutimos no capítulo anterior. A partir disso, Araújo relega aos 

colonizadores a missão “heroica” de construir o “desenvolvimento” econômico e de converter 

a floresta “improdutiva” em campos cultiváveis e em cidades pujantes, transformando a 

região em um lucar rico e próspero.  

 Além disso, era reforçado também o tema da “justiça social”, a partir do qual o oeste do 

Paraná era apresentado como uma referência para o país, como um lugar com pouca 

desigualdade social, mesmo naquele presente.50 Esse tema havia sido muito presente nas 

décadas anteriores, quando era discutida a necessidade de combate à desigualdade social e a 

“justiça social” era concebida como algo a ser alcançado, diferentemente do que pensava o 

prefeito em 1992, que a via como já consolidada. Por outro lado, construía-se, dessa forma, a 
                                                
48 ARAÚJO. op. cit. s/p. 
49 Ibidem. 
50 De certa maneira, esse ideal também é propagado pelo fato de Niederauer apresentar a colonização 

empreendida pela Maripá como “reforma agrária”. 
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noção de que o suposto “progresso” local estaria a serviço de todos, o que reforçava o sentido 

positivo do mesmo.  

 Entendemos também que tais elementos se deviam ao contexto em que a obra foi 

produzida, quando o “bloco de poder” já restabelecia sua hegemonia na cidade, obedecendo a 

uma tendência nacional. Nesse período, era interessante publicar uma obra que chamasse a 

população a contemplar Toledo, enquanto obra de “progresso” e “justiça social”, sem apelos à 

participação popular, tal qual havia, mesmo que minimamente, em Toledo e sua história. 

Entendia-se, portanto, que era preciso “manter” a situação existente mais do que pensar em 

mudá-la. 

 Esse “chamado”, por sua vez, era destinado às gerações mais novas da cidade, como 

indicavam os prefeitos, no objetivo de realimentar essa história da “colonização”, no local. 

Como vimos, essa geração era composta por uma população heterogênea, com pouca relação 

com o “pioneirismo” que, através do livro, poderia ser educada dentro dos ideais que são 

projetados sobre o passado da cidade. Essas pessoas também seriam chamadas a continuar 

uma missão iniciada pelos “pioneiros”, argumento, aliás, que utilizava a história como um 

recurso para disciplinar a sociedade dentro de ideais cultivados pelo “bloco de poder” e, dessa 

maneria, consolidar sua hegemonia na cidade. 

 O texto de Toledo no Paraná inicia-se com uma contextualização da região “antes” da 

colonização (períodos anteriores ao século XVI até a década de 1940) e termina com a 

segunda legislatura da cidade, em 1960, não abordando, portanto, períodos mais recentes. 

Como recorte espacial, toma o território ocupado pela antiga Fazenda Britânia, comprada e 

“colonizada” pela Maripá (e não propriamente o território que fora ocupado pelo município). 

Portanto, sua história se concentra nos trabalhos de “colonização” empreendidos pela 

companhia e na formação do núcleo urbano de Toledo, por isso, associa a história do 

empreendimento da Maripá com a história de Toledo, a exemplo do que já verificamos em 

Toledo e sua história, embora a ênfase de Niederauer na empresa fosse ainda maior. 

  Quanto à narrativa, o memorialista articula diferentes estilos: em alguns momentos faz 

uso de um tom mais literário, como no início do capítulo sobre a fundação de Toledo em que 

seu texto principia com um caminhão de trabalhadores partindo do Rio Grande do Sul rumo à 

Fazenda Britânia, tudo isso narrado sob a ótica de duas crianças. História esta que, ao que 

tudo indica, não é ficcional. Em outros momentos, reproduz documentos de época, bem como 

faz citações de narrativas de pessoas entrevistadas no museu histórico. Entretanto, seu eixo 

narrativo centra-se nas análises que faz sobre o assunto, associando fontes às suas próprias 

lembranças.  
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 Niederauer também reproduz anedotas e relatos de casos pitorescos relatados por 

moradores que viveram na área colonizada pela Maripá, nas décadas de 1940 e 1950. Tais 

narrativas pautam-se no exotismo da vida na mata e são ora relatados de forma bem humorada 

ora com vistas a ressaltar a vida difícil que levavam naquele ambiente, com a presença 

constante de insetos. Essas histórias, conhecidas regionalmente como “causos”, são muito 

usuais entre os considerados “pioneiros” do lugar e, por isso, uma pessoa é considerada “boa” 

contadora de histórias, quando se recorda de muitos “causos” diferentes sobre aquele período. 

Ao inseri-los em sua obra, o autor dialoga de forma mais direta com a cultura dos 

entrevistados o que permite a identificação dos mesmos com o livro.  

 Para o estabelecimento dessa relação, a vivência de Niederauer com tais sujeitos, 

realizada não somente no passado, mas também em períodos mais recentes, foi fundamental. 

O autor participava ativamente das ações realizadas em torno dos “pioneiros”, como a 

iniciativa da equipe do museu que os reune, todo mês de março, para celebrar a fundação do 

povoado que deu origem à cidade no evento chamado “dia do pioneiro”, sobre o qual 

trabalharemos melhor no quinto capítulo. Sua obra também foi resultado de histórias e formas 

de narrar compartilhadas e padronizadas no interior dessas relações e eventos e estabelecidas 

entre aqueles que se identificavam como “pioneiros” de Toledo.  

A articulação de diferentes elementos narrativos possibilita à obra o diálogo com 

diversos estratos sociais e, graças a isso, cria um vínculo entre o autor e os leitores que, em 

alguns casos, torna-se bem visível, como quando o autor aponta a necessidade de incluir 

determinadas informações para facilitar a pesquisa de escolares,51 o que indica seu contato 

com tal público, além de suas preocupações em se relacionar com o leitor através de seus 

escritos. Portanto, os leitores de Niederauer não eram abstratos, mas pessoas com quem 

mantinha contato em seu dia-a-dia e cujas carências de informação ele procurava atender.  

 Sobre as fontes utilizadas por Niederauer, ficou visível que o autor privilegiou 

documentos de época, principalmente aqueles produzidos pela Maripá, disponíveis no acervo 

do Museu Histórico “Willy Barth” de Toledo ou aqueles integrantes do arquivo da 

“colonizadora”, ao qual teve acesso, além da documentação que havia colecionado ao longo 

de sua vida. Notamos que o autor também utilizou entrevistas orais, concedidas à equipe do 

museu,52 fazendo uso ainda de suas próprias recordações. Por fim, em algumas passagens de 

                                                
51 NIEDERAUER. op. cit. (2004). p. 2. 
52 Idem. pp. 50 e 75. 
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seu livro, dialogou com outras obras memorialísticas das quais obteve informações sobre 

Toledo, a região e o próprio estado do Paraná.53  

 De forma semelhante ao livro do “Projeto História”, Niederauer construiu uma narrativa 

centrada na “colonização” efetuada pela Maripá na área da Fazenda Britânia. Dessa maneira, 

os elementos que possuem visibilidade no texto são os que contribuem de alguma maneira 

para a edificação de uma memória mítica da atuação da “colonizadora”, ao passo que as 

experiências desenvolvidas de forma independente ao projeto da Maripá eram ou silenciadas 

ou a ele vinculadas.  

 Tal como em Toledo e sua história, os projetos e ações da empresa também foram 

apresentados de forma personalizada, principalmente com relação a Willy Barth, personagem 

cuja presença conforma o começo do enredo sobre a compra da Fazenda Britânia, considerada 

pelo autor como o marco inicial das atividades da Maripá. Embora tal personagem não tenha 

se envolvido diretamente na transação, notamos como o autor procurou inseri-lo nessa trama, 

ao apresentá-lo como parceiro de negócios de “colonização” de Alfredo Ruaro,54 no intuito de 

fixar o segundo diretor local da empresa como ponto de convergência de todos os processos 

históricos abordados.  

 Na narrativa construída no livro, ganha grande destaque o aspecto institucional daquela 

empresa, em especial as duas gestões, pois, ao tratar desse assunto, é possível perceber a 

diferença entre a perspectiva de Niederauer e a da equipe do “Projeto História”, porque aquele 

acentua a distinção entre as duas gestões locais, privilegiando as memórias da atuação da 

segunda, o que pode ter sido o motivo da publicação de Toledo no Paraná.  

 Acerca da primeira, caracterizou-a como um tempo de trabalho árduo de 

“desbravamento” dedicado à formação do povoado e à abertura de uma estrada até o Porto 

Britânia, nas margens do rio Paraná, que foi vital para a exportação de madeira. O autor 

enfatiza, portanto, as dificuldades do extenuante trabalho manual e o contato com os insetos e 

o ambiente “selvagem”, situação agravada pelo fato de que a derrubada das árvores ocorreu 

sem o uso de motoserras.  

 Sobre esse período, ganhavam destaque no enredo criado por Niederauer, figuras como 

Zulmiro Ruaro, chefe dos trabalhadores naquele período, e o Pe. Antonio Patuí, apresentados 

como os que trabalharam intensamente no local. Dessa abordagem, inferimos que o autor 

privilegiava a memória de pessoas ligadas ao alto escalão de funcionários da Maripá ou dos 

                                                
53 A esse respeito ver: Idem. p. 403. 
54 Idem. p. 47. 
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ocupantes de cargos junto a entidades como a Igreja Católica. Os demais trabalhadores não 

foram esquecidos e também fazem parte da epopeia de “desbravamento”, porém sem receber 

o mesmo destaque que os outros personagens.  

 Dessa maneira, Niederauer não deixou de exaltar esse período e as pessoas que dele 

fizeram parte, compreendendo-o como essencial ao empreendimento “colonizatório”. Além 

disso, atribui-lhe a “fundação” de Toledo, porém, semelhantemente a Toledo e sua história, o 

caráter de “fundador” é dado a apenas uma pessoa que, no caso, não é Alfredo Ruaro:  

 
Era 27 de março de 1946, quando Zulmiro Antônio Ruaro chefiando o 
primeiro grupo de pioneiros mandou armar as lonas em forma de barracas, 
que constituíram o início da cidade de Toledo.  
Em Porto Alegre, na contabilidade da colonizadora, o contador registrava o 
fato numa nova conta que abria com o título Cidade Toledo. 
No princípio, alguns a chamaram de “Vila Maripá”. Alguém, em desagravo 
aos ingleses da Fazenda Britânia, sugeria “Brasilea”. Outros ainda, queriam 
que fosse “Vila Cristo Rei”. Mas nada disto vingou. 
O que permaneceu foi o nome de 
   TOLEDO 

fundada por Zulmiro Antônio Ruaro, no dia 
        27 de março de 1946, às margens do arroio Toledo.55 
 

 Ao relatar a chegada desses primeiros trabalhadores, Niederauer fixa o nome de Zulmiro 

Ruaro, na condição de “chefe” do grupo, como “fundador” de Toledo, termo este destacado 

em sua obra, de tal forma que o autor flexibilizou as regras de ortografia e reproduziu o estilo 

de escrita de uma placa comemorativa. Como podemos notar, na perspectiva dele, a 

“fundação” de Toledo não foi atribuída ao ato de “planejar” a construção da cidade, mas sim o 

ao de chegar “primeiro” ao local. Nesse processo, além da escolha de outro critério para 

estabelecer o momento de “fundação” do povoado, também houve um silenciamento acerca 

de todos os demais sujeitos que viveram aquele processo, como os trabalhadores a seviço da 

Maripá ou mesmo aqueles que já viviam no lugar, os chamados “sertanejos”.  

 Para fixar melhor seu personagem como o sujeito responsável pelo ato de “fundar” o 

local, Niederauer reproduziu em uma página inteira uma fotografia recente de busto e de 

perfil de Zulmiro Ruaro, ladeada pela legenda “Zulmiro Antonio Ruaro, fundador de 

Toledo”.56 Tal atitude confere destaque ao figurante, demonstrando a intenção do autor de 

difundir a imagem daquele que considerava “fundador” e de torná-lo conhecido, cristalizando 

uma memória em torno de Ruaro ao dar-lhe posição de destaque. Por outro lado, a imagem 

                                                
55 Idem. p. 72.  
56 Idem. p. 73. 
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não é uma fotografia posada, o que poderia evidenciar a intenção de demonstrá-lo em ação, 

mesmo que não fosse um trabalho braçal, a fim de construir uma memória que apresenta 

Zulmiro Ruaro como homem dinâmico e ao mesmo tempo digno de ser honrado como 

“fundador”.  

 No verso, outra fotografia, também de página inteira, apresenta três casas de madeira e 

em cuja legenda pode-se ler: “1946 – As três primeiras casas construídas junto ao Rio Toledo, 

que passava nos fundos. Cercando a clareira vêem-se as belas copas dos pinheiros”.57 Essa 

fotografia foi tirada por Teodoro Soldatti, responsável na época pela obrage Nuñes y Gibaja,  

e foi doada por ele décadas depois, para o museu histórico.58 Ao que parece, Niederauer usou-

a no objetivo de reforçar sua tese de que a fundação de Toledo se dera na sequência do 

acampamento montado sob a chefia de Zulmiro Antonio Ruaro. As casas teriam o sentido de 

mostrar o “início” do povoado, concepção que diferia da exposta em Toledo e sua história.  

 Tais elementos procuram dar chancela e projeção à sua escolha por Zulmiro Ruaro 

como “fundador”, em detrimento do então diretor da empresa Alfredo Ruaro que, por sinal, 

pouco apareceu na obra. O relativo silenciamento acerca deste, por sua vez, possui relação 

com os conflitos desencadeados no interior da empresa, os quais, além de culminarem na 

saída dele da direção, tornaram-se disputas pelas memórias da “colonização”.  

 A narrativa de Niederauer, pautada essencialmente nas ações de indivíduos, não nomeia 

tais disputas, embora elas permeiem todo seu trabalho e, vez ou, outra se revelem, o que 

indica que o compromisso dele era com a construção de uma memória positiva sobre a 

segunda gestão da Maripá e, justamente por isso, essa “primeira fase” do empreendimento 

“colonizatório” é caracaterizada como um tempo de crise,59 apesar de o intenso trabalho 

realizado ser reconhecido. Assim, ele caracteriza as ações daquele momento como 

insuficientes, com trabalhos demasiadmante lentos que teriam gerado descontentamento entre 

os “colonos”.60  

 Esse quadro de crise reforçava os feitos da segunda gestão do empreendimento, em que 

Willy Barth assumiu a direção local da “colonização”, entre 1949 e 1950, e foi apresentado 

como quem teria revertido aquela situação.61 Foi nesse momento também que Niederauer 

                                                
57 Idem. p. 74. 
58 Idem. p. 82. 
59 Idem. p. 127. 
60 Idem. pp. 119-127. 
61 Idem. pp. 126-137. 
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mudou-se para Toledo, passou a trabalhar na Maripá e a viver as experiências relatadas em 

seu livro. Barth tornou-se uma espécie de “mito político”, principalmente após seu 

falecimento62 e a obra de Niederauer tinha como objetivo fortalecer as memórias míticas 

construídas em torno da figura dele e, para tanto, apresentava Barth como a personificação do 

próprio processo de “colonização”, tratando suas ideias como a solução para os problemas do 

momento.  

 A obra apresenta a trajetória profissional de Barth iniciada como caixeiro viajante pelo 

interior gaúcho, onde estabeleceu muitos contatos que lhe renderam sociedades e a direção em 

negócios de “colonização”, no oeste de Santa Catarina.63 Tal informação, estabelecia então a 

noção de que o segundo diretor da empresa era alguém com experiência no assunto e, 

portanto, apto a desenvolver um bom trabalho mesmo com as dificuldades encontradas logo 

que assumiu a direção do empreendimento. Assim, Niederauer destaca todo um quadro 

desfavorável aos trabalhos da “colonização”, como o descontentamento dos moradores da 

região e a negativa dos sócios da Maripá em investir mais capital na empresa.64 Diante disso, 

o autor indica a proposta vitoriosa de Barth, que teria dado novo alento à ação “colonizadora”:  

 
Uma das muitas características de Willy Barth, ele demonstrou ao expor sua 
habilidade em encontrar rapidamente a solução ideal e prática para tirar a 
colonizadora do marasmo que foram os seus quatro primeiros anos de 
existência. 
Ofereceu parceria a serrarias que estavam montadas e quase desativadas no 
Rio Grande do Sul, e trouxe-as à Toledo.  
Foi, portanto, Willy Barth o primeiro administrador a instituir no oeste do 
Paraná, o sistema que anos mais tarde passou-se a chamar de terceirização. 
Assim pois, sem ter feito qualquer investimento financeiro, Willy Barth 
tinha, no início de 1950, com menos de um ano em Toledo, sete serrarias 
serrando pinheiros, e já permitindo uma pequena exportação.65 

 

 O autor esclarece, na sequência, a importância dos negócios com madeira, pois seria 

deles que surgiria o capital para construir a infraestrutura necessária ao atendimento das 

demandas dos agricultores que comprariam as terras da Maripá e se fixariam no território da 

Fazenda Britânia. Dessa maneira, notamos como Niederauer constrói um ambiente negativo, 

convertido na obra em desafio a Barth, vencido por ele com uma medida 

“surpeendentemente” inovadora: a “terceirização”, ou seja, a parceria da “colonizadora” com 

                                                
62 SCHMIDT. op. cit. pp. 94-108. 
63 NIEDERAUER. op. cit. (2004). pp. 126-127. 
64 Idem. p. 127. 
65 Idem. p. 183. (Grifos do autor). 
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empresários de outras localidades para se instalarem em Toledo. Essa medida, conforme 

aponta, não ficou restrita às serrarias, mas foi expandida para os mais diferentes negócios de 

“colonização” e deu origem às chamadas “empresas coligadas” à Maripá.66 

 Niederauer apresenta Barth, então, como um visionário, vanguardista em ações 

consideradas “inovadoras” no campo administrativo, como a “terceirização” em voga na 

década de 1990. Graças às suas ações, o empreendimento teria abandonado o “marasmo” e 

tomado o “caminho da prosperidade”. Ao longo de seu texto, essa perspectiva é reforçada, 

pois o autor confere às principais medidas atribuídas a Barth a característica de prenunciar 

“inovações” somente anos mais tarde surgidas. 

 O processo de “colonização” da Maripá, na obra de Niederauer, emerge, portanto, a 

partir de ações e decisões pessoais de Barth, as quais teriam como objetivo único fomentar o 

“progresso” de Toledo. Dedica, então, quase a metade de sua obra ao relato minucioso da 

infraestrutura construída pela empresa para assistir aos “colonos” e frisa que, mesmo após a 

emancipação de Toledo, tais medidas continuaram a ser empreendidas através da doação de 

madeira para a construção de escolas e de subsídios pagos aos professores, pela Maripá.67  

 Em tais memórias, não eram abordadas as relações da empresa com o Estado68 que 

fixava normas para as “colonizações”, porque o autor buscou sedimentar a noção de que toda 

a infraestrutura edificada no local emanava exclusivamente da vontade dos diretores da 

Maripá, especialmente de Barth. Tal elemento fica claro quando Niederauer discute os planos 

para a venda das terras e reafirma a noção de que a “colonizadora” teria limitado a quantidade 

de lotes rurais (de extensão supostamente padronizada em dez alqueires paulistas)69 para cada 

“comprador”. Apresentava, ainda, Barth como mentor dessa medida, cujo objetivo único seria 

                                                
66 Essas empresas eram sociedades nas quais a Maripá possuía participação. Em algumas situações, 

realizavam a tarefa de “colonizar” alguma área específica do município, como foi o caso da Agro-
industrial do Prata Ltda., empresa que atuou na localidade de “Vila Margarida”, atualmente distrito 
do município de Marechal Cândido Rondon. Em alguns casos, a participação da Maripá nessas 
sociedades não se dava através de somas em dinheiro, mas da cessão de terras e/ou pinheiros. Entre 
as empresas “coligadas”, destacavam-se também a Bue-Caé Industrial Agrícola Ltda. e a Idustrial 
Agrícola Britânia Ltda. In: Ibidem; BEAL, Vitor. Tempo de Heróis. História de Toledo, oeste do 
Paraná: a parte esquecida que o tempo não conseguiu apagar. Toledo: GFM Gráfica e Editora, 2009. 
p. 89 e GREGORY, Valdir. Os eurobrasileiros e o espaço colonial: migrações no oeste do Paraná 
(1940-1970). Cascavel/PR: Edunioeste, 2002. pp. 152-153. 

67 NIEDERAUER. op. cit. (2004) pp. 253-254.  
68 As formas como a literatura memorilística da região tratava o protagonismo das empresas 

“colonizadoras” frente às políticas de Estado, foi apontado por Liliane da Costa Freitag. In: 
FREITAG, Liliane da Costa. Extremo-Oeste Paranaense: História territorial, região, identidade e 
(re)ocupação. Franca/SP: Unesp, 2007. (Tese de doutorado em História). p. 137. 

69 NIEDERAUER. op. cit. (2004). p. 211. 
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povoar densamente a fazenda para, com isso, fortalecer sua economia,70 ignorando as políticas 

públicas que regulamentavam o setor.71  

 Em diversos momentos de Toledo no Paraná, este era apresentado como quem 

colocava em primeiro plano a prosperidade do empreendimento e a vida melhor que traria 

para os moradores da região e não propriamente a comercialização das terras.72 Como parte 

desse processo, procura situar as ações da Maripá e de seu segundo diretor local não no 

campo econômico, dos negócios da colonização, mas do social e, assim, a Maripá acabava por 

ser entendida como entidade “neutra”, como uma espécie de “micro-Estado”, que construía 

uma “nova sociedade” primando pelo seu “bem-estar”.  

De certa forma, traduzia-se em termos locais o “mito fundador” brasileiro, em que, 

como expôs Marilena Chauí, o Estado era considerado o grande sujeito do “desenvolvimento” 

e não a sociedade. Mais do que isso, o Estado seria também “externo” e “anterior” à 

sociedade instituída por ele e não o contrário.73 Nessas memórias, a diferença do local era que 

as funções eminentemente do Estado, mesmo após a emancipação de Toledo, eram 

desempenhadas pela Maripá, cujas ações realizadas na condição de empreendimento privado 

foram pouco analisadas criticamente, além de terem sido deslocadas para outros terrenos em 

prol de uma pretensa atuação social. 

                                                
70 Idem. p. 212. 
71 De acordo com Freitag, a “colonização” que privilegiava os minifúndios seguia um modelo adotado 

pelo governo federal, ainda na política da “Marcha para o Oeste”. In: FREITAG. op. cit. (2007). p. 
100. 

72 Essa característica do projeto “colonizador” tem sido criticada por parte da historiografia acadêmica 
desenvolvida na Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), como já afirmamos no 
capítulo anterior. Paulo José Kolling, em “Sociedade e Política em Marechal Cândido Rondon”, ao 
estudar a formação dos grupos dominantes daquela cidade, “colonizada” pela Maripá e outrora 
distrito de Toledo, refuta a noção de Niederauer e apresenta evidências de que os limites para 
aquisição de terras não tiveram eficácia, pois em sua pesquisa encontrou proprietários que possuíam 
bem mais de dez alqueires de terra na região. Kolling também cita Gerke, que em seu estudo sobre o 
cooperativismo no oeste do Paraná aponta que a “opção” pelo minifúndio, operada pela direção da 
Maripá, tinha como objetivos maximizar os lucros com as vendas de terras. Além disso, Kolling 
frisa que o projeto da Maripá não era antagônico à monocultura, como do café, comum nas décadas 
de 1940 e 1950, além de alertar para certos anacronismos de Niederauer, especialmente a forma 
como este projetava sobre a “colonização” elementos que compunham apenas seu presente, na 
década de 1990. A esse respeito ver: KOLLING, Paulo José. Sociedade e Política em Marechal 
Cândido Rondon. Tempos Históricos. Marechal Cândido Rondon/PR, Unioeste, vol. 10, pp. 351-
367, 1. Sem. 2010 e GERKE, Arno Alexandre. Copagril: uma análise do cooperativismo no 
extremo-oeste do Paraná. Curitiba: UFPR, 1992. (Dissertação de Mestrado em História). p. 41. 
Apud Idem. p. 355. 

73 CHAUÍ, Marilena. Brasil: mito fundador e sociedade autoritária. São Paulo: Ed. Fundação Perseu 
Abramo, 2007. p. 42 
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 Niederauer destaca que a lucratividade do negócio era algo secundário, pois ocorreria 

apenas com a venda final de terras, quando os povoados já teriam começado a se formar e os 

lotes rurais, valorizado. Outra forma de obtenção de lucros se daria através das parcerias da 

Maripá em empreendimentos industriais,74 sendo, portanto, um retorno obtido de forma mais 

indireta e no futuro, que dependeria ainda da “prosperidade” do empreendimento. Assim, 

criava-se a noção de que existia uma sintonia de interesses tanto da empresa quanto dos 

compradores de terras. Dessa forma, é construída uma memória em que se apresenta a 

“colonização” como um negócio que teria dado pouco retorno financeiro, mas o autor observa 

que tal fator não teria sido resultado de falhas ou insucessos do projeto, mas da diligência de 

Barth que teria optado por reinvestir os recursos no próprio empreendimento.  

 É bem provável que esses argumentos tenham sido elaborados contemporâneamente, 

como forma de responder ao descontentamento de certos moradores locais e mesmo de sócios 

da empresa “colonizadora”. Entretanto, na obra de Niederauer, são utilizados para revestir a 

memória de Barth com valores positivos, colocando-o na posição de quem teria lutado pelo 

“progresso” local e regional. Tais lutas se dariam, inclusive, com seus sócios na empresa, pois 

o autor os apresenta como quem pressionava Barth para que os lucros da “colonização” 

fossem distribuídos entre todos eles. Nesse momento, notamos que os conflitos internos à 

empresa são explicitados, todavia não para indicar as fissuras que permearam o 

empreendimento, mas para ressaltar ainda mais a figura mítica de Barth, que teria enfrentado 

tudo para defender a “colônia”, pois pensava mais em “Toledo” do que em si próprio ou em 

seus sócios.75  

 Nessas recordações, portanto, Barth é descrito como um visionário, defensor da pequena 

propriedade rural e inovador no campo administrativo. Em alguns momentos, no entanto, 

Niederauer também projeta essas imagens positivas sobre as figuras de outros dirigentes e 

funcionários da Maripá como, Curt Bercht, cunhado de Barth,76 sócio da Maripá e grande 

comerciante atacadista de Porto Alegre, apresentado como sustentáculo do empreendimento e 

alguém que emprestava somas em dinheiro para a empresa em troca de juros muito baixos. 

                                                
74 NIEDERAUER. op. cit. (2004). p. 220 
75 Constatamos outras leituras sobre essas atitudes, como aquela realizada por Schmidt que observa em 

tais práticas pretenções políticas do segundo diretor local da Maripá. In: SCHMIDT. op. cit. 2001. p. 
79. 

76 NIEDERAUER. op. cit. (2004). p. 127. 
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Em tal versão, seu objetivo seria também o de auxiliar para que a “colonização” da Maripá 

prosperasse.77  

 O autor também destaca Egon Pudell, gerente do Empório Toledo, empresa “coligada” a 

Maripá, que realizava o comércio de gêneros alimentícios. Este é apresentado como hábil 

administrador, que tirara o estabelecimento do prejuízo e o inserido em uma nova fase de 

prosperidade, o que o levou a ser indicado para concorrer à prefeitura municipal, 

administração que é amplamente elogiada pelo autor.78 Ele também era indicado, por 

Niederauer, como o prefeito que, em 1958, teria realizado os primeiros contatos com Atílio 

Fontana, fundador do Grupo Sadia, instalado na década seguinte na cidade. Dessa forma, 

exalta a memória de Pudell, ao passo que também busca associar, de alguma maneira, a 

persença da Sadia ao empreendimento “colonizador”.79  

Nessas memórias, os fracassos do grupo político formado em torno da segunda gestão 

da Maripá são eclipsados, pois este não conseguiu efetivar alguns de seus projetos,80 como a 

própria instalação de um frigorífico na cidade na condição de sócios do empreendimento. 

Essa era uma demanda das décadas de 1950 e 1960, quando a produção de suínos já era 

significativa para a economia local e sofria com as dificuldades do transporte dos animais 

vivos para abate em centros maiores, como Ponta Grossa, Curitiba e São Paulo.81 Tais 

iniciativas resultaram na construção do Frigorífico Pioneiro, do qual Pudell era sócio,82 mas 

que não prosperou e, em 1964, encontrava-se desativado, quando foi adquirido pelo grupo 

Sadia.83 

Outro projeto frustrado daquele grupo político foi tornar Toledo a “Capital do Oeste”, 

slogan adotado na década de 1950 que exprimia o desejo de converter o local na mais 

importante cidade da região. A posição de polo regional seria ocupada, a partir da década de 

1960 por Cascavel, principalmente após o asfaltamento da rodovia que ligava a capital 

estadual à Foz do Iguaçu e passava por aquela cidade,84 mas não por Toledo. Esse período 

                                                
77 Idem. pp. 107-108. 
78 Idem. pp. 128-130. 
79 Idem. pp. 234-237. 
80 O próprio Niederauer admite, em certo momento de seu livro, que a Maripá não conseguiu atingir o 

objetivo de investir em agroindustrialização. In: Idem. p. 140.  
81 Idem. p. 234. 
82 Idem. p. 237. 
83 BEAL. op. cit. p. 88. 
84 De acordo com o Departamento de estradas de rodagem do Paraná – DER-PR, as obras de 

asfaltamento da BR-277 se aceleraram em 1963, mas sua inauguração somente ocorreu em 1969. In: 
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geralmente é caracterizado no local como de crise e, segundo versões da época, os 

empresários deixavam Toledo para instalar seus negócios na cidade vizinha.85 Para esses 

silêncios, contribuiu o recorte temporal adotado por Niederauer, que não abrangia a década de 

1960, período em que esses intentos frustrados se tornaram visíveis aos contemporâneos. 

   De qualquer forma, relegando essas questões à obscuridade e concentrando-se em todos 

aqueles fatores positivos, Niederauer entendia que a “colonização” da Maripá, em especial no 

período em que foi gerida pela segunda gestão local da empresa, serviria de “exemplo” para 

os projetos de reforma agrária, que tanto o preocupavam quando escreveu a obra. Toledo seria 

“exemplar” na busca de soluções financeiras para esse tipo de empreendimento que, em sua 

visão, necessitavam de “pessoas honestas”, engajadas em projetos não-“politiqueiros”,86 

apontando, portanto, para uma solução de cunho moral, para a questão agrária brasileira, além 

de articular diversos elementos a fim de apresentar a “colonização” como uma alternativa para 

problemas do presente, como a falta de recusos financeiros – amplamente propalada pelos 

governos daquela época – e protestar contra a corrupção da política institucional. Para isso 

utiliza a história como fonte de inspiração e realiza também o movimento de projetar no 

passado local e regional, valores do presente e perspectivas para o futuro. 

 Todavia, o caráter “personalista” das memórias construídas por Niederauer, cuja atenção 

estava voltada às trajetórias das pessoas que assumiam posições mais elevadas na hierarquia 

local e da Maripá – como seus sócios, funcionários de escritório e os chefes dos trabalhadores 

– não o impediram de abordar outros grupos culturalmente diversos que compunham essa 

sociedade, pois, conforme destaca, o “elemento humano” inicialmente “escolhido” para morar 

na região, nos planos da “colonizadora”, eram os agricultores dos estados de Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul (descendentes de italianos e alemães), que já tivessem experiências com a 

derrubada da mata, o cultivo de cereais em sistema de policultura e a criação de animais em 

minifúndios. Para tornar possíveis os negócios, os comerciantes atacadistas sócios da Maripá 

acionariam os comerciantes varejistas das áreas rurais daqueles estados, seus clientes, que se 

tornariam os corretores de terra e deveriam direcionar as ofertas a pessoas que se 

                                                                                                                                                   
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ. BR-277 – Curitiba – 
Cascavel – Foz do Iguaçu. Disponível em: <http://www.der.pr.gov.br/modules/conteudo/ 
print.php?conteudo=15>. Acesso em: 17 de janeiro de 2012. 

85 ANDRADE, P. A. P. de. Nós ainda acreditamos em Toledo. A voz do Oeste. Toledo/PR, ano I, n. 1, 
p. 2, 14 de dezembro de 1967.   

86 NIEDERAUER. op. cit. (2004). p. 191. 
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enquadrassem no perfil de agricultor almejado pela empresa, além de primar pelos produtores 

rurais que tivessem índole “pacífica” e uma situação econômica estável.87 

 Portanto, os ideais desse projeto de “reforma agrária” eram bastante excludentes e se 

enquadravam em um empreendimento de “colonização” privado, muito diferente de um 

projeto de “reforma agrária” de fato destinado àqueles que não possuem terras e nem capitais. 

Mesmo assim, como indicava Niederauer, no seu desenvolvimento esse emprendimento se 

revelou mais dinâmico, pois os objetivos iniciais não foram alcançados e os agricultores, 

respectivamente descendentes de poloneses e de japoneses vindos do centro e do norte do 

estado do Paraná, adquiriram terras da empresa.88  

 Além desses grupos, Niederauer também revela outros sujeitos que já viviam ali, ou que 

foram morar na área da Maripá durante a “colonização” e que pertenciam a diferentes classes 

sociais e grupos étnicos e, por isso, eram muito distantes do que a direção da empresa teria 

idealizado inicialmente. Entre eles encontravam-se indígenas, negros e, principalmente, 

“paraguaios”, que trabalharam para a “colonizadora”. O autor também cita o trabalho de 

presidiários, cedidos para a Maripá logo no início do “desbravamento” quando poucos 

trabalhadores, além dos “paraguaios”, resistiam na região por conta dos insetos e das más 

condições de vida na floresta e aborda ainda aqueles vindos de outras localidades da própria 

região, como alguns descendentes de “poloneses” moradores de Cascavel. Também há 

citações acerca da presença dos “nortistas”, vindos das regiões Sudeste e Nordeste do Brasil, 

dentre outros tantos grupos que são mencionados.89  

 Especificamente dos “paraguaios” o autor constrói memórias elogiosas sobre a atuação 

deles, principalmente por terem realizado os serviços mais pesados, como a extração da 

madeira e demais atividades em meio à floresta que os “brasileiros” geralmente não 

suportavam. Percebemos, porém, que eles eram estratégicos para o projeto, não somente por 

sua tenacidade, mas por conta das relações de trabalho a que se submetiam, na condição de 

“mão-de-obra” barata, que não possuía vínculo empregatício, pois realizavam atividades por 

“empreitada” e a empresa não precisava sequer se responsabilizar pela alimentação.90 

 Na obra de Niederauer, esses sujeitos culturalmente diversos são entendidos como 

aqueles que se engajaram na “colonização”, contribuindo para o sucesso do projeto. Por outro 

                                                
87 Idem. pp. 201-202. 
88 Idem. p. 203. 
89 Idem. pp. 75-83, 88, 93, 98-99, 113, 118, 134 e 203-204. 
90 Idem. pp. 378-388. 
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lado, a forma como eles lembram e interpretam os processos históricos vividos no lugar é 

silenciada, pois o uso das narrativas orais, consultadas no acervo do museu histórico e 

formadas a partir da ajuda de Niederauer, privilegiou aqueles que se enquadravam no modelo 

de morador local inicialmente traçado pela empresa, ou seja, os migrantes sulistas, 

principalmente aqueles que possuíram algum vínculo com ela. Vale lembrar que a maioria 

deles adquiriu propriedades em Toledo e ascenderam socialmente, diferentemente daqueles 

que foram para o lugar para trabalhar e, até o presente, pertencem à classe trabalhadora. 

 Para identificarmos de forma mais clara esses diferentes grupos, citamos algumas 

trajetórias que ajudam a perceber esses diferentes lugares sociais ocupados pelos “pioneiros” 

de Toledo, entre elas as que incluem experiências de mobilidade social, como verificamos no 

caso de Antonio Scain, um dos poucos trabalhadores da primeira expedição a seviço da 

Maripá que permaneceu ali com sua família e adquiriu terras, ascendendo ao que seria uma 

classe média rural, embora nunca tenha chegado aos postos hegemônicos dessa sociedade, 

pois não adquiriu grande capital e nem se tornou político local.  

 A situação dele foi diferente da de Virgínia Deparis que, oriunda da própria região oeste 

do Paraná, possuía um hotel em Laranjeiras do Sul, lugar estagnado após a extinção do 

Território Federal do Iguaçu, e o transferiu para Toledo em acordo com a Maripá.91 A 

situação dela era semelhante à de outros migrantes vindos do sul do país, como Augusto 

Formighieri, vindo para o local em 1947 como proprietário de uma serraria;92 ou mesmo João 

Bombardelli, que mudou em 1949, comprou quatro colônias de terras e instalou sua 

marcenaria.93 Esses últimos haviam se deslocado para Toledo na condição de detentores de 

algum capital para investir e desde sua chegada faziam parte de um estrato social mediano, 

entre a alta direção da “colonizadora” e os trabalhadores. 

 Entretanto, nem todos os trabalhadores que viveram no local na década de 1940 

ascenderam socialmente. Em nossa pesquisa, tomamos contato com diversos trabalhadores 

“paraguaios”, que permaneceram na cidade, como é o caso de Irineu, Rosa, Lázaro e João. 

Nenhum deles ascendeu à classe média e todos são hoje trabalhadores aposentados e, à 

exceção de Lázaro, vivem na periferia da cidade. Tais trajetórias evidenciam as hierarquias 

                                                
91 GRONDIN. op. cit. pp. 185-187. 
92 PIZZATO, Dilonê. Família Formighieri: lutas, conquistas e decepções na terra toledana. In: BEAL. 

op. cit. p. 35. 
93 BEAL. op. cit. pp. 206-209. 
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sociais que existiram nos processos históricos de formação da cidade e como, em alguns 

momentos, essas diferenças de classe coincidiram com as diferenças culturais.94  

 No texto de Niederauer, porém, o autor caracteriza tal diversidade como um recurso 

para construir uma memória positiva sobre a pluralidade cultural existente no interior do 

processo de “colonização”. Assim, apoiado em falas de Barth, aponta como tal quadro 

conferia a Toledo uma característica de lugar onde os mais diversos grupos conviveriam 

pacificamente,95 buscando demonstrar que esse fato não teria sido observado de forma 

negativa pela direção da empresa e, dessa forma, isentá-la de acusações de preconceito racial. 

Assim, a presença daqueles sujeitos diversos culturalmente reafirmaria o caráter não-

excludente do empreendimento da Maripá que, a seu ver, teria beneficiado os mais diferentes 

sujeitos nele engajados.  

 Percebemos nessa situação, algo semelhante ao apontado por Carlos Alberto Vesentini 

quando problematiza os embates de forças sociais e políticas que se operavam através das 

memórias do golpe de 1930, destacando que os vencedores nem sempre ignoravam as 

recordações dos vencidos e podiam incluir alguns de seus elementos às versões que 

produziam. Tal movimento se configuraria um recurso para incluir lembranças dos vencidos 

nas memórias que se queria tornar hegemônicas, conferindo-as um caráter aparentemente 

abrangente e plural. Por outro lado, seria uma tentativa de esvaziamento do conteúdo 

reflexivo das memórias dos vencidos, ao tratá-las em espaços diferentes daqueles onde suas 

lutas aconteceram, abrindo possibilidades para que seus projetos e propostas dissidentes 

fossem despotencializados, ao tratá-las como algo fragmentado e não como alternativas 

concretas, desenvolvidas em um determinado momento histórico.96 

 Niederauer faz algo semelhante, uma vez que pontua diferentes sujeitos que viveram na 

região, entre as décadas de 1940 e 1950, como recurso para fortalecer o enredo da 

“colonização”, narrada por ele como um grande marco de “progresso” beneficiador de todos 

indistintamente e como processo que transcorreu sem conflitos. Por outro lado, o autor inclui 

em sua obra aqueles que não integraram os setores dominantes em tais décadas, no objetivo 

de manter um diálogo com os ideais de valorização da diversidade e do respeito aos direitos 

                                                
94 Elementos semelhantes foram observados por Patrick J. Geary, nas explicações medievais para a 

existência servidão na França, que era entendida como uma condição a ser atribuída aos 
descendentes de gauleses que, por terem sido conquistados sucessivamente desde os romanos, eram 
entendidos como não merecedores da condição de pessoas livres. In: GEARY, Patrick J. O mito das 
nações: a invenção do nacionalismo. São Paulo: Conrad Editora do Brasil, 2005. p. 32. 

95 NIEDERAUER. op. cit. (2004). pp. 203-204. 
96 VESENTINI, Carlos Alberto. A teia do fato. São Paulo: Hucitec, 1997. pp. 169-171. 
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das minorias, temas muito presentes na década de 1990 e que, conforme tenta estabelecer, 

teriam existido já durante o período de realização do empreendimento da Maripá.  

 Como resultado, tais noções acabam por relegar ao esquecimento as disputas 

empreendidas por aqueles sujeitos que já viviam na região ou mudaram para Toledo com o 

intuito de trabalhar e que sempre pertenceram às classes populares. Sabemos que eles lutaram 

por espaço nessa sociedade, pois, como veremos adiante, muitos deles sequer eram 

considerados como parte da “sociedade toledana” na década de 1950. 

 Assim, notamos que, a exemplo de Toledo e sua história, os diferentes sujeitos 

aparecem no trabalho de Niederauer, muito embora fossem tratados de forma tópica, não 

como protagonistas do processo, posto reservado a Willy Barth e figuras consideradas 

proeminentes na gestão da Maripá, além do padre Patuí e de Zulmiro Ruaro, também 

valorizados pelo autor. Nesse aspecto, notamos que Niederauer, ao voltar seu foco para 

aqueles que atuaram como funcionários ou empresários associados à “colonizadora”, acabou 

abordando mais as pessoas de seu convívio, vizinhos, colegas de trabalho e patrões e, mesmo 

os agricultores que se enquadravam no ideal de “elemento humano” inicialmente traçado para 

a “colonização” e que foram morar na zona rural, têm suas trajetórias severamente ofuscadas 

pelo fato de se adotar essa opção. Assim, observamos como a biografia, as memórias pessoais 

e, principalmente, as relações de classe vividas pelo autor – na condição de quem era membro 

dos setores médios da sociedade local e integrava ativamente seu “bloco de poder” – impõem-

se no seu trabalho.  

 Assim, se por um lado a diferença era reconhecida e, até certo ponto, valorizada por 

Niederauer, o mesmo não ocorria com os conflitos de classe que se efetuaram em Toledo, 

pois, como notamos, os diferentes sujeitos são reconhecidos e valorizados como “pioneiros” 

mesmo não sendo um grupo homogêneo no plano cultural, entretanto não eram 

compreendidos como integrantes de classes que viveram a “colonização” a partir de relações 

de dominação e subordinação. Tais experiências também eram silenciadas, como recurso para 

construir a noção de que todos que se engajaram no empreendimento estavam “unidos” em 

busca do “bem-comum”. 

 Em sua obra, quem aparece, enquanto classe nomeada e reconhecida como grupo, era 

aquilo que o autor designava de “elite” local e que preferimos chamar de “bloco de poder”, 

uma vez que “elite” é um termo carregado de sentidos que remetem aos “melhores” e não 

propriamente aos “privilegiados” de uma sociedade. Para entendermos melhor como tal grupo 

social emerge no texto de Niederauer, serão trabalhadas não apenas as memórias que o autor 
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construiu, mas será utilizado, como no capítulo anterior, o método usado por Thompson,97 a 

fim de observarmos a obra como um recurso para entendermos as relações daquela sociedade 

no período abordado pelo memorialista. 

 O “bloco de poder” local adquiria visibilidade ainda na década de 1950, quando houve a 

criação do Clube do Comércio de Toledo, abordado por Niederauer. Segundo afirma, essa 

entidade foi inspirada em um clube “de elite” de Porto Alegre onde se organizava o Partido 

Libertador, ao qual pertenceu Willy Barth98 antes de sua filiação ao PTB (Partido Trabalhista 

Brasileiro).  

 A criação da entidade em Toledo, conforme aponta Niederauer, foi o resultado de um 

conflito desencadeado na localidade, pois outro clube pleiteava patrocínio da Maripá, para 

construir suas instalações. Sua prestação de contas, de acordo como autor, não fora 

transparente, o que deixou a direção da “colonizadora” descontente99 e a levou a exigir que 

um representante da empresa assumisse a diretoria, como condição para prestar auxílio à 

entidade. Entretanto, os sócios se recusaram a seguir tal medida e elegeram outro presidente 

para a instituição, o que teria feito com que os funcionários da Maripá, derrotados naquela 

eleição, optassem por criar o “Clube do Comércio”.  

 Nesse processo, ainda na década de 1950, o grupo construído em torno da Maripá atuava 

no sentido de manter sua hegemonia na cidade, apresentando-se pela “transparência” e pela 

boa gestão. Por outro lado, também se deparava com resistências e sofria derrotas que 

procurava reverter, como nesse caso, com a criação de um novo clube na cidade.  Esse espaço 

seria lugar de referência para tal “bloco de poder”, pois somente poderiam ser sócios 

proprietários (com direito a exercer a direção) quem fosse ligado de alguma forma a Maripá 

ou às empresas a ela coligadas,100 medida que anos depois foi abolida,101 mas que na época 

garantia o controle deles na entidade.  

 De acordo com Niederauer, a estrutura do clube era refinada (tendo-se em vista o local e 

a época), inclusive com biblioteca.102 Destaca ainda que: “Não havia discriminação quer de 

posição social, de trabalho ou de raça, mas desde o início a diretoria impôs a obrigatoriedade 

                                                
97 THOMPSON, E. P. Folclore, antropologia e história social. In: As peculiaridades dos ingleses e 

outros artigos. Campinas/SP: Ed. da Unicamp, 2001. pp. 227-267. 
98 NIEDERAUER. op. cit. (2004). p. 298. 
99 Idem. pp. 295-298. 
100 Idem. pp. 297-298. 
101 Idem. p. 302. 
102 Idem. p. 300. 
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do uso de gravata em bailes”.103 Dessa forma, a roupa – além do estatuto – efetuava a seleção 

social dos frequentadores e garantia seu status de “elite”. 

 Esse momento de fundação do clube, por sua vez, demonstra bem as tensões e disputas 

que se delineavam, além das intenções dos gestores locais da “colonizadora” de 

direcionar/controlar os projetos desenvolvidos em Toledo. A recusa da diretoria do outro 

clube em submeter-se às regras da direção da Maripá culminou na criação do “Clube do 

Comércio”, cuja direção era reservada aos administradores e funcionários da “colonizadora” e 

empresas a ela ligadas. Como afirma Niederauer, tal medida indicava não somente que tais 

pessoas eram da confiança de Barth – que financiou a construção da sede do clube, em troca 

de dezenas de títulos de sócio proprietário, junto com a pessoa de Egon Bercht e a própria 

Maripá104 – mas também sinalizava para as relações sociais da cidade e para a emergência de 

um “bloco de poder” local.  

 A formação desse agrupamento social aparece também em outro momento da obra de 

Niederauer, quando ele destaca os trabalhos de “divulgação” da “colonização realizados, na 

capital paranaense, pelo sócio Egon Bercht e, em Toledo, por uma “equipe” de pessoas que 

recepcionavam os “visitantes”, ainda na década de 1950. Como afirma, essa recepção seria 

uma iniciativa de moradores locais, sem a participação direta da “colonizadora”, os quais 

visavam mostrar as “potencialidades” do lugar a pessoas que vinham conhecer Toledo, com o 

intuito de sondar a possibilidade de mudar-se para lá futuramente.105 Como destaca, os 

“visitantes” eram convidados para fazer refeições, visitar o município e suas instalações, os 

clubes e eram também: “...apresentados a outras pessoas de destaque local...”.106 Percebemos, 

portanto, que relações de classe eram construídas e que esse grupo passou a conquistar espaço 

na sociedade e, em decorrência disso, o poder público. Isso porque, nas primeiras eleições 

realizadas no município a maioria dos vereadores eleitos era ligada à Maripá e/ou empresas 

coligadas, como o próprio Niederauer, enquanto para prefeito foi lançado um candidato, 

Ernesto Dall’Oglio, médico contratado pela “colonizadora”.107  

 Entretanto, segundo Toledo no Paraná, tais relações de classe não eliminavam um 

suposto sentido de comunidade que existiria no lugar e que ficou muito presente nas 

                                                
103 Idem. p. 301. 
104 Idem. pp. 299-300. 
105 Idem. pp. 328-329. 
106 Idem. pp. 328-329. 
107 Idem. pp. 350-351. 
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memórias da construção do aeroporto, destacada pelo fato de ter sido efetuada em 52 horas 

ininterruptas graças à mobilização de ‘toda” a população.108 Assim, estabelecia-se a noção 

que as diferenças sociais não impediam a população de se “unir” em torno de causas que 

visavam o “bem comum”. Como observamos, as memórias que Niederauer construía em seu 

livro reconheciam a existência da desigualdade social, no local, porém, não a tratava como 

parte de uma experiência social conflituosa.  

 De certa forma, notamos que, para o autor, a figura de Willy Barth surgia como um elo 

de ligação entre os diferentes elementos dessa sociedade. As qualidades de “liderança” que 

Niederauer observava em seu ex-patrão, teriam-no convertido no impulsionador da 

“colonização” e transformador de Toledo em um lugar de “progresso”. Nas memórias que 

constrói, a figura mítica de Barth surge como elemento que garante a “coesão” social, 

entendida como pré-condição para o êxito do empreendimento, o que explica, em parte, a 

importância e centralidade do ex-patrão do memorialista, em tais enredos. 

 

 

II 

 

 Outro elemento central da obra de Niederauer deve também ser analisado: o argumento 

que a Maripá teria transformado um “latifúndio improdutivo” em um lugar de “progresso”, 

através de um processo de “reforma agrária”. Tais proposições, por sua vez, têm como origem 

a pretensa inatividade dos negócios da Compañia de maderas del Alto Paraná, grupo anglo-

platino proprietário da Fazenda Britânia. A partir desse aspecto, é criada por ele a noção de 

latifúndio improdutivo, muito embora, como vimos no capítulo anterior, diversas populações 

viviam na fazenda.  

 O autor não silencia sobre esses aspectos em sua obra, pelo contrário, detalha-os, 

conferindo certo destaque às formas como a “colonização” se utilizou da infraestrutura já 

existente na região para realizar seus empreendimentos. Indica, então, como o 

empreendimento “colonizatório” se realizou a partir da estrutura já existente na Fazenda 

Britânia e aponta como as estradas construídas pela Maripá tomavam por base as picadas 

abertas anteriormente pelas obrages e apenas as alargava. Também destaca como o Porto 

Britânia, criado pelos “ingleses”, continuou a servir de ponto comercial da “colônia”, além 

                                                
108 Idem. p. 262. 
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dos trabalhadores “paraguaios” e outros que já viviam na região e que se empregaram na 

“colonizadora”.109  

 A improdutividade da fazenda na visão de Niederauer, não era a ausência de atividades 

agrícolas e pastoris, mas de empreendimentos que fossem compreendidos como algo que, de 

fato, promovesse o “progresso” do local, compreendendo atividades econômicas voltadas ao 

mercado, como a extração de madeiras e agricultura de subsistência com produção de 

excedentes. A produtividade, nesse caso, significaria a adoção daquele modelo econômico, 

que vimos no capítulo anterior, criado durante a república, para os “sertões” brasileiros. 

 A forma como o autor observa a região “antes” do processo de “colonização”, no 

entanto, diferia de outros autores que estudaram tais processos históricos em cujas obras é 

recorrente apresentar a “colonização” como uma ruptura abrupta e total com o tempo das 

obrages, em que o período “colonial” surge como a gênese da sociedade regional. A obra de 

Niederauer, entretanto, utiliza-se de diversos elementos que conectam as temporalidades da 

“colonização” com o “passado da erva-mate”.110 Em Toledo no Paraná, a “colonização” 

aparece como grande marco de “progresso” regional, entretanto, isso não se ampara na 

criação de uma nova temporalidade que fosse entendida como uma ruptura brutal e completa 

com o que lhe antecedia. Constitui-se justamente a contraposição da obra “colonizatória” ao 

“latifúndio improdutivo”, herdado do sistema obragero e que fora transformado em algo 

produtivo, ao se explorar seu pretensamente inerte potencial.  

                                                
109 Idem. pp. 71-101; 373-390.  
110 A máxima desse processo, sem dúvida, efetiva-se quando o autor afirma que o Porto Britânia teria 

sido criado no mesmo lugar onde, no século XVI, os colonizadores espanhóis haviam fundado 
Ontiveiros, um dos povoados que foram construídos na antiga província do Guairá. Essa posição 
era defendida por Wilson Carlos Kuhn e, como notamos, foi compartilhada por Niederauer. Como 
percebemos no levantamento de obras que, de alguma forma, trataram da região na primeira 
metade do século XX, e que foram publicadas também nesse período, se construiu uma memória 
triunfante sobre a presença espanhola no território que viria a ser o estado do Paraná, que acabou 
por ser tomada como um marco de civilidade nas terras “paranaenses”. A afirmação de uma espécie 
de continuidade, entre Ontiveiros e Porto Britânia, senão Toledo (município que aquela localidade 
integrou até 1961, quando se emancipou Marechal Cândido Rondon, ao qual passou a integrar), 
inserir-se-ia, nesse enredo, em que o lugar teria sido precursor da “civilização” no estado. A esse 
respeito ver: Idem. p. 34; KUHN, Wilson Carlos e KUHN, Maria Augusta S. Um povoado 
chamado Ontiveiros. O Paraná. Cascavel/PR, 21 de outubro de 2001. (recorte de jornal constante 
do acervo do Museu Histórico “Willy Barth” de Toledo); MARTINS, Romário. História do 
Paraná. Curitiba: Travessa dos editores, 1995; O QUE é o município de Marechal Cândido 
Rondon. Recado. Toledo/PR, ano I, nº 3, s/p, 25 de julho de 1974; POMBO, Jose Francisco da 
Rocha. O Paraná no centenário: 1500-1900. 2. ed. Rio de Janeiro: J. Olympio; Curitiba: 
Secretaria da Cultura e do Esporte do Estado do Paraná, 1980; RIBEIRO, Eurico Branco. Esboço 
da história do oeste do Paraná. Curitiba: Typ. João Haupt & Cia., 1940.  
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 É nesses termos que o autor dialoga também com os ideais projetados sobre a região no 

início do século XX, como a desnacionalização111 e a ausência do “progresso”, contrapondo-

os aos resultados obtidos pela Maripá. Entretanto, ao empreender tal movimento, não nega a 

importância daquilo que já existia na Fazenda Britânia como contribuição para a viabilidade 

do projeto. Isso porque o autor via de forma positiva os planos iniciais – embora não 

totalmente concretizados – da Compañia de maderas del Alto Paraná,112 possivelmente por 

conta do momento em que escrevia seu texto, quando se defendia a “abertura econômica” do 

país ao capital externo, tendência com a qual o autor parecia se identificar.  

 Como parte dos aspectos positivos da atuação do grupo estrangeiro na região, 

Niederauer apresenta o grande trunfo herdado pela Maripá e responsável pelo pretenso 

“sucesso” do empreendimento “colonizador”, ou seja, a titulação das terras. Segundo afirma: 

 
Foram elas adquiridas [pela Compañia de maderas del Alto Paraná] por 
compra do Governo do Estado, compra essa devidamente autorizada por Lei 
na Assembléia Legislativa. Era, portanto, um Título de Propriedade de 
legalidade incontestável. Por isso, na área da Fazenda Britânia, nunca 
aconteram casos de invasão, de posseiros, de jagunços [sic] lutas ou mortes 
em disputas por terras. Assim não era em outras áreas da região, quase todas 
de terras devolutas ou com concessões temporárias, proprietários não 
claramente definidos, enfim, de legalidade duvidosa.113 

 

 Tomando como base a legalidade dos títulos de propriedade da Fazenda Britânia, o autor 

constrói uma memória em que o processo de colonização empreendido pela Maripá é 

edificado como algo “pacífico” e “ordeiro”, ocorrendo sem nenhum tipo de conflito agrário 

nessa área, que, no seu entender, somente existiriam caso as terras não estivessem 

legalizadas.114 Menciona os amplamente conhecidos episódios de violência ocorridos em 

outras áreas da região, todavia, logo em seguida, frisa que tais tensões jamais ocorreram no 

empreendimento da Maripá. O título legalizado, adquirido pelos antigos proprietários da 

Fazenda Britânia junto ao governo estadual em negócio autorizado pela assembleia 

legislativa, seria a prova cabal de que problemas agrários não seriam constatados no 

                                                
111 NIEDERAUER. op. cit. (2004). p. 140. 
112 Idem. p. 33. 
113 Idem. p. 189. (Acréscimos nossos). 
114 Entretanto, circulam pela região, versões sobre conflitos de terra menores, não decorrentes de 

problemas com titulação. Algumas referências a esse tipo de tensão são encontradas em um texto 
jornalístico analisado no próximo capítulo. 
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empreendimento da Maripá.115 Assim, o autor reforça ainda mais as memórias idealizadas 

sobre a empresa e seus dirigentes, além de realimentar os enredos que apontam para a 

“racionalidade” do empreendimento, compreendido como fator impeditivo da existência de 

tensões sociais. Essas eram versões que, por sinal, o autor ajudou a construir, desde a década 

de 1950 quando trabalhava naquela empresa. 

 Mais do que isso, na obra, o título legal das terras conferia legitimidade e 

incontestabilidade ao empreendimento “colonizatório” e procurava relegar ao esquecimento o 

caráter excludente relacionado às populações que já viviam na Fazenda Britânia. Um trecho 

significativo desse caráter atribuído ao projeto da Maripá é a narrativa em que Niederauer 

apresenta o contato de encarregados da empresa com Valério Lambaré, “paraguaio” que ficara 

encarregado, pelos “ingleses”, de cuidar de seu rebanho de gado. A reação de Lambaré no 

encontro com os agentes da Maripá teria sido de extrema felicidade pelo retorno “del 

patrón”.116 Tal fato é emblemático da forma como o autor constrói a memória de que os 

contatos entre os que estavam inseridos no projeto da Maripá e as populações que já viviam 

na região se deram sem embates ou conflitos, de que todos teriam aderido ao projeto 

“colonizador”, compreendendo a direção da Maripá como o novo patrão. Dessa maneira, é 

fortalecida a noção de que havia espaço para “todos” no emprendimento desta empresa, 

enquanto os mais diferentes grupos a ele convergissem para construir o “progresso” e efetuar 

a obra de “reforma agrária”.  

 É de conhecimento que esse tema integrava o debate político do período em que a obra 

foi publicada, uma vez que tal reforma era reivindicação dos movimentos sociais desde o 

processo de abertura política e redemocratização117 e era uma promessa de campanha de 

                                                
115 Para construir tais memórias, silencia-se sobre a tentativa do governo estadual, durante a segunda 

gestão de Moysés Lupion, criar uma dupla titulação na porção norte da Fazenda Britânia, algo que 
não se concretizou, supostamente por conta de pressões exercidas por correligionários de seu 
partido político, o PSD (Partido Social Democrático), legenda que, localmente, integrava o grupo 
político ligado à Maripá. A esse respeito ver: WACHOWICZ, Ruy Christowam. Obrageros, 
mensus e colonos: história do oeste paranaense. Curitiba: Ed. Vicentina, 1982. p. 180. Sobre a 
filiação de Lupion ao PSD, ver: MYSKIW, Antonio Marcos. Colonos, posseiros e grileiros: 
conflitos de terra no oeste paranaense (1961/66). Niterói: UFF, 2002. (Dissertação de Mestrado em 
História Social). p. 74; IPARDES (INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E SOCIAL) – INSTITUTO ÉDISON VIEIRA. O Paraná reinventado: política e 
governo. Curitiba: IPARDES, 1989. pp. 131-138. 

116 NIEDERAUER. op. cit. (2004). p. 386. 
117 Mario Grynszpan situa a década de 1970, como momento de retorno dos movimentos sociais de 

trabalhadores do campo no Brasil, e aponta também para a criação do MST (Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem-Terra) em 1984, na cidade de Cascavel, estado do Paraná, como um 
importante marco da luta pela terra no país. In: GRYNSZPAN, Mario. A questão agrária no Brasil 
pós-1964 e o MST. In: FERREIRA, Jorge e DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. O tempo da 
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Fernando Collor de Mello.118 Nesse aspecto, notamos que há no livro diversos elementos 

contemporâneos à publicação que faziam parte do cotiadiano do autor.  

 Diante desse debate, Niederauer caracteriza a “colonização” da Maripá como um 

modelo de “reforma agrária” realizado por uma empresa privada, cujo pretenso “sucesso” 

seria uma prova de que o Estado é ineficiente e refém de “politicagem” e de que o mundo 

seria melhor caso a presença estatal fosse reduzida. Num momento em que as ideias 

neoliberais chegavam com grande força ao Brasil graças à ascenção do governo Collor após 

as eleições de 1989, os setores políticos de direita possuíam expectativas de que o Brasil 

melhorasse a partir da abertura econômica ao comércio internacional e, principalmente, com a 

redução do Estado. 119 

 Niederauer, por sua vez, compartilhava desses ideais e entendia que os problemas 

existentes na estrutura fundiária do Brasil, bem como nos projetos de “reforma agrária”, 

estariam relacionados à inoperância da gestão estatal, sugerindo, portanto, que a solução 

estaria na iniciativa privada e, dessa maneira, compartilhava do otimismo agora depositado no 

empresariado pela retomada dos princícios liberais de economia.  

 Entretanto, subjacente a esse movimento, existia um debate político central da questão 

agrária do Brasil, do qual Niederauer toma parte. A confrontação entre projetos de 

                                                                                                                                                   
ditadura: regime militar e movimentos sociais em fins do século XX. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2009. pp. 332-337.  

118 José Vicente Tavares dos Santos destaca que, no entanto, Collor estava comprometido, desde a 
campanha eleitoral, com os grandes proprietários de terras, de modo que sua “reforma agrária” não 
ameaçaria o latifúndio, quando fosse “produtivo”. In: SANTOS, José Vicente Tavares dos. As 
novas terras como forma de dominação. Lua Nova: revista de cultura e política. São Paulo, 
CEDEC, n. 23, pp. 67-82, março de 1991. p. 81.  

119 Francisco de Oliveira analisa a presença da doutrina político-econômica neoliberal no governo 
Collor, com atenção ao conservadorismo desse projeto em seu ataque aos direitos sociais. A obra 
em que tal texto se encontra, organizada por Emir Sader e Pablo Gentili, é uma importante 
referência para a compreensão do neoliberalismo. Por outro lado, Ben Ross Schneider, ainda em 
1992, destaca ainda como o governo Collor, logo em seu primeiro ano, 1990, fechou agências e 
empresas estatais e criou condições para privatizar outras tantas. Todavia, enfatiza como a questão 
ainda não era algo consolidado naquele governo, cujo discurso se pautava mais no combate ao 
tamanho do estado e à corrupção do que na defesa de um programa de privatizações. Mario 
Grynszpan, por seu turno, chama atenção para as políticas de privatizações de empresas públicas e 
para o fim de monopólios detidos por empresas estatais, ao contextualizar as investidas dos 
governos de Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso sobre os direitos dos 
funcionários públicos. Dessa maneira, podemos observar claramente a presença de orientações 
neoliberais em tais governos. In: GRYNSZPAN. op. cit. p. 325; OLIVEIRA, Francisco de. 
Neoliberalismo à brasileira. In: SADER, Emir e GENTILI, Pablo. (orgs.). Pós-neoliberalismo: as 
políticas sociais e o Estado democrático. São Paulo: Paz e Terra, 2003. pp. 25-28; SCHNEIDER, 
Ben Ross. A privatização no governo Collor: triunfo do liberalismo ou colapso do Estado 
desenvolvimentista. Revista de economia política. vol. 12, n. 1 (45), pp. 5-18, janeiro-março de 
1992. pp. 5 e 12. 
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“colonização” e “reforma agrária” se arrastam no país, pelo menos desde a década de 1950. 

Como afirma José Henrique Rollo Gonçalves, nesta década e na seguinte, políticos brasileiros 

conservadores apresentavam projetos de colonização privados, como os empreendidos no 

norte do Paraná em alternativa à reforma agrária, procurando evitar a desapropriação de terras 

improdutivas, possibilidade (mesmo remota) aberta pelo princípio de “interesse social” 

presente na constituição de 1946.120 

 De acordo com Ariovaldo Umbelino de Oliveira, a política agrária do regime militar 

tomou parte nesses debates e concentrou esforços na “colonização” da Amazônia, no intiuito 

de obstruir as propostas de reforma agrária no país.121 Tal movimento era interessante para o 

regime, pois, como afirma Mario Grynszpan, os projetos “colonizatórios” desse período 

teriam servido para atenuar as tensões no campo sem que fosse necessário fazer tal reforma, 

mas teriam fracassado em muitos casos, resultando no retorno de muitos pequenos produtores 

rurais aos seus locais de origem,122 o que indicava os limites e mesmo a inviabilidade desse 

modelo de solução para a questão fundiária. 

 O embate entre propostas de “colonização” e reforma agrária, porém, não se dissipou 

com o fim da ditadura militar e manteve-se vivo nos debates políticos das décadas de 1980 e 

1990. Como afirma José Vicente Tavares dos Santos, na “Nova República”, foi dada 

continuidade às políticas de fomento a projetos “colonizatórios” do regime militar, além do 

governo federal continuar limitando-se apenas a regularizar a “posse” da terra. Por outro lado, 

em 1991, ele viu a continuidade desse modelo como uma possibilidade, em virtude da 

indefinição de uma política de reforma agrária pelo governo Collor e pelo prosseguimento da 

criminalização dos movimentos sociais do campo.123 Portanto, não eram novas as propostas 

de efetuar “colonizações” ao invés de reforma agrária, uma vez que ao longo de toda a 

segunda metade do século XX, no Brasil, ocorreram vários embates desse viés em que os 

empreendimentos “colonizatórios” saíram-se vencedores. 

                                                
120 GONÇALVES, José Henrique Rollo. A “Mística do Pioneirismo”, antídoto contra o socialismo: 

Bento Munhoz da Rocha Neto, a reforma agrária e o norte do Paraná nos anos 50 e 60. Revista de 
História Regional. Ponta Grossa, UEPG, v. 2, n. 1, pp. 145-171, verão de 1997. pp. 146-148 e 
151-152.  

121 OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. A longa marcha do campesinato brasileiro: movimentos 
sociais, conflitos e reforma agrária. Estudos avançados. São Paulo, USP, v. 15, n. 43, pp. 185-206, 
set./dez. 2001. pp. 191-192.  

122 GRYNSZPAN. op. cit. pp. 328-331. 
123 SANTOS. op. cit. (1991). pp. 67-68 e 79-82. 
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 Essa perspectiva de ação também havia entrado em pauta nas eleições de 1989 pela 

proposta de se “colonizar” a Amazônia do candidato a presidente da república Ronaldo 

Ramos Caiado, líder da UDR (União Democrática Ruralista), conforme nos recordamos. Tal 

entidade, convém frisar, foi criada para fazer frente aos movimentos de luta por reforma 

agrária na “Nova República” e evitar as desapropriações no latifúndio improdutivo 

brasileiro.124  

 Em seu livro, Niederauer situa seu enredo num debate sobre a questão agrária no Brasil, 

alinhavando-se às tendências que viam as “colonizações” como solução para os problemas 

fundiários do país. Sua obra, portanto, não dialoga apenas com questões locais, mas se 

preocupa, sobretudo, com os projetos para o país. Nessa perspectiva, não se encontrava 

sozinho, pois tais ideais também eram compartilhados por pessoas próximas a ele, como 

Wilson Carlos Kuhn que, no texto de abertura de Toledo no Paraná afirmava: “Sempre 

proclamamos com orgulho incontido que o ‘Estado deveria aprender a fazer reforma agrária 

com a Maripá’”.125 Assim, também considera a experiência de “colonização” privada da 

Maripá como algo ímpar que serviria de exemplo, inclusive para o próprio Estado.  

 Kuhn torna a “colonização” efetuada pela Maripá um exemplo para o Brasil não 

somente como uma política fundiária, mas também como “garantia” das fronteiras, pois como 

frisa, a Fazenda Britânia era: “O latifúndio que os pioneiros e os conquistadores do oeste 

transformaram em florescentes propriedades rurais, realizando uma verdadeira obra de 

integração nacional. Qual a melhor segurança para uma fronteira do que a obra 

colonizadora?”.126 Portanto, ele dialogava com projetos desenvolvidos ao longo do período 

republicano, mas principalmente aqueles elaborados durante o regime militar, que visavam 

“colonizar” as regiões de fronteira como forma de efetuar a integração nacional e garantir a 

segurança do território.127 Nesse sentido, tais memórias, que celebram a “colonização” 

indicam muito mais do que mera “nostalgia” ou “ufanismo” regional, mas a tomada de partido 

                                                
124 Sobre as origens e atuação da UDR ver: COMPARATO, Bruno Konder. A ação política do MST. 

São Paulo em perspectiva. SEADE/SP, vol. 15, n. 4, pp. 105-118, out./dez. 2001, p. 117. (Nota de 
fim); COSTA, Sandra Helena Gonçalves e OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino. O estudo das 
questões ruralistas na geografia brasileira. Revista geográfica de América Central. San 
José/Costa Rica, Universidad Nacional Cuesta Rica, v. 2, n. 47e, pp. 1-22, II semestre de 2011. pp. 
3-18; FERNANDES, Bernardo Mançano. O MST e os desafios para a realização da reforma agrária 
no governo Lula. Análisis. ano IV, n. 11, pp. 31-40, maio-agosto de 2003. p. 33; OLIVEIRA. op. 
cit. pp. 192-193. 

125 KUHN, Wilson Carlos. Um livro valioso. In: NIEDERAUER. op. cit. (2004). s/p. 
126 Ibidem. 
127 GRYNSZPAN. op. cit. pp. 329-330. 
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diante de embates e disputas políticas da vida pública nacional. Tais posicionamentos, 

assumidos por Niederauer e Kuhn, por sua vez, apontam para tendências que permeavam o 

debate político, nesse momento. 

 Niederauer, por seu turno, via o empreendimento da Maripá procurando nele respostas 

para os problemas da década de 1990. Disso decorria sua visão de que a obra “colonizatória” 

e a trajetória de Barth seriam prenhes de exemplos para o presente e a compreensão de que 

seu antigo patrão já previra, e havia tentado evitar, diveros problemas, como a concentração 

fundiária que viria a afligir a sociedade em décadas posteriores.  

 A trajetória de Barth serviria também como inspiração para o enfrentamento da crise 

institucional do Brasil em 1992, em que ocorreu a cassação de Fernando Collor de Mello, 

primeiro presidente eleito pelo voto direto após a ditadura militar, depois de sofrer denúncias 

de corrupção,128 assunto em pauta desde a campanha eleitoral, quando se comprometeu a 

combater os “marajás”129 e eliminar problemas de ordem administrativa e institucional do 

país. Diante disso, Niederauer apresenta Willy Barth como homem honesto e diligente, um 

modelo a ser seguido, ao contrário do ex-presidente “corrupto”. 

 As memórias constantes no livro de Niederauer são, portanto, triunfantes, pois narram a 

epopeia de pessoas “honestas” e “trabalhadoras” que, mesmo esquecidas pelo Estado,130 

souberam se juntar para construir uma cidade pretensamente rica e próspera, onde “o 

progresso sempre caminhou a passos largos...”,131 graças à “liderança” de Barth. Apresenta, 

então, a Toledo de seu presente como algo “grande”, expressão daquele diretor da 

                                                
128 Como já apontamos, na folha de rosto da primeira edição de Toledo no Paraná, vemos a indicação 

de que a publicação acontecia nas comemorações dos 40 anos de emancipação de Toledo, ocorridas 
em 14 de dezembro de 1992. Embora a cassação de Collor somente tenha ocorrido nesse mesmo 
mês, quando a edição provavelmente já estava em processo de impressão, o fim da redação se deu 
justamente em meio à crise desencadeada pelas denúncias efetuadas pelo irmão do presidente, no 
mês de maio daquele ano. A esse respeito ver: NIEDERAUER. op. cit. (1992). s/p. (folha de rosto); 
SALLUN JR., Brasilio e CASARÕES, Guilherme Stolle Paixão e. O impeachment do presidente 
Collor: a literatura e o processo. Lua Nova: revista de cultura e política. São Paulo, CEDEC, n. 82, 
pp. 163-200, 2011. pp. 163-164.  

129 Alguns dos elementos que permearam a campanha eleitoral de Collor foram tratados por Ben Ross 
Schneider, como forma de situar a política de privatizações desse governo. Sobre o processo de 
cassação de mandato de Collor, Brasilio Sallum Júnior e Guilherme Stolle Paixão e Casarões 
realizaram uma importante análise. In: SALLUN JR e CASARÕES. op. cit. pp. 163-165; 
SCHNEIDER. op. cit. p. 12. 

130 NIEDERAUER. op. cit. (2004). pp. 349-350.  
131 Idem. p. 287. 



 

 

159

“colonizadora” e afirma que a cidade de então seria a realização do “sonho” de seu ex-

patrão.132 

 Em termos locais, o autor tomava parte do processo de recomposição da hegemonia do 

“bloco de poder” nesse período, quando a participação limitada das classes populares no 

processo político estava consolidada em todo o Brasil, razão pela qual esses grupos, embora 

apareçam em sua narrativa, não ganham muito destaque como sujeitos históricos. A questão 

que se colocava era a reafirmação dos princípios liberais do capitalismo emergentes no debate 

público após a crise da década de 1980. Tais elementos, por sua vez, eram apresentados como 

alternativa até mesmo para as insatisfações políticas advindas da corrupção na gestão federal, 

como vimos anteriormente.  

 Nesse aspecto, Willy Barth – abordado apenas como diretor da Maripá, uma vez que sua 

gestão municipal não entrou no recorte temporal de Toledo no Paraná – surge como modelo 

de eficiência administrativa, cuja imagem serve para fortalecer a noção de que o empresariado 

seria o grupo social mais adequado para dirigir a sociedade. Nesse aspecto, a obra reafirma os 

sentidos que construíam as classes média e alta, principalmente aquelas ligadas ao 

empresariado, como as mais aptas para decidir o futuro da cidade. 

 Acerca do diálogo com as demais memórias presentes na esfera pública de Toledo, 

notamos que o autor procura reforçar ainda mais a concepção de que o passado local deveria 

ser explicado a partir da “colonização”, adicionando elementos novos a esses processos, como 

a menção exclusiva ao projeto “colonizador” da Maripá e a noção de que o “progresso” local 

somente teria sido possível graças à sua segunda gestão, cujo mentor foi Willy Barth. 

Portanto, se em Toledo e sua história as “colonizações” já haviam sido efetivadas como um 

grande momento na “história de Toledo”, em Niederauer os processos históricos da cidade 

são explicados exclusivamente através da “colonização” empreendida pela Maripá e, mais do 

que isso, há a defesa de que Toledo seria resultado do trabalho quase exclusivo de Barth, 

sendo tributária de sua memória. 

 Diferentemente da obra precedente, a de Niederauer não compreende que a 

“colonização” como reavivamento de uma “comunidade perdida”, servindo de inspiração até 

mesmo para a “reforma agrária”, mas sim como “exemplo” da eficiência desse tipo de 

empreendimento privado no campo. Dessa maneira, o passado local serve para ele defender 

com mais propriedade um modelo agrário conservador que acompanhou o restabelecimento 

                                                
132 Idem. p. 220. 
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da hegemonia do grande capital agrário no Brasil e obstruiu os projetos de reforma agrária, 

criminalizando os movimentos sociais. 

 Se observarmos que a obra costuma ser considerada como algo politicamente “isento” 

ou “imparcial”, por não ter sido produzida diretamente através de ações do poder público, 

vemos que as memórias construídas em Toledo no Paraná se tornam ainda mais fortes.  

Talvez por conta disso, o livro tenha sido bem recebido por pessoas que seguiam tendências 

políticas bem diferentes de Niederauer, como Edílio Ferreira que, em 1992, ocupava a cadeira 

de presidente do conselho municipal de cultura e escreveu um dos textos de abertura do 

livro.133 Como é comum nesse gênero textual, Ferreira tece diversos elogios ao autor e obra, 

além de tratá-la como uma contribuição para a sociedade que comporia, juntamente com 

outras já publicadas na cidade, uma rica fonte para futuras pesquisas.134  

 É possível que a obra tenha atraído a simpatia de Ferreira, justamente por ele 

compartilhar de uma série de elementos presentes nas memórias construídas ali. Como 

observamos, ele entende que o enredo de Toledo no Paraná  é a relação do homem com o rio 

(Paraná) e com a terra, bem como sua luta para dominá-los. Assim, também compreende a 

“colonização” como uma série de ações heroicas, nas quais concebe: “...mulheres e homens, 

na resistência e na obstinação, construindo uma civilização chamada Toledo”.135 Reafirma, 

portanto, a perspectiva já esboçada em seu texto de abertura de Toledo e sua história, em que 

entende a formação de Toledo como uma epopeia tributada exclusivamente ao trabalho da 

população. Em Toledo no Paraná, adiciona que tal labor teria construído uma “civilização”, 

termo que é significativo por ser repleto de valores que associam o lugar ao “progresso” e ao 

“desenvolvimento”, além de criar a noção de que Toledo resultava de uma experiência sui 

generis, autossuficiente e isolada do restante da realidade.  

 Nessa perspectiva, o trabalho memorialístico com o passado da “colonização” é 

compreendido como isento de relações políticas, como uma atividade de valorização dos 

“grandes feitos” realizados nos tempos pretéritos locais que estariam lá, prontos para serem 

recuperados pela atividade do memorialista, numa relação quase direta entre o vivido e o 

lembrado.  

 Essa noção de “insenção” que permeia a obra de Niederauer pôde ser presenciada até 

mesmo nas críticas que recebeu, como a do ex-prefeito municipal Avelino Campagnolo, cuja 

                                                
133 FERREIRA, Edílio. Sem título. In: NIEDERAUER. op. cit. (2004). s/p. 
134 Ibidem. 
135 Ibidem.  
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referência encontra-se em Toledo 50 anos: cinco décadas de histórias,136 livro publicado em 

2002, ano em que ocorreram as comemorações do cinquentenário de emancipação de Toledo. 

Nesse momento, o Jornal do Oeste lançou uma série de matérias que discutiam a vida de 

“pioneiros” e autoridades do município, além de colaborar com a realização de um seminário 

– em parceria com outras entidades, como o campus de Toledo da Unioeste, a Secretaria 

Municipal de Indústria, Comércio e Turismo e a Fundação Araucária, órgão estadual de 

fomento a pesquisa.137 O livro, por sua vez, sistematizou o material resultante dessas 

iniciativas138 e foi coordenado por Luiz Alberto Martins da Costa que, na época, era “...diretor 

de redação e editor responsável...” daquele periódico.139  

 Nesse seminário, uma das “falas”, que resultou depois no texto “Campagnolo, o 

injustiçado pela história oficial”, foi reservada ao ex-prefeito Avelino Campagnolo que é filho 

de uma das famílias consideradas “pioneiras” do distrito de “Nova Concórdia”,140 hoje 

“Concórdia do Oeste”.141 Este, formado em medicina, adquiriu um hospital142 e, 

posteriormente, uma emissora de rádio,143 onde ainda possui um programa semanal.144 Na 

década de 1960 tornou-se popular na cidade e foi eleito prefeito pela UDN, para o mandato de 

                                                
136 COSTA. op. cit. 
137 Idem. pp. 5-9, 34 e 212. 
138 Essa opção pode ter sido motivada pelo fato do livro reunir conteúdos dispersos no interior do 

jornal e também preservá-los, ao utilizar papel e outros materiais de melhor qualidade, o que 
aumentava a durabilidade. Na publicação, pensou-se na posteridade, como forma para servir de 
registro histórico da cidade. Outra questão inerente a essa opção é que já existia em Toledo uma 
consagrada prática de publicação de obras memorialísticas locais da qual os idealizadores da obra 
provavelmente pretendiam participar. Infelizmente não foi possível problematizarmos essa obra 
como um todo por falta de espaço e pelo objetivo de somente trabalharmos os livros de memórias 
de maior circulação na cidade.  

139 Idem. p. 9. Costa também publicou, em 2009, o Calendário histórico de Toledo, o que afirma sua 
inserção na literatura memorialística local. Sobre essa obra ver: COSTA, Luiz Alberto M. da. 
Calendário histórico de Toledo: Cronologia de fatos, registros e curiosidades da história do 
município de Toledo. Toledo: Gráfica e editora GFM, 2009. 

140 SILVA et. al. op. cit. p. 335-336. 
141 De acordo com Beal, o pai de Avelino Campagnolo teria efetuado uma pequena “colonização” em 

Nova Concórdia. In: BEAL. op. cit. pp. 118-119.   
142 SILVA et. al. op. cit. p. 335-336. 
143 Em 1967, Campagnolo adquiriu a única emissora de rádio da cidade, chamada “Rádio Guaçu de 

Toledo Ltda.”, mas outrora fora conhecida como “Rádio Colméia” e também “Rádio Clube”. In: 
Idem. pp. 382-383.  

144 Avelino Campagnolo é indicado como responsável pelo programa “Tribuna sem máscara”, que vai 
ao ar todos os sábados, às 13 horas, na Rádio Guaçu AM. In: RADIO GUAÇU. Programação. 
Disponível em: <http://www.radioguacu.com.br/novo/programacao.php?dias=6>. Acesso em: 17 
de junho de 2012. 
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1965 a 1968145 e posteriormente filiou-se a ARENA, quando se instalou o bipartidarismo no 

país. 

 A eleição dele desalojou da prefeitura municipal a agremiação formada em torno da 

segunda gestão local da Maripá que havia entrado em crise e perdera, inclusive, seu 

articulador, Willy Barth, falecido em 1962 quando ocupava a cadeira de prefeito municipal e 

era candidato a vice-senador. Nesse processo se fortaleceu o grupo oposicionista, formado por 

aqueles que haviam ficado à margem do outro agrupamento político ou que com ele haviam 

rompido e de que Campagnolo era integrante. Em tal  grupo, organizado através da UDN 

(União Democrática Nacional), figuravam os setores médio e alto da sociedade local, 

liderados por filhos de agricultores e empresários que foram estudar em centros maiores e 

retornavam à cidade portando diploma de ensino superior. 

 Como destacou Ivanor Mann de Souza, a gestão de Campagnolo contou com uma forte 

oposição que, muito organizada, obteve diversas vitórias para os projetos dele, mesmo 

desalojada da prefeitura municipal,146 e, inclusive, conseguiu se manter hegemônica na 

câmara de vereadores.147 Segundo afirma o autor, esse setor de oposição se articulava em 

torno da ACIT e era comandado pelo grupo Sadia.148 Notamos, porém, que também que dele 

faziam parte setores que haviam atuado junto à “colonizadora” Maripá e aos governos 

municipais anteriores, ligados a partidos como o PTB e PSD,149 cujo controle do executivo 

municipal fora perdido com a eleição de Campagnolo.150  

 Sua gestão, portanto, foi marcada por tensões com sua oposição151 e o ápice delas 

seguramente foi a “Passeata das velas”, um protesto organizado pela associação comercial 

                                                
145 CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO. op. cit. p. 3. 
146 SOUZA, Ivanor Mann. “A voz do Oeste” e suas articulações burguesas e o Estado em Toledo 

(1964-1970). Marechal Cândido Rondon/PR: Unioeste, 2010. (Dissertação de Mestrado em 
História, Poder e Práticas Sociais). pp. 82-83. 

147 Idem. p. 100. 
148 Idem. pp. 81 e 153. 
149 Tanto os setores que mudaram para a cidade acompanhando a instalação da Sadia como aquele que 

fazia oposição a Campagnolo possuíam afinidades políticas, uma vez que Attílio Fontana, fundador 
deste grupo empresarial fez carreira política no PSD. In: PREMIO EDITORIAL LTDA. Attílio 
Fontana: o perfil de um empreendedor. Disponível em: <http://www.memorialattiliofontana. 
com.br/historia_attilio9.php>. Acesso em: 06 de agosto de 2012. 

150 Notamos isso ao observar: CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO. op. cit. pp. 9-10 e SILVA et. al. 
op. cit. pp. 317-319.  

151 Os conflitos entre esses grupos não se dissiparam nem mesmo quando ambos passaram a integrar o 
mesmo partido, a ARENA (Aliança Renovadora Nacional), favorável ao governo militar. Nesse 
momento, eles se alinharam ao governo federal, porém no plano local se organizavam em 
conjuntos diversos. Tal situação se sedimentou com a política das “sublegendas”, implantada nas 
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contra a suposta negativa do prefeito em aceitar a incorporação da cidade aos serviços da 

companhia estadual de energia.152 Até então, o município era servido por hidrelétricas 

locais153 e, por conta da estiagem daquele ano, faltava energia.154  

 O projeto de Campagnolo, no entanto, visava o investimento em alternativas locais e 

evitar a entrada de grandes empresas no município. Como aponta Souza, essas empresas eram 

vistas por sua gestão como descompromissadas com os interesses do lugar,155 razão pela qual 

não via o grupo Sadia com bons olhos. Além disso, o ex-prefeito, ainda em períodos recentes, 

alegava que estava preocupado com a obrigação de ceder gratuitamente para a Copel 

(Companhia Paranaense de Energia Elétrica), as usinas municipais e a infraestrutura de 

distribuição, condições impostas pela companhia para se instalar em Toledo, bem como temia 

a elevação dos preços da energia.156 

Ao fim da gestão de Campagnolo, Waldir Luiz Becker, seu candidato nas eleições de 

1968, foi derrotado e houve alegação de fraude.157 O ex-prefeito, no entanto, permaneceu 

como um agente político atuante na cidade e, em 1976, foi candidato a prefeito por uma das 

sublegendas da ARENA sendo derrotado por Duílio Genari, seu colega de partido, com quem 

entrou em atrito, posteriormente. Em 1982, era vice-presidente do diretório municipal do 

                                                                                                                                                   
eleições de 1968. Segundo Souza, nesse período, o MDB (Movimento Democrático Brasileiro), 
partido de oposição ao regime, foi criado na cidade, mas inicialmente foi pouco expressivo, 

situação revertida no fim da década de 1970, como vimos no capítulo anterior. Com o advento do 
bipartidarismo, porém, houve fissuras no grupo político formado a partir da segunda gestão local da 
Maripá, uma vez que Ernesto Dall’Óglio não se filiou à ARENA e, junto com seu grupo, integrou 
os quadros do MDB local. Tais elementos dão um parâmetro para pensar as disputas políticas que 
se processaram na cidade, bem como permitem perceber como essas tensões e o caráter 
multifacetado do político institucional foi adquirindo visibilidade no local. In: SOUZA. op. cit. pp. 
112. 

152 Ivanor Mann de Souza entendia que a manifestação em favor da companhia estadual de energia 
elétrica, cujos serviços estavam sendo estendidos à região, foi mobilizada pela facção oposicionista 
a Campagnolo, como forma de pressioná-lo a aceitar uma “candidatura única” na cidade. In: Idem. 
p. 118. 

153 COSTA. op. cit. p. 212-216. 
154 A esse respeito ver: EDITORIAL: A hora da verdade. A voz do Oeste. Toledo/PR, ano I, n. 13, p. 

2, 18 de agosto de 1968; NETO, Antonio. Da calamidade pública. A voz do Oeste. Toledo/PR, ano 
I, n. 13, p. 5, 18 de agosto de 1968; PASSEATA DAS velas...! Conseqüência natural de um 
problema toledense – depoimentos e declarações registrados. A voz do Oeste. Toledo/PR, ano I, n. 
13, p. 5, 18 de agosto de 1968.  

155 SOUZA. op. cit. p. 75. 
156 BEAL. op. cit. p. 294. 
157 AVELINO CAMPAGNOLO. Correio do Oeste. Toledo/PR, ano I, n. 2, pp. 10-11, 02 de abril de 

1983. Entrevista. p. 10; TOLEDO VIVEU tempos difíceis na gestão do folclórico Campagnollo 
[sic]. Tribuna D’Oeste, Toledo/PR, s/n, p. 37, 14 de dezembro de 1981. 
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PMDB, partido do qual fora candidato a prefeito derrotado por seu colega de legenda, 

Corazza Neto.158 Como aponta Souza, Campagnolo também havia sido candidato a deputado 

estadual, em 1970.159 Tal panorama dá uma visão do embate político em que o ex-prefeito 

esteve inserido ao longo de sua trajetória política na cidade.  

Toledo 50 anos: cinco décadas de histórias160 faz menção de que a fala dele era uma 

das mais esperadas do seminário, por conta dos temas polêmicos que possivelmente seriam 

tratados.161 Nesse aspecto, percebemos que as tensões ocorridas em seu governo eram tão 

presentes na cidade que o ex-prefeito pautou sua narrativa nos insucessos dele à frente da 

prefeitura municipal, recurso usado também para, em certos momentos, explicar as razões de 

suas frustrações e apresentar uma versão para aqueles processos. Nesse clima tenso, 

Campagnolo não deixou de explicitar severas críticas às obras memorialísticas que tratavam 

do passado da cidade, especialmente sobre o caráter celebrativo e sobre a ausência de 

conflitos: 

 
Em Toledo há duas histórais escritas. Uma pelo contador e historiador Ondy 
Niederauer, que trata da colonização. É uma maravilha, recheada de datas, 
fatos, dados, números e coisas fantásticas. É impar, ninguém escreveu um 
trabalho como esse. Parabéns. Há também a história do professor Oscar 
Silva, encomendada e patrocinada pelo então prefeito e hoje vereador Albino 
Corazza Neto (...). 
No Projeto História, que se estendeu por anos, havia uma equipe de 
servidores contratados para trabalhar no livro de Oscar Silva. A prefeitura, 
portanto, propiciou toda a estrutura para ele escrever a história oficial de 
Toledo. Os relatos, porém, seguiram filosofias diferentes. Uma atendeu 
interesses políticos, como foi a de Oscar Silva. A outra tratou mais dos 
colonizadores e foi feita por Ondy. Falta o caldeamento, ou junção das duas, 
para que se relate a verdadeira história de Toledo, mas isso é capítulo para 
outra novela.162 

 

 Campagnolo critica ambos os trabalhos, pois não trouxeram à tona o que considera ser a 

“verdadeira história de Toledo”163 e chama atenção para a necessidade de se dar visibilidade a 

                                                
158 AVELINO CAMPAGNOLO. Correio do Oeste. Toledo/PR, ano I, n. 2, pp. 10-11, 02 de abril de 

1983. Entrevista; CORAZZA NÃO precisou dos votos de Campagnollo [sic] para vencer. Tribuna 
D’Oeste. Toledo/PR, ano VII, n. 314, p. 02, 24 a 27 de novembro de 1982.   

159 SOUZA. op. cit. p. 167. 
160 COSTA. op. cit. 
161 Idem. p. 212. 
162 Idem. pp. 213-214. 
163 Idem. p. 214. 
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outras versões do passado local.164 Com relação à Toledo e sua história, ele a caracteriza 

como uma obra exclusiva de Oscar Silva e silencia, portanto, sobre os demais autores e 

mesmo sobre os revisores da obra. Além disso, trata-a como “história oficial” da cidade 

devido ao vínculo com a gestão “Toledo: Comunidade no Poder”. Alega, ainda, que o livro 

teria atendido à administação municipal, em termos políticos e ideológicos.  

 Dessa maneira, procura construir a noção de que os conteúdos da obra tinham 

unicamente o objetivo de servir aos interesses mais imediatos do grupo que se encontrava à 

frente da prefeitura municipal. É bem possível que tal postura fosse decorrente das oposições 

de Campagnolo ao conteúdo do livro – em que na parte intitulada “evolução” é abordada sua 

gestão municipal165 – ou ainda representasse conflitos travados com o grupo de Corazza Neto 

no interior do PMDB ou mesmo posteriormente quando houve novos embates políticos entre 

os diferentes grupos da cidade. 

 A obra de Niederauer é caracterizada por ele através de termos como “maravilha” e 

“recheada” de “coisas fantásticas”, demonstrando ironicamente uma crítica ao tom triunfante 

usado pelo autor para falar da “colonização” realizada pela Maripá. É importante notar que o 

ex-prefeito, no entanto, não via o conteúdo da obra de Niederauer como político. Tal elemento 

somente estaria presente, em sua concepção, caso o livro integrasse políticas públicas oficiais 

da prefeitura municipal, no entanto, como foi visto anteriormente, o texto do memorialista era 

eminentemente político e articulado com projetos e debates sobre o futuro não somente do 

local, mas também do próprio país.  

 Entretanto, Campagnolo sugere que as relações de Niederauer com os “colonizadores” 

fizeram-se presentes na escrita de Toledo no Paraná, o que contribuía para sua desconfiança 

acerca da obra e para o entendimento dela como algo que não trazia “a verdadeira história” 

local.  

 Nesse aspecto, cabe frisar que essas relações de Niederauer com a Maripá e os 

remanescentes da “colonizadora” compunham outro movimento essencialmente político, 

realizado pelo autor, do qual eram integrantes o lançamento e a reedição de sua obra, nos anos 

de 1992 e 2004. Como vimos, ele mudou-se para Toledo a fim de trabalhar na empresa, 
                                                
164 Notamos que, ainda em 1994, Campagnolo tecia críticas às memórias públicas da cidade e seus 

silêncios acerca da pobreza existente no lugar, através de seu programa de rádio. Tais elementos 
integravam a introdução de uma narrativa que dava visibilidade às ações assistencialistas 
desenvolvidas na Vila Brasil, no fim da década de 1950, junto de Arthur Mazzaferro, amigo seu, 
ex-funcionário da Maripá e suplente de delegado da cidade, conhecido por suas obras altruístas, 
mas falecido naquela ocasião. In: CAMPAGNOLO, Avelino. Falecimento de Arthur Mazzaferro 
(06.09.1911 a 08.11.1994). In: BEAL. op. cit. pp. 183-185.   

165 SILVA et. al. op. cit. pp. 318, 335-338. 
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colaborando, inclusive, na construção de memórias das ações dela. É bem possível que tais 

memórias, tenham auxiliado a manter o grupo político do memorialista hegemônico na 

cidade, por certo tempo. No momento em que lançou sua obra, o autor não estava mais 

diretamente ligado aos embates políticos partidários, porém havia se tornado “porta-voz” do 

grupo considerado “pioneiros” de Toledo, principalmente daqueles ligados à segunda gestão 

da Maripá. Dessa maneira, Niederauer também não produzia livremente seus escritos, mas se 

inseria em um processo mais amplo, que envolvia outras pessoas e grupos.  

O trabalho, acima de tudo político, desenvolvido por ele, eram memórias calcadas na 

esfera oficial da empresa que o autor reelaboraria, mas principalmente reafirmaria em 1992 e 

2004, e que foram assumidas como projeto para a cidade pelo grupo de que ele fazia parte e 

que já havia perdido muito espaço, como o político, dividido com setores do grande capital 

nacional e outros que se desenvolviam na cidade.  

Esse processo de perda de espaços na sociedade local não ocorreu somente com esse 

grupo, mas também com os demais moradores locais identificados como “pioneiros” e que 

conseguiram ascender às classes média e alta, diferentemente da maioria daqueles que 

viveram em Toledo entre as décadas de 1940 e 1950. Muitos deles assistiram ao 

arrefecimento ou mesmo ao declínio de seus negócios, seja por conta das crises ocorridas na 

região e no país (tanto na década de 1960 como entre o final da década de 1970 e início do 

decênio de 1980) seja pela impossibilidade de continuar certas atividades, como as empresas 

do ramo de madeiras, que passaram a sofrer com a escassez de matérias-primas. Entretanto, 

eles ainda formavam uma parcela considerável dos estratos sociais medianos dessa sociedade, 

o que permaneceu durante muito tempo.  

Além disso, até a década de 2000, os “pioneiros” e seus descendentes, que conseguiram 

ascender às classes média e alta, participavam de importantes instituições com visibilidade no 

espaço público, como o Lions Club, o Rotary Club, a ACIT (Associação Comercial, Industrial 

e Empresarial de Toledo), além das igrejas católica e luterana. Tal grupo havia deixado de ser 

majoritário na cidade, mas detinha alguns espaços importantes na política institucional, 

elegendo prefeitos e deputados, embora tais cargos já não fossem mais ocupados por 

membros das famílias que integraram a direção local ou o quadro de altos funcionários da 

Maripá.  

 A partir do fim da década de 1960 – em que a cidade já havia se transformado 

sobremaneira -, era importante para o grupo remanescente da segunda gestão da Maripá – 

possivelmente contando com apoio de muitos outros que se consideravam “pioneiros” – 

reafirmar no espaço público as memórias de suas atividades junto à “colonização” e àquela 
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companhia, a fim de manter seu prestígio e o poder político de intervir nas decisões que 

afetavam os rumos do lugar.  

 Essa era uma maneira de seus ideais para Toledo serem difundidos e eles poderem 

disputar politicamente os valores que deveriam orientar os projetos de cidade que se 

elaboravam. Nas concepções de tal grupo, Toledo estaria “aberta” a todos que viessem com 

vontade de “trabalhar” e fazê-la “progredir”, mas nunca deixaria de ser a cidade construída 

pela “eficiência” e “racionalidade” empresarial, materializada no trabalho dos “pioneiros” 

sulistas de ascendência europeia e na “liderança” de Willy Barth, memórias que aquela 

agremiação fazia questão de manter vivas através de trabalhos como o de Niederauer.  

 

 

III 

 

 Ao longo da pesquisa, percebemos que o trabalho realizado pelo autor com as memórias 

do lugar, anteriormente à publicação de Toledo no Paraná, principalmente as atividades que 

realizou na Maripá, ainda na década de 1950, foram experiências de grande importância na 

produção de seu livro, pois, como afirmamos anteriormente, o substrato dessa obra foi o 

Plano de Colonização166 da Maripá, escrito por Niederauer167 a serviço dessa companhia, em 

1955. As memórias difundidas pelo autor, nas décadas de 1990 e 2000, ainda eram bastante 

comprometidas com a visão criada pela empresa, ainda no decênio de 1950, sobre o processo 

de “colonização”. 

 O documento, assinado pela própria empresa, pode ser entendido como uma síntese dos 

ideais da direção, pois, como aponta Reginaldo Aparecido dos Santos, a confecção do Plano 

de Colonização ocorreu três anos depois que o município de Toledo estava instalado, quando 

os negócios de venda de terras já arrefeciam. O autor apoia-se em uma entrevista com 

Niederauer, em que este destaca que o objetivo em elaborar o documento, mesmo depois de 

passada quase uma década do início do empreendimento, foi motivado por um concurso entre 

empresas “colonizadoras”, promovido pelo governo paranaense. Segundo Santos, essa era 

uma forma do estado cobrar os resultados dos trabalhos, bem como torná-los públicos, algo 

que ia ao encontro dos objetivos dos diretores da “colonizadora” de divulgar suas ações.168  

                                                
166 INDUSTRIAL COLONIZADORA RIO PARANÁ – MARIPÁ. Plano de colonização. Toledo: 

Datiloscrito, 1955. 
167 SANTOS. op. cit. p. 23. 
168 Idem. p. 22. 
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 Sem dúvida, o Plano de Colonização, juntamente com a atuação de Niederauer na 

imprensa, serviu-lhe de experiência para escrever seu livro e, além disso, foi uma 

oportunidade para a empresa efetuar um balanço histórico sobre sua atuação na região. De tal 

experiência, emergiriam algumas diretrizes, a partir das quais se observava as ações da 

companhia, que se tornaram hegemônicas na esfera pública local. 

 Ao analisarmos esse documento, percebemos a força dos ideais de “progresso” que 

cercavam sua produção, presentes nos próprios impressos da capa em caixa alta: “[PLANO 

DE COLONIZAÇÃO] ORGANIZADO E APLICADO PELA INDUSTRIAL MADEIREIRA 

COLONIZADORA RIO PARANÁ S/A. “MARIPÁ” NO OESTE DO PARANÁ, 

TRANSFORMANDO UMA REGIÃO DE MATA VIRGEM NO ATUAL MUNICÍPIO E 

COMARCA DE TOLEDO”.169 Já nesse momento, se construía a noção da cidade (e comarca) 

edificada em meio à floresta, recordações que evocavam os ideais de “desbravamento” e de 

“luta contra adversidades”, para a construção do “desenvolvimento”. Esses ideais também 

permearam todo o documento, que por sua vez era repleto de fotografias de plantas e animais 

de porte avantajado, apresentadas com o objetivo de instituir uma memória de fartura e 

pujança, advinda do trabalho humano e da fertilidade das terras, outrora “incultas” em meio à 

selva.170 Tal documento efetuava também uma comparação entre as regiões norte e oeste do 

Paraná, apontando que a produção de café na área setentrional do estado era um fator 

favorável ao seu rápido desenvolvimento, enquanto a área ocidental não era dotada de um 

potencial econômico que garantisse lucros rápidos. A partir disso, o documento criava a noção 

de que o “progresso” da região teria que ser induzido, tarefa que a Maripá assumiu, 

emergindo, por isso, como a grande promotora do “desenvolvimento” regional.171 

Assim, eram indicadas as ações adotadas pela empresa, caracterizadas como “opções” 

realizadas como forma de promover o “desenvolvimento” do lugar, em perspectiva 

semelhante àquela adotada posteriormente pela literatura memorialísitca local. Destacava 

então, medidas de “apoio ao agricultor”, como a contratação de um engenheiro agrônomo e a 

instalação de uma estação experimental;172 o primado pela pequena propriedade, apresentado 

como decisão da empresa que, mesmo não vantajosa financeiramente, teria sido adotada por 

                                                
169 INDUSTRIAL COLONIZADORA RIO PARANÁ – MARIPÁ. op. cit. capa. (Acréscimos nossos). 
170 Idem. pp. 23-26. 
171 Idem. p. 24. 
172 Idem. p. 26. 
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ser mais eficaz para fazer com que o lugar progredisse;173 a “escolha” da “policultura”, como 

forma de tornar a região menos vulnerável às intempéries climáticas;174 e a “seleção” 

supostamente efetuada pela empresa, das pessoas que viriam morar na “Fazenda Britânia”, ao 

evitar “propaganda ruidosa”175 a fim de priorizar moradores de boa índole, supostamente 

preocupados em fazer a região se desenvolver, e evitar meros “aventureiros”.176 Nessa 

perspectiva, era construída a noção de que com todo esse conjunto de medidas haveria 

condições para que o lugar se “desenvolvesse” economicamente.  

Além disso, era difundido o ideal de que sua direção não teria medido esforços para ver 

seu projeto concretizado e, para tanto, teria sacrificado até mesmo seus lucros,177 fator que na 

época era explicado a partir da noção de que a Maripá era uma empresa comprometida com os 

“interêsses da Nação”178, cuja meta era o “progresso” regional179 e, por isso, não se limitava a 

extrair madeiras e a vender lotes rurais. Instituía-se, portanto, uma memória em que os sócios 

da empresa apareciam também como abnegados, ao renunciar ao lucro imediato para ver a 

região crescer economicamente e dar bons resultados no futuro. Já nesse momento, portanto, 

construía-se uma memória que deslocava o caráter comercial da Maripá, em prol de uma 

imagem que a projetava como entidade comprometida com a defesa da “nação” e do 

“progresso”. Tais enredos, por sua vez, foram instituídos como forma de enquadrar o projeto 

nos ideais nutridos pelo poder público estadual da época, a quem o documento se destinava. 

Também percebemos que, já nesse período, eram instituídas versões em que a empresa 

aparece como agente absoluto do processo de “colonização” e que teria determinado até 

mesmo quem seriam os compradores de suas terras. Segundo constatamos, tal memória 

chegou a ser incorporada por parte da historiografia acadêmica regional,180 todavia, embora 

seja corrente em muitos trabalhos historiográficos e memorialísticos tratar apenas os 

agricultores de ascendência europeia, vindos dos demais estados do sul do país, como alvos 

                                                
173 Idem. p. 6. 
174 Paralelamente, o documento frisava que o empreendimento não era contrário a então promissora 

cultura do café e destacava que foram realizadas experiências em terras da Fazenda Britânia. 
Todavia, essa cultura teria sido inviabilizada por motivos de ordem climática, ou seja, as geadas de 
1953. In: Idem. p. 7. 

175 Idem. p. 5. 
176 Ibidem. 
177 Idem. pp. 6 e 23. 
178 Idem. p. 6. 
179 Idem. p. 23. 
180 A esse respeito ver: GREGORY. op. cit. pp. 152-153 e FREITAG. op. cit. (2001). p. 88. 
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dos projetos da “colonizadora”, no Plano de Colonização, de certa forma, pensava-se em 

incluir também os chamados “nortistas”, embora não fossem os preferidos para o 

empreendimento da Maripá. Tal “inclusão” se devia também ao fato do documento dialogar 

com questões daquele presente, como a possibilidade de dinamizar os negócios da Maripá 

com a produção de café, a partir da qual todos os agricultores desse tipo de cultura eram 

visualizados como potenciais compradores para as terras. Além disso, o documento era 

destinado ao governo paranaense e, portanto, precisava demonstrar como o empreendimento 

estava preocupado com questões desenvolvidas em nível estadual. Assim, não se poderia 

ignorar a “colonização” do norte paranaense e o potencial econômico representado pela 

produção cafeeira.181 

Como notamos, no Plano de Colonização foram construídas memórias que seriam 

exaustivamente retomadas como aquelas que afirmam ser a “colonização” da Maripá algo 

meticulosamente planejado, racional e científico. Para tanto, o documento apresenta as 

experiências e empreendimentos realizados no dia-a-dia dos trabalhos como algo 

extremamente pensado e previamente organizado.  

Entretanto tais versões sofreram algumas mudanças pontuais ao longo do tempo, 

conforme atesta o fato de os enredos referentes à eficiência do empreendimento “colonizador” 

voltarem-se à exaltação da Maripá como entidade abstrata no Plano de Colonização, já em 

Toledo no Paraná concentrarem-se no elogio ao personagem de Willy Barth. Provavelmente, 

as recordações “heróicas” construídas em torno da figura do segundo diretor local da empresa 

começaram a ser instituídas, ou se tornaram mais recorrentes, em décadas posteriores, 

possivelemente após seu falecimento, como aponta Schmidt.182  

 De qualquer forma, compreendemos que a produção do Plano de Colonização 

configurou-se uma experiência importante para orientar a produção memorialística da cidade, 

uma vez que foi um dos primeiros exercícios de síntese desse processo histórico, em que 

enredos e versões foram escolhidos, marcos de memórias e perspectivas assumidos e uma 

reflexão mais sistematizada desse passado foi redigida. Além disso, esse documento serviu de 

fonte para quase todos os trabalhos que se desenvolveram posteriormente, sobre a cidade e a 

região. 

 Entretanto, os ideais nutridos pela direção da empresa para o lugar não se restringiam a 

esse tipo de material, de circulação diminuta, pois percebemos muito nitidamente a existência 

                                                
181 INDUSTRIAL COLONIZADORA RIO PARANÁ – MARIPÁ. op. cit. p. 5. 
182 SCHMIDT. op. cit. pp. 94-108. 
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de movimentos empreendidos pela Maripá para difundi-los entre os moradores locais. Mais 

do que isso, na década de 1950, procurou-se instituir enredos sobre a “colonização” e torná-la 

tema privilegiado para se explicar as “origens” do lugar. 

 É por isso que entendemos que os autores de Toledo e sua história e de Toledo no 

Paraná escreveram suas obras em diálogo com memórias que foram instituídas em décadas 

anteriores, muitas das quais circulavam na cidade e já se encontravam amplamente 

difundidas. Entendemos que tal diálogo se efetuou não meramente com recordações 

“espontâneas”, dos moradores locais, mas com memórias públicas, instituídas pela Maripá e 

tornadas hegemônicas no lugar graças às suas ações de divulgação. Essas versões, construídas 

em torno da empresa, configuraram-se elemento-chave para a realização contemporânea do 

projeto da Maripá, bem como para a hegemonização de seu grupo político na cidade. Dessa 

forma, os livros publicados entre as décadas de 1980 e 2000 não conformam o início de um 

debate, mas um novo momento, no interior de um movimento que já ocorria na cidade há 

decênios.  

 Na década de 1950, porém, essas memórias possuíam outras funções, principalmente a 

de oferecer respostas para os problemas vividos no lugar durante o empreendimento 

“colonizatório”, os quais poderiam colocá-lo em risco, e por isso eram muito difundidas. 

Nessas versões, entendia-se que as décadas de 1940 e 1950 formavam um período ímpar na 

história local e regional, caracterizado pela “colonização” e que esse processo 

inexoravelmente formaria uma nova sociedade, plena de desenvolvimento econômico.  

 Conforme pontua Róbi Jair Schmidt, tais noções eram divulgadas pelos dirigentes da 

“colonizadora”, como forma de incentivar as pessoas a permanecerem na região, apesar das 

grandes dificuldades materializadas na falta de meios de comunicação adequados no lugar, no 

trabalho pesado de desmatamento, no contato com animais selvagens e na ocorrência de 

doenças endêmicas,183 problemas que, como vimos no capítulo anterior, já eram verificados 

desde o início do empreendimento “colonizador”. O retorno delas aos locais de origem 

acarretaria prejuízos e dificuldades para se conseguir novos compradores de terras nesses 

lugares, devido à propaganda negativa que se geraria.184 Esse movimento de “retorno”, 

segundo constatamos ao longo da pesquisa, era muito comum e, possivelmente, foi um dos 

principais obstáculos nos negócios da Maripá, que, para evitá-lo, difundia o ideal de que o 

                                                
183 Entre elas destacamos a malária, comum nas áreas ribeirinhas ao rio Paraná, e a leishmaniose 

cutânea. In: SILVA et. al. op. cit. p. 411. 
184 SCHMIDT. op. cit. pp. 55 e 112. 
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esforço e as privações vividas naquele momento seriam compensados por um futuro rico e 

próspero.185  

 Nas memórias da colonização, esse ideal muitas vezes se traduziu na concepção de 

“abnegação” que, arraigada na cultura cristã, tem como sentido explicar a necessidade de se 

privar de determinados elementos na vida terrena para ser compensado no “reino dos céus”. 

Na década de 1950, tal ideal era traduzido no ato de suportar o sofrimento daquele presente, 

para que se pudesse usufruir de um futuro melhor, mensagem potencialmente sedutora, no 

período, uma vez que, como já afirmamos, as pessoas que migraram para Toledo eram muito 

jovens, em cujo horizonte certamente estava a possibilidade de “colher os frutos” de seu labor 

ainda em vida, junto dos filhos. 

 Nesse aspecto, constatamos através da leitura da obra de Schmidt que eram muitas as 

referências à grandiosidade e à ousadia do projeto nos discursos de Barth, que tomavam como 

símbolo a cidade de Toledo, fundada em pleno “sertão”.186 Esses elementos, porém, não 

circulavam apenas oralmente no lugar, pois o “bloco de poder” que se constituiu em torno da 

empresa “colonizadora” construiu meios que tornassem suas concepções hegemônicas ali.

 Como vimos anteriormente, o “público” em Toledo, representado pelo governo 

municipal, surgiu como uma extensão da “colonizadora”187 e, articulada a ambos, surgiu a 

imprensa na cidade, com o jornal O Oéste. Assim, constatamos que ainda na década de 1950, 

a cultura letrada passou a adquirir importância para aquele grupo e, em decorrência disso, o 

escrito tornou-se parte importante de seus processos comunicativos, na medida em que se 

configurou um grande suporte para a circulação de ideias na cidade, onde não existiam outros 

meios de comunicação.  

Antes de discutirmos mais diretamente o O Oéste, gostaríamos de frisar como esse 

veículo de comunicação assinalou a constituição de um periodismo em Toledo, de circulação 

irregular, com anos sem publicações e uma grande alternância de títulos sucessivas em 

                                                
185 Ibidem. 
186 BARTH, Willy. Discurso proferido como paraninfo da 1ª turma de formandos de segundo 

grau do Colégio La Salle de Toledo apud SCHMIDT. op. cit. p. 54. 
187 Justamente por isso, optamos evitar o uso do conceito “esfera pública”, para esse período. Embora 

Habermas tenha apontado que esfera pública não significa uma separação absoluta e permanente 
entre o público e o privado, como apontamos na “Apresentação” desta tese e muito embora 
tenhamos encontrado seu uso, nesse contexto, no trabalho de Santos, optamos por usar a expressão 
“espaço público”, como forma de melhor caracterizar o processo de construção de espaços para o 
debate político, na sociedade local, antes do final da década de 1960. In: HABERMAS, Jürgen. 
Mudança estrutural da esfera pública. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, s/d. pp. 15, 34-45 e 
209-241; SANTOS. op. cit. p. 13. 
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décadas. O maior desses intervalos, sem dúvida, se deu entre os decênios de 1950 e 1960 

quando, após o fechamento de O Oéste, a cidade ficou sem mídia impressa por mais de dez 

anos. Entre esses periódicos, também existia certa diversidade, uma vez que alguns deles 

eram de produção mais modesta, quase amadora, enquanto outros contavam com profissionais 

do ramo e investimentos financeiros consideráveis, o que os tornava mais próximos da noção 

de moderna imprensa capitalista, ou “industrial”, desenvolvida por Nelson Werneck Sodré.188 

Localmente, houve uma preocupação em preservar exemplares de muitos desses 

periódicos, através do arquivo do Museu Histórico “Willy Barth” de Toledo, base de nossa 

pesquisa com tais materiais. Nesse acervo, notamos a existência de pelo menos três categorias 

diferentes de jornais e revistas: dentre eles, periódicos produzidos na própria cidade, por 

sujeitos e grupos que se articulavam mais diretamente com a vida urbana e as relações de 

poder locais; outros compostos por jornais e revistas de circulação regional, produzidos em 

outras cidades do oeste do Paraná, que abordavam temas de relevância para a região e, não 

raro, possuíam entre seus colaboradores correspondentes de Toledo; e um terceiro tipo de 

imprensa que era composto por edições ou mesmo matérias isoladas (recortes), que tratam de 

Toledo e eram produzidas por jornais e revistas das mais diferentes partes do país.  

Privilegiamos para esta discussão, dentre os periódicos da primeira categoria, os títulos 

que ocuparam lugar mais central no espaço público, circularam na cidade em caráter 

comercial e venderam espaços para publicidade, assinaturas e exemplares avulsos. Eles se 

distinguiam de outros jornais, mantidos por entidades como o movimento estudantil e 

associações de classe, de circulação mais diminuta. Também se diferenciavam de outros 

periódicos comerciais, de menor vulto, que circularam de forma ainda mais efêmera e 

ocuparam um espaço muito secundário entre o público leitor.  

Nesse acervo, O Oéste ocupa ainda um lugar especial, pois é considerado o “primeiro” 

jornal de Toledo, cuja circulação ocorreu quando ainda estava em curso a “colonização”, tema 

central do museu e que se tornou o critério da entidade para a preservação de documentos. A 

centralidade conferida a esse jornal se explica por ser considerado um material que auxilia a 

“preservar” as memórias do processo “colonizatório” e porque apresenta diversos elementos 

dos primeiros anos após a emancipação e, enquanto tal, auxilia a explicar o passado do 

executivo e do legislativo locais.   

 A leitura analítica de O Oéste, assim como a dos demais jornais, foi feita segundo as 

orientações de trabalhos de História Social nos quais a imprensa é abordada como meio 

                                                
188 SODRÉ, Nelson Werneck. História da imprensa no Brasil. Rio de Janeiro: Mauad, 1999. pp. 3-6. 
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instituinte de memórias, produzido por sujeitos históricos em relações sociais articuladas no 

espaço da cidade.189 Esses estudos chamam atenção para a necessidade de que as publicações 

periódicas sejam situadas em sua historicidade, recuperando o campo de disputas e de lutas 

políticas e sociais coevas à sua produção. Também indicam como o periodismo integra um 

conjunto mais amplo de relações que envolvem disputas por memórias, lutas sociais e de 

classe, além de tensões que se constituem em torno da linguagem letrada.  

 Diante dessa prerrogativa, buscamos informações sobre a equipe que produziu os 

periódicos, sobre os aspectos técnicos dessas publicações e sobre a proposta que originou 

cada um desses veículos de comunicação, a fim de problematizar tais fontes a partir dos 

sujeitos envolvidos em sua produção e dos projetos que as originaram. A partir disso, 

analisamos as mais diferentes matérias atentando para o campo de forças e embates sociais 

em que estavam inseridas quando foram produzidas. 

 O jornal O Oéste começou a circular em 6 de setembro de 1953190 e seu último número 

data de 25 de dezembro de 1955.191 Era um semanário que se outorgava “órgão 

independente”, impresso na “Impressora Toledo Ltda.”192 e tinha como diretor-gerente o 

então vereador193  e comerciante Clécio Zenni, também ex-funcionário da Maripá.194 É 

considerado o primeiro jornal impresso de Toledo,195 com tiragem de uma centena de 

exemplares de circulação também regional, pois chegava às cidades de Cascavel e Guaíra.196 

                                                
189 A esse respeito ver: CRUZ, Heloisa de Faria. São Paulo em papel e tinta: periodismo e vida 

urbana – 1890-1915. São Paulo: Educ; FAPESP; Arquivo do Estado de São Paulo; Imprensa 
Oficial SP, 2000; MACIEL, Laura Antunes. Produzindo notícias e histórias: algumas questões em 
torno da relação telégrafo e imprensa – 1880/1920. In: FENELON, Déa Ribeiro; MACIEL, Laura 
Antunes; ALMEIDA, Paulo Roberto de; KHOURY, Yara Aun. (orgs.). Muitas memórias, outras 
histórias. São Paulo: Olho d’Água, 2004. pp. 14-40; MACIEL, Laura Antunes. De “o povo não 
sabe ler” a uma história dos trabalhadores da palavra. In: MACIEL, Laura Antunes; ALMEIDA, 
Paulo Roberto de; KHOURY, Yara Aun. (orgs.). Outras histórias: memórias e linguagens. São 
Paulo: Olho d’Água, 2006. pp. 273-298.  

190 O Oéste. Toledo/PR, ano I, n. 1, capa, 6 de setembro de 1953. 
191 O Oéste. Toledo/PR, ano III, n. 73, capa, 25 de dezembro de 1955. 
192 O Oéste. Toledo/PR, ano I, n. 1, capa, 6 de setembro de 1953. 
193 Clécio Zenni foi vereador entre 1952 e 1964 pelo PL e PSD. Nesses mandatos, assumiu a 

presidência da câmara de vereadores por diversas vezes. In: CÂMARA MUNICIPAL DE 
TOLEDO. op. cit. pp. 5, 11-12. 

194 SANTOS. op. cit. p. 35. 
195 SILVA et. al. op. cit. p. 386. 
196 SANTOS. op. cit. pp. 36-37. (Nota de rodapé). 
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Tratava-se de um jornal comercial, com venda de assinaturas, exemplares avulsos e 

publicidade.197 

Niederauer, ao discutir “A imprensa” na cidade de Toledo, situa a origem desse jornal 

na criação da Impressora Toledo Ltda, em 1950, onde era impresso, enfatizando a relação de 

Zenni com a Maripá e apontando que tal “impressora” foi implantada no município para 

suprir de materiais gráficos e impressos as empresas locais. Sobre o jornal, lembra ainda da 

atuação Willy Carlos Trentini como redator chefe e de sua própria participação como 

colaborador.198 Ainda em 1954, entretanto, já observamos mudanças nessa equipe, pois se 

apresentava Francisco Safonoff como redator do periódico.199 Em Toledo e sua história, 

afirma-se que, no término da circulação do jornal, em 1955, já haviam ocorrido várias 

mudanças em sua equipe,200 dentre elas, a do redator-chefe que agora era Haroldo 

Hamilton,201 que viria se destacar em outro periódico da cidade, A Voz do Oeste, sobre o qual 

trataremos no quarto capítulo.  

Jair Scarpato, cujo trabalho de conclusão de curso em Comunicação Social – Jornalismo 

versou sobre O Oéste202 e forneceu algumas informações técnicas sobre a produção do jornal, 

destacando o fato de tratar-se de um “Tablóide, com circulação semanal, impresso em quatro 

páginas montadas em tipografia”.203 Portanto, tratava-se de um material de produção simples, 

com poucas páginas e imagens monocromáticas.  

Conforme aponta Niederauer, a técnica de produção do periódico, feita inteiramente em 

Toledo onde também era impresso, era quase artesanal: “Não existiam máquinas de compor 

os textos. Assim, o jornal todo era composto manualmente, tipo por tipo, letra por letra”.204 O 

autor destaca que as técnicas empregadas na composição e impressão de O Oéste foram 

criadas pelos próprios trabalhadores da gráfica, que: “Não tiveram muita dificuldade em 

aprender a arte de encontrar os tipos nos escaninhos das grandes caixas planas, e alinhá-los 

                                                
197 O Oéste. Toledo/PR, ano I, n. 4, p. 3, 4 de outubro de 1953. (Anúncio). 
198 NIEDERAUER. op. cit. (2004). p. 238. 
199 O Oéste. Toledo/PR, ano I, n. 16, capa, 24 de janeiro de 1954. 
200 SILVA et. al. op. cit. p. 386. 
201 O Oéste. Toledo/PR, ano II, n. 49, capa, 17 de abril de 1955. 
202 O trabalho consiste na confecção de um documentário acompanhado de um trabalho escrito, que 

sistematiza as principais informações sobre a produção do vídeo. Foi esse texto escrito que 
utilizamos como fonte. 

203 SCARPATO, Jair. Toledo em páginas: ‘O Oéste’ na vanguarda da imprensa toledana. Toledo/PR: 
Fasul, 2006. (Trabalho de conclusão de curso em Comunicação Social – Jornalismo). p. 18. 

204 NIEDERAUER. op. cit. (2004). p. 238. 
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nos lugares certos”.205 Sua produção, de certa forma, havia sido improvisada a partir das 

condições disponíveis no local, a fim de atender a necessidade de comunicação de Toledo e 

região. 

A publicação do periódico, que atendia a diversos interesses da cidade, configurou-se 

uma oportunidade a mais de negócios no ramo gráfico, pois como vimos, o jornal atuava de 

forma comercial e vendia espaços para publicidade. Por outro lado, atendia também às 

necessidades da recém-criada prefeitura municipal, que precisava de um jornal impresso 

como veículo de comunicação oficial, vínculo percebido se atentarmos para o fato de o 

periódico ter sido criado logo no ano seguinte à instalação do município.  

Além disso, notamos que o jornal atuava no sentido de difundir os ideais construídos 

pelo grupo ligado a Maripá, pois, como destaca Santos,206 O Oéste havia sido criado sob a 

égide desta empresa e dos projetos que a direção possuía para Toledo. Zenni, proprietário do 

periódico, era ex-funcionário da “colonizadora”, assim como a maioria dos vereadores e o 

próprio prefeito, ou seja, nesse período os limites entre a prefeitura municipal, a imprensa e a 

Maripá não eram muito bem delineados.207  

O Oéste supria ainda a população de notícias e informações locais não disponíveis em 

outros meios, uma vez que a primeira rádio de Toledo começou a funcionar apenas no ano de 

1955, antes do qual as emissoras do gênero não existiam nem mesmo em Cascavel.208 Sobre 

os usos que o público fazia desse material, bem como sobre sua importância para setores da 

população local, Niederauer oferece algumas pistas: 

 
Apesar de modesto, montado por inexperientes, mas com muita boa vontade, 
ele serviu para divulgar Toledo por muitos lugares, pois que era remetido por 
residentes em Toledo e [distrito de General] Rondon [atual município de 
Marechal Cândido Rondon], para seus familiares em outros Estados. Não 
obstante ter a iniciativa partido de particulares, especialmente de Clécio 
Zenni, serviu o órgão, como mais um dos apoios para a estrutura do 
progresso da Fazenda Britânia.209 

 
A importância do jornal residia, além da possibilidade de fácil transporte, no fato de 

servir como instrumento de propaganda do lugar, uma “prova” de sua prosperidade e, 

possivelmente, um meio de os moradores incentivarem parentes e amigos que ficaram em 

                                                
205 Ibidem. 
206 SANTOS. op. cit. pp. 47-48. 
207 Idem. pp. 33-36. 
208 NIEDERAUER. op. cit. (2004). pp. 244 e 245. 
209 Idem. p. 240. (Acréscimos nossos). 
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seus estados de origem a também migrarem para a região. Importante notar que esse aspecto, 

a divulgação do lugar, parecia sobreposto à própria necessidade de informação via jornais, 

uma vez que a cultura dessas populações era marcadamente oral. Tanto que somente 12 anos 

após o fechamento de O Oéste, ocorrido talvez por conta da concorrência com a Rádio 

Colmeia,210 surgiria outro veículo de comunicação impresso na cidade. 

Todavia, no trecho anterior, Niederauer se esforça para indicar que tal iniciativa não 

tinha como origem ações do poder público e nem da “colonizadora”, possivelmente com o 

objetivo construir a noção de que a concepção de “progresso” do jornal não era apenas um 

exercício de marketing, mas um registro fiel do que teria ocorrido no lugar. 

 Por sua vez, o texto de abertura da primeira edição do periódico, assinado pela direção 

do jornal, apresentava informações importantes sobre como era compreendido o papel a ser 

desempenhado por esse veículo de comunicação junto à sociedade. O texto reforça o caráter 

modesto do jornal, como uma pequena contribuição para a instrução e difusão da cultura 

letrada no local, com o objetivo de disseminar a “ilustração” entre o “povo” e com isso gerar 

o “progresso”.211 Notamos então que a direção do semanário apresentava um ideal de 

“progresso” atrelado às “luzes”, ou seja, à ciência (conhecimento racional) e à “cultura”, 

entendida como belas artes e como sofisticação e que pretendia realizar um trabalho de 

intervenção naquela sociedade por meio da promoção do conhecimento, entendendo que: “...o 

povo só será povo quando ler... E quanto mais ler, mais povo será”.212  

Como observou Santos, a equipe do jornal entendia que o desenvolvimento da “cultura” 

(no sentido de literatura e “belas” artes) também era condição para o “progresso”, por isso 

defendia a criação de escolas e bibliotecas.213 É possível que também entendessem que, para o 

local se assemelhar aos grandes centros, como Porto Alegre e Curitiba, tidos como modelos 

de urbe pelos produtores de O Oéste,214 fosse necessário difundir práticas consideradas como 

“cultura”, entre as quais se encontrava a difusão da leitura. 

                                                
210 Santos entende que o fim de O Oéste está relacionado com a abertura, em 1955, da Rádio Colmeia, 

em Toledo, pois esse novo veículo de comunicação atingiria um público maior, além de possuir 
também maior dinamicidade na propagação de informações. SANTOS. op. cit. pp. 47-48. 

211 “O OÉSTE”. O Oéste. Toledo/PR, ano I, n. 1, capa, 6 de setembro de 1953.  
212 Ibidem. 
213 SANTOS. op. cit. p. 39. 
214 Idem. p. 43. 
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Além disso, os ideais do jornal se articulavam com aqueles difundidos na década de 

1950, em nível federal,215 quando era apregoada no país a necessidade de “desenvolvimento”, 

entendido como crescimento econômico.216 No entanto, o regime democrático daquele 

momento excluía os analfabetos do direito ao voto,217 assim a alfabetização era uma condição 

para o exercício da cidadania e todo esse quadro poderia ter influenciado na valorização do 

jornal de temas como a “ilustração” e o “progresso”, bem como na defesa da abertura de 

escolas no município. 

O conteúdo veiculado em O Oéste era composto por notícias variadas, embora se 

concentrasse nas matérias locais e a temas referentes principalmente às ações do Estado – 

como inaugurações de órgãos públicos, novas obras e investimentos estatais no município, 

além de ações desenvolvidas pela prefeitura municipal e câmara de vereadores – e, em 

diversas matérias, elogiar Toledo e seus moradores.  

 Percebemos que muitos ideais presentes nos textos veiculados no jornal estavam 

extremamente sintonizados com os interesses da “colonizadora”, assim, é perceptível, na 

década de 1950, a intenção de propagar a noção de que Toledo progredia rapidamente, graças 

ao trabalho de seu povo. Isso era reafirmado mesmo em momentos de grandes tensões, como 

percebemos em notícia policial, veiculada em 1954, sobre o estupro de uma “menor” 

indígena, fato que entendemos ter sido parte dos conflitos decorrentes do processo de 

transformação do local, do qual o projeto “colonizador” foi parte: 

  

                                                
215 Tal articulação também foi constatada por Santos. In: Ibidem.  
216 Nesse período, a economia do Brasil estava entre as que mais cresciam no mundo, com uma média 

anual superior a 6%. Para pensar e planejar esse crescimento econômico fundou-se, na década de 
1950, entidades como o ISEB (Instituto Superior de Estudos Brasileiros), formuladora intelectual 
da doutrina do “nacional-desenvolvimentismo”, e o BNDE (Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico), como órgão fornecedor de créditos e financiador de projetos. Desde 1951, também 
estava em debate a necessidade de se superar certas “barreiras” econômicas (problemas de 
infraestrutura, combustíveis e logística) que poderiam servir de entrave ao crescimento da 
economia. Por outro lado, ainda na primeira metade da década de 1950, era necessário controlar a 
inflação, que se acelerava no país e impunha dificuldades para a continuidade do processo de 
crescimento econômico acelerado. Portanto, estavam em debate, em nível nacional, estratégias de 
desenvolvimento e de superação de “obstáculos” ao crescimento econômico. Tal ambiente 
certamente contribuiu para que se desenvolvessem discussões do gênero, em Toledo, das quais a 
imprensa participou. A esse respeito ver: KONDER, Leandro. História dos intelectuais nos anos 
50. In: FREITAS, Marcos Cezar. Historiografia brasileira em perspectiva. São Paulo: Contexto, 
2007. p. 363; PRADO, Luiz Carlos Delorme e EARP, Fábio Sá. O “milagre” brasileiro: 
crescimento acelerado, integração internacional e concentração de renda (1967-1973). In: 
FERREIRA e DELGADO. op. cit. p. 209; SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Getúlio a Castelo. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1982. pp. 116-117, 125, 150-151. 

217 Idem. p. 116.  
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ÉCOS DE UM CRIME BESTIAL 
O municipio de Toledo, nos poucos anos de sua existência com 

núcleo populoso, surgido miraculosamente em plena selva e, vivendo uma 
vida trepidante de trabalho e progresso, pouco assunto tem fornecido até 
hoje à cronica policial. 

Pequenas rusgas, de vez em quando, ou mesmo, de tempos em 
tempos, algum conflito mais grave, provocado pelo [sic] excitação alcoólica, 
geralmente nos dias de pagamento, entre os elementos vindos de além-
fronteira que aqui chegam em busca de trabalho assalariado, são ocorrências 
banais que em nada afetam a sociedade toledana. 

Há alguns dias porém, ou precisamente, no dia 2 do corrente a 
opinião pública de Toledo foi abalada por um bestial e monstruoso crime 
cujos protagonistas foram Tomaz Salina, Roberto Espindola, José Rodrigues, 
Marcelino Alegre, Miguel Benitez e João Tomaz, todos operários vindos de 
além do Paraná, e a vítima uma infeliz menor, de família indígena, residente 
no interior do Município. 

Os criminosos, depois de terem libado nas tabernas e, tendo os seus 
instintos bestiais e [sic] exacerbados pelos vapores do alcool, assaltaram a 
humilde residencia dos pais da infeliz menina e, depois de espancarem os 
seus familiares, raptaram-na, levando-a para o mato, satisfazendo a sua 
sanha de bestas desclassificadas. 

O fato alarmou, justamente, a população do interior [do município] 
que, vendo-se ameaçada pelas possiveis repetições, exige ação enérgica das 
autoridades policiais. 

Os monstros foram presos, graças a ação pronta e decidida do 
delegado sr. Arthur Mazzaferro e sargento Aparício Lara, comandante do 
Destacamento Policial, e remetidos para a cadeia em Fóz do Iguaçú, onde 
permanecerão aguardando julgamento.218 

 

Convém observar, através dessa matéria, um movimento – desenvolvido em 1954, mas 

cristalizado nas décadas seguintes – de instituição de memórias sobre Toledo. Logo no início 

do texto podemos notar a referência à formação do núcleo populacional em meio à “selva”, 

edificado com “trabalho”, e que teria concretizado o “progresso” na região, tema que viria a 

ser insistentemente repetido em períodos posteriores.  

Na notícia, essas imagens são evocadas justamente para destacar o clima de 

tranquilidade reinante no município antes do crime, em que os atos ilícitos seriam pontuais, 

praticados somente pelos trabalhadores “estrangeiros”, considerados externos à “sociedade 

toledana” e cujas ações não a afetariam. Porém, o espancamento da família indígena seguido 

do estupro da jovem modificara tal cenário e, de acordo com a narrativa, teria espalhado 

insegurança entre as populações rurais do município.  

É nesse sentido que a matéria tenta tranquilizar a população, destacando que os 

criminosos eram “desqualificados” e que cometeram o crime sob o efeito do “álcool”, ou que 

                                                
218 ÉCOS DE um crime bestial. O Oéste. Toledo/PR, ano I, n. 16, p. 2, 24 de janeiro de 1954. (Grifos 

no original). 
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seriam pessoas vindas de “além Paraná”, numa clara alusão à noção de que não fariam parte 

da “gente ordeira” que construía Toledo “miraculosamente”. Por outro lado, dá ênfase ao fato 

da vítima ser indígena, o que indicaria não pertencer às famílias de “colonos” migrantes, mas 

a um grupo marginal nessa sociedade. Ao fim, há a afirmação de que os criminosos já haviam 

sido presos graças à rápida ação da polícia, cujo delegado, Arthur Mazzaferro, mudou para 

Toledo a fim de trabalhar inicialmente no escritório técnico da Maripá219 e, portanto, 

integrava o grupo político articulado em torno da “colonizadora”.  

A notícia do crime – veiculada quase vinte dias depois do ocorrido, possivelmente 

porque o fato abalou os moradores e se tornou assunto no município – foi redigida de maneira 

a destacar o acontecimento como um fato isolado, já solucionado, parte de um “puro 

passado”.220 Procurava-se, então, evitar a ideia de que a violência compunha o dia-a-dia de 

Toledo, o que poderia afastar possíveis compradores de terras e investidores no período em 

que os negócios da “colonização” ainda estavam em curso. Por isso, no texto, a violência é 

tratada de forma dupla: ou como algo extraordinário – a exemplo dos casos de violência mais 

graves, como o estupro – ou como atitudes corriqueiras – a exemplo dos conflitos entre os 

grupos de trabalhadores, principalmente os “paraguaios”, considerados como algo sem muita 

gravidade, pois não afetariam a sociedade como um todo, uma vez que só eram restritos aos 

membros daquele grupo integrado por “estrangeiros” e “assalariados” que não tinham 

residência fixa no local.  

Tais elementos, além de indicarem os valores e as hierarquias sociais introjetadas por 

quem escrevia a matéria, apontavam para a tentativa de se instituir a noção de que atitudes 

violentas não seriam comuns entre proprietários de terras, que poderiam ser vizinhos dos 

possíveis novos compradores. A indicação dos nomes e sobrenomes dos criminosos, por sua 

vez, podia ter sido um recurso para destacar que não possuíam ascendência italiana ou alemã 

e, por isso, não se enquadravam no ideal de “colono” “selecionado” pela Maripá, algo que 

também pode ser verificado na caracterização das vítimas como “indígenas”.  

A matéria possivelmente não era destinada apenas aos moradores locais, pois, como 

vimos anteriormente, o jornal era enviado pelos moradores do município para parentes e 

amigos que haviam ficado em seus locais de origem,221 servindo como forma de propaganda 

para atrair mais interessados em se instalar no local. Isso explicava a forma como ela foi 

                                                
219 SILVA et. al. op. cit. p. 391. 
220 SILVA, Marcos Antonio da. História: o prazer em ensino e pesquisa. São Paulo: Brasiliense, 1995. 

p. 67. 
221 NIEDERAUER. op. cit. (2004). p. 240. 
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composta, em uma clara tentativa de tranquilizar o leitor, mesmo tendo o semanário 

silenciado sobre a questão na edição anterior, publicada oito dias após o ocorrido, em 10 de 

janeiro de 1954.222 Na matéria de 24 de janeiro deste ano, por sua vez, tentava-se construir a 

noção de que aquela havia sido uma fatalidade que não se repetiria, pois o município era um 

lugar onde a lei e a ordem eram mantidas e a justiça agia rapidamente.  

Essa “necessidade” de se construir uma imagem positiva do município, a fim de 

viabilizar a negociação de terras e atrair investidores, é significativa para entendermos o 

porquê dos silêncios em torno das tensões e conflitos que pontuaram o processo de 

“colonização”, porque foi em meio a esses esforços que surgiu a noção de que esse teria sido 

um processo totalmente “pacífico”, conforme foi repetido ao longo das décadas seguintes. 

Por outro lado, a matéria reproduzida anteriormente acaba por conferir visibilidade a 

diferentes sujeitos que viveram no local naquele período, como os trabalhadores braçais, 

“estrangeiros” e a própria família indígena, indicava, inclusive, o espaço que eles ocupavam 

nessa sociedade, principalmente estes últimos, que eram marginalizados e vulneráveis a 

episódios como esse brutal.  

Na década de 1950, todos eles, principalmente os trabalhadores “estrangeiros”, eram os 

“párias”, entendidos como elementos externos à sociedade local, como a matéria sugeria, 

ressaltando sua condição de assalariados e criando a noção de que eram desvinculados com o 

lugar. Possivelmente havia a expectativa de que deixassem o município, após o fim das 

atividades de desmate e dos trabalhos nas serrarias. 

A permanência deles se deu provavelmente em meio a lutas para fazer parte da 

sociedade e, portanto, entre as décadas de 1950 e 1980, houve um longo caminho percorrido 

por esses trabalhadores, inclusive os chamados “paraguaios”, para serem lembrados não 

somente como cidadãos, mas também como “pioneiros” nas memórias públicas. 

A própria construção textual da matéria aponta para as relações de subordinação que 

essas populações viviam na década de 1950, porque há uma ênfase nas ações da “polícia” e na 

reação da “sociedade” de Toledo, com relação ao crime, embora, como vimos, as vítimas 

tenha sido pouco abordado sobre as vítimas. Os sujeitos que sinalizavam para a diversidade 

social e cultural existente no lugar, portanto, eram entendidos de forma secundária, no limite, 

como insignificantes perante a obra de “desenvolvimento” que se edificava. Em diversos 

momentos, esses trabalhadores inspiravam também desconfiança e eram entendidos como 

quem precisava estar sob vigilância, como depreendemos ao ler o texto abaixo:  

                                                
222 O Oéste. Toledo, n. 15, ano I, p. 2, 10 de janeiro de 1954. 
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CHEFATURA DE POLÍCIA 
Delegacia de Polícia  
A V I S O 
........................................................................................................................... 

Solicitamos sevéra observancia no sentido de não permitirem seus 
operários estrangeiros, Paraguaios e Argentinos, que não estejam com seus 
documentos em ordem e em dia com a Delegacia local, “O Documento que 
deverão apresentar é permanencia” com fotografia, e impressão digital do 
polegar direito, todos os que possuirem êsses documentos estão em dia com 
a D. P.223 

 
A nota é um aviso da delegacia de polícia local aos empresários, através do qual 

podemos notar a presença marcante dos trabalhadores “estrangeiros”, na cidade. Sabemos que 

se tratavam dos chamados “paraguaios”, grande parte trabalhadores braçais do lugar. 

Percebemos, então que, sob o argumento de serem “estrangeiros”, mesmo sem cometerem 

crimes, tais sujeitos eram motivo de preocupação da polícia e estavam sempre sob olhar 

vigilante, necessitando ter os documentos em dia, o que não era observado pelos empresários 

locais. Isso também dava pistas sobre as relações de trabalho que ali se efetuavam, em que 

tais operários se submetiam a exploração e formas de labor alheias à legislação trabalhista da 

época. 

Assim, se por um lado esses trabalhadores eram essenciais para os empreendimentos 

daquele período, na condição de “mão-de-obra” barata, por outro sua presença na cidade era 

indesejada e, como resultado, investia-se na vigilância e no controle dessas populações que, 

por sua vez, procuravam não envolver membros externos ao grupo em seus conflitos, como 

muitas referências indicam.224 

Nesse aspecto, o jornal reafirmava em suas matérias uma “sociedade toledana” 

composta por pessoas de boa índole, nacionais, laboriosas e proprietárias de algum bem, ou 

seja, ainda nesse momento se edificava um modelo de morador local, calcado nos planos 

iniciais da Maripá. Se por um lado esses planos não se concretizaram e a “colonizadora” não 

conseguiu “selecionar” os moradores locais, isso não significa que aquele modelo não viesse a 

se tornar uma figura-padrão idealizada para o local. Também podemos entender que esse 

modelo de cidadão local compunha o público leitor do jornal, se nos atermos às descrições 

feitas por Niederauer e somarmos a elas as anotações feitas à lápis, contidas nos exemplares 

guardados pelo Museu Histórico “Willy Barth” de Toledo, as quais indicavam empresas e 

pessoas que assinavam O Oéste. Tal aspecto é reforçado, se for dada a devida atenção aos 

                                                
223 CHEFATURA DE POLÍCIA/DELEGACIA DE POLÍCIA. Aviso. O Oéste. Toledo/PR, ano I, n. 

15, p. 3, 10 de janeiro de 1954. (Grifos no original). 
224 Entre elas: NIEDERAUER. op. cit. p. 381. 
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avisos emitidos aos empresários da cidade e às matérias que os tratavam como estratos sociais 

dinâmicos e como parte dos protagonistas do “desenvolvimento” do lugar que o jornal 

veiculava.225 

Além dos ideais de “progresso” e da concepção de cidade construída a partir do 

desbravamento da “selva”, nesse período também percebemos a emergência de enredos de 

“pioneirismo” que saudavam a ação “colonizatória” e as pessoas que dela tomavam parte, a 

partir da mitificação dos sujeitos.  

Em 1953, tal movimento foi apresentado de forma muito clara em uma poesia, 

intitulada “Ao pioneiro”, publicada na coluna “Sociais”, onde eram veiculados textos poéticos 

e materiais de exaltação ao lugar.226 Escrita por Francisco Safonoff que, como vimos 

anteriormente, em 1954 assinaria como redator de O Oéste, o texto mostra a coesão dele com 

a equipe e com os ideais e projetos do jornal, conforme demonstra o texto poético que segue: 

  

Ao pioneiro 
 
Rude e forte, bravo e altaneiro. 
Desbravador audaz d’invios sertões. 
Herói lendário és tu Pioneiro 
A ti dirijo estas saudações. 
 
Teu braço forte. Férrea vontade 
Valor, coragem, arrojo viril. 
São alicerces da prosperidade 
E da grandêsa do nosso Brasil. 
 
Forte na luta. A natureza agreste 
Abre seu seio ao impulso teu. 
Tu no trabalho nunca esmoreceste 
Labor, fadiga, jamais te abateu. 
 
Adversidade, crueis desenganos 
Jámais tua fronte puderam curvar.  
Da selva brava caprichos insanos 
Com heroísmo sabes enfrentar. 
 

 
A ti, Pioneiro estas homenagens. 
A ti louvores, glória e gratidão 
Tu que conduses as ínvias paragens 
Gloriosa luz da civilização. 
 
Suor do teu rosto – rutilante orvalho. 
Do solo virgem logo faz surgir 
Cidades, vilas, riquêsa, trabalho,  
Da grande Pátria risonho porvir. 
 
Salve Pioneiro, herói denodado. 
Salve da Pátria bravo construtor. 
Salve Pioneiro forte, abnegado. 
A ti hosanas, glória e louvor.227 
 

                                                
225 HERÓIS ANÔNIMOS. O Oéste. Toledo/PR, ano I, n. 26, p. 4, 23 de maio de 1954.  
226 A esse respeito ver: MACHADO, Raul. Permuta de almas. O Oéste. Toledo/PR, ano I, n. 26, p. 4, 

23 de maio de 1954. Sociais; PRETTO, Napoleão. Homenagem a Toledo. O Oéste. Toledo/PR, 
ano I, n. 21, p. 4, 21 de março de 1953. Sociais; PROHMANN, Arnoldo. Paraná – Minha terra. O 
Oéste. Toledo/PR, ano I, n. 7, p. 4, 25 de outubro de 1953. Sociais; SAFONOFF, Francisco. Ao 
pioneiro. O Oéste. Toledo/PR, ano I, n. 3, p. 4, 20 de setembro de 1953. Sociais. 

227 SAFONOFF, Francisco. Ao pioneiro. O Oéste. Toledo/PR, ano I, n. 3, p. 4, 20 de setembro de 
1953. Sociais. 
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 Como podemos observar, o poema faz uma homenagem às pessoas que participaram do 

processo de “colonização” e, por isso, as trata como “pioneiras”, criando uma figura 

despersonalizada. Assim, o texto procura promover uma identificação do maior número de 

pessoas possível com essa personagem ao mesmo tempo em que tornava o “pioneiro” um ser 

mítico, sem relação direta com pessoas de “carne e osso”.  

Na sequência, é apresentado como “rude” e “forte”, aquele cujo trabalho levava o 

“progresso” ao “sertão” e fazia com que as “matas” incultas dessem lugar a “cidades” e à 

produção de “riquezas”. Ele seria então um grande agente que levaria a “civilização” aos 

confins do Brasil e, para tanto, lutaria incansavelmente contra “adversidades”. Através desse 

enredo, Safonoff instituía uma memória “mitificadora” do “pioneirismo”, calcada no 

“sofrimento” e no “sacrifício” realizado por tais sujeitos, ao passo que consagrava esse 

momento como fundante de um futuro melhor.  

Nos momentos finais do texto poético, a “heroicização” do “pioneiro” ultrapassa o laico 

e adquire um tom religioso, emergindo, então, o tema da “abnegação” como uma virtude do 

“pioneiro”, que também seria digno de “louvores” e “hosanas”, tais como as figuras 

religiosas. Dessa maneira, o autor consagra-os à santidade, compreendendo que se tratava de 

pessoas que teriam transcendido a condição humana e dedicado a vida a uma obra maior, no 

caso, a expansão da “civilização”. 

Ao analisar o conteúdo da mensagem, notamos que fora destinada principalmente aos 

“colonos” proprietários de terras e, possivelmente, aos demais que realizavam trabalhos 

braçais no local, migrantes que compunham os prováveis leitores do jornal. Isso porque, 

apesar do caráter indefinido do “pioneiro” de Safonoff, é possível perceber características 

masculinas – como indica o termo “viril” – realizador do desmatamento e do preparo do solo 

para a agricultura e oriundo de outras regiões do país, tratado como quem expandia a 

“cilização” sobre “ínvias paragens”.  

A poesia se inseria no conjunto de práticas adotadas pelos dirigentes da “colonizadora” 

de motivar a população local como forma de superar os problemas vividos no cotidiano, que, 

impossíveis de serem eliminados, “necessitavam” que outras maneiras de interpretar o 

momento histórico fossem apresentadas. Dessa forma, o que poderia ser entendido 

negativamente como “sofrimento” e “adversidade” era transformado em valores positivos, 

como “heroísmo”, “abnegação” e a própria construção de um futuro melhor.  

 Na década de 1950, o “pioneiro” surgia como o “herói” do processo de “colonização” 

que já despontava como um marco fundante de um novo tempo em que a floresta teria dado 

lugar à “civilização”. Entretanto, esse movimento de construir memórias era deveras diferente 
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daquele verificado na sociedade local, a partir da década de 1980. Contemporaneamente ao 

processo de “colonização”, tais esforços tinham por escopo a instituição de uma “comunidade 

imaginada”228 para o local, que servisse de referência aos seus moradores e conferisse 

“identidade” para cada sujeito e grupo social, dentro dos interesses que o “bloco de poder” 

local possuía, conforme os documentos e veículos de comunicação desse estrato social 

sugerem. 

 Procurava-se, portanto, construir uma “identidade local” que se sobrepunha a outros 

referenciais e que explicasse a vida no lugar a partir de elementos positivos. Auxilia nessa 

discussão, feitas as devidas mediações, a concepção de Stuart Hall de “identidade nacional”, 

através da qual o autor retoma a noção de Benedict Anderson de “comunidades imaginadas” e 

estuda a primeira como um tipo de “narrativa”229 que busca homogeneizar a realidade social e 

construir sentidos de unidade dentro de um país: 

 
Em vez de pensar as culturas nacionais como unificadas, deveríamos pensá-
las como constituindo um dispositivo discursivo que representa a diferença 
como unidade ou identidade. Elas são atravessadas por profundas divisões e 
diferenças internas, sendo “unificadas” apenas através do exercício de 
diferentes formas de poder cultural.230 

 

 A “identidade nacional”, nessa visão, é uma tentativa de construir um sentimento de 

unidade entre os habitantes de um país, porém é mais uma intencionalidade que uma realidade 

efetiva. Dessa maneira, não era algo absoluto, pois Hall refuta a ideia de uma “identidade 

cultural unificada”: “Este breve exame solapa a ideia da nação como uma identidade cultural 

unificada. As identidades nacionais não subordinam todas as outras formas de diferença e não 

estão livres do jogo de poder, de divisões e contradições internas, de lealdades e de diferenças 

sobrepostas”.231 Identidades nacionais, portanto, constituem-se movimentos operados pela 

cultura, mas que não conseguem deslocar ou eliminar outros processos formadores de 

identidades, que clivam uma determinada sociedade.  

 Nesse aspecto, notamos como os movimentos para a construção de uma “identidade 

local” em Toledo, na década de 1950, procuraram disputar os significados atribuídos às 

experiências de seus moradores, bem como dissuadir e silenciar os conflitos ocorridos nesse 

                                                
228 ANDERSON. op. cit. p. 32. 
229 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2011. 

p. 52. 
230 Idem. p. 62. 
231 Idem. p. 66. 
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processo. Dessa maneira, acabaram por “blindar” as memórias do empreendimento da Maripá 

que, ainda no presente, são cercadas por imagens de harmonia e eficiência. Entretanto, tal 

identidade, evidentemente, não conseguiu eliminar as diferenças e tampouco as relações de 

classe existentes no processo de transformação local e de construção da cidade. Dessa 

maneira, conseguimos encontrar diversas experiências conflituosas como as aqui 

apresentadas. Talvez por isso, as memórias positivas da “colonização” e do “pioneirismo” 

precisaram ser reafirmadas e realimentadas ao longo do tempo, como um esforço contínuo 

para que outras recordações não emergissem e questionassem as versões hegemônicas no 

espaço público.232 

Também entendemos que as memórias instituídas na década de 1950 e que 

permaneceram no espaço público sofreram transformações, como o apelo religioso delas que, 

possivelmente em virtude de uma maior laicização dessa sociedade, sofreu um arrefecimento. 

Outra mudança refere-se ao caráter indeterminado e despersonalizado do “pioneiro” que, no 

entanto, convergia para a figura de um trabalhador braçal. Como foi observado, 

posteriormente se passou a identificar e nomear os “pioneiros”, com grande atenção aos 

diretores da Maripá e ao primeiro pároco do lugar, considerados os grandes protagonistas do 

período “colonizatório”, ou seja, passou-se a valorizar mais aqueles que eram considerados 

mentores intelectuais do empreendimento e menos os trabalhadores. 

Além disso, também verificamos transformações no que se refere à prática de inserir o 

“pioneiro” em um enredo nacional, o que implicava um diálogo com o tema do “abandono da 

fronteira”. Dessa forma, o “pioneiro” era tratado como quem trabalhava e se sacrificava em 

prol do engrandecimento da “Pátria”, escrita com “P” maiúsculo, como na poesia anterior, 

como símbolo de civismo. Ao longo dos anos, porém, o “pioneiro” passou a ser inserido 

como o construtor do “progresso” mais nos enredos local e regional, enquanto as questões de 

ordem nacional ficaram mais em segundo plano. Possivelmente, isso possui relação com a 

diminuição dos ideais do país de conquista do “interior” muito fortes no Estado Novo, com o 

projeto “Marcha para o Oeste”,233 e na ditadura militar,234 com as políticas de “integração 

nacional”. Na medida em que aquilo que restou desses projetos foi dando espaço para outros 

                                                
232 POLLAK. op. cit. pp. 4-8. 
233 CHAUÍ. op. cit. pp. 68-69; FREITAG. op. cit. (2001). pp. 40-43; LENHARO, Alcir. Sacralização 

da política. Campinas/SP: Papirus; Editora da Unicamp, 1986. p. 56. 
234 Segundo Chauí, durante o regime militar outros projetos, como o do “Brasil Grande” ou “Brasil 

Potência 2000”, tinham como linhas gerais a defesa da “integração”, “segurança” e 
“desenvolvimento” nacionais. In: CHAUÍ. op. cit. pp. 40-41.  
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ideais, o “pioneirismo” deixava de ser inserido em um enredo nacional, para se tornar um 

marco de memória local e regional.235  

 Na década de 1950, criava-se também a noção de que o empreendimento 

“colonizatório” era algo coberto de êxito e que tais características positivas seriam levadas 

pelos diretores e funcionários da Maripá à administração da prefeitura – após a constituição 

do município – e assim se reproduziria, no âmbito do governo municipal, a “fórmula de 

sucesso” utilizada pela Maripá. De qualquer forma, nesse processo pode ser verificado o 

aumento das forças sociais que saíram vencedoras nas décadas de 1940 e 1950. 

 A permanência desses enredos no espaço público, mesmo quando o grupo ligado àquela 

empresa deixava de ser a força política mais importante no lugar, não se configurava, porém, 

uma mera repetição daquilo que já havia se difundido nessa sociedade. Na medida em que 

essa agremiação política se tranformou, a partir da década de 1960, houve uma mobilização 

para que tais memórias se mantivessem presentes no espaço público. O falecimento de Willy 

Barth e sua transformação em “mito político”, como denominou Schmidt236 tornaram-se um 

argumento para se reverenciar esse passado, enquanto a cidade se transformava e os “tempos 

pioneiros” ficavam para trás. Assim, a continuidade dessas versões na esfera pública 

representava o sucesso desses sujeitos também em manter suas memórias presentes na cidade 

e, com isso, sua visibilidade e poder em Toledo. 

 

 

IV 

 

 Ao longo de nossa pesquisa, constatamos que essas memórias não se tornaram 

hegemônicas apenas na esfera pública de Toledo, mas extrapolaram esse espaço e 

conquistaram outros. Entre eles, a historiografia acadêmica regional, em que percebemos 

tendências em assumir a “colonização” como grande marco histórico do oeste do Paraná.  

                                                
235 Importante sublinhar que a “colonização” de Toledo se processou após o Estado Novo, porém, 

como constatamos, muitos dos ideais da “Marcha para o Oeste” compunham os enredos e 
memórias que eram instituídas pela Maripá. Entendemos que isso ocorria porque tais ideais ainda 
permaneceram na cena nacional nos períodos seguintes e não se desfizeram imediatamente ao fim 
da ditadura de Vargas. Como observamos através da obra de Lenharo, mesmo Cassiano Ricardo, 
um dos principais ideólogos da “Marcha para o Oeste”, seguiu com seus estudos após o regime e 
efetuou publicação ainda em 1956, mais de uma década após o fim do Estado Novo. In: 
LENHARO. op. cit. p. 61. (Nota de rodapé).  

236 SCHMIDT. op. cit. pp. 94-108. 
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 No interior dessas tendências de estudos, diversos foram os trabalhos que tomaram a 

“colonização” da Maripá como modelo de eficiência e de processo praticamente isento de 

conflitos.  

 Não é possível realizar aqui uma síntese de todos, mas gostaríamos de ressaltar, no 

entanto, um dos mais recentes trabalhos sobre o assunto, escrito em diálogo com as memórias 

públicas da “colonização”: Os eurobrasileiros e o espaço colonial: migrações no oeste do 

Paraná,237 publicado em 2002, por Valdir Gregory,238 é uma versão de sua tese de 

doutorado.239 Vale frisar que o livro, ao contrário da maior parte das obras de historiografia 

acadêmica, teve certa repercussão fora da universidade e chegou a ser comercializado em 

livrarias não especializadas de Marechal Cândido Rondon. 

O livro estuda a problemática dos deslocamentos de descendentes de imigrantes 

europeus, inicialmente residentes dos estados de Santa Cataria e Rio Grande do Sul, para o 

oeste do Paraná, além de contextualizar a formação territorial paranaense, conferindo ênfase 

aos processos de “colonização” desenvolvidos no estado durante o século XX,240e de situar a 

região oeste dentro de políticas migratórias organizadas pelos governos federal e estadual.241 

Articula tais questões com a temática da “repulsão”,242 que existiria no sul do Brasil, onde 

“colonos”, proprietários rurais descendentes de imigrantes europeus, em virtude do aumento 

populacional, não possuiriam mais terras suficientes para o cultivo.243 Dessa maneira, sua 

narrativa toma como eixo os “colonos” e constrói uma trajetória linear desse grupo, cuja 

origem remontaria à vida rural na Europa medieval ou moderna: 

 
Estruturamos o texto de forma tal para que pudéssemos construir o espaço 
colonial num amplo contexto de transformações da história ocidental, porque 
as leituras e a pesquisa nos levaram a perceber que o homem colonial 
continuava a manifestar e cultivar, fortemente, elementos culturais europeus 

                                                
237 GREGORY. op. cit. 
238 Valdir Gregory é professor de História do Paraná no curso de História da Unioeste, Campus de 

Marechal Cândido Rondon, e pesquisador da área de História regional. CONSELHO NACIONAL 
DE PESQUISA. Valdir Gregory. Disponível em: <http://lattes.cnpq.br/4455048724118063.> 
Acesso em: 22 de janeiro de 2004. 

239 MUELLER, Helena Isabel. Prefácio. In: GREGORY. op. cit. p. 6. 
240 GREGORY. op. cit. p. 65 
241 Idem. pp. 64-103. 
242 Idem. pp. 54-63.  
243 Sabemos que essas populações costumavam ter famílias numerosas, assim, ao se casar, cada um 

dos homens recebia uma área de terras para cultivar, onde também constituía sua família. Todavia, 
ao longo de poucas gerações, as áreas reservadas para esse fim se esgotavam, surgindo a 
necessidade de se buscar novas regiões agrícolas. 
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que remontam aos tempos modernos e à medievalidade. Entendemos que a 
colonização, no Brasil, teve desdobramentos calcados sobre diretrizes 
políticas do governo central articuladas com interesses regionais. Desta 
forma, a caracterização do espaço colonial do Sul do Brasil adquiriu uma 
lógica argumentativa para a colonização do Oeste do Paraná e para a análise 
da colônia criada pela MARIPÁ e permitiu finalizar a discussão e a 
argumentação, retornando ao contexto mais amplo da dinâmica colonial e 
das transformações ocorridas com a modernização agrícola das regiões 
coloniais.244 

 

O autor traça um continuum desse grupo, cujas maneiras de viver teriam se 

transformado de forma muito lenta, até o processo de “modernização agrícola” do oeste 

paranaense, ocorrido na década de 1970,245 pautando a análise, portanto, na hipótese de um 

“espaço colonial” existente no sul do Brasil, caracterizado pela adoção de uma agricultura 

familiar, minifundiária, policultora e voltada à subsistência. Assim, tais fatores teriam 

permitido a continuidade de práticas culturais daquele grupo, graças à manutenção de formas 

tradicionais de relação com a terra.   

Nesse enredo, as diversas empresas “colonizadoras” que atuaram no oeste do Paraná 

seriam os que reproduziram ali o “espaço colonial” e criaram condições para que os “colonos” 

migrassem para a região. Nessa perspectiva, Gregory construía um painel que enquadrava a 

região e os “colonos” dentro dos projetos e da atuação dessas empresas: 

 
O Oeste do Paraná, a exemplo do Norte do mesmo estado, teve alguns 
empreendimentos colonizadores bem sucedidos e outros, também, com 
problemas de conflitos de terras e com levantes de posseiros e colonos. As 
empresas foram se estabelecendo na região, que, mais ou menos, 
implantaram uma colonização sistemática e seletiva. Dedicaram-se, 
inicialmente, a atividades extrativas e, depois, atraíram pequenos produtores 
expulsos de regiões agrícolas dos outros dois estados da atual região sul do 
Brasil, onde ocorrera anteriormente a colonização sob o regime da pequena 
propriedade familiar. 
Durante a década de [19]50, se processou uma rápida migração para a 
fronteira colonial do Oeste do Paraná, onde empreendimentos colonizadores 
e de exploração madeireira criaram e dinamizaram uma estrutura colonial, 
um novo espaço colonial. Diversas empresas colonizadoras se esmeraram 
em registrar e divulgar suas intenções e suas atividades desenvolvidas. 
Faziam relatórios e registros, dando destaque à população, aos nomes dos 
moradores e à estrutura de serviços, do comércio e da indústria.246 

 

                                                
244 Idem. p. 250. 
245 Tal observação também foi efetuada pelo Prof. Dr. Rinaldo José Varussa, da Unioeste – Campus de 

Marechal Cândido Rondon, em palestra a que assistimos no começo da década de 2000. 
246 GREGORY. op. cit. p. 94. (Acréscimos nossos). 
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O autor confere a essas empresas o papel de sujeito da reconfiguração regional que viria 

a acontecer a partir da “colonização”, pois teriam organizado espaços, montado estruturas e 

até mesmo “selecionado” “colonos”. Ao tratar de tais processos, porém, não ignora as tensões 

ocorridas no âmbito mais geral de atuação dessas “colonizadoras” na região. Todavia, em seu 

trabalho, Gregory não aborda esses conflitos, optando por fazer um estudo de caso sobre a 

atuação da Maripá. 

Para ele, o marco da história do oeste do Paraná era a “colonização”, elemento chave 

para se compreender a região e, mais do que isso, o processo histórico que caracterizaria a 

sociedade regional e a constituiria uma “identidade”. Nesse aspecto, Gregory incorporava tese 

de Ivo Oss Emer,247 pesquisador que o antecedeu: 

 
Segundo Ivo Oss Emer (1997), a colonização ocorrida fez com que, de 
forma geral, o Oeste do Paraná tivesse uma certa identidade cultural e 
histórica, isto é, a população da região seria muito semelhante na origem e 
na cultura, nos seus interesses e nas suas perspectivas. Mesmo que parcelas 
da população se diferenciassem em alguns aspectos culturais ou de origem, 
eram muito semelhantes em suas perspectivas históricas. A ampla 
colonização do Oeste do Paraná não teria despendido, diretamente, do 
governo, nem a solução de seus mais prementes problemas de produção e 
comercialização da produção, educação e saúde. Ainda de acordo com Emer, 
para resolver problemas de produção e de comercialização de seus produtos, 
construíram estradas, organizaram as primitivas cooperativas dos colonos e 
juntos comercializavam seus produtos e conquistaram mercados 
consumidores. Para resolver outras necessidades por eles consideradas 
fundamentais, como a saúde, a educação e a religião, construíram seus 
hospitais, suas escolas e seus templos.248 

 

Na passagem acima, Gregory enfatiza a atuação dos migrantes sulistas de ascendência 

europeia, então moradores do local durante o período “colonizatório”, em que eles são 

considerados os grandes agentes desse processo histórico. Em tal visão, formariam uma 

grande “comunidade” englobando todo o oeste do Paraná, isenta de relações de classe e 

conflitos, onde todos seriam pequenos produtores rurais. Essa suposta homogeneidade social e 

                                                
247 Ivo Oss Emer ajudou na coordenação do projeto que originou o livro didático Repensando o oeste 

do Paraná, importante referência para o ensino de história na região, publicado na década 1980, e 
também efetuou estudos acerca da presença da escola no oeste do Paraná, tema que resultou em sua 
dissertação de mestrado, uma referência importante sobre o assunto, em termos regionais. A esse 
respeito ver: CALLAI, Dolair Augusta; AVANCINI, Elsa Gonçalves e ZARTH, Paulo Afonso. 
Repensando o oeste do Paraná. Cascavel/PR: Assoeste; Ijuí/RS: FIDENE, 1983. p. 6 e EMER, 
Ivo Oss. Desenvolvimento histórico do oeste do Paraná e a construção da escola. Rio de 
Janeiro: FGV, 1991. (Dissertação de Mestrado em Educação). 

248 GREGORY. op. cit. p. 103. 
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cultural, aliada ao processo histórico hipoteticamente vivido em comum, teria sido 

responsável pela criação de uma “identidade” regional.  

Assim, emerge um modelo de “cidadão do oeste do Paraná”, caracterizado pelo espírito 

“empreendedor” e de “livre-iniciativa”, que teria resultado na criação pelos próprios 

“colonos” de uma infraestrutura própria, a despeito do “abandono” do Estado. Frisamos que 

esses são valores amplamente cultivados no capitalismo liberal e que eram assumidos pelos 

autores como elementos primordiais da “identidade” da região.  

Por outro lado, na análise de Gregory, a atuação dos “colonos” acaba sendo obscurecida 

pela atuação da Maripá, porque na perspectiva do autor toda a “obra” realizada pelos 

“colonos” somente fora possibilitada pela infraestrutura montada pela “colonizadora”. Assim, 

ele coloca em foco os detalhes do que seria seu plano de “colonização”, bem como os ideais 

de que se serviu o projeto: 

 
A análise da colonização empreendida por uma empresa madeireira e 
colonizadora permitiu um recorte espacial e temporal mais restrito, um 
mergulho mais profundo no planejamento, na estruturação, na atuação e no 
controle seletivo da Colonizadora Madeireira Rio Paraná Ltda – MARIPÁ, 
nas ações de exploração madeireira e de colonização. O espaço da colônia 
foi projetado e estruturado para a exploração colonial e para a colonização, 
ou seja, o Plano de Colonização estabeleceu uma malha viária, uma divisão 
das terras em lotes coloniais e lotes urbanos e propôs a implantação de uma 
rede de pequenos núcleos populacionais, que vieram a se tornar futuras sedes 
municipais, ou futuros distritos e vilas e descobrimos que a empresa 
diversificou suas atividades e suas opções econômicas, assistenciais e 
sociais, criando novas empresas, buscando a participação dos sócio-
acionistas, dos empregados, dos colonos, contribuindo para a estruturação de 
atividades religiosas, educacionais, sociais. A colônia da MARIPÁ foi 
implantada com colonos selecionados a partir de um discurso e de uma 
prática calcados em conceitos e pré-conceitos de origem, de colonos do sul 
do Brasil e de valores coloniais calcados na etnicidade e no espírito 
colonial.249   

Para realizar seu estudo, o autor tomou como fonte documentos da Maripá, obras 

memorialísticas – como as escritas em Toledo na década de 1980 e o livro de Niederauer – 

além de entrevistas de “pioneiros”250 e, a partir desses materiais, incorporou diversos 

elementos presentes nas memórias públicas de Toledo, sobre a atuação da “colonizadora”. 

Dessa maneira, auxiliou a realimentar uma memória da “eficiência” e da “racionalidade” do 

projeto da empresa, além de reforçar a visão de que ela atuou dentro da perspectiva de primar 

pelo “bem comum”, ao passo que teriam ficado em segundo plano seus interesses comerciais. 

Em sua perspectiva, a Maripá teria atuado com excelência no sentido de reproduzir, no oeste 
                                                
249 Idem. p. 249. 
250 Idem. p. 17. 



 

 

192

paranaense, as condições para a construção de um novo “espaço colonial” e era essa memória 

triunfante da empresa que o autor continuava a alimentar, na década de 2000. 

Entretano, segundo Gregory, o “espaço colonial” sofreria alterações com o advento da 

“modernização agrícola”, pois, nesse momento, os valores comunitários e a vida “colonial” 

teriam entrado em crise, devido às mudanças que tal processo acarretou nas maneiras de viver 

dos “colonos”: 

 
Enfim, o espaço colonial absorvido por uma crise interna e, não tendo mais 
para onde se expandir, se viu envolvido pelo “cerco modernizante”, ou seja, 
a sociedade colonial e o homem colonial eurobrasileiro foram atingidos por 
forças de transformação, cujas raízes estão na sociedade européia do século 
XIX e cuja dinâmica atingiram as entranhas do espaço colonial.251 

 

O autor entende as transformações culturais como decorrentes de mudanças 

econômicas, nas formas como se operava a produção agrícola e, assim, compreende que tais 

transformações seriam decorrentes de elementos externos e alheios aos agricultores, os quais 

teriam fragmentado o “espaço colonial” do oeste do Paraná no interior do mundo “moderno”, 

pouco tempo após ter sido conquistado. Aos “colonos”, por sua vez, restaria apenas responder 

a tais pressões operadas no campo econômico. 

Notamos, no trabalho de Gregory, algo semelhante ao apontado por Astor Antônio 

Diehl acerca da historiografia contemporânea que analisa a “modernidade”, pois, para este 

autor, na historiografia houve um desencanto com a “modernidade” e muitos historiadores 

direcionaram seus estudos para o período pré-moderno, o que resultou na construção de 

visões romantizadas dessas sociedades.252 Percebemos algo semelhante em Os 

eurobrasileiros e o espaço colonial, uma vez que, para seu autor, os “colonos” teriam suas 

origens na Europa pré-moderna, sendo a “modernização agrícola” o marco avassalador da 

“modernidade” que atingiu o “espaço colonial”. O desencanto do autor para com o avanço da 

“modernidade” sobre essa sociedade, com o “êxodo rural” decorrente da “mecanização 

agrícola”, parece tê-lo incentivado a acenar com certo saudosismo para aquilo que teria 

havido “antes”, ou seja, um período de existência do “espaço colonial”.  

                                                
251 Idem. p. 249. 
252 DIEHL, Astor Antônio. Cultura historiográfica: memória, identidade e imagem. Bauru/SP: 

Edusc, 2002. pp. 35-39. Não concordamos, todavia, com a generalização que o autor efetuou, de 
suas considerações, para toda a historiografia contemporânea. 
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Os vínculos com o ideal de sociedade “colonial”, no caso de Gregory – na condição de 

filho de “colonos”253 descendentes de alemães que viviam no Rio Grande do Sul – podem ter 

contribuído para que ele caracterizasse o processo histórico regional a partir da “colonização”. 

Em sua perspectiva, tal processo, projetado por empresas “colonizadoras” privadas, teriam 

feito emergir novas “comunidades” agrícolas que, marcadas pretensamente pela união e pelo 

trabalho coletivo, compreenderiam uma experiência ao mesmo tempo bela e fugaz, porque 

isenta de conflitos, mas dissipada em poucas décadas pela “modernização agrícola”. 

 Entretanto, isso não significou que o autor lançasse sobre a “colonização” um olhar 

isento de criticidade. Como bem notamos, Gregory trabalha com a noção de que a Maripá 

teria feito uma “seleção” dos “colonos” e destaca o caráter excludente dessa seleção. Também 

aponta algo semelhante na cultura dos “eurobrasileiros”, cujo preconceito com outros grupos 

foi evidenciado pelo autor.254 Todavia, tal crítica foi apresentada de forma muito branda, 

enquanto o autor evitou aprofundar-se nesses temas. Isso lhe rendeu diversas críticas de 

outros historiadores acadêmicos, principalmente docentes da Unioeste, que publicaram 

trabalhos posteriores ao seu livro.255  

 De qualquer forma, notamos como o autor produziu seu trabalho com foco na 

“eficiência” da Maripá, mas, por outro lado, também conferiu atenção às questões de ordem 

étnico-cultural. Nesse quesito, percebemos que o autor analisava o tema à luz das 

preocupações com as “identidades culturais” e a “imigração europeia”, grande marco da 

historiografia do sul do Brasil.256  

                                                
253 GREGORY. op. cit. s/p. (dedicatória).  
254 Idem. p. 157. 
255 A esse respeito ver: LAVERDI, Robson. Tempos diversos, vidas entrelaçadas: trajetórias 

itinerantes de trabalhadores na paisagem social do extremo oeste paranaense (1970-2000). Curitiba: 
Aos quatro ventos, 2005. p. 103 e RIBEIRO, Sarah Iurkiv Gomes Tibes. Um passe de mágica: 
breve ensaio sobre a construção da inexistência de índios no oeste paranaense. Tempo da Ciência. 
Toledo/PR, Unioeste, v. 8, n.º 15, pp. 59-68, jan./jun. 2001. p. 62. 

256 Por outro lado, notamos que Gregory incorpora alguns elementos da “europeidade”, movimento 
cultural que se disseminou principalmente na década de 1990 e que passou a substituir o 
“tradicionalismo gaúcho”, como forma de representar a região sul perante o restante do país. Tal 
movimento esteve ligado à expansão do turismo, principalmente de inverno ou de eventos, como a 
Oktoberfest, e a emigração de brasileiros para a Europa, muitas vezes através do recurso de 
reivindicar a “dupla cidadania”. Esse movimento afirma, então, uma identidade cultural 
homogênea, para o sul do Brasil, calcada na imigração europeia e na noção de que sua população 
seria composta apenas por descendentes de europeus, que teriam mantido “viva” a cultura de seus 
ancestrais, ao longo do tempo. Assim, apresenta-se uma série de “tradições inventadas” em 
períodos recentes como algo que viria de longa data e estivesse enraizado na cultura dos moradores 
do Brasil meridional. Sobre as noções de “tradicionalismo gaúcho” e “tradição inventada” ver, 
respectivamente: OLIVEN, Ruben Georg. A parte e o todo: identidade cultural no Brasil-nação. 
Petrópolis/RJ: Vozes, 2006; HOBSBAWN, Eric. Introdução: A invenção das tradições. In: 
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Como resultado, verificamos que Gregory, assim como os estudos que efetuam o elogio 

à “colonização”, acabou também por sedimentar a noção de que o pretenso “sucesso” do 

“processo colonizatório” seria resultado da atuação dos grupos de migrantes sulistas com 

ascendência europeia, detentores de capitais (mesmo que, em alguns momentos, suas posses 

se resumissem a uma pequena propriedade rural) e, por isso, os grandes artífices das benesses 

que a “colonização” teria trazido à região.  

Nesses enredos, por conta de sua opção em privilegiar aqueles que possuíam 

ascendência europeia e detinham capitais, ficam ainda mais obscurecidas as presenças dos 

trabalhadores rurais não-proprietários e de todos aqueles que pertenciam a outros grupos 

étnicos, os quais fizeram parte daquele momento histórico como executores das tarefas mais 

árduas. Isso não significa que o autor não os citou, mas que intensificou o movimento 

realizado pela literatura memorialística de Toledo que coloca tais personagens em uma 

posição secundária. Mais do que isso, Gregory deu um passo adiante, ao destacar a 

diversidade não para valorizá-la, como fazia Niederauer, mas para indicar como os grupos de 

não-eurobrasileiros seriam minoria nessa sociedade. Para tanto, observamos, ampara-se em 

estatísticas produzidas a partir de 1955, após o auge da comercialização de terras, quando a 

presença dos sulistas proprietários já teria se tornado mais efetiva no lugar.257 Constatamos, 

então, que a historiografia acadêmica, nesse caso, acabava por tornar essa história ainda mais 

monolítica. 

Todavia, antes da emergência da “colonização”, como “o” grande marco da 

historiografia regional do oeste do Paraná, havia outro processo histórico a partir do qual a 

história acadêmica explicava a região: as obrages, cujas memórias públicas de Toledo 

acabaram por cristalizar tais empreendimentos como parte do período da “pré-colonização” 

ou como “invasão estrangeira”, tornando-as mero contexto prévio ao empreendimento 

“colonizatório”.  

Um expoente da emergência daquele tema na historiografia regional foi a publicação de 

Obrageros, mensus e colonos: História do oeste paranaense,258 publicado em 1982, por Ruy 

Christovam Wachowicz, que foi um conhecido professor do curso de História da UFPR 

(Universidade Federal do Paraná), pesquisador da área de História do Paraná e ajudou a 

                                                                                                                                                   
HOBSBAWN, Eric e RANGER, Terence. (orgs.). A invenção das tradições. São Paulo: Paz e 
Terra, 2008. pp. 9-23. 

257 GREGORY. op. cit. pp. 152-176. 
258 WACHOWICZ. op. cit. 
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formar uma geração de profissionais da área de história regional, junto com Altiva Pilatti 

Balhana e Cecília Maria Westphalen. 

 Ao estudar a região, Wachowicz não deixa de abordar a “colonização”, conferindo 

destaque à atuação da Maripá, reafirmando certas memórias como aquelas que tratavam as 

ações dessa empresa a partir de elementos como a “racionalidade” e o planejamento259 e 

dialogando com tais versões através das fontes que levantou em seu trabalho de campo e 

entrevistas com pessoas de Toledo.260 Entretanto, reelaborou essas versões, a fim de buscar 

uma reflexão crítica, no caso, centrada na questão étnico-cultural. Sendo assim, o autor 

trabalhou tais assuntos em momentos como a mudança ocorrida na direção local da empresa, 

segundo ele, como decorrente de conflitos entre os sócios descendentes de italianos e aqueles 

descendentes de alemães; ou mesmo no que seria o processo de “seleção” dos “colonos”, 

cujos critérios teriam excluído outros sujeitos, como os próprios agricultores paranaenses, 

caboclos e descendentes de eslavos, que naquele período avançavam pelo interior rumo ao 

oeste,261 além dos “nortistas” presentes no norte do estado.  

Entretanto, na obra de Wachowicz, a “colonização” ocupa uma posição secundária, 

apesar de ser entendida como um momento de ruptura e de profundas transformações na 

região,262 pois o alvo primordial do autor é a primeira metade do século XX, principalmente a 

presença das obrages e do movimento tenentista no lugar.263 Nesse aspecto, compreendia, 

inclusive, que a exploração da erva-mate – como parte de um quadro de “abandono” e 

“desnacionalização” da região, quando então imperava a violência e a exploração extrema dos 

trabalhadores “paraguaios”264 – era o elemento que caracterizava o oeste paranaense como 

região.  

Como destaca em seu texto, ao iniciar a pesquisa, ficou receoso de trabalhar a região de 

forma isolada e descontextualizada, pois em sua vertente teórica, tributária de Brasil Pinheiro 

Machado,265 o estado do Paraná era entendido como uma região dentro do país. A história 

                                                
259 Idem. pp. 172-173. 
260 Idem. pp. 162-180. 
261 Idem. pp. 173-175. 
262 Idem. p. 165. 
263 Idem. pp. 13-127. 
264 Idem. pp. 46-52. 
265 De acordo com Szesz, na década de 1930, Brasil Pinheiro Machado seguia a teoria weberiana e 

entendia o Paraná a partir de uma matriz culturalista. Nas concepções de Machado, a formação 
territorial do estado seria o elemento definidor desse lugar, em que as diferentes “colonizações” 
teriam desempenhado papel preponderante. Entretanto, ele destacava a necessidade de se observar 
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regional, para Wachowicz, era equivalente à história do Paraná.266 Tal problema, no entanto, 

teria sido solucionado pela presença das obrages no oeste paranaense: 

 
Mas, logo no iníco da fase de levantamento e arrolamento das fontes, foi 
encontrado o elemento histórico unificador dessa região em estudo. Trata se 
[sic] de um sistema de exploração e predação das riquezas naturais, que foi 
implantado na região, desde as últimas décadas do século passado [XIX] até, 
aproximadamente, a década de cinquenta no século atual [XX]. É o sistema 
das obrages.267   

 

 Embora o autor tenha considerado a “colonização” como um marco significativo da 

história do oeste do Paraná, o passado comum da região seria o “tempo” das obrages. 

Wachowicz considerou a exploração da erva-mate como o grande momento do oeste 

paranaense e seu elemento caracterizador, ao contrapor tal marco com as memórias públicas 

da região que já nesse período sinalizavam para a “colonização”. 

Isso não significa, entretanto, que sua análise seja “neutra” ou que ele separe com maior 

clareza história e memória. Wachowicz utiliza como fontes históricas a imprensa curitibana e 

os livros de viajantes que passaram pela região na primeira metade do século XX. A temática 

do “abandono” do oeste do Paraná, bem como a vitimização dos trabalhadores das obrages 

eram recorrentes nesses materiais e foram incorporados pelo autor. Por outro lado, 

Obrageros, mesus e colonos foi originada do “Subprojeto de História da Área de Itaipu”,268 

de 1979, nascido do convênio entre a Itaipu Binacional e o IPHAN (Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional).269 Talvez por isso, seu recorte temporal termina na década de 

1950. Mais do que ser uma prática usual na historiografia daquele período, que tinha como 

premissa estudar somente temas que possuíssem um recuo temporal de algumas décadas, tal 

                                                                                                                                                   
o desenvolvimento paranaense dentro do âmbito nacional. Szesz, por sua vez, frisa que o autor foi a 
base dos trabalhos de história regional da UFPR, a partir da década de 1960, e influenciou 
historiadores como Cecília Maria Westphalen e Altiva Pilhatti Balhana, nesse período. In: SZESZ, 
Christiane Marques. O conceito de região: discursos e representações do Paraná. In: Cultura e 
cidadania. Curitiba: ANPUH/PR, vol. 1, p. 293-322, 1996. pp. 310-314.  

266 WACHOWICZ. op. cit. p. 9. 
267 Idem. p. 11. (Acréscimos nossos). 
268 Sabemos também que desse projeto resultou ainda o livro de Cecília Maria Westphalen, História 

documental do Paraná, uma coletânea de documentos históricos. In: WESTPHALEN, Cecília 
Maria. História documental do Paraná: primórdios da colonização moderna da Região de Itaipu. 
Curitiba: SBPH-Pr, 1987. 

269 WACHOWICZ. op. cit. p. 7. 
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recurso serviu como maneira de não entrar em assuntos mais recentes, que envolvessem o 

regime militar270 em que a Itaipu era uma das obras mais significativas.271  

Conforme aponta Anadir Fochezzatto, durante a construção da usina, houve diversos 

movimentos apoiados pelas igrejas católicas e luterana, bem como conflitos em torno das 

desapropriações, uma vez que muitos dos atingidos pelo empreendimento, em sua maioria 

pequenos produtores rurais, achavam injusto o valor pago por suas propriedades e 

reivindicavam o reassentamento assistido dos desapropriados. Nesse momento, as temáticas 

ligadas ao “desbravamento” e ao “sofrimento” presentes nas memórias da “colonização” eram 

evocadas como forma de legitimar as demandas dos desapropriados.272 Justamente por isso, 

não seria interessante conferir ênfase em tal processo, em um livro de certa forma patrocinado 

pelo regime militar.273 Além disso, o próprio processo “colonizatório” era visto por 

Wachowicz com desconfiança,274 porque excluíu os agricultores paranaenses, em favor dos 

gaúchos e porque o autor o entendia como um desdobramento das políticas do Estado Novo, 

que criou o Território Federal do Iguaçu,275 prejudicando os interesses dos grupos dominantes 

paranaenses.  

Embora Wachowicz tenha deixado seguidores de sua obra – principalmente José 

Augusto Colodel, que se dedica à historiografia regional mesmo sem pertencer ao meio 
                                                
270 Como aponta Myskiw, a opção de Westphalen em publicar uma coletânia de documentos e a de 

Wachowicz, de evitar discussões de temas que pudessem remeter à população desapropriada, seria 
devido ao contexto repressivo do regime militar. Todavia, entendemos que a própria participação 
no projeto de pesquisa que acompanhava a obra de construção da usina revelava uma tomada de 
posição dos autores com relação a isso. In: MYSKIW, Antonio Marcos. A fronteira como destino 
de viagem: a Colônia Militar de Foz do Iguaçu (1888/1907). Niterói/RJ: UFF, 2009. (Tese de 
Doutorado em História Social). p. 21. 

271 A esse respeito ver: LIMA, Ivone Teresinha Carletto de. Itaipu: as faces de um mega projeto de 
desenvolvimento (1930-1984). Marechal Cândido Rondon/PR: Germânica, 2006. 

272 Sobre o movimento dos atingidos pela construção de Itaipu e os valores pagos pelas terras ver: 
FOCHEZATTO, Anadir. Um estudo das experiências cotidianas coletivas de resistência dos 
expropriados da Itaipu. Marechal Cândido Rondon/PR: Unioeste, 2002. (Trabalho de conclusão 
de curso em História).  

273 O autor também parecia nutrir simpatias pela construção de Itaipu. A esse respeito, encontramos no 
livro didático Repensando o oeste do Paraná um texto de Wachowicz, intitulado “A grande 
construção”, em que o autor destaca a importância da energia elétrica na vida cotidiana e elogia 
Itaipu, como “a maior hidrelétrica do mundo”, edificada para fornecer eletricidade às grandes 
cidades e “promover o desenvolvimento”, além de apontar ainda que a usina colaboraria com o 
turismo na região. A bem da verdade, o autor apresenta alguns conflitos decorrentes das 
desapropriações, todavia os justifica, ao afirmar que “Toda grande obra exige também grandes 
sacrifícios”. In: WACHOWICZ, Ruy Christovam. A grande construção. In: CALLAI et. al. op. cit. 
(1983). pp. 151-152. 

274 WACHOWICZ. op. cit. (1982). p. 146. 
275 Idem. p. 173-174 . 
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acadêmico276 – tanto que, em trabalhos mais recentes podem ser percebidos traços dela, é 

inegável que ocorreu uma mudança no foco dessa historiografia, pois sua obra confronta as 

memórias da “colonização”277 e estabelece como grande momento regional o período das 

obrages, na condição de processo histórico menos ligado às memórias públicas da região e 

mais relacionado às versões produzidas pela imprensa curitibana e pelos viajantes que 

passaram pelo local durante a primeira metade do século XX. A obra de Gregory assinala, no 

entanto, outro momento da historiografia acadêmica, em que já se encontrava consolidado um 

movimento que tornou a “colonização” o grande marco da historiografia regional do oeste 

paranaense, cujas memórias transpuseram os limites da esfera pública de Toledo. 

Notamos, então, que tanto Gregory como Wachowicz efetuaram o trabalho 

caracterizado por Durval Muniz de Albuquerque Júnior como “invenção” regional, pois 

ambos, diante da diversidade existente nos processos históricos da região, escolheram 

elementos que seriam representativos da mesma a fim de efetuar um trabalho de 

homogeneização,278 que acabou por inventá-la. O elemento articulador das experiências 

históricas do oeste do Paraná, no olhar de Wachowicz, eram as obrages, muito embora não 

deixasse de considerar a importância da “colonização”. Para Gregory, diferentemente, o 

grande elemento que caracterizava a região seria este processo – em especial o promovido 

pela Maripá – do qual as “migrações” de “eurobrasileiros” teriam sido parte, em detrimento 

das obrages. 

Além disso, percebemos como essa historiografia acadêmica dispensava cuidados à 

dimensão espacial regional, diferentemente das obras memorialísticas de Toledo que, como 

vimos, possuiam como foco o município mesmo quando tratavam da região. Poderíamos 

afirmar que a historiografia acadêmica, no interior do campo de disputas pelo passado, 

exerceu a função de generalizar a “colonização” como experiência que caracterizaria um 

espaço mais abrangente que o município de Toledo. 

No entanto, esse aspecto regional não faz parte apenas dos conteúdos de obras como a 

de Gregory, mas também dos próprios processos de produção delas. De fato, seu livro é 

significativo desse aspecto, uma vez que o autor o publicou através da editora da Unioeste, 

                                                
276 A esse respeito ver: COLODEL, José Augusto. Obrages e companhias colonizadoras: Santa 

Helena na História do oeste paranaense até 1960. Santa Helena/PR: Prefeitura Municipal, 1988; 
COLODEL, José Augusto. Matelândia: História & contexto. Matelândia, Prefeitura Municipal; 
Cascavel/PR: Assoeste, 1992. 

277 WACHOWICZ. op. cit. (1982). p. 11. 
278 ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz. A invenção do nordeste e outras artes. São Paulo: 

Cortez, 2006. p. 26. 
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uma universidade multicampi que atua regionalmente e a obra também se tornou um 

instrumento de ensino nessa instituição, articulando-se com uma área clássica dentro da 

história, a história regional, que coloca em contato profissionais desse campo do país todo. 

Dessa maneira, notamos que a historiografia acadêmica assumiu um potencial muito 

grande na hegemonização de tais memórias, já que trabalhou tais versões e lhes conferiu o 

caráter “científico” da historiografia e, consequentemente, deu-lhes uma maior credibilidade 

frente a outros olhares sobre o passado, principalmente nos meios universitários. Por outro 

lado, o curso superior de História forma profissionais que podem atuar na multiplicação de 

pesquisas na área e municia os futuros professores da educação básica com tais 

conhecimentos. Assim, torna-se um espaço de potencial difusão dessas memórias.  

 Ao longo de todo esse processo, notamos que as versões da “colonização” adquiriram 

inegavelmente o status de “a” “História” da região, na medida em que se substituiu o oeste 

das obrages, de Wachowicz, pelo da(s) “colonização(ões)”. Mais do que isso, a história 

(acadêmica) regional – incluindo o trabalho do historiador curitibano – tornou a 

“colonização” efetuada pela Maripá como algo relevante não apenas para Toledo e os 

municípios que surgiram no território da antiga Fazenda Britânia, mas para todo o oeste 

paranaense, projetando tal empreendimento, a partir de suas versões cristalizadas, como 

elemento significativo e como um marco divisor do tempo regional. Dessa maneira, se há uma 

frustração nos projetos do “bloco de poder” local em tornar Toledo o centro da dinâmica 

regional nos campos político e econômico, em termos de memórias e História houve um 

grande sucesso, obtido graças ao trabalho de historiadores acadêmicos.279 

Nesse aspecto, percebemos que a historiografia acadêmica não se configura um lugar 

naturalmente separado do campo das memórias públicas, como já afirmamos na 

“Apresentação” deste trabalho. No caso estudado, notamos como tais memórias adentraram 

no espaço acadêmico e auxiliaram a construir um marco histórico e a firmar toda uma linha de 

estudos, o que não significou, porém, que houve inércia, por parte dos historiadores que 

seguiram tal perspectiva. Como vimos, Gregory, preocupado com as questões identitárias e 

                                                
279 Porém, não pretendemos afirmar que toda a historiografia acadêmica atuou no sentido de colaborar 

para a cristalização dessas memórias. Constatamos diversos trabalhos, já citados ao longo desta 
tese, em que a “colonização” foi tomada de maneira crítica. Em outra direção, notamos um 
movimento hegemônico no programa de pós-graduação da Unioeste, que colocou em questão os 
marcos cristalizados sobre o passado regional, principalmente a “colonização” e a “mecanização 
agrícola”, de maneira a reabri-los à disputa. Nesse processo, outros enredos têm sido 
experimentados e buscou-se relativizar o peso daqueles processos, pois foram procurados outros 
referentes temporais, como aqueles ligados às trajetórias de vida de moradores vindos para as 
cidades da região em períodos mais recentes. 
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com os desdobramentos da imigração europeia no Brasil, reelaborou tais memórias e as 

discutiu à luz de seus referenciais. O que pretendemos afirmar, no entanto, é que a 

historiografia acadêmica configura-se um lugar de “fronteiras”280 entre a história e a memória. 

Algo nesse sentido já era apontado por Carlos Alberto Vesentini, em sua obra A teia do 

Fato,281 na qual ele destaca que não o trabalho do historiador não deveria ser pensado como 

algo completamente antagônico à memória: 

 
Neste sentido, entender a história como uma memória e perceber a 
integração que ocorre de maneira contínua entre a herança recebida e 
projetada até nós e a reflexão a debruçar-se sobre esse passado, constituiu-se 
em questão e pareceu-me relevante para a aproximação do que é tomado tão-
somente por historiografia. Esta poderia deixar ao leitor menos avisado a 
percepção de que o objeto mesmo sobre o qual se debruça – temas, fatos, 
agentes aí colocados – tem existência objetiva independentemente do seu 
engendramento no processo de luta e da força de sua projeção e recuperação, 
como tema, em cada momento específico que o retoma e o refaz. E é esse 
movimento e esse fazer a serem aqui considerados.282  

 

O autor propõe que entendamos a historiografia como parte integrante da memória, pois 

o trabalho do historiador não se constitui algo neutro, alheio às disputas pelo passado, que 

clivam o tecido social. Tanto que, em sua pesquisa, particularmente, observa como a interação 

entre história e memória era tamanha, a ponto da historiografia ter assumido os marcos 

temporais e as interpretações dos vencedores das disputas políticas que resultaram no golpe de 

1930.283 Suas reflexões, portanto, chamam atenção para as complexidades que envolvem as 

relações entre história e memória e, principalmente, para aquelas presentes no trabalho de 

pesquisa do historiador. 

Assim, percebemos que a historiografia acadêmica não é um terreno “neutro”, mas 

participa das disputas pelo passado local e regional, o que não significa que as memórias 

submetem a História, mas que, dependendo dos posicionamentos do historiador, o trabalho 

dele pode se inserir nesse campo como algo diferenciado, ou aliar-se a algumas tendências 

que já se encontram em embate. Justamente por isso, julgamos ser necessário ao historiador 

entender qual campo de disputas é esse que se desenvolve na cidade e região, bem como quais 

os projetos e as memórias que o compõem, a fim de construir obras historiográficas que se 

                                                
280 KHOURY, Yara Aun. Muitas memórias, outras histórias: cultura e o sujeito na história. In: 

FENELON et. al. (orgs.). op. cit. p. 127. 
281 VESENTINI. op. cit. 1997 
282 Idem. pp. 18. 
283 Idem. pp. 18-20. 
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posicionem de maneira a fomentar reflexões mais profundas que aquelas trazidas pelas 

memórias públicas. 

Isso porque, como vimos, tais memórias que exaltavam a obra “colonizadora” foram 

construídas por aqueles que se saíram vitoriosos em tal processo. Como aponta Edgar 

Salvadori de Decca, em O silêncio dos vencidos,284 faz parte da vitória de um determinado 

grupo ou conjunto político e social a construção de uma memória que exalte seus feitos, bem 

como silencie outras forças sociais derrotadas.285 Entretanto, a historiografia acadêmica 

precisa ir mais fundo em suas análises e colocar em questão tais memórias, sob pena de 

referendar os projetos daqueles que se saíram vencedores dos embates de um determinado 

período.286  

Percebemos algo semelhante nas memórias da “colonização”, pois tais versões não se 

tornaram hegemônicas apenas no espaço público de Toledo, mas conseguiram se firmar 

inclusive no interior de algumas tendências da historiografia acadêmica do oeste do Paraná. 

Entretanto, entendemos que tal movimento evidenciou outro êxito dos vencedores, 

principalmente daquele grupo formado em torno da segunda gestão da “colonizadora” 

Maripá, que conseguiu fazer com que tais memórias extrapolassem a dimensão local e 

ganhassem caução de outras instâncias situadas fora da cidade, como a historiografia 

acadêmica. 

 

 

V 

 

Notamos que, historicamente, tal grupo atuou no sentido de manter presente no espaço 

público memórias contruídas durante a década de 1950, quando o processo de “colonização” 

ainda se encontrava em curso. Naquele período tais versões eram produzidas tanto para 

“dentro” da “colônia”, para “motivar” seus moradores a permanecer no local, como para 

“fora”, como forma de propaganda. Contudo, nas duas circunstâncias, seu objetivo era 

dissuadir ou silenciar conflitos, movimento que acabou por “blindar” as recordações daquele 

processo. 

                                                
284 DECCA, Edgar Salvadori de. O silêncio dos vencidos. São Paulo: Brasiliense, 1981. 
285 Idem. pp. 71-75. 
286 Idem. pp. 82-83. 
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Tais memórias acabaram consideradas a “História” da cidade e da região, com seus 

diversos clichês, ou seja, elementos que se tornaram consensuais, entre os quais se destacam o 

caráter “pacífico” do processo “colonizador” e a noção de que a “colonização” é o momento 

principal, senão o próprio passado da cidade e da região, além de apresentar-se o grupo de 

migrantes sulistas proprietários como os grandes sujeitos desse processo, tendo à sua frente 

um rol de “líderes” supostamente visionários e diligentes, como Willy Barth.  

Por outro lado, relegou-se à obscuridade aquilo que testemunhava contra essas versões e 

contra a centralidade da “colonização”, projetada sobre os processos históricos desenvolvidos 

no lugar, entre as décadas de 1940 e 1950. Assim, foram eclipsadas muitas experiências e 

elementos que compuseram tais períodos, como as trajetórias de pessoas que mudaram para a 

região e não se tornaram proprietários rurais, mas permaneceram como trabalhadores 

assalariados ou arrendatários, ou mesmo daquelas que viveram a migração para o Paraná 

como uma estratégia ou mesmo oportunidade para se tornarem donos de terras. Silenciou-se, 

em muitos momentos, sobre as experiências daqueles que mudaram para o território que viria 

a formar o município de Toledo e demarcaram áreas de posses, em locais em litígio – como os 

“pousos” pertencentes à antiga obrage Nuñes y Gibaja – uma vez que existiram experiências 

múltiplas no acesso à terra, nesse período.  

Também se eclipsou acerca do comércio de terras e o consequente fluxo de 

deslocamentos de produtores rurais que não estavam ligados diretamente a “colonizadora”. 

Mesmo aqueles que adquiriram seus lotes rurais diretamente com a Maripá geralmente não 

permaneceram, em virtude das duras condições de vida dali. Tais movimentos se referiam 

unicamente ao caráter de sujeito histórico desempenhado por essas pessoas que, a partir de 

suas próprias ações, se apropriaram desse espaço e utilizaram-no de acordo com suas 

pretensões, optando por ficar ali ou não.  

Portanto, paralela às ações da empresa, existia uma realidade muito mais ampla e 

dinâmica, ditada pela própria ação humana e o ato de resumir todo esse processo a um projeto 

“colonizatório” privado foi obra das memórias construídas a partir da Maripá que procurou 

fixar seu empreendimento como sinônimo do passado local (por inteiro).287 Através desse 

movimento, procurou-se evitar a lembrança daquilo que indicasse como o processo efetivo de 

                                                
287 Em seu trabalho, David Lowenthal discute as formas como nos voltamos para o passado e frisa que 

nem a memória nem a História nunca conseguirão efetuar um retrato fiel do passado, ou recuperá-
lo em sua totalidade, pois, embora sejam exercícios distintos de interpretação dos tempos pretéritos, 
ambas sempre os analisam à luz do presente. In: LOWENTHAL, David. Como conhecemos o 
passado. Projeto História. São Paulo, PUC/SP, n.º 17, pp. 63-201, novembro de 1998. pp. 107-
118. 
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transformações ocorridas na região, entre as décadas de 1940 e 1950, foi muito mais 

abrangente e complexo do que se construiu como memórias da “colonização” empreendida 

pela Maripá, incluindo, inclusive, tensões e conflitos. Alguns desses elementos, que 

apontavam para a existência de diversidade de experiências naqueles processos, se tornariam 

presentes em outras publicações, integrantes da literatura memorialísitica local, como 

veremos no próximo capítulo. 

Entretanto, entre as décadas de 1980 e 2000, consolidaram-se as versões construídas a 

partir da Maripá como mito fundador de Toledo, para o que a obra Toledo no Paraná muito 

contribuiu principalmente pela pretendida neutralidade com que foi vista bem como o aval 

oferecido àquelas memórias por parcela da historiografia acadêmica regional, conferindo-lhes 

o status de “História” de Toledo e do oeste do Paraná e, dessa maneira, solidificando ainda 

mais a noção de que pensar o município e a região em termos históricos requeria 

necessariamete refletir na “colonização” promovida pela Maripá. Como resultado, foi 

fortalecido o movimento que apontamos no capítulo anterior de se cristalizar um momento 

fundante, em detrimento de se compreender a história como algo em processo.  

Dessa forma, essas memórias se fechavam ainda mais, uma vez que a consolidação do 

mito fundador local impingia limites aos espaços de disputas que povoam essas versões. 

Entretanto, isso não significou que todos na cidade aceitaram as interpretações contidas em 

Toledo e sua história e Toledo no Paraná, tampouco que suas versões tenham se tornado 

totalmente consensuais e que não tenham se deparado com outras memórias, mesmo 

contemporaneamente às suas publicações. Na medida em que se consolidava um mito 

fundador em Toledo, assistimos a disputas que se tornavam visíveis na cidade e que serão 

tema do próximo capítulo. 



CAPÍTULO III 

SOBRE “FUNDADORES” E “PIONEIROS” 

DEBATES E DISPUTAS NAS MEMÓRIAS PÚBLICAS DE TOLEDO 

 
 

 Discutir-se-á nesta parte do trabalho os debates e disputas presentes no interior das 

memórias públicas da “colonização” e do “pioneirismo” de Toledo, além daquilo que se 

cristalizou como “mito fundador” local. Para tanto, enfatizamos dois grandes debates que se 

processam no interior da esfera pública local: um deles referente ao “fundador” da cidade, 

pois, como vimos anteriormente, existem dissensos em torno de quem deveria ser lembrado 

em tal posição; e o outro às demandas de pessoas consideradas “pioneiras” de Toledo, que 

reivindicam visibilidade para a própria trajetória – ou de sua família. A partir disso, 

percebemos a emergência de discussões sobre quem deveria ser considerado “pioneiro” que 

foram seguidas de iniciativas para inserir ou enfatizar as trajetórias de determinadas pessoas 

no interior desses enredos. Também percebemos como se sucederam discussões sobre a 

duração do período da “colonização”, tema que permanece em constante disputa. 

 Como veremos melhor adiante, esses debates geralmente se produziram entre sujeitos e 

grupos que integravam ou pelo menos transitavam pelo “bloco de poder”, cujo espaço 

privilegiado para o debate foi a linguagem escrita e cujo tema de interesse foi o passado local. 

Isso não significa que outros grupos e classes sociais não tivessem acesso a essas discussões, 

mas sim que eles não participavam diretamente daquilo que se processava através da escrita.  

 É assim que, neste capítulo, ao tratarmos de “memórias em disputa”,1 o fazemos de 

maneira diversa de Yara Aun Khoury no trecho citado na “Apresentação” desta tese em que 

tal conceito é usado para pensar as disputas pelo passado empreendidas por classes socais 

diferentes. Aqui, utilizamos tal concepção para discutir também e principalmente os embates 

internos ao “bloco de poder” local no que tange às discussões empreendidas em torno das 

memórias do “pioneirismo”. 

 Nesse aspecto, tal “bloco” não constituiu um único grupo organizado e coeso, como 

muitas vezes se supõe acerca do grupo dominante de uma sociedade, pelo contrário, suas 

memórias tampouco são tão monolíticas quanto parecem ou mesmo como sugerem as 

perspectivas críticas nas quais elas são tratadas como “memórias oficiais”. Tal concepção 

                                                
1 KHOURY, Yara Aun. Muitas memórias, outras histórias: cultura e o sujeito na história. In: 

FENELON, Déa Ribeiro; MACIEL, Laura Antunes; ALMEIDA, Paulo Roberto de; KHOURY, Yara 
Aun. (orgs.). Muitas memórias, outras histórias. São Paulo: Olho d’Água, 2004. p. 117. 
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indicaria um planejamento rigoroso dessas memórias e implicaria uma construção de versões 

não-contraditórias sobre o passado.  

 Como vimos, a hegemonia dos grupos sociais privilegiados do lugar – da qual as 

memórias públicas fazem parte – é algo processual, de maneira semelhante ao que destacou 

Raymond Williams,2 e, além disso, porosa, cuja renovação e realimentação são clivadas por 

disputas não somente com outras classes sociais, mas também internamente no “bloco de 

poder” e nas tendências dominantes do processo hegemônico.  

 Nesse aspecto, a própria dinâmica de produção de obras memorialísticas estabelecida na 

vida urbana em Toledo faz parte de um processo de disputas e embates desenvolvidos no 

interior do “bloco de poder” local em torno das memórias da “colonização”. Para captarmos 

esses embates, a leitura de tais livros foi elucidativa, pois percebemos aquilo que Darnton 

apontou sobre a história dos livros: 

 
Os próprios autores são leitores. Lendo e se associando a outros leitores e 
escritores, eles formam noções de gênero e estilo, além de uma idéia geral do 
emprendimento literário, que afetam seus textos, quer estejam escrevendo 
sonetos shakespearianos ou instruções para montar um kit de rádio. Um 
escritor, em seu texto, pode responder a críticas de seu trabalho anterior ou 
antecipar reações que serão provocadas por seu texto. Ele se dirige a leitores 
implícitos e ouve a resposta de resenhistas explícitos.3 

 

 Evidentemente, ele constrói seus argumentos a partir de sua experiência de pesquisa 

com a literatura “proibida” do século XVIII, porém alguns desses elementos também podem 

ser observados na produção memorialística de Toledo através do diálogo travado entre 

diferentes autores cujas discussões sinalizavam para repercussões das obras anteriores, bem 

como as formas de leituras e recepção de tais trabalhos.  

 Em Toledo não existe simplesmente uma ou outra iniciativa isolada de produção de 

livros de memórias, mas uma dinâmica de produção em que os diferentes autores dialogam 

entre si, revisam concepções, instituem memórias diversas e protagonizam acalorados debates 

dos quais emergem as disputas que povoam as memórias e são realizadas entre os diferentes 

grupos que compõem o “boco de poder” local, no interior dos quais os memorialistas 

desempenham a função de refletir sobre o passado da localidade a fim de preparar 

politicamente seu futuro. 

 

                                                
2 WILLIAMS, Raymond. Marxismo e literatura. Rio de Janeiro: Zahar ed. 1979. pp. 115-6. 
3 DARNTON, Robert. O beijo de Lamourette. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. p. 112. 
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I 

 

 Mais recentemente, essas disputas resultaram na publicação de mais uma obra 

memorialística: O alvorecer de Toledo: na colonização do oeste do Paraná (1946-1949), de 

Mareclo Grondin.4 Trabalho este concentrado na primeira gestão local da Maripá, entre 1946 

e 1949, e que, portanto, procura ressaltar as ações desenvolvidas em torno do 

empreendimento “colonizatório” e seus personagens já consagrados nesse gênero, como 

veremos adiante.  

 O autor possui formação acadêmica e atua nas áreas de economia e sociologia, com 

especialidade em estudos sobre a América Latina e em projetos de desenvolvimento, 

conforme a apresentação feita na própria obra. Nascido no Canadá, morou em diversos países 

latino-americanos onde atuou em diferentes universidades e desenvolveu estudos, 

principalmente sobre movimentos indígenas andinos.5 Radicado no Brasil, reside em Toledo, 

onde trabalhou na Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) e, no momento de 

lançamento do livro, atuava na “MV Consultoria”, empresa para a qual realizava pesquisas 

para projetos de desenvolvimento. A obra também destaca que, no momento de lançamento 

do livro, o autor colaborava com diversos organismos internacionais e era poliglota, falante de 

nove idiomas, entre eles línguas indígenas e autóctones da América Latina.6 Devido a seus 

conhecimentos e à sua inserção acadêmica, é apresentado como uma autoridade em termos 

intelectuais, com propriedade “científica” para tratar do tema. Além disso, o livro aponta que 

Grondin fazia parte do Rotary Clube da cidade e era voluntário em entidades assistenciais, 

sugerindo seu vínculo com o município e sua presteza para com a “comunidade”. Por outro 

lado, a obra também indica que ele era filho de “pioneiros” do Canadá, reforçando, dessa 

forma sua relação com o assunto,7 apesar de seu nítido distanciamento, algo considerado 

positivo para várias tendências da academia.  

 O trabalho de Grondin deixa antever a influência dos meios acadêmicos que o diferencia 

dos outros livros vistos nos capítulos anteriores, conforme indicam as diversas notas 

encontradas logo na contracapa de professores da Unioeste elogiando a obra.8 Com isso, 

                                                
4 GRONDIN, Marcelo. O alvorecer de Toledo: na colonização do oeste do Paraná (1946-1949). 

Marechal Cândido Rondon/PR: Germânica, 2007. 
5 Idem. s/p. (Orelhas). 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
8 Idem. Contracapa. 
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procura-se situar O alvorecer de Toledo na academia, o que pode ser observado pela opção 

de produzi-lo na Editora Germânica, de Marechal Cândido Rondon, pois tal empresa costuma 

publicar obras acadêmicas. O lançamento também ocorreu no campus de Toledo da Unioeste, 

em 2007, e contou com a participação de professores da universidade citados na contracapa. 

Também foram convidados de honra os “pioneiros” do primeiro quadriênio de atuação da 

Maripá, quando foi oferecido um coquetel aos presentes.9 O evento, portanto, constituiu-se 

em um ritual voltado para marcar presença na cidade e dar visibilidade ao trabalho de 

Grondin, para o qual também contribuiu nota veiculada previamente na imprensa local.10 

 Tal evento ocorreu por iniciativa do autor e contou com o patrocínio do Grupo 

Barigüi,11 do Ministério da Cultura – através da “Lei de Incentivo a Cultura” –, além de ter 

recebido o apoio de “Quixote – Art & Eventos”,12 editora de um jornal de cultura na capital 

paranaense.13 Para informações e pedidos, é indicada a MV – Consultoria, que também é 

apresentada como promotora,14 demarcando ainda mais a independência com relação ao poder 

público municipal.  

 Entretanto, a produção do livro não foi iniciativa autossuficiente do autor, pois Moema 

L. Viezzer, professora do curso de Ciências Sociais da Unioeste, conhecida nacionalmente por 

seus estudos de gênero, foi citada como coordenadora editorial e organizadora da obra,15 além 

de ser apresentada como esposa do autor,16 um dado significativo se lembrarmos o fato de que 

ela é filha de Ernesto Viezzer e Gentila Ruaro Viezzer, “pioneiros” que para ali mudaram 

ainda em 1946. Como o sobrenome de sua mãe indica, a família possui parentesco com 

Alfredo Paschoal Ruaro, primeiro diretor local da Maripá.  

 Como veremos adiante, o livro de Grondin atende às demandas de certos grupos de 

“pioneiros”, sendo, por isso, “porta-voz” daqueles que eram ligados à primeira gestão local da 

                                                
9 Comparecemos a essa solenidade, razão pela qual foram utilizadas nossas memórias como fonte. 
10 COLONIZAÇÃO DO oeste: obra será lançada hoje. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 23, n. 6247, 

p. 3, 29 de março de 2007. Cidade. 
11 Trata-se de empresa que atuava no ramo de vendas, consertos, seguros e financiamentos de veículos 

automotivos no sul do Brasil. Disponível em: <http://www.grupobarigui.com.br/>. Acesso em: 9 de 
março de 2012. 

12 GRONDIN. op. cit. Contracapa. 
13 Tivemos a oportunidade de manusear alguns exemplares quando foram distribuídos no lançamento 

do livro. 
14 Idem. p. 4. 
15 Idem. s/p. (verso da segunda folha de rosto). 
16 Idem. s/p. (dedicatória). 
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Maripá e procura, principalmente, lembrar seus personagens como construtores de Toledo, 

elementos que indicam como o autor produziu sua obra dentro de uma relação estabelecida 

com grupos que integram o campo de disputas pelo passado da cidade e da região.  

 O alvorecer de Toledo é uma obra situada entre a literatura memorialística local e o 

tom acadêmico, o que sugere que Grondin tentou levar as disputas pelo passado local para o 

ambiente acadêmico. 

 Para construir esse trabalho, ele fez uso de diferentes fontes: como documentos das 

empresas “colonizadoras” e outros de ordem pessoal (como cartas), fotografias, obras 

memorialísticas (não somente publicadas, mas também manuscritas), jornais, dentre outros. 

Além de uma extensa bibliografia, Grondin trabalhou ainda com entrevistas orais, muitas 

delas produzidas por ele mesmo, outras obtidas junto ao museu histórico17 e algumas 

publicadas pelo Jornal do Oeste, as quais foram reunidas no livro Toledo 50 anos: cinco 

décadas de Histórias,18 que já abordamos no capítulo anterior. Na narrativa, tais documentos 

são constantemente citados em trechos longos, inclusive, como forma de referenciar e 

comprovar as afirmações do autor. 

 Quanto à estrutura da obra, percebemos que Grondin seguiu a linha inaugurada por Ruy 

Christowam Wachowicz19 e aperfeiçoada por José Augusto Colodel,20 abordando a região em 

uma cronologia mais ampla, desde o século XVI. Assim, opta por temas como o domínio 

espanhol no local nos séculos XVI e XVII;21 a presença das obrages22 a partir do século XIX; 

além do movimento tenentista23 e o projeto “Marcha para o Oeste”, do Estado Novo, no 

                                                
17 Com exceção das fotografias e mapas distribuídos ao longo de todo o livro, esses materiais eram 

listados ao fim da obra. In: Idem. pp. 290-296. 
18 COSTA, Luiz Alberto Martins da. (coord.). Toledo 50 anos: cinco décadas de histórias. Toledo: Sul 

Gráfica, 2002. 
19 WACHOWICZ, Ruy Christowam. Obrageros, mensus e colonos: História do oeste paranaense. 

Curitiba: Ed. Vicentina, 1982. 
20 Colodel ficou conhecido na região após publicar Obrages e companhias colonizadoras: Santa 

Helena na História do oeste paranaense até 1960 e Matelândia: História & contexto. Graduado em 
História pela UFPR, foi orientando de Ruy Christowam Wachowciz e, segundo nos consta, reside 
em Santa Helena. Sobre suas obras, ver: COLODEL, José Augusto. Matelândia: História & 
contexto. Matelândia: Prefeitura Municipal; Cascavel/PR: Assoeste, 1992 e COLODEL, José 
Augusto. Obrages e companhias colonizadoras: Santa Helena na História do oeste paranaense até 
1960. Santa Helena/PR: Prefeitura Municipal, 1988. 

21 GRONDIN. op. cit. pp. 19-30. 
22 Idem. pp. 30-68. 
23 Idem. pp. 75-79. 
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século XX.24 Trabalha ainda, detalhadamente, a parte inicial da “colonização”, com a compra 

da fazenda e as primeiras expedições de trabalhadores a serviço da Maripá.25  

A partir desses temas, o autor constrói um enredo em que a exploração de erva-mate, 

durante a primeira metade do século XX, aparece de maneira negativa. A partir disso, o 

empreendimento “colonizatório” da década de 1940 emerge como uma nova etapa, em que a 

região era conquistada pelo Brasil e colocada na “rota do progresso”. Como personagem 

desencadeador desse processo, aparece Alfredo Paschoal Ruaro, em sua atuação junto às 

“colonizadoras” Maripá e Pinho e Terras e, como veremos adiante, a visão negativa projetada 

sobre as obrages tinha como objetivo ressaltar o empreendimento colonizatório e as ações 

daquele empresário.  

 Todavia, apesar de ser referente a um período tão amplo, Grondin concentrou seus 

estudos na década de 1940, pois os objetivos de O alvorecer de Toledo são evidenciar, no 

conjunto mais amplo daqueles considerados “pioneiros” da cidade, os sujeitos migrados para 

o local antes de 1949. Como foi visto nos capítulos anteriores, esse momento era considerado 

como o mais árduo do empreendimento. Além disso, o autor procura reabilitar a memória de 

Alfredo Paschoal Ruaro na condição de “fundador” de Toledo, bem como torná-lo um ícone 

nas memórias daquele período.  

 Diante disso, escolhemos para a discussão alguns temas centrais na narrativa de Grondin 

acerca do empreendimento “colonizatório” na década de 1940: como a mudança na direção da 

Maripá, abordada por ele no âmbito empresarial e na dinâmica da “colônia”. Acerca disso, ele 

efetua um importante movimento, aqui também enfocado, de desconstrução das memórias 

elogiosas em torno da segunda gestão da “colonizadora” e mesmo de Willy Barth. Outro tema 

pelo qual optamos foi o ponto alto de O alvorecer de Toledo, pois se refere à discussão sobre 

a “fundação” de Toledo e seus “fundadores”. Segundo constatamos, Grondin explicitou uma 

série de embates e tensões que povoaram as memórias públicas da cidade acerca da eleição de 

um “fundador” para Toledo, o que nos deu pistas sobre os conflitos existentes mesmo no 

interior das versões hegemônicas sobre o passado do lugar. Por fim, analisamos como o autor 

abordou os trabalhadores que viveram no local, na década de 1940, a fim de entendermos 

melhor essa sociedade e as memórias (re)elaboradas por ele sobre tais pessoas. 

 A mudança na direção da “colonizadora” é algo significativo para Grondin, porque ele 

entende que tal processo interferiu diretamente nas memórias produzidas sobre a 

                                                
24 Idem. pp. 79-84. 
25 Idem. pp. 85-104. 
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“colonização”. Assim, apoiado na afirmação dada por Wilson Carlos Kuhn a Wachowicz,26 

compreende que houve um processo de construção de versões que exaltaram o período 

compreendido pela direção de Willy Barth, resultando num ofuscamento do período anterior 

em que Alfredo Ruaro era diretor. Por conta disso, muito do trabalho de Grondin foi feito em 

diálogo com a obra de Ondy Hélio Niederauer, refutando suas formulações e apresentando 

outras respostas para os processos históricos estudados. Podemos entender a publicação de O 

alvorecer de Toledo como uma resposta, e também uma contraposição, à publicação de 

Toledo no Paraná27 que se articulava às memórias defendidas pelo grupo que se formou em 

torno da segunda direção local da Maripá. 

 Como vimos anteriormente, o momento de mudança na gestão local da “colonizadora” 

costuma ser encarado, em Toledo, como parte de uma crise existente no interior do 

empreendimento. Tal perspectiva encontra-se não apenas na obra de Niederauer, mas também 

em outros materiais, como a imprensa, sugerindo que em parte tal quadro seria decorrente da 

forma como todo o empreendimento foi gerido nos primeiros anos, quando ainda lhe faltaria 

dinamismo.  

 Grondin, por seu turno, retoma esse assunto no intuito de colocá-lo em outros termos, 

pois, em sua versão, de fato havia uma crise no fim da década de 1940, relacionada com as 

finanças da Maripá, porém ela seria decorrente da fase em que os negócios se encontravam, 

ao demandar investimentos para se construir a infraestrutura inicial da “colônia” sem, no 

entanto, oferecer retornos financeiros em curto prazo.28 Outro fator que teria colaborado para 

tal quadro seria a falta de trabalhadores e de compradores imediatos de terras,29 como vimos 

no primeiro capítulo. O autor não nega os problemas existentes na primeira gestão local da 

Maripá, mas procura situá-los em elementos alheios à vontade do primeiro diretor, 

procurando despersonalizar esse processo.  

 Por outro lado, o referido autor procura exaltar as obras que teriam sido realizadas pela 

primeira gestão local da “colonizadora” e o faz confrontando argumentos contrários. Assim, 

refuta veementemente a afirmação proferida por Niederauer de que quando Barth chegou em 

Toledo  teria encontrado uma infraestrutura pífia e uma população descontente. O autor de O 
                                                
26 KUHN, Wilson Carlos. Entrevista gravada, concedida a Ruy C. Wachowicz em outubro de 1979, 

em Toledo apud WACHOWICZ. op. cit. p. 178. A entrevista e a obra foram citados por Grondin 
em: GRONDIN. op. cit. p. 232. 

27 NIEDERAUER, Ondy Hélio. Toledo no Paraná: a história de um latifúndio improdutivo, sua 
reforma agrária, sua colonização, seu progresso. 2. ed. Toledo: Tolegraf, 2004. 

28 GRONDIN. op. cit. pp. 216-219. 
29 Idem. p. 217. 
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alvorecer de Toledo, por sua vez, propõe que os habitantes do lugar estariam “felizes” por 

morar ali, seguiam confiantes no projeto e viviam em clima de “união”.30 Dessa forma, 

realimenta as memórias que apresentam o povoado como uma “comunidade” harmônica e 

unida nesse período, em que todos viveriam exclusivamente para cumprir o projeto 

“colonizador” e cujos sentimentos de satisfação seriam possíveis de se “reconstituir”. Tais 

elementos comprovariam a eficácia das ações realizadas, no interior do projeto “colonizador”, 

durante a década de 1940. Na sequência daquelas afirmações, Grondin ainda apresenta uma 

extensa lista das benfeitorias e das obras que teriam sido realizadas pela Maripá durante a 

gestão de Alfredo Ruaro,31 buscando, com isso, “provar” a envergadura dos trabalhos 

realizados e refutar o enredo de decadência criado por Niederauer.32 

 Nessas narrativas sobre as modificações nos cargos de direção local da empresa, 

Grondin afirma que elas foram decorrentes de desentendimentos entre os principais acionistas 

e situa o foco dos conflitos na divisão étnico-religiosa existente entre sócios da 

“colonizadora”. Tal questão foi inaugurada por Wachowicz33 que possuía uma grande 

preocupação com a etnicidade e inclusive buscava uma síntese cultural para o “homem 

paranaense”. Segundo afirmava o historiador curitibano, a Maripá era dividida em dois 

grupos: um composto por descendentes de alemães protestantes, que possuía a maioria das 

ações da empresa; e outro (minoritário) formado por descendentes de italianos católicos. 

Willy Barth e Alfredo Ruaro, respectivamente, representariam cada um desses grupos.34 

Grondin, embora ressaltasse que a existência de um ambiente conflituoso – em termos étnico-

religiosos – não era admitida pelos antigos sócios da empresa,35 incorporou essa concepção e 

para reforçá-la cita diversos pesquisadores além de antigos empregados da Maripá36 que 

confirmavam a existência de disputas dessa ordem entre os acionistas.  

 A saída de Ruaro representaria a ascensão do “grupo alemão” na empresa em detrimento 

do “grupo italiano”. Entre os motivos que arrola para essas mudanças, estaria um pretenso 

descontentamento do “grupo alemão” com a “colonização”, pois esta teria privilegiado a 

                                                
30 Idem. p. 235.  
31 Ibidem.  
32 NIEDERAUER. op. cit. p. 127. 
33 WACHOWICZ. op. cit. pp. 177-180. 
34 GRONDIN. op. cit. pp. 222-223. 
35 Idem. p. 222. 
36 Idem. p. 225. 
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mudança de gaúchos e catarinenses católicos e descendentes de italianos.37 Barth teria 

modificado essa política e passado a atrair também migrantes de origem alemã e protestantes 

e adotado a prática de destiná-los a “comunidades” separadas territorialmente.38 Grondin 

retoma, portanto, o tema da “seleção” que a “colonizadora” teria realizado com os grupos 

étnicos partícipes do projeto,39 ao entender que ela teria controlado até mesmo o local onde 

todos iriam residir. Além disso, compreende tal qual Wachowicz que a ascensão do “grupo 

alemão” teria sido um “golpe de empresa”, embora aponte que essa informação era contestada 

pelos acionistas.40  

 Como notamos, o autor prossegue com a perspectiva, presente tanto na literatura 

memorialística local como em certas tendências da historiografia acadêmica, de tratar os 

conflitos ocorridos no processo de “colonização” através da matriz étnica. Não pretendemos 

desconsiderar as questões étnicas e religiosas existentes no interior desse projeto, pois é 

evidente que todo o empreendimento foi assentado em um grande preconceito étnico, mas 

compreendemos que existiam componentes de ordem econômica e social que foram 

menosprezados nos estudos acerca do tema.41 

 Entretanto, pelo fato de Grondin ter se proposto a explorar os aspectos empresariais que 

envolveram a mudança na direção local da Maripá, a obra dele deixa emergir outras questões 

além da etnicidade, dentre elas se destaca o fato de que estariam em jogo interesses 

comerciais dos sócios do “grupo alemão” que eram atacadistas em Porto Alegre. De acordo 

com o autor, após tal alteração na Maripá, houve a substituição do armazém sob seu comando 

pelo “Empório Toledo”, empresa “coligada” à “colonizadora” que chegou a ter treze lojas na 

                                                
37 Idem. p. 223. 
38 Idem. p. 239. 
39 Idem. pp. 238-239. 
40 Idem. p. 229. 
41 Se, ao invés de incorporarmos as memórias de “sucesso” construídas pela própria empresa sobre seu 

projeto, prestássemos atenção aos seus grandes problemas econômicos e administrativos, ficaria 
evidente que sua capacidade de “selecionar” compradores era limitada, o que ficou evidenciado pela 
incorporação de outros sujeitos ao empreendimento, que não os inicialmente “eleitos” para dele 
participar. Consideramos que o critério mais importante para efetuar os negócios era a 
disponibilidade de recursos por parte do comprador, além de uma trajetória prévia de lisura em seus 
compromissos, pois geralmente as aquisições eram feitas com pagamento parcelado. Nessas 
circunstâncias, fica evidente a importância de se montar uma “rede” de corretores, a partir dos 
comerciantes varejistas clientes dos sócios atacadistas da Maripá. Aqueles, além de possuir contato 
direto com agricultores proprietários, detinham informações privilegiadas sobre as formas como 
geriam sua vida econômica. 
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região, todas elas clientes dos atacados de Curt Bercht,42 rico acionista de Porto Alegre e 

cunhado de Willy Barth.43 Assim, ele sugere que a lucratividade do empreendimento 

“colonizador” também teria ocorrido de forma indireta, através das oportunidades abertas para 

novos negócios,44 as quais foram aproveitadas por alguns acionistas da companhia.  

 Além disso, o autor aponta para conflitos de ordem administrativa, que culminaram na 

saída de Ruaro. Entre os principais estavam “... empréstimos e pagamentos...”45 efetuados 

pela Maripá sob a gestão do primeiro diretor46 em benefício da Pinho e Terras e de Alberto 

Dalcanale, sócio de ambas as empresas. Em decorrência desses desajustes, os poderes de 

Ruaro foram reduzidos, inclusive aqueles usados para gerir recursos financeiros.47 Em certo 

momento, Grondin aponta que Egon Bercht, um dos maiores acionistas da empresa, esteve em 

Toledo para fechar os livros in loco,48 insinuando que ocorreram desentendimentos no interior 

da companhia, quanto à condução das finanças em Toledo. Entretanto, ao majorar as questões 

étnico-religiosas, Grondin, assim como Wachowicz, acaba por deixar outros elementos em 

um segundo plano e, com isso, realimenta memórias que deslocam o caráter empresarial da 

Maripá e resultam na compreensão dela como agente de uma grande obra social, isenta de 

conflitos de classe.  

 Mesmo Grondin, ao trabalhar com esses conflitos, procura dissuadir as tensões que 

culminaram na troca da direção local da empresa, possivelmente com o objetivo de preservar 

as memórias positivas ligadas a Ruaro e seu grupo. Igualmente, trata a saída do primeiro 

diretor local da Maripá a partir da “combinação de Toledo”,49 pois o tema teria sido 

apresentado pelo próprio Ruaro50 quando afirmou que a mudança havia sido previamente 

acertada com seu amigo pessoal51 Barth em uma viagem a Toledo, em 1948.52 O uso desse 

                                                
42 Idem. p. 224. 
43 Idem. p. 222. 
44 Grondin, no entanto, destaca que sócios do “grupo italiano” também abriram lojas na região. Porém, 

depreendemos da leitura que foram iniciativas independentes da Maripá. In: Idem. p. 224.  
45 Idem. p. 223. 
46 Ibidem.  
47 Idem. p. 225. 
48 Ibidem. 
49 Idem. p. 232. 
50 Idem. p. 230. 
51 Ibidem. 
52 Ibidem. 
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recurso auxilia na construção de uma memória enaltecedora da figura de Ruaro, ao apresentá-

lo como quem agia com diligência e renunciava53 “diplomaticamente” ao cargo,54 ao passo 

que deixava os trabalhos sob a coordenação de uma pessoa “competente”.55  

 De maneira semelhante às obras antecedentes, O alvorecer de Toledo também trata o 

aspecto institucional da Maripá de forma personalizada, centrando-se nos dois diretores locais 

e conferindo pouca visibilidade a outras instâncias.56 Além disso, embora seu objetivo fosse 

abordar de forma mais aprofundada a primeira gestão da companhia e a figura de Ruaro, 

Barth ganha destaque, justamente por ser o foco central da obra de Niederauer e um ícone do 

grupo formado em torno da segunda gestão local, cujas memórias Grondin procura 

confrontar. 

  Nessa perspectiva, ele acaba por entrar nos méritos da direção exercida por Willy Barth 

e por construir memórias muito diferentes daquelas que circularam no espaço público, ao 

procurar dissipar a aura mítica que cerca as recordações sobre o segundo diretor local da 

Maripá, desconstruindo, como afirmado anteriormente, as memórias que exaltavam Barth e 

sua gestão à frente da “colonizadora”. A despeito da “combinação de Toledo”, afirma que o 

segundo diretor, pouco antes de sua nomeação, tinha terminado trabalhos de “colonização” 

em Santa Catarina, na região do atual município de São Miguel do Oeste, além de lembrar seu 

parentesco com Curt Bercht.57 Sugeria então que sua escolha teria procedido principalmente 

do grupo de acionistas liderado por seu cunhado, com cujos interesses estaria comprometido.  

 Diferentemente de Niederauer, Grondin não visualizou esse contexto como o começo de 

uma nova fase de “prosperidade” que colocaria fim à crise instalada na “colônia”, mas como o 

desdobramento das ações iniciadas com a primeira gestão e até mesmo como uma experiência 

                                                
53 Aos possíveis motivos para a renúncia do primeiro diretor local, o autor soma também outros 

argumentos como sua “visão fundadorista”, ao alegar que Alfredo Ruaro, no afã de fundar novas 
“colonizações”, acabou por se sobrecarregar de trabalho, atuando paralelamente na Maripá e na 
Pinho e Terras Ltda. Questões de ordem pessoal também teriam pesado nessa decisão, como seu 
desejo de permanecer mais tempo com a família, que havia ficado no Rio Grande do Sul e ele só 
visitava de tempos em tempos. In: Idem. pp. 219-221. 

54 Idem. p. 231. 
55 Idem. p. 232. 
56 Nesses processos de construção de memórias míticas, tanto em torno das figuras de Ruaro como de 

Barth, foi ignorado que seu poder de decisão estava submetido aos influentes grupos econômicos 
situados em Porto Alegre e Curitiba. Algo nesse aspecto apareceu na obra de Grondin, através de 
entrevista realizada pelo autor com Wilson Carlos Kuhn, para quem a mudança na direção da 
Maripá em Toledo era decorrente de uma briga entre os grupos de altos acionistas da empresa 
formados em torno de Curt e Egon Bercht e Alberto Dalcanale. In: KUHN, Wilson Carlos. 
08.03.2006. (Entrevista) apud Idem. p. 228. 

57 GRONDIN. op. cit. p. 221-222. 
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desestabilizadora para o local, na medida em que este foi afetado pelas alterações de ordem 

administrativa no empreendimento. Em sua visão, quando o “grupo alemão” assumiu o 

comando local da Maripá, as atividades mais difíceis já teriam sido realizadas e o 

“desenvolvimento” supostamente verificado em Toledo teria sido decorrente das bases criadas 

pela gestão de Alfredo Ruaro. Contrariamente a Toledo no Paraná, ele não concebe a 

chegada de Barth ao local como uma ruptura nesse processo histórico, mas como uma 

continuidade.58 Como afirma: em 1946, teriam sido lançadas as sementes que começavam a 

florescer em 1949.59 Desse modo, Willy Barth também não teria “salvo” ou “inovado” o 

empreendimento, mas assumido a direção quando Toledo já possuía “ares de cidade”60 e: 

 
Já estava longe o tempo do acampamento em lonas e das três casas ao lado 
do arroio Toledo. Ninguém mais tinha que “comer andando” por causa dos 
mosquitos. Em toda a história da colonização da região, nenhum colonizador 
teve a oportunidade de começar sua tarefa com tantos recursos assegurados e 
com uma comunidade tão bem estruturada. Junto com a “combinação” a que 
se refere Alfredo Ruaro, foi sobre uma “bandeja de prata” que ele entregou o 
projeto de Toledo a seu amigo Willy Barth, para quem a nova função não era 
só um “desafio” (Niederauer, 2004, p. 126), mas uma grande oportunidade 
que ele, com sua forte personalidade e com sua grande experiência, não iria 
desperdiçar.61 

 

 Como é perceptível, o autor procura construir memórias nas quais a gestão de Barth é 

considerada menor, pois ele compreende que os grandes desafios para iniciar os processos de 

“colonização” já teriam sido superados pela gestão anterior. As direções da empresa, de 

acordo com essa perspectiva, eram centrais nos processos vividos no passado local, pois era 

para elas que convergiam as dificuldades vivenciadas na mata pelos moradores da “colônia”. 

Através dessa construção, Grondin procura inverter a relação estabelecida nas memórias 

públicas da cidade, acerca dos tempos das duas gestões locais da Maripá e da figura de seus 

dois diretores, colocando a direção de Ruaro em um primeiro plano e a de Barth em segundo, 

compreendendo a atuação deste a partir dos impactos (negativos) de seus projetos e as 

disputas de poder em que o segundo diretor esteve envolvido. 

                                                
58 Essa perspectiva é construída, inclusive, no momento em que o autor aponta que a venda de terras já 

teriam se iniciado em 1947 e aumentado sucessivamente nos anos seguintes, até chegar ao ápice 
durante a gestão de Barth. In: Idem. pp. 124 e 161. 

59 Idem. p. 242. 
60 Idem. pp. 237-238.  
61 Idem. pp. 237-238.  
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 Assim, caracteriza Barth como alguém “imperativo”, que entrara em atrito com os 

“pilares da colônia inicial”,62 termo que Grondin utiliza para denominar quem considera 

lideranças do local no primeiro quadriênio do projeto. Entre eles, inclui o padre Antônio Patuí 

e outros ligados à “colonizadora”, como Ernesto Viezzer – seu falecido sogro – e Zulmiro 

Ruaro – então chefe dos trabalhadores e das principais obras do empreendimento – que teriam 

começado a deixar a Maripá, e até mesmo Toledo,63 por conta de atritos com a nova gestão.  

No caso do padre, afirma que a situação foi mais complexa, pois Patuí era uma figura que 

auxiliava nas decisões sobre os rumos do projeto, o que também gerou conflitos com a 

segunda direção da Maripá. A “colonizadora”, teria então acionado a Congregação do Verbo 

Divino, de que o vigário fazia parte e que adotava a regra de não manter seus sacerdotes no 

mesmo local por mais de dez anos, e isso teria resultado na transferência dele para um 

seminário na cidade de Ponta Grossa (PR).64  

 O autor procura evidenciar como a nova gestão não incorporou personalidades que 

faziam parte dos setores dominantes já formados na sociedade local antes de 1949. Dessa 

forma, ele confere visibilidade a uma série de tensões e conflitos que marcaram o começo da 

segunda direção local da Maripá e traz à tona as memórias daqueles que saíram descontentes 

desse processo. Porém, restringe sua crítica apenas aos elementos que servem para efetuar um 

contraponto com aquelas memórias que exaltavam as medidas adotadas por Barth, como 

“eficiência” e “racionalidade”. Evitando críticas mais gerais ao projeto “colonizador” – para o 

que contribuía o personalismo da narrativa – Grondin pretende realimentar os sentidos 

positivos do empreendimento, para que fosse possível atribuí-los ao grupo daqueles ligados à 

primeira gestão da Maripá em Toledo. Assim, apesar das críticas que efetua em sua narrativa, 

o autor realimenta as memórias hegemônicas do lugar, calcadas na empresa “colonizadora” e 

nas figuras consideradas “ilustres” do passado local. 

 Todavia, ao tentar desconstruir as memórias que cercam a figura de Barth, o autor o 

mantém em destaque e, de certa forma, reafirma sua condição de “mito político” local, uma 

vez que o trata como pessoa de grande poder, definidor quase absoluto do futuro do projeto 

“colonizador”. Portanto, para tratar de Ruaro e fixá-lo como a maior personalidade do passado 

de Toledo, Grondin sentiu a necessidade de abordar as ações do segundo diretor local da 

Maripá e, com isso, realimenta este “mito”.  

                                                
62 Idem. p. 239. 
63 Idem. pp. 240-241. 
64 Ibidem.  
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 Portanto, as razões para as incursões realizadas pelo autor no âmbito da segunda direção 

local da “colonizadora” relacionam-se à busca por reabilitar as memórias da primeira direção, 

exercida por Alfredo Ruaro, a quem também pretendia reedificar como “fundador” de Toledo, 

porque Grondin escreve toda sua obra contra um suposto processo que teria relegado tal 

personagem ao ostracismo, cujo ápice teria sido sua descaracterização como “fundador” do 

lugar. Assim, procura reabilitá-lo, a fim de contrapô-lo a Barth, em um processo que procura 

também torná-lo um mito local e regional.  

 Nesse intento, constrói um enredo em que o protagonista é Ruaro, destacando que o 

empreendimento da Maripá em Toledo, na década de 1940, teria fomentado um modelo 

aplicado às demais “colonizações” da empresa Pinho e Terras65 que resultaram na criação de 

diversos municípios.66 Assim, compreende tais empresas e seus dirigentes como os grandes 

agentes construtores de novas cidades no oeste do Paraná, portanto, os sujeitos desses 

processos históricos. Dessa maneira, o autor contrapõe a “magnitude” da obra “regional” 

realizada também através da empresa Pinho e Terras, a um esquecimento local e a curta 

direção de Ruaro à frente da Maripá (1946-1949), o que lhe conferiria o título de: “...o grande 

colonizador do Oeste do Paraná”.67 Assim, Grondin edifica memórias triunfantes sobre ele, 

como “fundador” de cidades e agente maior da “renacionalização” do oeste e dos processos 

que teriam levado a região ao desenvolvimento.68 Em tais aspectos, notamos movimentos 

semelhantes ao efetuado por parcelas da historiografia acadêmica regional, como vimos no 

capítulo anterior, que procura tornar o processo “colonizatório” de Toledo um grande marco 

histórico não somente para o local, mas também para toda a região. 

 Nessa direção, o autor dedica todo o último capítulo de seu livro, intitulado “O crescente 

oeste do Paraná”, 69 a apresentar em tons elogiosos essas outras “colonizações”, bem como a 

trajetória bem-sucedida de “colonizador” de Ruaro.70  

 A despeito da pretensa grandiosidade da obra de Ruaro em Toledo, para Grondin, esta 

não era reconhecida, uma vez que se negava a ele o título “fundador” da cidade. Tal fator teria 

                                                
65 Idem. p. 264. 
66 Idem. pp. 15-17. 
67 Idem. p. 15. 
68 Idem. p. 288. 
69 Idem. pp. 263-286. 
70 Contudo, silencia sobre a relação da empresa Pinho e Terras com conflitos agrários – como aqueles 

que vimos no primeiro capítulo deste trabalho – pois testemunham contra o enredo que o autor 
procura construir. 
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se iniciado a partir de “polêmica” instalada na década de 1980, pois destaca que até a 

publicação de Toledo e sua história, Alfredo Ruaro figurava como “fundador” de Toledo, o 

que foi revisto posteriormente, a partir da atuação de Ondy Niederauer, Rubens Bragagnollo e 

Edílio Ferreira. No entanto, tais embates já estavam presentes na sociedade local, quando o 

livro do “Projeto História” foi publicado e, posteriormente, eles apenas se explicitaram e 

ganharam mais força, o que pode ser percebido pelo modo como os autores desta obra 

procuraram referenciar suas posições quanto ao caráter de “fundador” conferido a Alfredo 

Ruaro.   

 Grondin, por seu turno, entende que essa questão teria surgido somente mais tarde, a 

partir de pesquisas realizadas através do museu histórico, uma vez que Bragagnollo havia 

trabalhado na equipe do museu, contando também com a participação de Niederauer, onde 

foram realizadas entrevistas e pesquisas. Aquele teria publicado, na imprensa da região, 

conclusões diferentes daquelas apresentadas em Toledo e sua história – obra da qual era 

coautor – e, em 1991, apontava Zulmiro Ruaro como fundador da cidade, ao invés de seu 

irmão Alfredo Ruaro. A partir disso, a discussão ocorrera no conselho municipal de cultura, 

em que Niederauer, apoiado por Edílio Ferreira, defendia o reconhecimento de Zulmiro Ruaro 

como fundador. Segundo Grondin, Ferreira também queria incluir, na condição de 

“fundadores,” todos os trabalhadores que chegaram na primeira “leva” de operários a serviço 

da Maripá.71 

 Os argumentos centrais nessa discussão eram de que Alfredo Ruaro não teria fixado 

moradia em Toledo, como rezava certos documentos da Maripá e que Zulmiro Ruaro teria 

chegado onde surgiria a cidade de Toledo a bordo do primeiro caminhão de trabalhadores.72 

Conforme aponta Grondin, sob o argumento de que o conselho municipal de cultura havia 

reconhecido Zulmiro Ruaro como novo “fundador”, a prefeitura municipal lhe expedira 

correspondência em que informava o ocorrido e isso teria aberto caminho para a criação da 

“medalha do fundador”, sob o nome “Zulmiro Ruaro” nas comemorações dos 50 anos de 

emancipação de Toledo, bem como sua inclusão, também na condição de “fundador”, no livro 

didático Conhecendo Toledo.73 

                                                
71 Idem. p. 246. 
72 Idem. p. 252. 
73 Ibidem. 
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 Grondin, por sua vez, refutou de forma veemente esses argumentos, afirmando que 

Bragagnollo mudou a versão que ajudara a produzir em Toledo e sua história74 e que as 

motivações de Ferreira seriam advindas de fatores ideológicos e pessoais,75 pois este era 

filiado ao comunismo. Quanto a Niederauer, as críticas de Grondin não são pontuais, pois 

refutavam as teses daquele ao longo de todo O alvorecer de Toledo. Sobre o tema do 

“fundador” de Toledo, afirmava que Niederauer revisou o livro Toledo e sua história em que 

Alfredo Ruaro é apresentado dessa forma em diversos fragmentos.76 Sobre Toledo no 

Paraná, de 1992, em que Zulmiro Ruaro é considerado “fundador”, aponta que não encontrou 

as fontes que teriam embasado tais conclusões,77 entre elas as atas das reuniões do conselho 

municipal de cultura em que constasse a decisão de fazer a homenagem78 e, por isso, reclama 

também da falta de uma portaria municipal acerca do assunto.79 Assim, utiliza principalmente 

argumentos acadêmicos, ou seja, a falta de fontes, para refutar as teses de Niederauer. 

 Grondin também analisa e rejeita os principais argumentos que sustentam a negativa em 

conceder o título de “fundador” a Alfredo Ruaro, sob a alegação de este não ter se mudado 

para Toledo e apega-se ao fato de que a residência dele seria “intermitente” devido à 

necessidade de viajar a negócios, situação conhecida e aprovada pelos demais sócios.80 Sobre 

a ausência deste no primeiro grupo que chegou ao local a serviço da Maripá, lança mão do 

recurso de problematizar o conceito de “fundação”. Como aponta, “fundar” não significa 

“chegar primeiro”, mas idealizar uma cidade e planejá-la,81 argumento que reforça o princípio 

de que Alfredo Ruaro tinha a nítida noção de que Toledo se transformaria em uma cidade, 

pois a teria planejado como núcleo urbano estratégico na região.82 Dessa forma, Grondin 

institui memórias que o apresentam como um visionário, competente e eficiente idealizador 

da cidade e, dessa maneira, criador de oportunidades para o crescimento do local e para que 

                                                
74 Idem. p. 246. 
75 Idem. p. 247. 
76 Idem. p. 246 
77 Idem. p. 244. 
78 Idem. p. 245. 
79 Idem. p. 248. 
80 O autor também utiliza a autobiografia de Ignez Ruaro, esposa de Alfredo Ruaro, para demonstrar 

que o marido poucas vezes ia para casa, no Rio Grande do Sul. Dessa maneira, busca comprovar que 
este, quando não se encontrava em Toledo, estava em viagens de trabalho a serviço da Maripá. In: 
Idem. pp. 253-255. 

81 Idem. p. 252. 
82 Idem. p. 248-249. 
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este se tornasse polo regional e, por isso tudo ele seria merecedor do título de “fundador” de 

Toledo.  

 No intento de engrandecer Alfredo Ruaro, Grondin também apresenta diversas 

memórias sobre a atuação dele junto à Maripá, tratando seu trabalho como algo de suma 

importância, além de conferir visibilidade ao que seria sua “colaboração” para a construção de 

Toledo. No esforço de refutar as teses contrárias ao caráter de “fundador” de Alfredo Ruaro, o 

autor acaba por projetar uma imagem mítica dele, como quem: “Viajava a cavalo, de barco ou 

até em cima de um caminhão de carga amarrado com uma corrente a uma tora para não cair, 

dormia em cima de uma carpa de viagem”.83 Portanto, Alfredo Ruaro era apresentado como 

um homem de coragem, que mesmo sendo diretor de uma empresa milionária84 teria levado 

uma vida árdua e humilde, com muito trabalho e, dessa forma, o autor constrói versões 

elogiosas aos “sacrifícios” que o diretor teria realizado para que a “colonização” em Toledo 

fosse viabilizada. Assim, as dificuldades vividas por Alfredo Ruaro eram apresentadas como 

recurso para criar sentimentos de gratidão à sua pessoa, a fim de torná-lo um “herói”, cuja 

afetividade evocada se tornava elemento de disputa entre as muitas memórias do lugar.85 

 Como é perceptível, Grondin não apenas defende o merecimento de Ruaro ao título de 

“fundador”, mas também refuta as críticas correntes à atuação dele junto a Maripá e, para 

tanto, utiliza documentos e versões presentes nos relatórios da empresa das décadas de 1940 e 

195086 e os apresenta como “prova” da competência do trabalho daquele, revestindo a 

narrativa de um caráter de verdade inconteste. Além disso, reuniu uma extensa lista, com 

trechos de narrativas orais e de documentos, que atestariam tal perspectiva.87 

 Entretanto, após entrar em confronto direto com as versões que negavam Alfredo Ruaro 

como “fundador” do lugar, o autor procura dissuadir tais conflitos apresentando uma solução 

mais ponderada à questão. Com base nos documentos da empresa,88 cria uma fórmula para 

equacionar a “polêmica”, na qual propõem considerar ambos os Ruaros, Zulmiro e Alfredo, 

como “fundadores” de Toledo, procurando, por isso, não desmerecer os trabalhos realizados 

                                                
83 Idem. p. 252.  
84 Ibidem. 
85 A tentativa de criar uma “identidade afetiva”, entre o personagem lembrado e a população em geral 

foi observada por Paulo Knauss a partir da prática de se construir “esculturas urbanas”. In: 
KNAUSS, Paulo. O descobrimento do Brasil em escultura: imagens do civismo. Projeto História. 
São Paulo, nº 20, pp. 175-192, abril de 2000. p. 178. 

86 GRONDIN. op. cit. pp. 259-260.  
87 Idem. pp. 255-259. 
88 Idem. pp. 259-260.  
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pelo primeiro, considerados relevantes pelo autor e de vital importância para a edificação do 

povoado, pois como frisou:  

 
Os que consideram Alfredo Ruaro fundador de Toledo concederiam, sem 
nenhuma sombra de dúvida, o título de co-fundador a Zulmiro Ruaro. Na 
realidade, a implantação do projeto em Toledo foi um trabalho de uma dupla 
formada por Alfredo Ruaro, diretor e articulador, e por Zulmiro Ruaro, seu 
assistente e mestre-de-obras. Representou uma aliança e um entendimento 
perfeito entre duas personalidades muito diferentes, mas profundamente 
unidas na construção de um grande projeto. A essa sinergia deveu-se, em 
grande parte, o êxito do desbravamento, do assentamento do projeto e da 
fundação de Toledo. Foram dois irmãos, grandes amigos, unidos na 
realização de uma grande obra, tanto na adversidade como no êxito. A falta 
de documentação existente e a semântica oposta na interpretação dos fatos 
não deviam ter separado os que um projeto coberto de êxito e com essa 
magnitude uniu.89 

 

 Na visão de Grondin, a solução para o impasse em torno do “fundador” seria a 

construção de uma nova memória que associasse o trabalho de ambos os “irmãos Ruaro” 

como parte de um único processo, harmônico e eficiente, que dera origem à pretensamente 

bem-sucedida “colonização” da Maripá, uma obra de “visionários” que teriam sabido unir 

planejamento e construção, ou seja, trabalho manual e intelectual,90 cuja combinação fizera o 

projeto prosperar e, em decorrência disso, reivindica ainda o reconhecimento público da 

atuação dos “irmãos Ruaro” em Toledo. Nesse tocante, ressente-se do ostracismo a que esses 

personagens foram relegados, destacando, de forma atônita, que: 

 
Não dá para entender o motivo porque em Toledo, onde muitos pioneiros, 
inclusive da segunda leva e posteriores já foram honrados com monumentos, 
nomes de ruas e edifícios públicos, ainda não existia (2007) um 
reconhecimento público ao grande mérito dos irmãos Alfredo e Zulmiro 
Ruaro, os dois heróis do início de sua história. E também para Virginela 
Ruaro, esposa de Zulmiro, primeira mulher a morar no acampamento e que, 
durante um ano, assegurou, gratuitamente e com árduo trabalho, a 
sobrevivência biológica dos trabalhadores e, assim, do projeto.91 

 

 A seu ver para que o trabalho dos “irmãos Ruaro” fosse devidamente reconhecido 

seriam necessárias medidas do governo municipal que os homenageassem através de 

monumentos no espaço público, símbolos de uma memória heroica como a que tenta criar o 

                                                
89 Idem. p. 260.  
90 Agradecemos a Anésio Vito por ter nos alertado para a relação entre trabalho manual e intelectual 

nesse processo, enquanto realizávamos nossa pesquisa nos arquivos do Museu histórico “Willy 
Barth” de Toledo. 

91 GRONDIN. op. cit. p. 260.  
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autor através de seu livro. Nesse processo inclui também a figura feminina de “Virginela” 

Ruaro, cujo trabalho, embora vital para a realização do projeto, não fora sequer remunerado, 

requerendo para ela menções honrosas, até mesmo como forma de compensar a exploração de 

seu trabalho, aspecto que acabou ressignificado como símbolo de heroísmo.  

 Entretanto, destaca que no espaço público de Toledo há: “Apenas uma placa 

comemorativa da família pioneira Ruaro-Viezzer, colocada na Praça Willy Barth com 

anuência da prefeitura, iniciativa particular da família, registra a memória desses heróis”.92 

Essa medida, em sua leitura, seria insuficiente, pois não se trata de uma iniciativa do poder 

público.  

 O autor ainda elogia as homenagens efetuadas ao padre Patuí, como a edificação de uma 

estátua no “Parque dos Pioneiros” (sobre a qual trabalharemos melhor no quinto capítulo), 

embora considere tais iniciativas insuficientes, pois ainda existiriam muitas outras pessoas a 

ser homenageadas. Notamos então, como os projetos do poder público no trabalho com 

memórias abriram espaço para disputas entre os grupos que foram hegemônicos durante as 

décadas de 1940 e 1950 e como tais iniciativas não conseguiram atingir o objetivo de colocar 

fim a tais embates, nem mesmo no interior dos setores que participavam do “bloco de poder” 

local. 

 Além dessas questões, cabe refletir sobre os rumos a que tais debates podem nos levar. 

Compreendemos que a construção de um lugar ocorre em meio ao movimento histórico, 

composto de rupturas e continuidades e não se configura um momento cristalizado do passado 

como os “mitos fundadores” tentam indicar, mas é um processo que se renova, que se repõe e 

se reconstitui e, acima de tudo, uma obra coletiva como foi a construção da cidade de Toledo 

e mesmo a “colonização” efetuada pela Maripá, as quais, entretanto, beneficiaram alguns e 

prejudicaram outros. Ao atribuir a uma pessoa o caráter de “fundador”, ou mesmo de grande 

promotor do “progresso” local – como ocorre com Barth – apropria-se de um trabalho 

coletivo realizado por múltiplos sujeitos, principalmente pelos trabalhadores. Mais do que 

isso, tal movimento procura sedimentar uma memória em que os impactos negativos de tais 

processos  são silenciados, de maneira a relegar ao esquecimento todos os vencidos.  

 A construção de tais memórias, portanto, necessita ser olhada através da compreensão 

que Walter Benjamim desenvolveu para a produção cultural, quando afirma que: 

 
Ora, os que num momento dado dominam são os herdeiros de todos os que 
venceram antes. A empatia com o vencedor beneficia sempre, portanto, esses 

                                                
92 Idem. pp. 260-261. 
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dominadores. Isso diz tudo para o materialista histórico. Todos os que até 
hoje venceram participam do cortejo triunfal, em que os dominadores de 
hoje espezinham os corpos dos que estão prostrados no chão. Os despojos 
são carregados no cortejo, como de praxe. Esses despojos são o que 
chamamos bens culturais. O materialista histórico os contempla com 
distanciamento. Pois todos os bens culturais que ele vê têm uma origem 
sobre a qual ele não pode refletir sem horror. Devem sua existência não 
somente ao esforço dos grandes gênios que os criaram, como à corvéia 
anônima dos seus contemporâneos. Nunca houve um monumento da cultura 
que não fosse também um monumento da barbárie. E, assim como a cultura 
não é isenta de barbárie, não o é, tampouco, o processo de transmissão da 
cultura. Por isso, na medida do possível, o materialista histórico se desvia 
dela. Considera sua tarefa escovar a história a contrapelo.93 

 

 Na situação analisada, percebemos que, embora o grupo formado em torno da primeira 

gestão local da Maripá tenha sido derrotado nas disputas por hegemonia na empresa e na 

localidade, no presente reafirmava as memórias que tratavam a obra “colonizatória” como um 

projeto coroado de “êxito”. A partir disso, o grupo limitava-se a reivindicar maior visibilidade 

para si no interior do empreendimento, colocando em questão apenas quem seriam seus 

maiores protagonistas. Tal grupo se alinhava, portanto, aos “vencedores” de outrora, até 

porque integravam, mesmo no presente, o “bloco de poder” local e, como tal, reivindicava os 

“despojos” do projeto “colonizador” e, assim, “espezinhavam” os derrotados, trabalhadores e 

“sertanejos”, pertencentes às camadas subalternas. 

 Tais atitudes reproduziam o caráter excludente das criticadas memórias construídas em 

torno da segunda gestão da Maripá em Toledo, pois as versões que se pretendia colocar no 

lugar destas também eram produzidas dentro de processos hegemônicos e sustentadas por 

relações sociais semelhantes. Dessa maneira, embora os muitos que trabalharam não fossem 

esquecidos, eram enfatizadas as ações de apenas algumas pessoas, como Alfredo Ruaro e os 

familiares dele, enquanto se “espezinhava” aquilo que testemunhasse contra o que seria o 

“grande sucesso” da “colonização”, evitando tudo que pudesse apresentá-la também como um 

“monumento de barbárie”. 

 Foi, portanto, no interior de um grupo que disputava espaço e poder na cidade, que 

Grondin produziu sua obra dialógica com as recordações daquelas pessoas. A leitura de seu 

livro deixa perceber que existe um projeto de construção de memórias sobre a vida e a obra de 

Alfredo Ruaro, efetivado com a produção de livros – como sua autobiografia94 e a obra com 

                                                
93 BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de história. In: Magia e técnica, arte e política: ensaios 

sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 225. 
94 RUARO, Alfredo. Autobiografia. Datiloscrito: s/l., 2001.  
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memórias de sua esposa, Ignez Ruaro.95 Entretanto, o primeiro diretor local da Maripá não 

residia em Toledo desde 1950 e, por conta disso, esses movimentos que encontramos na 

esfera pública local não se configuraram iniciativas pessoais dele, mas um processo mais 

complexo, envolvendo o grupo ali formado em torno de sua direção ainda na década de 1940. 

Foi esse grupo que procurou promover as memórias de Ruaro na cidade e o reafirmaram 

como “fundador” do local e procuraram torná-lo um representante de todos aqueles que 

mudaram para Toledo até 1949, cuja adesão era requerida como forma de fortalecer tal 

intento. 

 Todavia, resta ainda ordenar quem eram os diferentes sujeitos que compuseram o 

processo de “colonização” nos primeiros quatro anos do empreendimento, na maioria 

trabalhadores que prestavam serviços à empresa, alguns já abordados no capítulo anterior. 

Porém convém observar quais memórias Grondin constrói sobre eles e como funcionavam as 

estratificações sociais existentes entre os grupos de migrantes sulistas que mudaram para 

Toledo nesse período. 

 Os sulistas de alegada ascendência europeia formavam um grupo caracterizado de forma 

bem elogiosa pelo autor.96 Como afirmamos no capítulo anterior, muitos deles mudaram para 

Toledo a serviço da Maripá, informação destacada na obra de Grondin, em que o autor 

enfatizava que esses “primeiros trabalhadores” se dirigiram ao local por tempo determinado e 

inicialmente não possuíam a pretensão de comprar terras. Tal indicação aparecia também 

como uma maneira de destacar como seu engajamento no projeto “colonizador” foi futuro, 

por isso não poderiam figurar como “fundadores” de Toledo, como preconizava a proposta de 

Edílio Ferreira.97 

 Isso não significa que o autor desvalorizasse tais sujeitos, pois, em sua obra eles também 

são apresentados como os personagens desse período inicial da “colonização”, em especial, 

destaca os poucos que permaneceram em Toledo, em meio às dificuldades que levaram 

muitos a deixar os trabalhos na empresa, pois como afirma: “Embora a maioria desanimasse 

frente às difíceis condições do local e desistisse de comprar [terras], alguns, como Antônio 

Scain, Marcílio Molon e Bejamin Donassollo, primeiros colonos, decidiram estabelecer-se na 

região”.98 Nesse momento, o autor cita aqueles que se tornaram “colonos”, ou seja, 

                                                
95 RUARO, Ignez Zaniol. Memórias. Cuiabá: Edições Aroé, 2006. 
96 GRONDIN. op. cit. p. 15. 
97 Idem. p. 107. 
98 Idem. p. 124. (Acréscimos nossos). 
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adquiriram terras e se transformaram em agricultores no lugar, saudando-os por tal ato que, a 

seu ver, simbolizava um ingresso efetivo no projeto “colonizador” e desqualificando os que 

não fizeram essa opção e deixaram os trabalhos. Além disso, apresenta aqueles como pessoas 

tenazes, que sobreviveram às dificuldades, procurando recompensá-los pelas dificuldades e 

pela falta de condições adequadas de trabalho enfrentadas no passado através da menção 

honrosa efetuada no livro. 

 Como podemos observar em O alvorecer de Toledo, esses trabalhadores já integravam 

um estrato mediano dessa sociedade e existia uma tendência de eles se fixarem nessa posição, 

mesmo com o crescimento da cidade, porque se enquadravam no ideal de morador esperado 

para o lugar e recebiam, da direção da empresa, terras em condições facilitadas de pagamento 

como incentivo para sua permanência,99 tal qual vimos no capítulo anterior. Nesse aspecto, 

enquanto as memórias dos muitos que deixaram a empresa naquele período eram silenciadas, 

o autor voltava-se para os que ficaram e prosperaram no lugar: “Mas os que conseguiram 

permanecer no Arroio Toledo e outros que se somaram a eles, pouco a pouco lograram 

estabelecer as bases de uma grande obra que se perpetuaria...”.100 Apesar de não serem 

considerados os grandes protagonistas da “colonização” – papel reservado aos diretores locais 

da “colonizadora” e ao primeiro pároco – os considerados “primeiros” trabalhadores também 

são lembrados como grandes edificadores da obra da Maripá, mais do que isso, sua ascensão 

social seria a prova da prosperidade que tal empreendimento teria proporcionado a todos. 

 Todavia, precisamos estar atentos às hierarquias que existiam mesmo entre esses 

trabalhadores, pois, enquanto alguns laboravam como “peões” na derrubada da mata e na 

abertura de estradas, existiam outros que atuavam como chefes dos trabalhadores e/ou 

exerciam funções na direção dos serviços – como era o caso de Zulmiro Ruaro e, de certa 

forma, de Ernesto Viezzer – e ainda os que trabalhavam como mecânicos101 ou em atividades 

hierarquicamente superiores.  

 De qualquer forma, é para todos eles que o autor volta sua narrativa, no intuito de 

efetivar o movimento de tornar Alfredo Ruaro ícone dos sulistas que mudaram para a cidade 

no primeiro quadriênio do projeto “colonizador”. Assim, busca construir a noção de que todos 

                                                
99 Alguns desses elementos são perceptíveis em: PATUÍ, Antônio. 21.07.1984. (Entrevista) apud 

Idem. p. 131. 
100 GRONDIN. op. cit. p. 131. 
101 SILVA, Oscar; BRAGAGNOLLO, Rubens; MACIEL, Clori Fernandes. Toledo e sua história. 

Toledo: Prefeitura Municipal de Toledo, 1988. p. 64. 
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estes “pioneiros” seriam também lembrados e valorizados no espaço público, a partir do 

reconhecimento de Ruaro como “fundador”. 

 Entretanto, isso não significou que outros sujeitos, também trabalhadores, não tenham 

sido tratados em O alvorecer de Toledo, mas o foram, como nas demais obras, de forma 

secundária frente aos sulistas. Como vimos nos capítulos anteriores, nesse ambiente, as 

relações sociais frequentemente coincidiam com divisões étnicas, ambas permeadas por 

preconceitos e exclusões. Os descendentes de europeus vindos dos demais estados do sul 

compunham o estrato mediano, abaixo da direção local da empresa, dos altos funcionários e 

dos representantes da Igreja Católica. Os trabalhadores descendentes de poloneses, que já 

viviam na região, ocupavam uma posição intermediária entre os sulistas e os “paraguaios” e 

indígenas que, por sua vez, formavam o estrato mais baixo dessa hierarquia e executavam os 

trabalhos mais árduos na floresta. 

 Na literatura memorialística local existem poucas menções a trabalhadores indígenas,102 

provavelmente por serem confundidos com os “paraguaios”, uma vez que ambos possuíam 

traços étnicos semelhantes. Os designados “paraguaios” são indicados em diversos momentos 

de O alvorecer de Toledo, quando Grondin apresenta-os como os responsáveis pelo trabalho 

com a madeira e quando aponta que eles teriam vindo em busca de serviço por acreditar que a 

Maripá era uma nova obrage. Entretanto, destaca que sua contratação somente fora aceita, 

devido à falta de outros vindos do sul do país. A atuação deles teria sido importante, pois: 

“Seu organismo, aclimatado à região, resistia aos insetos e sua perícia no corte de árvores lhes 

permitia fazer avançar mais rapidamente o desmatamento e a abertura das estradas, 

acompanhados pelos sulistas mais acostumados com o facão”.103 

 Apesar de lembrar a importância estratégica desses elementos, Grondin os trata como 

uma solução passageira para a falta de “mão-de-obra”: 

 
A contratação de mão-de-obra paraguaia, embora vital para o projeto, foi 
unicamente uma substituição temporária da mão-de-obra sulista, devido à 
escassez e sua eficácia menor para um trabalho onde os paraguaios eram 
mais qualificados. Foi assim que, ao contrário das obrages, as quais nunca 
efetivaram um processo de colonização, já desde o segundo ano (1947) o 
projeto Maripá iniciava em Toledo a construção de casas, à qual seguiu-se a 

                                                
102 Uma das poucas referências aos indígenas encontra-se em Toledo no Paraná, quando é citada a 

entrevista oral de “Virginela” Ruaro, esposa de Zulmiro Ruaro, em que ela relata a presença de 
trabalhadores dessa etnia a serviço da Maripá, ainda na década de 1940. In: NIEDERAUER. op. 
cit. (2004). pp. 97-98. 

103 GRONDIN. op. cit. p. 137. 



 

 

227

venda de terras, o estabelecimento de instituições religiosa e educativa e o 
assentamento de numerosos habitantes urbanos e rurais.104 

 

  Na visão do autor, de forma semelhante à matéria do jornal da década de 1950 vista no 

capítulo anterior, os “paraguaios” eram obreiros “temporários” cuja função era realizar o 

desmatamento e manusear a madeira, sem tornar-se “colonos”, posto que era reservado aos 

“sulistas”. Tais afirmações, porém, foram construídas por ele no intuito de diferenciar os anos 

iniciais da “colonização” de uma obrage, uma vez que ambos os empreendimentos se 

assemelhavam em muitos aspectos. Tal comparação, inclusive, era insinuada por Niederauer 

em Toledo no Paraná105 e Grondin procurou refutá-la, mas acaba minorando a presença e o 

próprio labor de tais trabalhadores no interior do empreendimento “colonizatório”, uma vez 

que lembravam as atividades das obrages, compreendidas negativamente pelo autor.  

 Assim, ele compartilha da perspectiva em que os “paraguaios” são vistos como sujeitos 

menores, diante dos sulistas, o que não significa que não tivesse alguma sensibilidade para 

com esse grupo social, tampouco que deixasse de observá-lo como aqueles cujo trabalho era 

explorado, pois foram muito importantes os apontamentos que realizou sobre o labor dos 

“madeireiros” e “jangadeiros”, que eram elementares na extração e na exportação de madeiras 

realizada no início do empreendimento, aliás, atividade já desenvolvida pelas obrages, 

majoritariamente por trabalhadores “paraguaios”.  

 No caso da Maripá, de acordo com Niederauer, os madeireiros lavoravam em grupos 

que iam para o meio da floresta e selecionavam as árvores adequadas às exigências dos 

compradores estrangeiros, cuja derrubada era feita a partir de muitas técnicas a fim de evitar 

perdas. O transporte era feito por tratoristas e motoristas a serviço da empresa que levavam os 

troncos até o rio São Francisco, afluente do rio Paraná,106 onde outros trabalhadores 

“paraguaios” juntavam os troncos, amarravam e organizam-nos para formar um “catre”.107 

Após juntar um número suficiente de toras, um rebocador conduzia a madeira pelo rio Paraná 

em direção à Argentina, levando muitos “catres”, cuja formação se chamava “jangada” (e 

também “maromba” ou “balsa”).108 No trajeto rio abaixo, conhecido pelas suas fortes 

                                                
104 Idem. p. 161. 
105 NIEDERAUER. op. cit. (2004). p. 108. 
106 Idem pp. 139-148. 
107 Um “catre” consistia em um arranjo com aproximadamente duas centenas de toras que, uma vez 

dentro d’água, eram amarradas entre si e cobertas por varas de madeira afixadas transversalmente 
no intuito de fortificar o conjunto de roliços. In: Idem. pp. 149-150.  

108 WACHOWICZ. op. cit. p. 136.  
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correntezas e redemoinhos,109 outros envolvidos, os “jangadeiros”, conduziam a madeira em 

decorrência das dificuldades de navegação, indo sobre ela diuturnamente, apesar do perigo 

que isso representava.110  

 Grondin relata as dificuldades de trabalho dessas pessoas além de apontar para a pouca 

atenção que receberam, na esfera pública local: 

 
Nas publicações existentes sobre Toledo, pouco foi registrado sobre esse 
pesado trabalho dos madeireiros e jangadeiros da Maripá, seu cotidiano e 
suas condições de trabalho. Isso sem mencionar o baixo nível de seus 
salários e, para vários deles, a obrigação de trabalhar de noite, visto que, em 
muitas temporadas, a exploração se fazia dia e noite sem parar. Além disso, 
embora alguns pudessem voltar à sede para pernoitar, outros tinham que 
ficar toda a semana no acampamento, em condições precárias, voltando para 
casa ou alojamento somente na noite de sábado para ali passar o domingo.111 

 

 Esse texto foi uma das poucas referências ao período “colonizatório” em que os sujeitos 

foram identificados a partir de seu trabalho e não das referências étnicas. Isso, como aponta o 

próprio autor, talvez porque essas categorias de trabalhadores, compostas em sua maioria 

pelos chamados “paraguaios”,112 eram bastante heterogêneas, tal qual o era este último grupo. 

O trabalho que realizavam era árduo, as condições ruins e o salário baixo, mas, em tal 

momento, emergia, mesmo que discretamente, um componente importantíssimo para a 

realização do empreendimento “colonizatório”: a exploração dos trabalhadores que atuaram 

nesse processo, cujo trabalho mal remunerado, assim como o de outros sujeitos que laboraram 

nas atividades inerentes à “colonização”, foi usado pelos setores dominantes do período para 

concretizar seus projetos, principalmente pelos proprietários das “colonizadoras” e das 

serrarias. 

 Entretanto, não é possível homogeneizar esses trabalhadores, pois como a citação 

anterior sugere, existiam diferentes situações e postos de trabalho ocupados por eles. Tais 

elementos indicavam estratificações internas dessas categorias, em que, a depender da posição 

ocupada na hierarquia dos trabalhadores braçais, havia direitos diferenciados. Tal aspecto 

                                                
109 NIEDERAUER. op. cit. (2004). pp. 149-153. 
110 Constatamos que esse tipo de trabalho, muito antes de sensibilizar Grondin, já havia chamado a 

atenção da imprensa curitibana, na década de 1950, como pudemos constatar em matéria do jornal 
O Estado do Paraná, apresentada por Wachowicz. In: CHARQUETTI, P. Maromba: jangada que 
parte para nunca mais voltar. O Estado do Paraná. Curitiba, 9 de setembro de 1957 apud 
WACHOWICZ. op. cit. pp. 136-140. 

111 GRONDIN. op. cit. p. 157. 
112 Idem. p. 160. 
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também ficava visível mesmo entre os “paraguaios”, pois, como apontou Niederauer, alguns 

deles eram empregados da Maripá e supervisionavam os trabalhos dos grupos contratados por 

“empreita”,113 que, por sua vez, também possuíam integrantes em postos de liderança de 

equipe,114 e diferenciavam-se dos demais trabalhadores por isso. 

 Apesar de Grondin registrar a presença de sujeitos diversos e mesmo de sensibilizar-se 

com as dificuldades vividas naquele tempo, as memórias que construiu elegem os “migrantes” 

sulistas de ascendência europeia que se tornaram proprietários como seu foco e como público 

principal de sua narrativa. Assim, em consequência, também constrói memórias excludentes 

que continuam a obscurecer alguns sujeitos, como os “paraguaios”, inclusos no grupo de 

“pioneiros” somente através das políticas empreendidas pelo museu histórico na década de 

1980. Dessa maneira, o autor obscurece o caráter de sujeito histórico dos estratos menos 

favorecidos da sociedade local, na década de 1940. 

 Mesmo ao tratar dos trabalhadores sulistas vindos com a Maripá, percebemos que o 

autor institui memórias que deslocam as relações de classe e conflitos, pois procura usar as 

trajetórias deles para a construção de coesão, não apenas no âmbito da cidade, mas 

principalmente no interior do grupo que pretendia formar. Assim, ao afirmar a presença de um 

conjunto diferenciado de “pioneiros” em Toledo, ou seja, dos “pioneiros” do primeiro 

quadriênio do projeto, buscava não apenas expressar uma existência já concretizada, mas 

contribuir para o processo de formação e para a coesão dele. Assim, procura unir as pessoas 

que comporiam esse grupo em torno da luta por visibilidade nas memórias públicas da cidade 

e fixar Alfredo Ruaro como seu símbolo máximo. 

 Nesse sentido, Grondin incorpora as demandas desses sujeitos por uma visibilidade 

diferenciada no interior do projeto “colonizador”, reivindicadas em face das dificuldades 

consideradas maiores, que teriam vivido nos primeiros anos do empreendimento. Assim, o 

autor incorpora de Toledo e sua história a cisão entre “pioneirismo” e “colonização”,115 

apontando que os “pioneiros” da década de 1940 possuiriam direito aos méritos de “fundar” a 

cidade e seriam dignos de distinção, pois: “...enfrentaram os obstáculos maiores, os 

sofrimentos e a solidão, permanecendo fortes na luta e na fé de estar criando um novo centro 

humano para si e seus descendentes...”.116 Percebemos, então, que o autor projeta uma visão 

                                                
113 NIEDERAUER. op. cit. (2004) p. 380. 
114 Idem. p. 141.  
115 GRONDIN. op. cit. p. 249. 
116 Idem. p. 261. 
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heroica, construída posteriormente, na qual esses sujeitos são apresentados como os que 

contemporâneamente possuíam ideais de vida extremamente sintonizadas com os ideais do 

projeto colonizador e, portanto, suas ações iam além do desejo de melhorar suas vidas. 

 Grondin adota essa perspectiva, no intuito de estender a um conjunto maior de pessoas a 

coparticipação no ato de “fundar”117 a cidade, o que evidenciava as próprias limitações de sua 

proposta de eleger apenas uma “dupla de fundadores” para o lugar. Para ele, “fundar” seria 

diferente e superior a “colonizar”, o que o leva a utilizar o termo “pioneiríssimo”118 em um de 

seus subtítulos para caracterizar o diferencial daqueles que participaram do empreendimento, 

na década de 1940.  Então, sugeria uma nova caracterização no grupo considerado “pioneiro”, 

o que poderia aumentar ainda mais a hierarquização entre as trajetórias dos (atuais) moradores 

da cidade. 

 Como pudemos observar ao longo de toda esta discussão, a obra de Grondin é carregada 

de elementos que disputam memórias dentro da esfera pública da cidade. Além disso, o autor 

disputa a hegemonia no interior das versões que sustentam o “mito fundador” local, ao 

polemizar diretamente com as memórias construídas pelo grupo que chegou à cidade junto 

com a segunda gestão da Maripá, para o qual a obra de Niederauer é emblemática.  

 Imbuído de uma suposta “neutralidade” decorrente de sua formação acadêmica e do fato 

de não ter vivido a “colonização” de Toledo, embora atue como “porta-voz” de um 

determinado grupo, Grondin tenta reafirmar no interior das memórias públicas as trajetórias 

de Alfredo Ruaro e das demais pessoas que participaram da “colonização” no primeiro 

quadriênio do projeto na região, principalmente aquelas vindas dos demais estados do sul do 

país e ligadas de alguma forma à “colonizadora”.  

 Ao inserir-se nesses processos, o autor utiliza sua escrita como um elemento ativo de 

disputa social e de cobranças de ações por parte do poder público, no que foi bem-sucedido, 

pois, em 2008, um ano após publicar seu livro, Alfredo Ruaro foi homenageado com o título 

de “cidadão honorário de Toledo”,119 o que certamente indica a repercussão de sua obra no 

lugar.  

 Tais embates ocorriam dentro de um clima de tensão, uma vez que Grondin confrontou 

memórias que se tornaram hegemônicas em Toledo e, por esse motivo, a obra casou polêmica 

e repercutiu negativamente na cidade. Esse contexto levou-nos a comparar a realidade 

                                                
117 Ibidem. 
118 Idem. p. 248. 
119 BEAL, Vitor. Tempo de Heróis. História de Toledo, oeste do Paraná: a parte esquecida que o 

tempo não conseguiu apagar. Toledo: GFM Gráfica e Editora, 2009. p. 490. 
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encontrada em Toledo a “memória dividida”120 de Civitella Val di Chiana, estudada por 

Alessandro Portelli.121 Este local era marcado por memórias do massacre cometido pelas 

tropas alemãs durante a Segunda Guerra Mundial, cuja culpa familiares das vítimas atribuíam 

aos guerrilheiros militantes de esquerda, chamados de “partisans”,122 que dias antes da 

tragédia haviam realizado um atentado contra as tropas inimigas.  

 Portelli, por sua vez, destaca como tais recordações foram tomadas por diversos 

intelectuais como as “memórias do povoado”, como a única explicação sobre o 

acontecimento, ou, em outras circunstâncias, foram consideradas um contraponto à versão 

oficial em que o episódio era tratado nas celebrações a “resistência” à ocupação alemã e à 

edificação da república italiana. Entretanto, ao realizar seus estudos sobre o episódio do 

massacre, percebeu que existiam outras versões que não costumavam ser ouvidas pelos 

acadêmicos, pois ficavam obscurecidas pelos relatos das vítimas, como as dos próprios 

“partisans” que permaneceram na localidade após a guerra. Nesse aspecto, o autor destaca que 

o mais correto seria pensar a memória de Civitela como uma “memória dividida”, pois 

abarcaria mais de uma versão. 

 Em Toledo, não somente existe mais de uma memória sobre a “colonização” do 

município – embora entendamos que esse não fosse o único enredo possível para explicar o 

local, nas décadas de 1940 e 1950 –, mas também versões diferentes mesmo no interior do 

grupo daqueles considerados “pioneiros” do local – inclusive entre aqueles ligados à 

“colonizadora”, embora essa não seja a única divisão. Poderíamos afirmar então que os 

chamados “pioneiros” possuíam “memórias divididas”, polissêmicas e conflituosas, a despeito 

do caráter consensual que assumiram certos elementos dessas versões.  

 Através de sua obra, Grondin expõe as fissuras existentes nos grupos outrora atrelados à 

Maripá e que, contemporaneamente à publicação, faziam parte do “bloco de poder” local, 

objetivando dar projeção às disputas realizadas no interior das memórias produzidas sobre a 

“colonização” e o “pioneirismo”. Com isso, reabre espaços para contendas que já haviam sido 

fechados na esfera pública e traz para a escrita elementos que se encontravam vívidos mais no 

ambiente privado e na transmissão oral. Essa atitude talvez tenha sido motivadora do “mal-

                                                
120 O autor reelabora o conceito de “memória dividida”, de Giovanni Contini. In: PORTELLI, 

Alessandro. O massacre de Civitella Val di Chiana (Toscana: 29 de junho de 1944): mito e política, 
luto e senso comum. In: FERREIRA, Marieta de Moraes, e AMADO, Janaína (org.). Usos & 
abusos da História Oral. Rio de Janeiro: Ed. da Fundação Getúlio Vargas, 1996. p. 105. 

121 Idem. 
122 Idem. p. 105. 
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estar” gerado na cidade, já que a literatura memorialística, em outra via, costumava “celebrar” 

o passado local e tratá-lo como isento de conflitos. 

 O autor, contudo, não deixou de ter preocupações acadêmicas em seu trabalho, 

procurando dialogar com a História regional do oeste do Paraná, principalmente com a obra 

de Wachowicz, e explicitar os conflitos existentes nesse processo histórico, através da 

etnicidade, além de assumir algumas das preocupações da historiografia contemporânea, 

como a de estudar a construção de memórias, as relações de gênero e os aspectos culturais. 

Por outro lado, o trabalho com essas tensões também ficou mais restrito ao âmbito étnico-

cultural, algo que o autor incorporava não somente do historiador nomeado acima, mas 

também do diálogo com as tendências correntes nas ciências humanas do período, como o 

multiculturalismo e a noção de conflito cultural. Assim, apresenta grande parte dos embates 

relacionados ao processo de “colonização” como étnicos, porém o peso que atribui à 

“colonizadora” e à sua direção – com os grupos “alemão” e “italiano” – acaba por obscurecer 

essas tensões em uma dimensão maior que os limites do projeto “colonizador”.  

 Também há presença de um diálogo do autor com os estudos de gênero, uma vez que 

propõe a valorização das mulheres,123 em especial “Virginela” Ruaro, todavia, isso também se 

deu por conta do vínculo dela com o projeto, o que novamente coloca em evidência na obra o 

empreendimento “colonizador”, em detrimento dos sujeitos.    

 Além disso, os temas tratados pelo autor também se relacionam com assuntos em pauta 

nos debates contemporâneos à obra, conforme indica a apresentação de dois “fundadores” 

para Toledo, realizada no objetivo de reabilitar esse tributo a Alfredo Paschoal Ruaro, porque 

este teria sido o mentor intelectual da cidade, sem, no entanto, alijar Zulmiro Antonio Ruaro 

dessa função, o que implicaria em desvalorizar o trabalho manual em pleno governo de Luiz 

Inácio Lula da Silva, período em que se procurava “incorporar” os grupos sociais minoritários 

ao âmbito federal e isso iria contra a conquista de espaço que a classe trabalhadora havia 

obtido ao longo das décadas anteriores. Assim, apresenta uma “dupla de fundadores” que 

simbolizava também um dos temas da época, o “pacto de classes”, adotado na esfera federal 

na “Era Lula”. Grondin torna, então, os “irmãos Ruaro” ícones e “heróis” de um processo 

                                                
123 Grondin dedica às mulheres todo o subcapítulo “As mulheres no Alvorecer de Toledo”, integrante 

de seu oitavo capítulo “Ambiente Social”. Possivelmente, em tal questão pesou o diálogo com sua 
esposa, a socióloga Moema Viezzer que, entre outras questões, também se dedica ao estudo das 
mulheres e das relações de gênero. A esse respeito ver: GRONDIN. op. cit. pp. 204-214; Sobre a 
trajetória acadêmica de Moema Viezzer: CONSELHO NACIONAL DE PESQUISA. Moema 
Viezzer. Disponível em: <http://lattes.cnpq.br/473660204557 4193.> Acesso em: 07 de janeiro de 
2012.  
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histórico que resultou em uma cidade “rica” e “desenvolvida”, recordando ao leitor que 

trabalho intelectual e trabalho manual não poderiam se separar, pois haveria uma 

indissociação entre capital e trabalho. E a união de ambos poderia resultar em grandes obras 

que beneficiariam a todos indistintamente, embora, como fica visível em sua narrativa, o 

trabalho intelectual seja considerado mais elevado que o manual, o que depreendemos pela 

pouca atenção conferida a Zulmiro Ruaro na obra.  

 Tais enredos deixavam os trabalhadores e os grupos populares em geral obscurecidos 

como sujeitos com potencial para transformar a realidade sem a ajuda de líderes de outros 

grupos sociais, contendo forte apelo à coesão social e constituindo-se em uma mensagem para 

a população local que pertencia, em maioria, à classe trabalhadora, para que evitassem 

conflitos sociais e se submetessem politicamente aos grupos hegemônicos.  

 Finalmente, podemos afirmar que O alvorecer de Toledo explicita e sintetiza uma 

parcela significativa dos embates travados nas memórias públicas de Toledo, mesmo no 

interior das tendências dominantes do processo hegemônico local. Dessa maneira, notamos 

que a obra contribui para manter cristalizados determinados elementos, como a escolha da 

“colonização” como grande marco histórico local, para o qual convergiriam todos os eventos 

ocorridos no período estudado, além de reafirar o projeto “colonizador” como gênese de uma 

cidade venturosa. Assim, os embates que se travaram no interior dessas memórias pareceram 

superficiais, pois apenas discutiam quem deveria ser o “fundador” e quem mereceria ser 

lembrado com mais honrarias na esfera pública local. Entretanto, cabe lembrar que essas 

questões se configuram elementos vitais para tais grupos na luta por espaço no interior do 

“bloco de poder” local, além de contribuir para uma tentativa de (re)construção das memórias 

públicas de Toledo. 

  

 

II 

 

 Nesse aspecto, notamos que, a despeito da maior parte da literatura memorialística da 

cidade ter se concentrado em determinadas figuras consideradas “lideranças”, existiam 

reivindicações dos demais sujeitos que fizeram parte desse período para serem lembrados no 

espaço público como “pioneiros”, uma vez que as políticas públicas e as iniciativas 

“independentes” no campo da memória criaram tais expectativas neles.  
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 Sensível a tais demandas, em 2009, Vitor Beal publicou Tempo de Heróis. História de 

Toledo, oeste do Paraná: a parte esquecida que o tempo não conseguiu apagar,124 como forma 

também de publicizar as recordações individuais e de família deles. Natural de Joaçaba, 

estado de Santa Catarina, mudou-se ainda criança para Toledo com seus pais, que foram 

proprietários do “Duque Hotel”,125 em 1952.126 Apesar disso, não ostentava o título de 

“pioneiro” da cidade, preferindo reservá-lo para seus progenitores.127 Na cidade, trabalhou na 

Sadia, além de ter atuado como comerciante e agricultor, o que evidencia sua posição na 

classe média local, o que ficou reforçado quando ele apresenta sua trajetória estudantil nas 

escolas privadas que se tornaram ícones dos “primeiros tempos” de Toledo.128  

 Além disso, foi atleta e ocupou cargos de direção em clubes e times da cidade, inclusive 

no Toledo Futebol Clube,129 que integrou a divisão especial do campeonato paranaense.130 

Afirma em sua obra que participou da “maioria” dos clubes sociais da cidade, como o Lions e 

o Rotary Club, dentre outras entidades. Atuou ainda como desenhista e criou diversos 

logotipos para representar entidades locais e eventos,131 além de ser apontado como o criador 

da bandeira e do brasão do município em um concurso.132 Em 2007, recebeu o título de 

“cidadão honorário”,133 o que indicava, junto com os demais elementos, seu trânsito pelos 

meios oficiais e pelo “bloco de poder” de Toledo.  

 Constatamos que Beal possuía uma coluna no extinto jornal A voz do Oeste134 das 

décadas de 1960 e 1970,135 onde atuou como membro do departamento artístico,136 o que 

                                                
124 BEAL. op. cit. 
125 PIMENTEL, Márcio Bertolin. Emília Beal: formada na escola da vida. Jornal do Oeste. 

Toledo/PR, s/n., s/p, 1 de setembro de 2002 apud Idem. p. 228. 
126 BEAL. op. cit. p. 506. 
127 Idem. p. 16. 
128 Idem. p. 506. 
129 Idem. p. 507. 
130 Idem. p. 321. 
131 Idem. p. 506. 
132 FURLAN, Pedrinho Antonio. Prefácio. In: Idem. pp. 12-13. 
133 BEAL. op. cit. p. 508. 
134 Idem. p. 122. 
135 No expediente desse jornal que o nome de Beal aparecia como integrante do “departamento de 

artes”, em 1970. In: A VOZ do Oeste: expediente. A voz do Oeste. Toledo/PR, ano IV, nº 51, p. 2, 
14 de dezembro de 1970.  

136 A VOZ do Oeste: expediente. A voz do Oeste. Toledo/PR, ano III, nº 47, p. 2, 18 de outubro de 
1970 apud SOUZA, Ivanor Mann. “A voz do Oeste” e suas articulações burguesas e o Estado 
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evidencia certo exercício anterior dele com a linguagem escrita, embora aponte que seu desejo 

de escrever um livro sobre Toledo foi protelado diversas vezes, porque ele acreditava não ser 

capaz de executar a tarefa.137 

 O livro também foi uma iniciativa autônoma embora tenha contado com o “apoio 

cultural” da prefeitura de Toledo e da secretaria municipal de cultura, além da empresa Nishi 

Motors,138 concessionária Toyota na cidade, informação que indica que a publicação não foi 

concebida nos meios oficiais como algo que pudesse ameaçar o “mito fundador” local, 

promovido pelos projetos culturais do poder público municipal. Os mil exemplares, 

editorados na própria cidade,139 são ricamente ilustrados, configurando uma edição de luxo 

em que a maioria das figuras (fotografias e documentos de época) são reproduzidas em papel 

cuchê,140 a capa era de papel cartão141 e as letras douradas.  

 Logo na orelha do livro, Beal alerta que não tinha pretensões didáticas ou acadêmicas. 

Mais do que uma tentativa de evitar críticas, tal enunciado revela o caráter memorialístico do 

texto e explica a sua despreocupação em realizar grandes análises. O objetivo dele era retirar 

certos “pioneiros” da cidade142 do ostracismo e reivindicar-lhes homenagens e monumentos, 

conforme sugestiona o próprio subtítulo da obra.143 

 O tema da “colonização”, portanto, era significativo em seu trabalho, pois ele partia 

desse processo para tratar os assuntos e os sujeitos em seu livro, mesmo quando se tratavam 

de personalidades do município que adquiriram projeção no cenário nacional em períodos 

bem posteriores à década de 1950.144 Isso porque sua obra inscrevia a “colonização” não no 

tempo da venda das terras, mas no da chegada das famílias “pioneiras”. Assim, apresentava as 

trajetórias dessas “famílias”, em períodos mais recentes, no intento de mostrar os “frutos” do 

“pioneirismo”.  

                                                                                                                                                   
em Toledo (1964-1970). Marechal Cândido Rondon/PR: Unioeste, 2010. (Dissertação de Mestrado 
em História, Poder e Práticas Sociais). p. 171.  

137 BEAL. op. cit. p. 14. 
138 Idem. p. 522. 
139 Idem. p. 4. 
140 Ibidem. 
141 Ibidem. 
142 Idem. s/p. (orelhas). 
143 Idem. p. 83 e 93. 
144 É o caso das trajetórias de Ademir Roque Kaefer, que se tornou jogador profissional de futebol e 

atleta da seleção olímpica e de Odilo Pedro Scherer, que é cardeal e arcebispo de São Paulo. In: 
Idem. pp. 75-83 e 159. 



 

 

236

 Assim como os demais memorialistas, também conferiu grande destaque às entrevistas 

orais na realização de sua pesquisa e, para realizá-las, partiu de seu círculo de convivência e 

das pessoas que conheceu principalmente na área dos esportes. Assim, não se voltou para um 

grupo específico de “pioneiros”, mas aborda trajetórias diversas. Além disso, o autor 

reproduziu diversos materiais que lhe serviram de fonte, como artigos de jornais e revistas, 

textos escritos por membros de “famílias pioneiras”, além da transcrição de um documentário 

sobre a participação das mulheres na “colonização”145 e um conto, escrito por amigo seu.146  

 Principalmente a partir das entrevistas realizadas com os “pioneiros” e com seus 

familiares, Beal redigiu textos sobre a trajetória de cada família, iniciados geralmente com a 

trajetória do primeiro “patriarca” a chegar em Toledo.  Ao fim de cada texto, apresenta os 

significados dos sobrenomes para ressaltar a língua e a cultura europeia. Dessa maneira, 

acompanha um movimento iniciado no sul do país na década de 1990 de buscar os 

significados dos sobrenomes das famílias além de seus supostos brasões – sugerindo, com 

isso, que todos possuíam “raízes nobres” – e reunir o tronco familiar em festividades, a fim de 

celebrar a “europeidade”.147 Ao que parece, Beal procura reforçar essa característica nessas 

memórias, a fim de acompanhar o movimento processado também na cidade e no trato das 

memórias públicas, como veremos melhor no quinto capítulo, e disso resultou a valorização 

da ascendência europeia também entre aqueles considerados “pioneiros”.  

 O autor produziu também textos de cunho autobiográfico, repletos de introspecção, 

conferindo, com esse diferencial que o tornou mais sensível, visibilidade a muitos elementos 

que compuseram o cotidiano de crianças e jovens da cidade, vizinhos e amigos seus num 

período que chegou até a década de 1970.  

 Ao todo, Beal divide seu livro em sete partes, nas quais apresenta o percurso de vida das 

famílias “pioneiras” de Toledo, as recordações pessoais dele e outras lembranças que 

compuseram o quotidiano local, sem abandonar o tema da “colonização” e os elementos 

cristalizados deste marco de memória. Assim, constrói uma narrativa em que a dimensão 

humana desse processo fica mais evidente e traz para o texto final memórias que esboçavam 

um cotidiano vivido e significado pelas pessoas com quem dialogou em sua pesquisa.  

                                                
145 Trata-se de “As damas de ferro do Oeste”, de autoria de Fabíola de Almeida Oliveira Beal, filha do 

autor, e Fabíola Dalla Vecchia. Foi produzido como trabalho de conclusão de curso em 
Comunicação Social/Jornalismo, na Fasul – Faculdade Sul Brasil de Toledo, cuja transcrição 
conformou toda a terceira parte da obra. In: BEAL, Fabíola de Almeida Oliveira e DALLA 
VECHIA, Fabíola. As damas de ferro do Oeste. In: Idem. pp. 279-290.  

146 SILVA, Aristóteles Barros da. Coisa de Cinema. In: Idem. op. cit. pp. 300-304. 
147 Trata-se de um movimento cultural ainda pouco estudado, já indicado nos capítulos anteriores. 
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 Nesse aspecto, a obra de Beal é diferente dos demais livros aqui analisados, pois não 

confere à Maripá e às demais empresas “colonizadoras” a mesma centralidade. De maneira 

geral, percebemos que o autor redigiu seu livro compromissado com aqueles que considerava 

“pioneiros” e não propriamente com a Maripá. A “colonizadora” e seus diretores, apesar de 

presentes em sua obra, não obscurecem as trajetórias das demais pessoas que moravam na 

região, cujo cotidiano e memórias ocupam o espaço central de sua narrativa. Essa opção, 

portanto, trouxe elementos diferentes para o debate, que permitem realizar outras leituras 

sobre os processos históricos tratados. Isso significa que, mesmo que o livro de Beal tenha 

participado dos processos de construção de memórias hegemônicas sobre a cidade, ele o fez 

de forma diferente. 

 Quanto ao seu estilo, notamos que em alguns momentos é opinativo, enquanto em 

outros possui uma narrativa despojada, que procura interagir com o leitor, pois não tinha a 

pretensão de seguir os estilos dos demais memorialistas e construir um texto com caráter de 

verdade inconteste, ou mesmo de usar recursos para torná-lo rebuscado. Tal maneira de 

escrever se relaciona com a opção expressa logo nas orelhas de seu livro: 

 
Desta forma, a intenção é resgatar o lado interessante e descontraído desses 
abnegados pioneiros que aqui chegaram, arregaçaram as mangas e foram à 
luta. Por certo, suas participações na condição de valentes desbravadores, 
foram fundamentais para a evolução e conquista da região oestina. São 
pessoas que com muita fé e coragem, formaram fileiras no exército que 
contribuiu para sedimentar o progresso de Toledo, num tempo em que 
somente sobreviviam aqueles ousados e determinados que têm o perfil com a 
força dos vencedores e o estigma dos verdadeiros heróis.148 

 

 O autor tinha como finalidade trabalhar de forma descontraída as memórias daqueles 

com quem dialogou em sua pesquisa e fazer uma obra que servisse também para a diversão, 

no estilo dos “causos”, narrativas curtas e anedóticas, muito comuns na região, já destacadas 

no capítulo anterior. Todavia, isso não o impediu de apresentar experiências tristes, 

conflituosas ou até mesmo traumáticas, como veremos adiante. No fragmento anterior, 

notamos que Beal apresenta também sua concepção de “pioneirismo”, o que permite observar 

como o autor produziu sua obra no interior dos limites impostos pelo “mito fundador” ao 

debate sobre o passado local e acaba compartilhando muitos dos elementos hegemônicos 

desses enredos, nos quais introduziu algo diferente. 

 Assim, o autor também percebe de maneira heroica os “pioneiros”, bem como entende a 

“colonização” como o grande e glorioso momento do processo histórico local. Em outros 
                                                
148 Idem. s/p. (orelhas). 
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trechos, caracteriza tal processo como aquele que teria revertido o “vazio populacional” da 

região e trazido o “progresso”, clichês muito recorrentes nessas memórias.149 Mesmo na 

passagem anterior, reforça as noções já cristalizadas no local de que o trabalho e a 

“abnegação” daqueles considerados “pioneiros” teriam construído o “progresso” de Toledo e 

região. Entretanto, mesmo nesse tocante também se diferencia de outros memorialistas – 

embora não os confrontasse diretamente150 – pois atribui esse heroísmo a um conjunto maior 

de pessoas que teriam participado da “colonização” além dos diretores da Maripá e do 

primeiro pároco local. A proposta de Beal, portanto, não era criar uma versão radicalmente 

diferente das memórias públicas da “colonização”, mas inserir novos personagens nesse 

enredo a fim de e fortalecer seu suposto caráter de “pioneiro”.  

Isso não significa que o autor tenha feito uma opção por uma “memória popular”151 da 

“colonização”, pois também Beal concede grande atenção àqueles que adquiriram poder e 

prestígio na cidade e privilegia as trajetórias daqueles que se enquadravam no modelo ideal de 

morador local, ou seja, sulista, de ascendência europeia, proprietário de algum bem e 

pertencente ao sexo masculino.152 Assim, outros sujeitos oriundos de outras classes sociais, 

grupos étnicos, ou mesmo vindos de outras regiões do país e do próprio estado do Paraná, têm 

suas trajetórias tratadas de forma secundária, o que evidencia os limites da proposta do autor 

de ampliar a visibilidade dos “pioneiros”.  

Essa relação com o hegemônico se revelou bastante complexa na obra de Beal, em 

virtude da opção dele em trazer para o texto as trajetórias e memórias das pessoas que 

abordou, ao invés de simplesmente compor um texto com análises prontas. Percebemos então 

que o autor apresenta as dificuldades vividas pelos “pioneiros” que migraram para Toledo na 

condição de trabalhadores “pobres”, que possuíam moradia precária e enfrentaram penúria na 

cidade.153 Porém, isso era tratado enquanto “exemplos” de como o projeto “colonizador” 

permitiu ascensão social para aqueles que se empenharam através do trabalho. Por outro lado, 

                                                
149 Idem. p. 114. 
150 Um dos poucos momentos em que Beal realiza um debate mais direto com outros autores, de 

maneira a nomeá-los inclusive, foi na discussão sobre o “fundador” de Toledo, em que dedica toda 
a última parte de seu livro ao tema. In: Idem. pp. 483-490.   

151 GRUPO MEMÓRIA POPULAR. Memória popular: teoria, política, método. In: FENELON et. al. 
(orgs.). op. cit. pp. 282-295. 

152 BEAL. op. cit. p. 114. 
153 Percebemos tais elementos na trajetória de Darvi Cividini, que mudou do estado de Santa Catarina 

para Toledo no ano de 1955, onde trabalhou como carpinteiro. Ali viveu dificuldades, pois chegou 
a morar em um paiol e ter que alimentar à sua família com produtos descartados pelos açougues. 
In: Idem. pp. 162-165. 
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notamos que algumas dessas pessoas reafirmavam certos clichês das memórias públicas da 

cidade, como suas relações com personagens “ilustres” do lugar ou mesmo o trabalho 

realizado na Maripá, a fim de referenciar suas narrativas e também construir domínios no 

local, apresentando-se, assim, como sendo quem ajudou a construir Toledo,154 

semelhantemente ao que constatamos no mito fundador local. 

Algo parecido ocorre com as atenções que o autor confere às trajetórias de mulheres, 

pois, apesar disso ser muito importante, ele se ateve mais àquelas que pertenciam aos grupos 

ligados ao “bloco de poder” local e que se enquadravam naquele modelo idealizado de 

morador para o lugar.155 Além disso, algumas delas já eram reconhecidas no espaço público, 

pois os referidos nomes designam logradouros públicos ou mesmo foram abordados pelas 

matérias do Jornal do Oeste, publicadas durante as comemorações do “cinquentenário” de 

Toledo, posteriormente reunidas em livro.156 Suas trajetórias, por sua vez, foram apresentadas 

por Beal na perspectiva de que elas também foram vitais para o pretenso sucesso do projeto 

“colonizador”, o que as tornaria merecedoras de serem consideradas como 

“desbravadoras”.157 Assim, fortalece os enredos hegemônicos construídos sobre o 

“pioneirismo”, conformando sua proposta, de não efetuar grandes mudanças nos enredos da 

“colonização”, mas projetá-los sobre mais pessoas. 

 Em determinados momentos, porém, percebemos a emergência de memórias que, de 

certa forma, escapam àquela “blindagem” com que se cercou o projeto da Maripá e que, 

mesmo superficialmente, chegaram a questionar alguns elementos das memórias públicas. 

Essas questões aparecem na temática do sofrimento vivido na “colonização” utilizada de 

maneira corrente nessa sociedade como forma de exaltar as trajetórias dos “pioneiros”. A 

partir disso, constatamos outras versões sobre a venda de terras, em que algumas atividades 

                                                
154 Percebemos isso na trajetória de Fedelvino Leonardi, que mudou do Rio Grande do Sul para Toledo 

em 1949. Ali trabalhou para a Maripá, na abertura de estradas e como motorista, acabando por se 
tornar empresário. No texto, notamos que o entrevistado evocou diversas figuras conhecidas do 
passado local, como Willy Barth e Ernesto Dall’Óglio, como forma de referenciar suas memórias. 
Além disso, apresentou-se como quem havia sugerido o nome “Pato Bragado” para um novo 
povoado que a Maripá inaugurou durante a “colonização” (atualmente um dos municípios da 
região), homenageando um dos vapores que navegavam no rio Paraná. Observamos que Leonardi 
empregou tais elementos como forma de construir domínios na região e apresentar-se como alguém 
importante, que tinha trânsito com os personagens “ilustres” daquele período. Compartilhava, 
portanto, movimentos que eram recorrentes nas memórias públicas da cidade, utilizando-se de suas 
lembranças pessoais como forma de afirmação no local. In: Idem. pp. 44-50. 

155 Idem. pp. 114-115; 199-205; 228-234. 
156 COSTA, Luiz Alberto Martins da. (coord.). op. cit. 
157 Percebemos isso mais claramente no texto em que o autor tratou da trajetória de Erina Rosa 

Campagnoni Rossoni. In: BEAL. op. cit. pp. 114-115. 
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apareciam de forma muito diferente das apregoadas memórias de “organização” e 

“racionalidade” com que foi cercado o empreendimento “colonizatório”. São indicadas, então, 

experiências de pessoas que esperaram bastante para poder se instalar nas terras que haviam 

comprado, pois não conseguiam localizá-las na mata.158  

 Em alguns momentos, porém, constatamos críticas mais diretas à direção da Maripá, 

principalmente à gestão de Willy Barth, visíveis em texto sobre a “família Formighieri”, 

reproduzido por Beal e escrito por Maria Dilonê Pizzato,159 uma das integrantes da família, 

que na época trabalhava como professora. O material foi produzido para ser lido em uma festa 

“nacional” da família, realizada em data alusiva à mudança dos Formighieri para o local, 

ocorrida ainda em 1947.160 Como destacou Pizzato, seus familiares eram proprietários de uma 

serraria e, com a escassez precoce da madeira, venderam-na para a “colonizadora”, em troca 

de ações.161 Tais elementos os colocavam, na década de 1940, na condição de estratos 

dominantes da sociedade local, algo que foi utilizado no texto para firmar a trajetória da 

família, uma vez que a autora destacava que eles não teriam se dirigido para Toledo na 

condição de “simples colonos”,162 mas para tomar parte no empreendimento da Maripá.163  

 A partir disso, o texto efetua críticas à forma como Barth geria a “colonizadora”, 

reinvestindo os lucros da empresa na própria infraestrutura local. Por isso, ele era considerado 

responsável pelo insucesso e pelo empobrecimento da família, cujo patriarca teria 

supostamente morrido de insatisfação com seus negócios.164 Mais do que efetuar uma 

denúncia, tais reminiscências procuram destacar as dificuldades e os esforços dos membros da 

família para ascender socialmente na cidade de novo. De qualquer forma, há no livro uma 

interpretação diversa daquela que muitas vezes foi apresentada como sinônimo de 

compromisso de Barth com o projeto e com Toledo, o que explicita melhor as fissuras e as 

                                                
158 Percebemos tais elementos na trajetória de Cezar Comim, que passou por dificuldades em Toledo 

nos primeiros anos após sua mudança, pois as terras que seu sogro havia comprado demoraram 
para ser localizadas, em meio à floresta. Enquanto isso, ele teve que trabalhar nas terras de um 
amigo seu, o que lhe teria causado um grande desconforto. In: Idem. p. 191. 

159 PIZZATO, Dilonê. Família Formighieri: lutas, conquistas e decepções na terra toledana. In: Idem. 
pp. 35-43. 

160 BEAL. op. cit. p. 35 
161 PIZZATO. op. cit. p. 41. 
162 Idem. p. 35. 
163 Ibidem. 
164 Ibidem. 
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tensões entre os próprios sócios da empresa, além de indicar a existência de memórias não tão 

elogiosas aos desdobramentos do empreendimento.  

 Por outro lado, tais versões integram as críticas e memórias negativas sobre a mudança 

de direção na Maripá, efetuadas pelo grupo de “pioneiros” que se dirigiram para o local com a 

primeira gestão e que integraram os setores dominantes dessa sociedade na década de 1940. 

Tais versões, portanto, não são iniciativas isoladas, mas um movimento que se processa na 

cidade empreendido por algumas pessoas e famílias. Beal, por sua vez, acabou por incorporar 

essas memórias e dar-lhes projeção pública. Foi nesse aspecto que procurou pautar seu livro 

em um compromisso com aqueles que considerava “pioneiros” e não propriamente com a 

empresa “colonizadora”. 

 Como notamos, a partir dessa proposta, o autor reafirma certos ideais hegemônicos que 

cercaram a “colonização” e suas memórias, embora isso não impeça que outros sujeitos e 

experiências ganhem visibilidade em sua narrativa. Isso permite uma leitura diversa do 

passado local, a despeito da compreensão que o autor confere aos processos estudados. Para 

tal, utilizamos a metodologia empregada por Thompson165 caracterizada no primeiro capítulo. 

A partir disso, percebemos a existência de conflitos no passado da cidade, como os de ordem 

de classe ou mesmo agrários, além das questões que já elencamos anteriormente. Observamos 

ainda elementos que conferem certa atenção a grupos que já viviam na região, como os 

indígenas e os “paraguaios”.  

 As relações de classe compõem o texto redigido por Beal a partir da narrativa de 

Dionísio Barreiros, um antigo morador da cidade filho de trabalhadores “paraguaios” que o 

autor conheceu devido a atuações esportivas,166 o que mostra a preocupação dele em 

contemplar tal grupo em sua obra. Todavia, lembramos que, antes da publicação do livro, eles 

já haviam sido incluídos no rol de “pioneiros” de Toledo e muitos deles participavam das 

atividades do museu histórico, iniciadas na década de 1980. Barreiros, inclusive, era um ícone 

entre os “paraguaios” e já havia sido abordado na imprensa,167 além de ter recebido o título de 

“cidadão honorário” do município.168 Portanto, era um membro das classes populares que, 

mesmo não ascendendo socialmente, foi incorporado às memórias públicas e reconhecido 

                                                
165 THOMPSON, E. P. Folclore, antropologia e história social. In: As peculiaridades dos ingleses e 

outros artigos. Campinas/SP: Ed. da Unicamp, 2001. pp. 227-267. 
166 BEAL. op. cit. p. 51. 
167 MEMÓRIA: A história que o povo não conhece. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 17, n. 4.643, p. 

11, 9 de dezembro de 2001. Educação. 
168 BEAL. op. cit. p. 51. 
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como “pioneiro” nos meios oficiais. Essa era uma forma, inclusive, de conferir ares 

“democráticos” a essas memórias. 

 Beal, por sua vez, recorre à narrativa de Barreiros, possivelmente pelo seu 

reconhecimento público, apresentando elementos diferentes daquilo que usualmente 

encontramos nas memórias públicas de Toledo, entre eles, o contato deste quando ainda era 

criança com uma tribo indígena, com a qual conviveu e cujas práticas culturais relatou para o 

autor, nas imediações do espaço em que atualmente se localiza a cidade.169 Dessa maneira, 

acabava-se por referenciar indígenas na região, os quais conformam o grupo mais obscurecido 

nas memórias do local, mas cuja presença foi significativa na Fazenda Britânia até os 

primeiros anos da “colonização”, como soubemos através de esparsas notícias encontradas em 

diferentes fontes que levantamos e nas entrevistas realizadas. 

 É interessante observar que Beal caracteriza Barreiros como “descendente” de indígenas 

da “tribo Guayanás”, com o objetivo de especificar o ramo étnico a que pertencia170 além do 

que de indicar que sua família era uma daquelas que trabalhavam em uma obrage.171 Tal fator 

afirma a diversidade inerente ao grupo que se convencionou chamar de “paraguaio”, termo 

que contribuiu para homogeneizá-lo.  

 Além disso, Barreiros apresenta elementos da região que vão muito além dos processos 

de “colonização”, por isso Beal, sensível a tais fatos, ressalta em seu texto as dificuldades 

vividas por trabalhadores nas obrages, principalmente a “escravidão”.172 Tais memórias, 

possivelmente não configuram apenas recordações pessoais de Barreiros – que nasceu em 

1937173 e, portanto, era ainda criança quando a exploração de erva-mate entrou em crise na 

região – mas se aproximavam das versões que circularam como memórias públicas e como 

historiografia acadêmica, com as quais possivelmente tomou contato através da imprensa e 

dos eventos realizados pelo museu. Entretanto, o autor não deixa de apontar as formas de 

resistência desses sujeitos relatadas por Barreiros, dentre elas a incorporação deles a uma tribo 

indígena, cujos hábitos eles assumiam como forma de fugir da obrage,174 o que não foi 

constatado em nenhum outro material aqui analisado, indicando a originalidade da 

informação.  

                                                
169 Ibidem. 
170 Ibidem.  
171 Ibidem. 
172 Idem. pp. 54-55. 
173 Idem. p. 51. 
174 Idem. pp. 55-56 
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 Além desses elementos, o autor também destaca as memórias de Barreiros que colocam 

em evidência a desigualdade social em Toledo, principalmente na década de 1950. Tais 

questões emergem de relatos bem-humorados das relações dos moradores da cidade com os 

prostíbulos, localizados na Vila Brasil. Nesse momento, Beal caracteriza esse bairro a partir 

das distinções de classe: 

  
Classes sociais 
Por falar em Vila Brasil, muito interessante também é a história da 
discriminação que se criou com relação ao poder aquisitivo das pessoas. Na 
verdade existia uma separação ou divisão geográfica. O Rio Toledo era o 
divisor. Do lado Oeste moravam as pessoas consideradas de origem um 
pouco mais abastadas, já do lado Leste, tinha uma população de gente 
também idônea e trabalhadora, porém, com posses e costumes bem mais 
modestos e humildes. Onde, inclusive, se situava a zona do baixo meretrício, 
como também tinha o salão de bailes do Zé Leite. Locais que a turma 
festeira do lado Oeste constumava frequentar.175 

 

 Beal apresenta essas contradições sociais, a fim de destacar a pobreza – entendida por 

ele não apenas como algo material, mas até mesmo cultural e restrita àquele bairro de Toledo 

– e a “discriminação” sofrida pelos moradores da Vila Brasil. Entretanto, não caracteriza essas 

tensões como luta ou conflito e opta por dissuadir os embates sociais nas relações de classe.  

 Tenta ainda amenizar a situação enfatizando que os moradores da Vila Brasil eram 

“trabalhadores” e “humildes”, observando-os a partir de valores hegemônicos na sociedade 

local. O prostíbulo e o salão de bailes são considerados pontos de nivelamento, uma vez que 

eram frequentados por homens de diferentes classes sociais.176 Dessa maneira, através das 

memórias acerca da Vila Brasil citadas em seu livro, procura resolver as tensões, que 

permearam o passado, mas ainda povoam o presente do local, cujas hierarquias sociais se 

traduzem fortemente no espaço da cidade. Assim, o autor procura incorporar tais sujeitos ao 

enredo triunfante de uma cidade que “cresceu” e “progrediu” e, para tanto, acaba não 

silenciando sobre os trabalhadores pobres, embora a tensão social que permeou as relações 

entre os diferentes estratos de moradores da localidade seja eclipsada em seu texto.  

 Os conflitos agrários, como afirmamos anteriormente, também são presentes logo no 

primeiro texto da obra de Beal, mesmo se tratando de tensões de pequena proporção, 

ocorridas no município de Toledo, como o que há na narração da trajetória de Pergentino 

                                                
175 Idem. p. 53. (Grifos do autor). 
176 Idem. pp. 53-54. 
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Covatti, morador de Linha177 Mandarina, localidade próxima a sede municipal de Toledo. 

Como destaca, este se mudou do Rio Grande do Sul em 1951 e se tornou sócio de uma 

serraria. Alguns anos depois, o negócio foi à falência, quando então resolveu demarcar uma 

área de “posses” em terras “devolutas”, naquela linha.178  

 A partir disso, a narrativa de Beal, produzida com base na entrevista realizada com 

Covatti, confere visibilidade a uma série de questões (legais e/ou à margem da legalidade) e a 

relações pessoais que permeavam as disputas pelas “terras devolutas”. Conforme é apontado, 

essas áreas eram protegidas por “jagunços” fortemente armados sob as ordens do então 

governador Moysés Lupion, conhecido no estado por seu envolvimento em conflitos agrários, 

em especial, a “Revolta dos posseiros de 1957”, ocorrida no sudoeste do estado.179 Covatti, 

porém, teria se tornado “amigo” dos “jagunços”, com os quais negociou a documentação para 

regularizar sua área. Nesse assunto, era auxiliado pelo então prefeito Egon Pudell e Rubens 

Stresser, vereador e agrônomo da Maripá que dirigia a “estação experimental” da empresa. 

Tal apoio, porém, não teria feito avançar a questão, somente resolvida através do “acordo” 

com os “jagunços”.180  

 Ao tratar do processo de legalização das terras, a narrativa acaba por caracterizar uma 

situação tensa em que a integridade física de algum dos envolvidos poderia estar ameaçada. 

Isso porque, de acordo com o texto, Covatti procurara Pudell para mostrar os documentos que 

o auxiliariam a escriturar as terras, obtidos junto aos “jagunços”. Ambos viajaram para a sede 

da comarca em Foz do Iguaçu, onde, na companhia de algumas autoridades, o prefeito teria 

reclamado que suas iniciativas não haviam resolvido a situação, ao contrário das ações dos 

“jagunços” que, em pouco tempo, teriam conseguido dar início ao processo e, nessa ocasião, o 

então prefeito teria se referido a eles de maneira racista.181 A ofensa teria chegado ao 

conhecimento dos ofendidos, porém, como se tivesse sido proferida por Covatti, que acabou 

por ser “jurado de morte”. Conforme destaca Beal, em uma corrida de cavalos de que Covatti 

foi participar na cidade, procurou esclarecer a situação com os “jagunços” e acabou por 

revelar que o autor do insulto teria sido o prefeito. Os “jagunços” teriam então ameaçado a 

                                                
177 “Linha” é um termo usado para designar as localidades rurais que compõem um distrito. Não 

necessariamente precisam formar um povoado, em alguns locais é apenas composta por uma capela 
e um clube social. 

178 Idem. pp. 20-21. 
179 MYSKIW, Antonio Marcos. Colonos, posseiros e grileiros: conflitos de terra no oeste paranaense 

(1961/66). Niterói: UFF, 2002. (Dissertação de Mestrado em História Social). pp. 73-77.   
180 BEAL. op. cit. pp. 21-22. 
181 Idem. p. 23. 
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vida de Pudell que foi alertado por Covatti. A situação somente teria sido resolvida com uma 

viagem realizada emergencialmente pelo prefeito, para a capital paranaense.182 

 Tais relatos evidenciam como essas situações tensas compunham o dia-a-dia na 

localidade, envolvendo autoridades do município e demais pessoas que moravam em Toledo, 

além de serem interpretadas como algo que poderia por em risco a vida de qualquer um – 

mesmo uma autoridade, como o prefeito. Portanto, embora ninguém tenha se ferido nessas 

contendas, a “possibilidade”183 de sofrer um atentado foi vivida naquele período e chegou a 

causar apreensões entre moradores locais. Por outro lado, observamos como o acesso à terra 

era algo dinâmico e processado através de diversas maneiras, além da compra de lotes rurais e 

chácaras, em projetos de “colonização”. Pudemos notar ainda que, uma dessas práticas, a de 

“demarcar área de posses”, não foi empreendida apenas por quem mudou para o local sem 

capitais para adquirir terras, mas também por aqueles que atuaram no ramo madeireiro, como 

Covatti, que também era empresário antes de se tornar agricultor. 

 Cabe alertar, entretanto, que o ato de narrar tal episódio não foi motivado pela 

necessidade de Covatti, ou mesmo de Beal, de “denunciar” a “violência” existente no local. 

Longe disso, tinha o objetivo de caracterizar o “heroísmo” de Covatti que vivera diversos 

percalços para poder se estabelecer no município e isso o dignificaria a ser lembrado e 

reverenciado como “pioneiro” de Toledo e como “herói” desse processo histórico, pois teria 

arriscado sua própria vida para fazer com que a terra, outrora (supostamente) “inculta”, fosse 

transformada em lugar de produção e de “progresso”. Ainda nessa perspectiva, Beal destaca 

que, ao fim: “...o mal entendido teria ficado completamente resolvido. Assim, ambas as partes 

permaneceram tranqüilas e pacíficas”,184 criando, com isso, uma memória em que a “ordem” 

e a “paz” haviam sido restabelecidas, pois aquele teria sido um caso único solucionado sem 

maiores danos aos envolvidos.  

 Entretanto, além dos temas que emergem das “fendas” abertas na obra, o que Beal 

enfatiza e assume como foco central de sua narrativa, torna-se muito significativo para 

percebermos as tensões que envolviam as memórias do lugar, nas quais podem ser percebidos 

outros conflitos e lutas em torno dos próprios enredos da “colonização”, como as 

reivindicações, apoiadas por Beal, de certos “pioneiros” por maior visibilidade no espaço 

público. Tais questões são estampadas em textos como o que trata da trajetória de Leonório 

                                                
182 Idem. p. 24. 
183 PORTELLI, Alessandro. A Filosofia e os fatos: narração, interpretação e significado nas memórias 

e nas fontes orais. Tempo. Rio de Janeiro, UFF, v.1, n.º 2, pp. 59-72, 1996. pp. 60-61. 
184 BEAL. op. cit. p. 24.  
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Giaretta, migrante para o local em 1949 e já falecido na ocasião da escrita do livro, o que 

levou o autor a recorrer aos relatos de sua esposa e filhos. 

 Como destaca Beal, Giaretta se tornou conhecido em Toledo por ser um “gaiteiro” que 

“animava” as festas e bailes.185 No local, trabalhou em diversas empresas, como a “Agro-

industrial do Prata”, empresa “coligada” à Maripá, da qual seu cunhado era sócio.186 Como 

vimos no capítulo anterior, essa empresa dirigiu a “colonização” de “Vila Margarida”,187 na 

época pertencente ao município de Toledo e, atualmente, a Marechal Cândido Rondon. Na 

Agro-industrial do Prata,  chegou à gerência além de ter se tornado “sub-prefeito”188 daquela 

localidade. Posteriormente retornou à cidade e ali se tornou sócio de uma oficina mecânica. 

Tais elementos indicam sua ascensão social no município, tanto em termos econômicos como 

políticos, porém, o texto de Beal destaca que Giaretta acabou perdendo o capital que havia 

conquistado, em virtude de um tratamento de saúde de sua esposa. Esse momento é narrado a 

partir do empobrecimento da família que levou os filhos a ingressarem precocemente no 

mercado de trabalho.189 Enfim, ele se empregou na “Construtora Waldyr Luiz Becker”, de 

propriedade de seu sobrinho, onde se aposentou.  

 O texto trata Giaretta como uma exceção ao projeto “colonizador” e como pessoa 

trabalhadora e esforçada, empenhada na melhoria de vida, o que não foi alcançado apenas por 

uma excepcionalidade, ou seja, a enfermidade de sua esposa. Assim ele é apresentado através 

de valores positivos, na condição de pessoa “humilde” e bem-humorada, que não tinha 

sentimentos negativos,190 embora ressentido de que sua trajetória de “pioneirismo” não tenha 

sido devidamente valorizada: 

 
Descaso 
Este é um dos pioneiros que fez a sua parte para o crescimento de Toledo. 
Porém, em idade mais avançada, ele sentia-se chateado pelo fato de nunca 
ter sido lembrado como um pioneiro. Enquanto outros cidadãos eram 
prestigiados, mesmo aqui tendo chegado perto dos anos sessenta, ele 
(Leonório), jamais participou de qualquer cerimônia ou mera lembrança de 
sua figura como um verdadeiro desbravador do Oeste do Paraná. [...] Apesar 
desta falha imperdoável, mesmo que modestamente, a partir de agora seu 

                                                
185 Idem. p. 89. 
186 Ibidem; COLOGNESE, Silvio (org.). Ruas de Toledo: identidades que se cruzam. Cascavel/PR: 

Edunioeste, 2011. p. 140. 
187 BEAL. op. cit. p. 89. 
188 Ibidem. 
189 Idem. pp. 90-91. 
190 Idem. pp. 90-92. 
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nome está inserido e registrado na história. Nada mais justo, pois a grande 
maioria sabe que o senhor é um autêntico herói do tempo dos pioneiros.191 
 

 Como notamos, Giaretta desejava ser incorporado aos projetos culturais desenvolvidos 

na localidade, pois acreditava que essa seria uma “recompensa” pelos trabalhos “prestados” 

ao lugar, utilizando-se de um argumento muito presente nas memórias públicas, mas que 

geralmente era empregado por membros do “bloco de poder” local para tratar das ações 

empreendidas no passado e, dessa forma, assinalar seus domínios em Toledo.  

 Notamos então que, para pessoas como ele, não estava em primeiro plano questionar os 

enredos hegemônicos da “colonização”, mas apropriar-se deles e reivindicar para si os valores 

positivos deles advindos. Esse caso indica ainda um componente de classe no interior desses 

movimentos, pois os integrantes dos meios populares (aos quais Giaretta pertencia, uma vez 

que empobreceu) não se contentaram com a posição secundária a que foram relegados nas 

memórias públicas da cidade e reivindicam uma visibilidade maior como a dos setores 

dominantes da sociedade, chamados geralmente de “lideranças” da “colonização”. 

 Após seu falecimento, tais demandas foram assumidas por seus familiares que 

aproveitaram a oportunidade da publicação do livro de Beal para reafirmá-las. Este, por sua 

vez, as incorporou e, sob o argumento de retirar tais pessoas, como Giaretta, do ostracismo e 

“registrá-las na história”, esforçou-se para certificar certos moradores como “heróis” locais, 

pois entendia a escrita de seu livro como uma maneira de também reconhecer o trabalho 

desses sujeitos que, a seu ver, prestaram importantes contribuições para o “crescimento” de 

Toledo.  

 Em certos momentos, no entanto, o autor acaba concebendo que tais “contribuições ao 

progresso de Toledo” não teriam sido exclusivas daqueles considerados “pioneiros”, ou 

mesmo seus descendentes, como é o caso da Sadia e de seus diretores, tema que o autor trata 

em um de seus textos de cunho autobiográfico no qual rememora seu trabalho no setor de 

contabilidade daquela empresa.192 Assim, constrói memórias em que exalta a implantação do 

frigorífico como um evento cercado de grande expectativa, símbolo de “orgulho”193 para 

Toledo pela sua magnitude. Além disso, também institui memórias elogiosas sobre seus 

dirigentes, principalmente Attílio Fontana, tratado como patrão exemplar, que sabia valorizar 

seus funcionários.194 Em sua narrativa, o conflito e as tensões de classe dão lugar a um 

                                                
191 Idem. p. 93. (Grifos e acréscimos do autor). 
192 Idem. p. 366. 
193 Idem. p. 370. 
194 Idem. p. 369.  
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cotidiano pontuado pela união entre empresa e trabalhadores, que, juntos, tinham o objetivo 

único de fomentar o “desenvolvimento”. 

 Nessas memórias, não havia espaço para tensões, como as trabalhadas por Davi Felix 

Schreiner em que são apontadas as más condições de trabalho na linha de produção da 

empresa, além dos cerceamentos nas lutas dos trabalhadores por direitos. Tampouco existia 

espaço para os movimentos que esses operários empreenderam e que foram muito fortes na 

década de 1980.195 Isso porque o lugar social ocupado por Beal era junto aos funcionários de 

escritório, que possuíam relações mais diretas e até paternalistas com a direção do frigorífico. 

Assim, seu livro se limita a conferir visibilidade ao empreendimento, aos seus diretores e aos 

colegas de escritório, além de compartilhar os valores da empresa, o que parece comum entre 

os funcionários de seu setor. 

 Esses ideais acerca das memórias da empresa também são projetados sobre Pedrinho 

Antonio Furlan, ex-diretor das Organizações Sadia e, no momento de publicação do livro, 

integrante do conselho de administração da empresa,196 além de advogado na cidade.197 Beal o 

apresenta pelas “contribuições” dele à região, destacando-o como grande incentivador dos 

desportos198 e membro atuante do Rotary Club, ou seja, alguém movido pelo “espírito 

comunitário”.199 O autor, enfim, conclui que: “...incontestavelmente, ele é um cidadão que 

tem a estirpe dos homens inteligentes, abnegados, prestativos, e como tal, faz parte daquelas 

pessoas que têm a linhagem de somar no seio de uma comunidade, portanto, digno de fazer 

parte da história de Toledo”.200  

 A partir da temática da “doação”, o autor considera Furlan como alguém que precisa ser 

lembrado e que, por isso, deveria constar em seu livro, embora não fosse um “pioneiro”. 

Furlan se equipararia às pessoas consideradas “pioneiras” não pelo tempo em que chegou ao 

lugar, mas porque apresentaria mesmos os valores deles. Notamos, então, que o 

“pioneirismo”, nesse momento, deixa de ser um movimento marcado pela temporalidade, para 

se tornar um conjunto de valores e elementos que caracterizariam a atuação social de 

                                                
195 SCHREINER, Davi Felix. Cotidiano, Trabalho e Poder: a formação da cultura do trabalho no 

extremo oeste do Paraná. Toledo: Ed. Toledo, 1997. pp. 119-147. 
196 BEAL. op. cit. p. 368. 
197 FURLAN. op. cit. In: Idem. pp. 12-13. 
198 BEAL. op. cit. pp. 366-368. 
199 Idem. p. 368. 
200 Ibidem. 
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moradores da localidade. Furlan estaria no mesmo patamar de importância dos “pioneiros”, 

pois teria aceito o “chamado” de continuar a obra deles movido pelos mesmos ideais. 

 Entretanto, apesar de considerar importante a implantação da Sadia em Toledo – até 

mesmo por conta da atuação social de seus executivos – Beal considera que acima dela estaria 

a “colonização”, que lançou as bases para que o “progresso” local fosse possível. Essa 

perspectiva também era compartilhada pelo próprio Furlan no prefácio de Tempo de heróis. 

O convite para escrever tal texto, por sua vez, revela mais do que as relações pessoais entre 

ambos, mas também que o autor o via como uma autoridade. O ex-diretor da Sadia, por sua 

vez, evidencia em seu texto como compartilhava de perspectiva semelhante a de Beal, ao 

conceber o passado local: 

 
No decorrer da leitura, confesso que em determinados capítulos emocionei-
me lendo as narrativas que fluíam simples, objetivas e carinhosas, descritas 
com muito amor. Imagino que todos os toledanos que lerem esta obra ficarão 
como eu, emocionados e gratos a essa plêiade de bravos pioneiros que 
fizeram a história e o progresso de nossa querida Toledo. Mas arrisco dizer 
que mesmo os leitores de fora de Toledo terão nestas páginas um testemunho 
da capacidade do trabalho para transformar e construir, através da força e da 
união, para superar desafios, como os Pioneiros que enfrentaram e venceram 
a floresta a partir da metade do século passado para construir novos rumos 
para suas trajetórias em uma Toledo com progresso e qualidade de vida.201 

 

 Furlan seguiu o padrão de narrativa típico nesse tipo de texto, exaltando as qualidades 

da obra como forma de incitar as pessoas a lerem-na e construindo uma memória que 

apresenta Toledo como um lugar de “progresso” e “qualidade de vida”. Para tanto, incorpora 

imagens difundidas sobre a localidade em períodos mais recentes, através da imprensa, como 

veremos no próximo capítulo, e consagra a “colonização” como a base sobre a qual se 

desenvolveu toda a história local, construída, a seu ver, a partir de valores positivos, como o 

“trabalho” e a “união” dos “pioneiros”. Situa tais ações em uma epopeia de conquista da 

“floresta”, embora entendesse que essas pessoas também buscavam “...construir novos rumos 

para suas trajetórias...”.202 Assim, conferia certo destaque às motivações individuais daqueles 

sujeitos e não os tratava simplesmente como quem se engajara, de forma idealista, em um 

projeto “colonizador”. Tal compreensão parece se relacionar com os valores do ambiente 

empresarial do qual fazia parte, em que são exaltadas as iniciativas individuais.  

                                                
201FURLAN. op. cit. p. 12. 
202 Ibidem. 
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 O texto de Furlan foi representativo do modo como os setores relacionados à Sadia 

assumiram o “mito fundador” da cidade, muito embora seus enredos não os colocassem  em 

primeiro plano. Ao chegar à cidade, tais elementos optaram por não disputar as memórias 

públicas nas quais a Sadia poderia ser um grande marco histórico, mas atuaram no sentido de 

realimentar as versões sobre o empreendimento da Maripá. Tal fator se relaciona com a 

aliança que as pessoas ligadas àquela empresa efetuaram com grupos integrantes do “bloco de 

poder” local, já estabelecidos na localidade na década de 1960, muitos deles eram integrados 

por quem se considerava “pioneiro” do lugar e/ou havia mantido alguma forma de relação 

com a empresa “colonizadora”.  

 Porém, o ato de assumir as memórias cristalizadas está relacionado ao fato de elas 

evocarem valores importantes para os dirigentes da Sadia, como “união” e dedicação ao 

“trabalho”, que supunham a necessidade das relações pacíficas, avessas às tensões sociais,  

hipoteticamente requeridas à construção da prosperidade. Portanto, eram memórias que 

lembravam aos moradores locais o quão prejudicial seriam os conflitos, principalmente os de 

classe, e, ao mesmo tempo, ajudavam no disciplinamento da população operária, algo 

importante para aquele grupo empresarial. 

 Dessa maneira, observamos que, nessas memórias, a Sadia é entendida como um 

símbolo contemporâneo de “progresso” em Toledo, enquanto no passado tal espaço era 

ocupado pela Maripá (ou pela “colonização” e os “pioneiros”). Ambas as empresas 

compunham um enredo de “desenvolvimento” da cidade que surge como advindo da 

“iniciativa privada”, assim, uma teria lançado as “bases” para o “desenvolvimento” local, 

enquanto a outra o efetivara e o levara adiante. Assim, os executivos e dirigentes da Sadia 

eram compreendidos como continuadores dos “belos” feitos do período “colonizatório”, o que 

só fora possível graças à ausência de conflitos, potencial “ameaça” ao “desenvolvimento”.   

 Enfim, o livro de Beal foi produzido num momento histórico em que o capitalismo 

liberal se tornou hegemônico mundialmente e, de maneira semelhante, no Brasil havia um 

clima de otimismo graças à aceleração do crescimento econômico propulsionado pelo 

segundo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse ambiente, o autor, na condição de 

empresário, reafirma sua crença no capital privado, principalmente no grande capital, 

representado pela Maripá e pela Sadia, bem como nos valores liberais do sucesso social 

conquistado a partir do trabalho e dos esforços individuais. Sua obra é um receptáculo de 

“exemplos” para as novas gerações, sobre como seria possível “crescer na vida” e ascender 

socialmente com esforço próprio, dedicação e força de vontade. Tais mensagens sugerem que 

organizações de classe e movimentos sociais não seriam o caminho para a construção de uma 
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vida melhor, em favor do cultivo daqueles princípios liberais. As obras coletivas, em tal visão, 

deveriam ser restritas às associações recreativas e assistenciais, cujas ações realimentariam 

um “espírito comunitário” local. 

 Além disso, nesse momento histórico as políticas públicas voltadas às memórias do 

“pioneirismo” já se encontravam consolidadas e essas versões haviam passado por diversas 

transformações e incorporado, oficialmente, sujeitos diversos à condição de “pioneiros”. 

Entretanto, a visibilidade conferida a eles era variável e dependente do grupo ou classe social 

a que pertenciam. Nesse sentido, percebemos disputas na localidade entre pessoas de 

diferentes grupos e classes sociais por visibilidade e homenagens em reconhecimento ao fato 

de serem “pioneiros” e, enquanto tal, como quem “construiu” a cidade. A obra de Beal, apesar 

de produzida a partir de um lugar social que o colocava em sintonia com os elementos 

cristalizados das memórias públicas locais, foi mais aberta às demandas dessas pessoas que as 

publicações anteriores.  

 Entretanto, ao inserir novos personagens nos enredos de “pioneirismo” – ou dar-lhes 

maior visibilidade – o autor não pretende colocar em questão a “colonização”, tampouco 

efetuar uma análise crítica desse processo, pois não objetiva interrogar aquilo que é 

cristalizado como “mito fundador” no local. Por conta dessa opção, em certos aspectos, seu 

livro também reafirma elementos desse mito, além de torná-lo identificável a um maior 

número de pessoas, realimentando, com isso, seu caráter hegemônico. Por outro lado, 

notamos como o autor dá prosseguimento a práticas iniciadas na cidade ainda na década de 

1950, como transformar os sofrimentos e as dificuldades vividas no passado pelos “pioneiros” 

em símbolo de “esforço” e “heroísmo” e em condição para um futuro melhor. No caso de 

Beal, esse futuro é tratado como algo que já teria chegado para os “pioneiros”, salvo raras 

exceções. 

 Todavia, em alguns casos, tais construções hegemônicas fazem sentido para os 

“pioneiros”, mesmo para aqueles que eram trabalhadores e tiveram suas trajetórias ofuscadas 

nas memórias públicas, pois tais enredos ofereciam uma interpretação positiva sobre a vida 

deles, projetando-os como “batalhadores” e “vencedores”. Por outro lado, servem como 

elemento para que essas pessoas disputassem espaço na localidade, ao associar-se ao projeto 

“colonizador” e, dessa maneira, reivindicar domínios no local sob a justificativa de que 

ajudaram a edificá-lo.  

 Por fim, outro movimento nessas memórias, com o qual Tempo de heróis contribui e 

que merece relevo, é o fato de o caráter de “pioneiro” ser deslocado de pessoas para famílias, 

provavelmente, porque muitos “pioneiros” já haviam falecido principalmente os que 
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migraram para o local em idade adulta. Com o desaparecimento dessas pessoas e das 

“recordações vivas” delas, tais lembranças foram tomadas como propriedade das famílias e 

foram realizadas ações a fim de manter suas versões presentes na cidade. Isso sinaliza para 

um novo momento nessas memórias, em que os familiares das pessoas que se deslocaram para 

Toledo, nas décadas de 1940 e 1950, passavam a utilizar as versões do “pioneirismo” como 

forma de afirmação social e de luta por espaços na sociedade a partir de reivindicações para 

que seus antepassados fossem reconhecidos como ícones da história local.  

 

 

III 

 

Todavia, na observação das memórias públicas locais, percebemos que anteriormente à 

publicação de Beal, já era possível verificar iniciativas para “incluir” novos sujeitos na 

condição de “pioneiros”. Ainda no começo da década de 1970, encontramos na imprensa local 

propostas de valorização de trabalhadores e de pessoas que haviam mudado para Toledo no 

período da “colonização”, mas que não enriqueceram ou mesmo ascenderam ao “bloco de 

poder”.203 Na literatura memorialística local, na década de 1980, também constatamos severas 

lutas por visibilidade no espaço público por parte dos moradores locais, no interior dos 

enredos da “colonização”.  

Tais demandas acarretaram na criação de políticas públicas do município, como no caso 

dos distritos municipais que foram alvo do “Projeto repensando os distritos de Toledo”,204 da 

                                                
203 Em 1977, durante as celebrações da emancipação de Toledo, o jornal Nova Geração voltava 

novamente a circular e contava, entre seus redatores, com Edílio Ferreira que, como vimos 
anteriormente, defendia uma maior valorização dos “pioneiros” trabalhadores, no interior das 
memórias públicas. Em edição de 2 de dezembro de 1977, o jornal trazia a entrevista de “Nichetti”, 
que mudou para a cidade em 1949 e se tornou conhecido por ter sido funcionário da prefeitura 
municipal. Ele não teria enriquecido, tampouco conquistado grandes poderes na cidade e, 
justamente por isso, sua trajetória teria sido escolhida, uma vez que representada um conjunto 
expressivo de “pioneiros” “anônimos” que, na visão do jornal, ajudaram a construir a cidade. 
Assim, sem romper com o ideal de “progresso” que cercava as visões contemporâneas sobre o 
lugar, o jornal buscava valorizar a atuação dessas pessoas na “colonização”. Apontava, ainda, que 
tal matéria resumiria a “filosofia” daquela “nova fase” do periódico, que pretendia tratar das 
pessoas simples que compunham o dia-a-dia da cidade. Importante observarmos que, no momento 
em que tal proposta era delineada, no período da “ditadura militar”, existia um potencial de 
mobilização nessas recordações, a partir da valorização da capacidade criativa dos trabalhadores e 
de sua importância na sociedade. In: NICHETTI E as recordações de 29 anos de Toledo... Nova 
Geração. Toledo/PR, n. 144, 2 de dezembro de 1977. [número de páginas ilegíveis].  

204 YOSHIDA, Iraci da Silva Menezes. (coord.). Com licença somos distritos de Toledo: projeto 
repensando os distritos de Toledo. Prefeitura Municipal de Toledo: Toledo, 1988. p. 3. 
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Secretaria Municipal de Educação, cujo resultado foi o livro Com licença somos distritos de 

Toledo: projeto repensando os distritos de Toledo.205 Trata-se de mais um projeto e 

publicação realizados durante a gestão “Toledo: Comunidade no Poder”, da década de 1980. 

A iniciativa envolveu membros da administração municipal e habitantes dos distritos do 

município – entre eles os considerados “pioneiros” – através da atuação dos professores da 

rede municipal de educação,206 responsáveis pelas pesquisas e pela redação dos textos 

preliminares,207 que foram discutidos e “aprovados” em reuniões com os moradores dos 

“distritos”.208  

Iraci Silva Menezes Yoshida, professora da FACITOL (Faculdade de Ciências 

Humanas Arnaldo Busato de Toledo) e “assistente-técnico” da Secretaria Municipal de 

Educação, esteve na coordenação do projeto e, além dela, figuravam na condição de 

“supervisoras” Iria Pydd Schelle, secretária municipal de educação, e Maria Ivône Kloh, 

diretora do departamento de educação. A “edição” final do trabalho, por sua vez, era assinada 

pela própria secretaria municipal.209 A publicação foi efetuada pela prefeitura municipal, 

como ocorreu com os demais livros lançados naquela gestão, embora a Associação 

Educacional do Oeste do Paraná (Assoeste), editora sem fins educativos210 sediada em 

Cascavel-PR e participante em diversos projetos culturais e educacionais da região,211 

também fosse apresentada na obra.  

Notamos que a pretensão de trazer a público Com licença somos distritos de Toledo 

era ampliar a cartilha sobre os distritos municipais publicada em 1986, através do “Projeto 

História”,212 com a finalidade de produzir uma nova obra de maior envergadura. Entretanto, 

                                                
205 Idem. 
206 Idem. p. 15. 
207 Idem. p. 6. 
208 SCHELLE, Iria Pydd. Apresentação. In: Idem. p. 9. 
209 YOSHIDA (coord.). op. cit. p. 6. 
210 A Assoeste era uma entidade voltada para a promoção da educação, mantida por governos 

municipais, faculdades, cooperativas e outras entidades da região. Foi criada a partir do “Projeto 
Especial Multinacional de Educação – Brasil – Paraguai – Uruguai – MEC/OEA”, que envolvia o 
Ministério da Educação, no Brasil, e a Organização dos Estados Americanos, e tinha como objetivo 
fomentar mudanças na educação dos países envolvidos. Entre os objetivos da Assoeste estava o 
desenvolvimento de novos materiais didáticos. In: VERGUTZ, Paulo Renato. Um pouco da 
história da ASSOESTE. Cascavel/PR: Unioeste, 2006. (Monografia de especialização em História 
da educação brasileira). pp. 34 e 39-40. 

211 YOSHIDA (coord). op. cit. p. 3. 
212 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO. Toledo e seus distritos (Repensando os distritos 

de Toledo). Toledo: Prefeitura do Município de Toledo, 1986. 
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notamos que o livro não possui o formato das cartilhas e livros didáticos publicados naquele 

momento, cujos textos são curtos e há sugestões de atividades, assemelhando-se mais à 

estrutura de uma obra memorialística, embora fosse menos extensa, semelhante às demais que 

circulariam na localidade. Dessa forma, a obra visava mais aos moradores dos distritos em 

geral, até porque no ano anterior já havia sido publicada outra obra exclusiva para o uso 

escolar sobre os distritos. Assim, o livro faria o mesmo movimento operado pelo “Projeto 

História”, que produziu Toledo e sua história, após evidenciar outros materiais que serviriam 

de experiência preliminar. 

 Essa obra também foi cercada por um ambiente celebrativo, assim como as demais 

publicadas na década de 1980, que fica bastante evidente nos textos introdutórios, como o 

prefácio de Albino Corazza Neto que destaca Com licença, somos distritos de Toledo como 

parte das comemorações ao 35.° ano de instalação do município e destaca que a obra era 

“...um testemunho vivo das lutas e conquistas dos toledanos que, na zona rural e nas sedes 

distritais, participaram e participam de nosso desenvolvimento”.213 Como observamos, o 

objetivo era celebrar o “desenvolvimento” do município bem como aqueles que teriam 

contribuído para seu suposto “progresso”. O então prefeito aponta ainda para um componente 

importante dessa obra, ou seja, seu aspecto rural, ligado aos distritos que integravam o que 

regionalmente se designa de “interior” do município.  

 Nesse aspecto, cabe frisar que no oeste paranaense as contradições sede municipal-

distrito e cidade-campo são muito presentes na constituição da esfera pública. Assim, morar 

no distrito não significa necessariamente pertencer – de maneira plena – a Toledo. Porém, na 

década de 1980, como vimos no primeiro capítulo, a gestão “Toledo: Comunidade no Poder” 

possuía como diretriz básica o fomento à “participação comunitária” na administração 

municipal por intermédio das associações de moradores de bairro ou dos distritos. De acordo 

com Davi Félix Schreiner, essas entidades administravam máquinas e implementos agrícolas 

na zona rural214 e, também por isso, eram muito importantes para essas localidades. Notamos 

então, que existiam políticas para fomentar a participação dos moradores dos distritos na 

administração pública e a publicação do livro fez parte delas e, mais do que isso, serviu para 

atestar como aquela gestão municipal se preocupava com os moradores do “interior” do 

município. 

                                                
213 CORAZZA NETO, Albino. A comunidade conta a sua história. In: YOSHIDA (coord.). op. cit. p. 

5. 
214 SCHREINER. op. cit. p. 152. 
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  Como destacou a secretária municipal de educação da época, Iria Pydd Schelle, a obra 

surgiu de uma demanda dos próprios distritos que teriam “reclamado” um livro sobre tais 

lugares, que trabalhase com as narrativas dos “pioneiros” de cada local.215 Nesse aspecto, 

frisava a utilidade do material na escola como forma de fornecer textos para os alunos e 

subsídios ao trabalho docente216 e afirmava que, por ser a gestão municipal participativa, tal 

necessidade teria sido legitimamente transformada na obra que vinha a público, tornando clara 

a maneira como a secretária entendia as relações entre gestão e população. Por outro lado, 

observamos como as pessoas vivenciaram tais projetos culturais desenvolvidos pela prefeitura 

municipal na década de 1980, apoiando e reivindicando-os para suas localidades. Dessa 

maneira, setores da própria população local reafirmavam o “pioneirismo” como “a” 

“História” dos lugares em que viviam. 

 Para setores das sociedades dos distritos, nesse momento, a questão era se inserirem 

nesse enredo, como indicam depoimentos de diversos “pioneiros” de distritos, dispostos na 

orelha do livro.217 A necessidade de ser reconhecido como “pioneiro” em uma publicação, por 

membros dessas populações, deveria ser latente, uma vez que constatamos que diversos 

distritos foram “colonizados” por outras empresas, que não a Maripá. Portanto, não eram 

plenamente reconhecidos como “pioneiros de Toledo até o lançamento da obra. 

Assim, constatamos que houve a opção de incluir as populações de todos os distritos 

definitivamente nas memórias públicvas de “pioneirismo”, o que pode ser verificado, 

inclusive, em um dos textos de abertura da obra escrito por Ondy Hélio Niederauer, para 

quem aqueles sujeitos e o próprio livro eram de suma importância para o “desenvolvimento” 

do município. Ele também compreendia que o trabalho daquelas pessoas, no período da 

“colonização”, quando “...se transformava a mata virgem em terras agricultáveis...”,218 

forneceu memórias de dias difíceis mas também de grande beleza. Dessa maneira, projeta 

sobre os distritos elementos que compunham as memórias da “colonização” empreendida pela 

Maripá e afirma a atuação humana nessa história como o semear de uma prosperidade que 

seria finalmente vivida no município no momento em que a obra era lançada. Por outro lado, 

Niederauer conferia ao livro sua chancela, com a autoridade de quem era reconhecido como 
                                                
215 Essa reivindicação já era apontada em 1986, por Oscar Silva, coordenador do “Projeto História”. 

Segundo afirma, teria surgido logo após as primeiras publicações realizadas no âmbito daquele 
projeto e motivaram a publicação da cartilha Toledo e seus distritos. In: SILVA, Oscar. Toledo e 
seus distritos. In: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO. op. cit. (2006). p. III. 

216 SCHELLE. op. cit. p. 9.  
217 YOSHIDA (coord.). op. cit. (orelhas). 
218 NIEDERAUER, Ondy Hélio. “Belas e felizes recordações”. In: Idem. p. 13. 
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“memória viva” do lugar e como porta-voz de seu grupo que historicamente atuou no sentido 

de construir memórias para Toledo. 

 Quanto aos significados dados à publicação, também é importante outro texto 

introdutório escrito por Wilson Carlos Kuhn que, além de tecer diversos elogios ao material, 

também enfoca aquele movimento cujo objetivo era a integração das trajetórias de moradores 

dos distritos aos enredos do “pioneirismo”, como vemos no trecho abaixo: 

 
Esta é a história de Toledo vista de ângulo diferente e escrita por gente 
humilde, pela professorinha dedicada, pelo motorista pioneiro, pelo 
agricultor sofrido, pelas mulheres, que tanta coragem emprestaram aos 
homens em tempos difíceis, pelas crianças de infância sem brinquedos, pelos 
jovens de adolescência sem folguedos, e até pelos que morreram, tão 
eloqüentes em seu silêncio, com conteúdo rico de autenticidade. 
De fato, aqui se plantou uma nova civilização, portadora de tão 
extraordinários valores humanos.219 

 
  Para Kuhn, a obra transmite ainda um sentimento de “orgulho”, 220 por sintetizar “...um 

passado de glórias e de saudades”221 e “...um futuro de esperança”.222 Como notamos, ele 

compreende o passado local como um tempo que continha o gérmen de uma “civilização” 

excepcional desenvolvida em Toledo. A partir de tais valores, portanto, faz uma projeção 

repleta de valores positivos do município, ao passo que o isola do restante da realidade, na 

qual o trabalho e a abnegação das populações rurais teriam construído um lugar incomparável 

de “progresso”. Tais valores dialogavam com o momento em que se lançava a obra, quando se 

viviam tempos difíceis, de crise na agricultura, e também apresentavam uma proposta para a 

superação de tal quadro. Assim, entendemos que o livro segue a perspectiva com que se 

observava a “colonização” e o “pioneirismo” no município, porém, apresentava um outro 

ângulo para essa história ao pautar-se em pessoas, caracterizadas por Kuhn como “humildes”, 

do “interior” do município.  

 Isso não significa que o foco da obra seja a desigualdade social e os processos de 

exclusão, tampouco que assuma uma perspectiva de classe. Aparentemente, Kuhn 

homogeneíza as estratificações sociais existentes nos distritos municipais, pois as referências 

dele à “gente humilde” estavam relacionadas não à hierarquia entre diferentes classes sociais, 

mas entre campo e cidade, ou melhor, entre sede e interior do município. Dessa maneira, 

                                                
219 KUHN, WILSON CARLOS. Eu sou toledano. In: YOSHIDA (coord.). op. cit. p. 11.  
220 Ibidem. 
221 Ibidem. 
222 Ibidem. 
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também entende a obra como um exercício de inclusão daquelas pessoas, motivo pelo qual vê 

como positiva a extensão a elas dos enredos que se cristalizavam em torno do “pioneirismo”. 

 Algo semelhante também pode ser constatado na introdução do livro, em que a 

coordenadora da obra, Iraci Yoshida apresenta sua visão sobre a vida dos moradores dos 

distritos, a qual considera uma epopeia marcada pelo sofrimento e pelas dificuldades: 

 
Com instrumentos rudes, com parca alimentação, mas com muita força de 
vontade, esses pioneiros formaram os distritos que fizeram a grandeza e a 
pujança do município de Toledo. Construíram os vilarejos com as próprias 
mãos, a custa de sua saúde e lazer para dar uma vida melhor aos seus 
descendentes. 
O objetivo deste trabalho é registrar a saga desses pioneiros que 
transformaram estas paragens num polo rico e progressista, numa região 
onde o valor maior é o trabalho e a vivência comunitária num lugar onde o 
homem é gente.223 
 

 Yoshida apresenta os “pioneiros” como aqueles que renunciaram ao próprio bem-estar 

para construir um futuro melhor para as gerações vindouras e, para tanto, ela instituiu 

memórias deles a partir da abnegação, muito recorrente nas versões da “colonização” de 

Toledo. Em tal perspectiva, como resultado das ações dos “pioneiros”, poderíamos verificar o 

“progresso” do município e sua pretensa grandeza, pois o trabalho daqueles homens e 

mulheres não se resumiria à busca pela prosperidade dos distritos em que residiam ou mesmo 

à melhoria de suas próprias vidas. De fato, a obra procura tratar as populações dos distritos 

como as grandes responsáveis pelo crescimento econômico de Toledo, ressaltando o aspecto 

agrário da economia local. 

 Além disso, na compreensão da coordenadora, essas experiências seriam conectadas a 

uma espacialidade regional, onde ainda havia valores como “trabalho” e relações 

comunitárias, entendidas como a ausência de conflitos e a construção da união de todos em 

prol do “desenvolvimento”. Assim, ela apresenta essa sociedade a partir de uma visão 

orgânica, em que os mais diferentes sujeitos se uniram para construir uma grande obra: o 

município. Como pudemos notar, sua pretensão também foi estender às populações rurais do 

município as visões míticas que povoavam os olhares sobre o passado de Toledo, a fim de 

inseri-los definitivamente nesse enredo, sem, contudo, mudá-lo substancialmente. 

 A obra estrutura-se partir dos distritos municipais, assim cada capítulo é dedicado a um 

deles e, embora não exista um padrão redacional, algumas temáticas são comuns, como a 

“colonização” da localidade, a educação, a saúde, as festas, a religião e outros temas que 

                                                
223 YOSHIDA (coord.). op. cit. p. 15.  
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formavam uma espécie de roteiro. Nos textos sobre alguns distritos, ainda foram anexados 

depoimentos de pessoas consideradas “pioneiras”.  

Muitas das versões do passado que compõem o conteúdo da obra, por sua vez, se 

afinam com aquilo que já naquele momento era hegemônico no espaço público de Toledo. 

Entre elas, a reafirmação da homogeneidade étnica das localidades do “interior” do 

município, pois os textos sobre alguns distritos apresentam algumas concepções nesse sentido, 

como a de que as “colonizadoras” haviam selecionado224 os moradores locais, ou mesmo a de 

que todos os considerados “pioneiros” seriam oriundos do sul do Brasil,225 quando não 

afirmam que descendiam de alguma etnia europeia, sem exceções.226 Nesses textos, tais traços 

são tratados como algo positivo, de maneira a valorizar a homogeneidade cultural e não a 

diversidade que, quando aparece, é justamente para mostrar como tais grupos eram diminutos 

e aderiram aos modos de vida dos migrantes sulistas.227 Em certos distritos, inclusive, associa-

se etnicidade à economia e chega-se a sugerir tal fator como elemento responsável pela 

suposta prosperidade do local.228 Tal aspecto revela a permanência de noções preconceituosas 

em que as virtudes dos moradores locais são associadas à sua pretensa origem étnica europeia, 

além de apontar como esses valores excludentes eram presentes nos próprios modos de vida 

daquelas populações.  

Além disso, nos capítulos a “colonização” é uma idealidade, semelhante àquela 

constante nos textos de abertura da obra. Pudemos observar esses elementos muito claramente 

na caracterização do processo de “colonização” do distrito de Vila Ipiranga, ocorrido na 

década de 1950. Conforme é apontado, aqueles que seriam seus primeiros moradores teriam 

vindo do oeste catarinense, onde teriam ouvido “boatos” sobre a existência de terras 

apropriadas para o cultivo, no Paraná: 

 
A curiosidade tomou conta de algumas pessoas que vieram para cá ver o que 
realmente existia. No dia 11 de setembro de 1951 chegaram os corajosos 
desbravadores Ricardo Reffati e seus dois filhos, Celso e Elmo. Estes 
heróicos pioneiros permaneceram em plena mata durante aproximadamente 
dez meses, perdendo até a noção do tempo e só se deram conta com a 
chegada das famílias de Ricardo Refatti e Rinaldo Refatti em 7 de julho de 
1952.229 

                                                
224 Idem. p. 35. 
225 Idem. p. 31 e 101. 
226 Idem. p. 77. 
227 Idem. pp. 114. 
228 Idem. p. 32. 
229 Idem. p. 97.  
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A partir do tema da “curiosidade”, o texto caracteriza a atuação daqueles que seriam os 

“primeiros” moradores do local que são tratados como “desbravadores” e, por isso, seriam 

merecedores das memórias que exaltavam suas ações, como a de se embrenhar mata adentro e 

trabalhar incansavelmente, chegando até mesmo a perder a noção do tempo, para “desbravar” 

o local onde se edificaria o distrito. Dessa forma, procurava-se ressaltar seu empenho no 

trabalho, constituindo em torno de suas atitudes uma visão mítica calcada em valores 

cultuados na localidade e celebrando suas trajetórias como fundadores do local, aqueles que 

trabalharam arduamente para que a “colonização” se concretizasse, em perspectiva 

semelhante à das memórias públicas acerca da formação de Toledo.  

Tais fatores indicam como esses elementos eram vividos pelas próprias pessoas dos 

distritos que ajudaram a elaborar coletivamente os textos em que foi destacada principalmente 

a atuação dos professores das escolas rurais. Isso indica como certos temas e perspectivas 

tratados na obra eram correntes nessas sociedades, sendo que também foram difundidos e 

circulavam entre os diferentes grupos de moradores dessas localidades do município. Ao 

mesmo tempo, percebemos que a publicação foi utilizada por setores dessas populações, 

como recurso para realimentar memórias triunfantes dos locais, função que a obra acaba 

desempenhando. 

Entretanto, percebemos que o livro não se resume a reprodução, nos distritos, dos 

clichês que povoavam as memórias da “colonização” em Toledo. Talvez isso se devesse ao 

momento em que Com licença somos distritos de Toledo foi publicado, em 1988,230 quando 

o “mito fundador” local ainda não estava tão consolidado e outras obras memorialísticas de 

vulto ainda não estavam à disposição do público. As versões que aquela obra apresenta, 

portanto, são um tanto polissêmicas e trazem elementos alternativos às memórias 

hegemônicas na esfera pública. Isso também ocorre porque a preocupação primordial da 

publicação não foi as empresas “colonizadoras”, mas os moradores dos distritos. Por conta 

disso, fica mais evidente, no livro, a dimensão humana dos processos históricos que são 

abordados, algo que também foi percebido no trabalho de Beal. 

Outro ponto comum entre Tempo de heróis e Com licença somos distritos de Toledo 

é a complexa relação que tecem com o hegemônico, pois, entre as pessoas que colaboraram 

com as pesquisas, a maioria é quase exclusivamente dos estratos sociais dominantes das 

localidades rurais de Toledo, como os agricultores proprietários, comerciantes e professores, 

alguns dos quais desempenhavam mais de uma dessas atividades. Como sabemos, todos eles 

                                                
230 Idem. p. 4.  
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costumavam integrar o rol daqueles considerados como “lideranças comunitárias”, atuando 

nas associações de moradores e nas diretorias das igrejas locais. Os professores, em especial, 

desempenhavam não apenas seu ofício, mas também eram geralmente agricultores, além de 

desempenharem funções de “liderança”, principalmente na Igreja Católica. A partir disso, 

outros sujeitos, como os trabalhadores rurais não-proprietários, eram preteridos na maioria 

dos capítulos, nos quais essa condição geralmente emerge apenas nas memórias de quem 

viveu a “colonização” como experiência de conquista da terra, ou seja, como um processo 

findo e superado.231  

Dentro dessa relação difícil com as memórias públicas do município, notamos que a 

obra não deixou de trazer alguns elementos diferenciados. Dessa maneira, também confere 

maior visibilidade às pessoas vindas de outras regiões do Brasil, como o sudeste e nordeste, os 

localmente chamados “nortistas”. Esses sujeitos, no entanto, apareciam quase exclusivamente 

em distritos que na época faziam parte do município e onde compunham a maioria da 

população, como Luz Marina, São Pedro e Outro Verde, locais em que certamente seria 

impossível escrever sínteses memorialísticas sem conferir visibilidade a eles.  

Algo semelhante também ocorre quanto ao relato de conflitos agrários, durante a 

“colonização” desses distritos, pois essas tensões adquiriram projeção no município e 

tornaram-se conhecidas em toda a região. Portanto, também era difícil escrever sínteses sobre 

tais locais, sem tratar da violência agrária ali vivida. Um dos capítulos em que esse tipo de 

conflito ganhou destaque é o que trata de Ouro Verde, iniciado com a formação do distrito, a 

partir do ano de 1960. Nele, é enfatizada a presença das famílias vindas das mais diferentes 

partes do país, inclusive do próprio estado do Paraná, e que muitos dos moradores ali 

trabalhavam como empregados ou arrendatários e teriam conseguido comprar uma área rural 

própria com o dinheiro de suas economias no distrito.232 Todavia, a conquista das terras não 

foi algo que esteve livre de tensões: 

 
Para as famílias chegarem até Ouro Verde havia necessidade de se passar 
pelo portão localizado antes da Sanga Funda. Ele era guardado por 06 
homens armados, que possuíam ordem do Juiz de Foz do Iguaçu, para não 
deixar passar ninguém, alegando que estas terras pertenciam ao governo. 

                                                
231 Sobre esse tema, no capítulo sobre o distrito de São Miguel, o livro apresenta os relatos de Florindo 

Baldin e Valdomiro Aloisio Hammes, os quais se tornaram proprietários rurais somente após 
migrarem para Toledo, tendo deixado o estado do Rio Grande do Sul. Narrativas de pessoas que 
não se tornaram proprietários rurais, no município, somente aparece em raras oportunidades, como 
no texto sobre “Marco Três”, localidade então pertencente ao distrito de São Francisco, como 
veremos andiante, neste capítulo. In: Idem. pp. 93-95 e pp. 124-127. 

232 Idem. p. 70. 
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Muitas famílias que aqui chegavam desanimavam e iam embora. Outras 
levaram mais de ano ali acampados esperando a hora de poder passar. Já 
cansadas, 23 pessoas reuniram-se e resolveram arrancar o portão. Num 
domingo, para lá seguiram todos armados. Amarraram as correntes no 
caminhão do senhor Osébio Sallet e vieram trazendo o portão arrastado. Ao 
chegar em Ouro Verde foi aquela festa na rua onde é hoje a Avenida Belo 
Horizonte. A alegria durou pouco. No dia seguinte, foram intimados a 
comparecer na Delegacia de Toledo, para depor sobre o acontecido. Lá 
compareceram 40 pessoas. O delegado vendo tanta gente, levou-os à 
Cascavel, para conversarem com o Coronel. Ele após ouví-las, telefonou 
para o governador, o senhor Nei [sic] Braga, que autorizou a liberação do 
portão. Com as madeiras do portão foram construídas as traves do campo de 
futebol.233 
 

Nessa passagem, notamos que o Estado é apresentado como um empecilho para a 

conquista das terras, enquanto os compradores como trabalhadores que juntaram todo o 

dinheiro que possuíam para efetuar o negócio. Assim, em tais memórias eles são dotados de 

legitimidade para reivindicar as terras, por tê-las adquirido através de compra e delas 

necessitarem para sobrevivência. Nesse enredo, o portão – guardado por “homens armados”, 

impedindo o acesso à terra – tornava-se objeto central da narrativa e, em torno dele, eram 

instituídas recordações sobre as dificuldades vividas pelos “pioneiros” do local. Tais 

lembranças de sofrimentos são reforçadas ao se registrar que muitas pessoas foram embora e 

perderam tudo aquilo que pagaram.  

A derrubada do portão, então, é o clímax dessa trama e, assim, são erigidas memórias 

em que, graças à união da população daquela localidade, tal barreira fora removida. 

Evidenciava-se, então, o poder do “povo”, cuja união teria sido mais forte que as 

dificuldades.234 O fato de alguns portarem armas, no texto, não é entendido como algo 

desabonador, mas como uma precaução, uma necessidade e isso ressalta os riscos enfrentados 

por aquelas pessoas e reforça, ao mesmo tempo, sua coragem de arriscar a própria vida para 

ter acesso à terra, exaltando ainda mais suas atitudes. A temática da união aparece novamente, 

quando o texto frisa que responderam à intimação quase o dobro de pessoas envolvidas, 

atitude compreendida como algo que teria impedido a prisão dos envolvidos e forçado o 

governador a liberar as terras para os moradores.  

                                                
233 Idem. pp. 70-71.  
234 Vale frisar que tais sentidos de “união”, se referiam também à coesão de sujeitos pertencentes a 

diferentes classes sociais. Percebemos isso quando o livro destaca o empréstimo feito por Osébio 
Sallet de seu caminhão para que se realizasse a derrubada do portão, sugerindo que esse foi um 
gesto de solidariedade. Segundo constatamos, em outro momento do texto, Sallet era sócio de uma 
serraria em Ouro Verde e, portanto, detinha algum capital, ocupando um lugar social diferente dos 
agricultores em dificuldades. In: Idem. p. 73. 
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Dessa maneira, elabora-se uma versão em que o conflito teria se resolvido naquele 

momento, sem prejuízos para ninguém, nem mesmo o enfrentamento de algum possível 

processo judicial. A figura do governador Ney Braga, por sua vez, é evocada menos como a 

memória de alguém que “ajudou” a população local e mais como elemento para conferir 

legitimidade à forma como as terras foram conquistadas, no sentido de garantir sua legalidade 

e o direito dos moradores em possuí-las. Por outro lado, toda a situação conflituosa é relatada 

como algo que não chegou a tirar a vida de ninguém, uma vez que não apresenta ações 

violentas mais diretas, como atentados e mortes. 

Ao fim, o relato da transformação da madeira do portão em traves para o campo de 

futebol coroava o triunfo dos moradores de Ouro Verde, pois, através desse ato, eles teriam 

transformado aquilo que era símbolo de sofrimento e opressão em algo útil ao lazer. Assim, 

percebemos como tal momento foi lembrado a partir de uma perspectiva gloriosa, em que os 

que ajudaram a derrubar o portão foram nomeados e tratados como pessoas honradas, cujos 

gestos eram dignos de se recordar e exaltar.  

As experiências conflituosas, por sua vez, também são ressaltadas no capítulo sobre Luz 

Marina, distrito atualmente pertencente ao município de São Pedro do Iguaçu. Como se 

destacou no começo do capítulo, aquela localidade havia sido “planejada” pela “Colonizadora 

Jamaica”, que também efetuou a venda dos lotes rurais na década de 1960.235 Os principais 

compradores eram pessoas vindas do norte do Paraná, onde eram “explorados” pelos 

latifundiários que realizavam processos de concentração fundiária, razão pela qual eles 

deixaram aquela região.236 Em sua maioria, essas pessoas eram oriundas dos estados do 

nordeste e sudeste (desta região vinham principalmente de São Paulo e Minas Gerais) e, em 

Luz Marina, dedicavam-se à agricultura de subsistência e ao cultivo de hortelã da qual se 

extraía óleo.237 Além disso, existia a presença de empresas e pessoas que se dedicavam à 

exploração de palmito e madeira, bem como de “pistoleiros”, vistos como perturbadores dos 

“colonos”, naqueles “primeiros” tempos: 

 
Pistoleiros perturbavam a paz de pessoas que aqui vieram com o único 
intuito de trabalhar honestamente e adquirir melhores condições de vida. 
Como se não bastasse o trabalho árduo, havia os perigos que a mata lhe [sic] 
oferecia, as picadas de mosquitos venenosos, a falta de recursos e conforto. 
Muitas pessoas desistiram da luta e voltaram para o norte do Estado. Houve 
muitos conflitos entre os pioneiros e a firma colonizadora, porque os 

                                                
235 Idem. p. 19. 
236 Ibidem. 
237 Idem. pp. 19-21. 
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corretores da firma, muitas vezes, foram desonestos com os compradores de 
terras.238 

 
Nessa passagem, percebemos que os conflitos de terra emergem dentro de um conjunto 

mais amplo de dificuldades vividas pelas pessoas consideradas “pioneiras” do lugar, dentre as 

quais encontramos o contato com mosquitos e animais selvagens e o trabalho pesado na 

preparação do campo para o primeiro cultivo. Além disso, aponta-se ainda que também 

ocorreram conflitos entre os moradores locais e os corretores de terras a serviço da 

“colonizadora”, os quais não teriam realizado os negócios com lisura. Nesse enredo, 

apresentam-se, sem maiores detalhes, os “pistoleiros”, “malfeitores” perigosos que tiravam o 

sossego dos demais moradores, em contraposição aos “pioneiros”, que são tratados como 

pessoas honradas e trabalhadoras injustamente perturbadas por bandidos. Dessa maneira, é 

conferida certa visibilidade a outras experiências, inclusive as tensões vividas por esses 

moradores no processo de “colonização” do distrito, entretanto, de forma maniqueísta, em que 

os “pistoleiros” representam o “mal”, enquanto os “primeiros moradores” do local, o “bem”.  

É perceptível que existiram conflitos no processo de formação do distrito e o livro opta 

por aqueles que considera “pioneiros”, não necessariamente os “primeiros” moradores do 

local, mas quem comprou terras da “colonizadora”, ou seja, os “colonos”, o que conferia 

novos sentidos para o “pioneirismo”. Essa opção acabou por relegar ao silêncio as memórias 

de outros grupos sociais que viveram na localidade.  

Nesse aspecto, ficava difícil saber quem eram os “pistoleiros”, embora o texto acabasse 

dando algumas pistas: “Com o desaparecimento das matas também houve o desaparecimento 

dos posseiros ilegais, dos animais selvagens e as aves, já que o seu paradeiro havia sido 

destruído”.239 Assim, percebemos que já existiam pessoas que viviam na localidade, ou seja, 

“posseiros”, que pegaram em armas para defender as áreas que ocupavam. Tais sujeitos já 

viviam na região desde a primeira metade do século XX, mas eram expulsos de sua área de 

cultivo, quando os proprietários apareciam com as terras escrituradas. Assim, a década de 

1960 foi de intensos conflitos na região,240 em que a presença de posseiros passou a ganhar 

visibilidade na medida em que ocorria um significativo avanço populacional sobre as terras do 

oeste paranaense, o que pode ser considerado o “fechamento da fronteira agrícola”. Tal 

movimento foi acompanhado por uma atenção e controle maiores, muitas vezes violentos, de 

                                                
238 Idem. p. 21.  
239 Ibidem. 
240 A esse respeito ver: MYSKIW. op. cit. pp. 46-109 e 143-173. 
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latifundiários, grileiros e do próprio Estado, sobre suas terras, pois elas se tornavam uma 

alternativa para quem vivia no campo e não possuía uma área para produzir. 

O texto, por seu turno, institui uma memória em que as demandas dos posseiros são 

consideradas ilegítimas, uma vez que eles foram tratados como “ilegais” e, dessa maneira, 

como se não tivessem direito às terras. Seu desaparecimento era tomado como um marco de 

pacificação do local, além de ser associado ao fim das matas, o que os colocava no mesmo 

nível dos animais, ao entender-se a floresta como seu “paradeiro”, ou seja, seu habitat. Ao 

serem relacionados às matas, vistas como símbolo de terras improdutivas na região, eram 

sugeridos como quem não “desenvolveu” o local e, por isso, não teria direito de ali 

permanecer. Por outro lado, o fim dos conflitos é associado à passagem do tempo e às 

transformações no meio-ambiente – como a devastação da floresta – ação essa que naturaliza 

o processo social em que os “posseiros” foram derrotados. Assim, esses sujeitos são 

silenciados e somente são lembrados na medida em que contribuem para a construção de um 

enredo que exalta a “obra” dos “pioneiros”, a partir das dificuldades vividas no local. 

Dessa maneira, temos a impressão de que os moradores de Luz Marina seriam apenas 

aqueles que compraram as terras da “colonizadora” e não os posseiros, o que pode estar 

relacionado com a instituição de memórias que assemelhassem minimamente a localidade aos 

ideais presentes na esfera pública de Toledo, silenciando-se sobre outras formas de acesso à 

terra utilizados pelos habitantes.  

Entretanto, a violência não impedia a construção de memórias triunfantes sobre a 

“colonização” desses locais, como bem demonstram as narrativas sobre o distrito de Ouro 

Verde, pelo contrário, as tensões vividas no processo de “colonização” desses lugares, 

inclusive na compra de terras com os corretores, auxiliaram na construção de um enredo 

heroicizante de dificuldades vividas pelos moradores do distrito, na década de 1960, na 

perspectiva de quem, mesmo enfrentando grandes adversidades, optou por ficar, ao contrário 

de muitos outros que teriam ido embora. Observamos então que tais memórias conferiam 

identidade entre o local e esses moradores, principalmente aqueles que se envolveram em tais 

conflitos, além de auxiliá-los a assinalar domínios ali. Isso contribuía para que tais episódios 

fossem narrados e constassem no livro, ao invés de simplesmente silenciá-los. 

Nessa perspectiva, em Com licença somos distritos de Toledo, destaca-se como esses 

lugares, mesmo tendo surgido na década de 1960 através de projetos que não o da Maripá – 

nos quais foram verificados conflitos agrários –, seriam dignos de ser inseridos nas memórias 

públicas do município, além de ter seus moradores incluídos nos enredos triunfantes que 

circulavam na cidade. As experiências conflituosas vividas por essas pessoas, longe de serem 
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desabonadoras, eram traduzidas como parte de seus esforços e de abnegação, o que as 

habilitaria a figurar no rol de “pioneiros” de Toledo. 

Os textos sobre esses distritos, no entanto, não se resumem a tratar dos conflitos que ali 

ocorreram, pois a obra valoriza diferentes dimensões da vida de seus moradores. É assim que 

encontramos relatos sobre o lazer no passado do distrito de Luz Marina, em que são enfocadas 

outras experiências vividas pelos seus habitantes: 

 
A população que batalhava durante a semana, não media esforços por 
algumas horas de lazer aos sábados e domingos. Eram comuns as festas 
religiosas, terços em família e as torcidas em campinhos de futebol, onde as 
famosas pioneiras torciam e vibravam quando seu time preferido marcava 
um gol. 
Aos domingos e dias santos, as visitas, os encontros entre os moradores, 
mostravam o quanto era importante a união entre as pessoas de uma 
comunidade que mal acabara de nascer, mas que via a necessidade de crescer 
e progredir. A simplicidade da época era o encanto do lugar. Tudo era bonito 
e cheio de vida.241 

 
Inicialmente, o texto apresenta o árduo trabalhado semanal deles, objetivando construir 

a noção de que possuíam o direito de se divertir. No entanto, o lazer só poderia ser realizado 

aos fins de semana, uma vez que se procura construir uma imagem de pessoas trabalhadoras, 

que costumavam manter-se ocupadas em atividades produtivas. Entre as recreativas, destaca-

se o futebol, em cuja torcida havia a presença feminina. Como observamos, quem escreveu o 

livro observava tais práticas como uma forma de socialização e consequente reafirmação de 

sentidos “comunitários”, o que reforçaria os vínculos entre seus membros, entendido como 

algo importante para que o local “crescesse” e “prosperasse”. Nesse momento, novamente se 

buscava no passado local os ideais comunitários, muito caros à gestão “Toledo: Comunidade 

no Poder”, no interior da qual se realizou o projeto que deu origem ao livro.  

Tais ideais, juntamente com a “simplicidade da época”, comporiam a tônica das 

relações entre os membros da “comunidade”, compreendendo-a de forma homogênea, isenta 

de tensões, conflitos ou mesmo relações sociais. Notamos, então, como a obra incorpora as 

memórias de pessoas que colaboraram com a pesquisa de campo e, ao narrar tais aspectos na 

década de 1980, é bem possível que os colaboradores tenham se lembrado daqueles tempos – 

de quando eram jovens – a partir do saudosismo e, por isso, romantizaram tais recordações, 

perspectiva essa que acabou levada para o texto, pois era interessante como forma de construir 

memórias positivas sobre o distrito e sua “colonização”.  

                                                
241 YOSHIDA (coord.). op. cit. p. 22.  
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Entretanto, essa “romantização” do passado possui um significado, pois indica um 

tempo diferente, caracterizado pela “simplicidade”, muito diferente de outro, o da 

“modernidade”, representado pelo período após a “mecanização do campo”, tema esse que é 

central no livro, pois estava em pauta entre a equipe que o produziu, a maioria das pessoas 

que colaborou com as pesquisas e aqueles que aparecem efetivamente na obra. A 

“mecanização agrícola”, nessas versões, configura-se um marco ao mesmo tempo de 

prosperidade e de crise: a primeira seria advinda dos ganhos econômicos proporcionados aos 

agricultores que se enquadraram nas novas práticas agrícolas; a segunda, da diminuição 

populacional e da degradação ambiental ocorridas nos distritos e atribuídas à “mecanização”, 

em um movimento semelhante ao exposto em Toledo e sua história,242 que vimos no 

primeiro capítulo. Também percebemos que, em certos momentos, procura-se ressaltar os 

aspectos negativos desse processo, pois os professores que trabalharam na escrita da obra 

estavam inteirados das novas pedagogias críticas da década243 de 1980 e pretendiam utilizar o 

material para fomentar a consciência crítica e ambiental, entre seus alunos. 

 Essa perspectiva, de observar a “modernização do campo” de maneira negativa, também 

fica muito evidente nas queixas de remanescentes moradores dos distritos, que informam a 

redução no número de pessoas da localidade, o fechamento de estabelecimentos comerciais e 

de escolas. A partir desses elementos, compõem-se enredos de crise desses locais, trazendo, 

também, a visão do campo sobre tais processos. Além disso, muitas das pessoas que 

contribuíram para a obra com suas narrativas posicionaram-se contra as mudanças culturais 

ocorridas no final do século XX, as quais são advindas não somente da adoção de uma 

agricultura comercial tecnificada, mas também da expansão dos meios de comunicação, como 

a televisão, e das novas tendências culturais que marcaram aquele período. Percebemos então 

que a “mecanização agrícola” se configurou um marco de memória, ao aglutinar um rol de 

mudanças ocorridas nas maneiras de viver dessas populações rurais do município, a partir da 

década de 1970. 

 Em alguns momentos, mesmo o recurso às narrativas de agricultores que obtiveram 

sucesso na “modernização” acaba por revelar um olhar que a compreendia como um marco da 

decadência de alguns valores,244 como o “espírito comunitário” entendido por eles como 

                                                
242 SILVA et. al. op. cit. pp. 143-192. 
243 No texto sobre o distrito de Dez de Maio, encontramos referências à adoção da “educação 

libertadora”, como filosofia para os trabalhos da escola local. In: YOSHIDA (coord.). op. cit. pp. 
34-35. 

244 Idem. p. 49. 
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reinante no passado, quando as “famílias” realizavam trabalhos em “mutirões”, em que as 

próprias características do trabalho manual impeliria os moradores a um convívio harmônico, 

além de conferir maior peso ao coletivo no cotidiano rural. A “mecanização” seria um 

processo que, gradualmente, promoveu a valorização do individualismo, a competição e a 

ganância, desfazendo laços anteriores de solidariedade comunitária. Assim, a prosperidade 

que antes seria coletiva, teria passado a ser meramente individual.  

 Esse tipo de compreensão, como percebemos, possuía forte relação com as críticas 

difundidas pela Igreja Católica, na década de 1980, acerca das transformações operadas na 

maneira de viver no campo,245 razão pela qual seu conteúdo possuía um fundo moral forte. 

Entretanto, nesse tipo de leitura, são silenciadas as desigualdades sociais que existiam no 

campo ainda antes da “modernização”, quando então já podíamos verificar diferentes estratos 

de trabalhadores rurais, como os que possuíam e os que não possuíam propriedade, 

considerados geralmente como inferiores e omitidos na maioria dos capítulos do próprio livro. 

É escamoteado ainda o fato de que nessa sociedade se buscava acumular capitais – embora de 

maneira diversa do que se verificou depois – como forma de adquirir novas terras para os 

filhos e descendentes. Além disso, também precisamos lembrar que a agricultura comercial, 

com o plantio de soja, já era praticada mesmo antes da “mecanização”, porém tais práticas 

acabam sendo homogeneizadas e, por isso, compõem um marco único, assinalado pela 

mecanização agrícola.  

 Como afirmamos anteriormente, a obra também procura abordar questões referentes à 

degradação ambiental decorrente da “modernização”. Esse assunto estava em pauta desde a 

década anterior, quando a imprensa local destacava os perigos trazidos pelo uso dos 

agrotóxicos e pela destruição das matas para dar lugar às lavouras,246 em um processo sobre o 

                                                
245 A religião católica era fortemente arraigada na cultura dessas populações do “interior” do 

município de Toledo, tanto que na própria obra aparecem relatos sobre sacerdotes locais que 
difundiam críticas sobre as mudanças ocorridas no campo. Tal elemento ficava perceptível no 
capítulo sobre o distrito de Dez de Maio, em que se relacionava a “mecanização agrícola” ao 
avanço do consumismo e da desagregação familiar, quando então se citava o padre João Werner, 
como crítico da expansão destes novos valores. In: Idem. p. 35. 

246 FERREIRA, Edílio. Presentes de aniversário. A voz do Oeste. Toledo/PR, ano VII, n. 189, p. 3, 14 
de dezembro de 1974. Falei e disse; JATOBÁ, Neider Silveira. Ainda “veneno que não mata”. In: 
Toledo existe: resposta a Câmara Cascudo. Cascavel/PR: Assoeste, 1991. pp. 148-149; SILVA, 
Oscar. A motossera [sic] do vendaval. In: Idem. pp. 127-128; SILVA, Oscar. Perdendo a guerra. In: 
Idem. pp. 129-131; SILVA, Oscar. Dia de que árvore? In: Idem. pp. 134-136; SILVA, Oscar. A 
poluição é nossa. In: Idem. pp. 140-141; SILVA, Oscar. Veneno que não mata. In: Idem. pp. 142-
143; SILVA, Oscar. E a polêmica não vingou. In: Idem. pp. 144-145; SILVA, Oscar. Retratação? 
In: Idem. pp. 146-147; SILVA, Oscar. A pá de cal. In: Idem. pp. 150-151. (Os artigos integrantes 
do livro Toledo Existe, de Oscar Silva, foram publicados na imprensa local entre 1974 e 1976). 
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qual já tratamos no primeiro capítulo. De maneira geral, os organizadores do livro procuram 

efetuar uma crítica ao desmatamento intensivo, entendendo-o como parte da 

“mecanização”,247 que se tornou um marco de degradação ambiental do município. Nesse 

processo, os agricultores eram entendidos como elementos ativos no desmatamento, uma vez 

que compreendiam as florestas como sinônimo de terra improdutiva. Tal reconhecimento era 

importante, uma vez que a obra pretendia fomentar uma intervenção nessas sociedades rurais, 

a fim de mudar essa compreensão e criar uma consciência ecológica. 

Esse propósito, por sua vez, contribuiu para que o livro chegasse a situar a destruição da 

floresta nativa, em alguns textos, como parte de um processo anterior, resultante do próprio 

adensamento populacional de certos distritos devido à “colonização”.248 Sobre esses locais, o 

texto constrói memórias diferentes daquelas que já circulavam sobre o período 

“colonizatório”, tratando a derrubada da mata como negativa, “cruel” e até mesmo 

“impensada”249 e não como símbolo de triunfo como geralmente é visto nas memórias 

públicas de Toledo.  

Entretanto, em certos momentos, a derrubada das matas – também entendida como algo 

iniciado no período da “colonização” – e a própria “mecanização do campo”, eram 

concebidos como sinônimo de “progresso” e melhorias na vida rural. Nessa perspectiva, 

ambos os processos seriam complementares na promoção da prosperidade local. Notamos 

então, que a noção de “progresso” era vivida pelas pessoas e que aquele momento de crise não 

abalou essa crença. Porém, percebemos que, nesse momento, elas passaram a refletir mais 

sobre os sentidos do “desenvolvimento” econômico e a observá-lo de forma mais crítica, 

chegando mesmo a formulações como aquelas constantes no trecho que é uma das epígrafes 

desta tese,250 embora isso tenha ocorrido apenas em raros momentos do livro, como já 

afirmamos anteriormente.   

 Essa falta de homogeneidade entre os textos da obra, porém, permitiu em alguns deles a 

emergência de memórias que destoam de diversos elementos que eram hegemônicos na esfera 

pública de Toledo ainda naquele momento. Assim, em Com licença somos distritos de 

                                                
247 YOSHIDA (coord.). op. cit. p. 98. 
248 Idem. p. 77. 
249 Ibidem. 
250 Tal fragmento integra o texto sobre a localidade de São Judas Tadeu, pertencente ao antigo distrito 

de São Francisco. Nele, a “mecanização da agricultura” é apresentada como enredo de decadência 
do local, cuja crítica chegava a romper com a associação entre “modernização do campo” e 
“progresso”. Como discutiremos a seguir, esse capítulo da obra foi mais permeável a memórias 
dissonantes com aquilo que era hegemônico na esfera pública municipal. In: Idem. p. 129. 
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Toledo há recordações de quem não possuía “saudades daqueles tempos” – ou seja, os anos 

iniciais da formação da localidade – como afirmam Ancelmo e Iraci Kaster, moradores de 

“Marco Três”, pertencente ao antigo distrito de São Francisco, atualmente parte do município 

de Santa Tereza do Oeste. Conforme é destacado no texto, ambos viveram muitas situações 

difíceis, como o fato dele ter sido picado por uma cobra jararaca que é muito venenosa. Ele 

também narra que viveu muitas dificuldades financeiras no lugar, tendo, por isso, que 

trabalhar para outras pessoas.251 Entretanto, as reminiscências dos sofrimentos vividos 

naqueles tempos não compõem um enredo de “abnegação” e “heroísmo”, antes auxiliam a 

construir aquele momento de forma negativa quando contraposto ao período contemporâneo, 

observado por eles como um tempo melhor cuja vida era mais confortável.252 

 Nessa mesma localidade, é destacada ainda as trajetórias do casal Armando e Maria José 

dos Santos que, além de não terem adquirido sucesso financeiro, eram trabalhadores volantes, 

ou seja, “bóias-frias”, para garantir a sobrevivência.253 

 Como notamos, alguns capítulos do livro abriram espaço para experiências diversas das 

hegemônicas no espaço público, em que apenas as trajetórias de sucesso, principalmente das 

pessoas ligadas à Maripá eram importantes. Entretanto, vale frisar que tais experiências 

emergem de localidades conhecidas como “lugares de pobreza” situados no antigo “sul do 

município”,254 uma região de relevo acidentado255 que prejudicava a agricultura e que Toledo 

e sua história alerta não ter sido “colonizada” pela Maripá,256 como vimos no primeiro 

capítulo.  

 De qualquer forma, nos casos expostos anteriormente, não foi efetivado o apelo às 

memórias hegemônicas na década de 1980 para fomentar uma interpretação positiva para as 

dificuldades dos tempos “pioneiros”, a partir de temas como “abnegação” e investimento no 

futuro, provavelmente porque nem todas as pessoas que colaboraram com a pesquisa realizada 

pelos professores conseguiram ascender socialmente e, portanto, não participaram da tão 

apregoada prosperidade do município.  

 Assim, Com licença somos distritos de Toledo também se revelou um ponto de 

encontro, e em certos momentos de confronto, entre diferentes tendências constantes no livro. 
                                                
251 Idem. p. 125. 
252 Ibidem. 
253 Ibidem. 
254 SILVA et. al. op. cit. p. 99. 
255 Idem. pp. 99 e 101. 
256 Idem. p. 99. 
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Tal característica é decorrente do momento de produção do livro, quando as memórias 

públicas eram menos monolíticas, como já afirmamos, mas também do trabalho coletivo de 

pesquisa e redação da obra e, além disso, da opção de presentificar as narrativas e 

perspectivas das pessoas entrevistadas. Enfim, fica claro o diálogo do livro com diferentes 

memórias e tendências presentes nas forças sociais que envolveram sua produção.  

 De maneira geral, notamos que o intento, ao apresentar os aspectos negativos de 

projetos da ditadura militar – como a “modernização do campo” –, também contribuiu para a 

construção dos ideais de governo democrático da época, além de auxiliar na proposta da então 

gestão municipal em “reavivar” os valores “comunitários”. Nesse aspecto, as memórias, 

muitas vezes idílicas da “colonização” – ou dos tempos anteriores à “modernização” –, seriam 

inspiradoras a um presente de “crise” e “individualismo”, porque tratavam de períodos 

pretensamente menos desiguais e mais “solidários”. O aspecto “comunitário” dessa obra, 

inclusive, ia muito além do conteúdo, uma vez que o próprio livro foi produzido a partir de 

uma “mobilização comunitária” desencadeada pela atuação da escola. 

 No entanto, como vimos, essa opção acabou por conceder um espaço maior para os 

setores dominantes das localidades rurais, ocupantes de lugares mais significativos nas 

instituições “comunitárias”, e os “derrotados” pouco apareceram ou foram lembrados apenas 

nos locais em que eram muito evidentes e onde a pobreza ou a diversidade se tornou tema 

recorrente.  

 De maneira geral, mesmo ao assumir um tom mais crítico que as outras obras, Com 

licença somos distritos de Toledo não chegou a arranhar as memórias “blindadas” sobre a 

atuação da Maripá, tampouco impediu que o “mito fundador” da cidade se consolidasse nas 

publicações seguintes, como vimos nos capítulos anteriores. Pelo contrário, o livro mostra 

como a “colonização” permitiu que pessoas ascendessem socialmente e conquistassem 

espaços, como no caso daqueles que mudaram para o município e deixaram de ser “sem-

terra”. Poderíamos afirmar que, através dele e das demais obras publicadas no período, era 

mostrado à população de Toledo – tanto urbana quanto rural – especificamente às classes 

populares, que o caminho para a solução dos problemas contemporâneos era a migração e não 

tanto a luta por direitos. Naquele período de crise nacional, esse aspecto era latente, pois 

existiam muitas oportunidades nas regiões de “expansão da fronteira agrícola”, como o norte 

e o centro-oeste do Brasil. Essa opção, por sua vez, foi feita por muitos dos filhos de 

trabalhadores pobres entrevistados nesta pesquisa. Dessa maneira, sedimentava-se uma 

resposta clássica aos problemas da pobreza e da exclusão social no país, ou seja, a migração 

para outras regiões. A escola, por sua vez, era um poderoso canal para a difusão de tais 
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memórias, principalmente naquelas localidades rurais pobres do município, onde a publicação 

seria usada para fins didáticos. 

 Para além dessas questões, notamos que a obra procurou dar respostas às reivindicações 

das populações rurais do município por visibilidade nas políticas municipais no trabalho com 

memórias. Nesse aspecto, foi publicado um livro que realizou a tarefa de incorporar 

efetivamente as experiências desses moradores ao rol de memórias da esfera pública local, 

interpretando as trajetórias deles à luz de elementos que já eram hegemônicos e estendendo os 

enredos cuja construção iniciou-se ainda com a Maripá, na década de 1950, a diversos 

sujeitos, integrantes dos distritos. Assim, como resultado, Com licença somos distritos de 

Toledo contribuiu para que tais versões tivessem abrangência municipal, abarcassem 

diferentes processos de “colonização” e de formação distritais, além do projeto da Maripá, e 

tornassem tais memórias ainda mais fortes. 

 

 

IV 

 

 De qualquer forma, notamos que, tanto Tempo de heróis como Com licença somos 

distritos de Toledo revelam como os moradores locais, que se identificavam como 

“pioneiros”, reconheciam-se nas memórias públicas de Toledo, mesmo nas versões 

hegemônicas e cristalizadas sobre o passado local. A partir disso, lutavam para serem 

incluídos nesses enredos e para ganhar visibilidade, principalmente quando percebiam não 

terem sido devidamente reconhecidos no espaço público. Dessa maneira, incorporar 

determinados clichês e enredos daquelas memórias era algo importante, para que esses 

sujeitos conseguissem concretizar seu intento. 

Esse tipo de movimento, porém, não é algo exclusivo de Toledo. Aparecida D’arc de 

Souza, também percebeu algo semelhante em Foz do Iguaçu.257 Segundo aponta, naquela 

cidade da região oeste do Paraná também existia uma construção memorialista muito forte em 

torno dos “pioneiros”, porém eles eram compreendidos ali como a vanguarda da 

implementação do turismo.258 Na pesquisa que realizou, ela notou como certos trabalhadores, 

                                                
257 SOUZA, Aparecida Darc. A vocação revisitada: memórias de trabalhadores sobre o turismo em Foz 

do Iguaçu. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA, 4., 2009, Maringá-PR. PRIORI, 
Angelo (ed.). Anais. Textos completos do IV Congresso Internacional de História. Maringá/PR: 
UEM/PPHI/DHI, 2009. pp. 815-831. (Disponível em CD-ROM). 

258 Idem. pp. 815-816. 



 

 

272

a partir da incorporação de seus familiares às memórias da localidade, ocorrida na década de 

1980,259 passaram a discutir quem deveria ou não ser reconhecido como “pioneiro”, mesmo 

sem problematizar essa categoria.260 Eles também reivindicavam um maior reconhecimento 

para seus antepassados,261 procurando definir, a partir de critérios próprios, o que era ser 

“pioneiro” de Foz do Iguaçu.262  

O movimento percebido em Toledo, portanto, foi semelhante ao constatado por Souza e, 

poderíamos entendê-lo como parte de um movimento regional, em que os grupos sociais não-

hegemônicos desejavam o reconhecimento nas memórias públicas de seus municípios.  

Em Toledo, para responder a essas demandas e, possivelmente, às críticas recebidas por 

aqueles que não se sentiram devidamente contemplados pelos projetos culturais e 

educacionais do município, o Museu Histórico “Willy Barth” de Toledo recentemente fez um 

levantamento sobre os nomes dos “pioneiros” do município, que viveram no local entre 1946 

e 1952, totalizando duas mil e oitocentas pessoas. Esses dados serviram para a prefeitura 

municipal edificar um novo monumento, cuja inauguração ocorreu no dia em 2 de março de 

2012,263 mês que se comemora o “dia do pioneiro”, composto por colunas de concreto e 

chapas de metal com os nomes daqueles considerados “pioneiros” e algumas mensagens. A 

localização da obra, no Largo São Vicente de Paulo – área nobre da cidade – próxima à 

catedral, ao edifício da ACIT (Associação Comercial e Empresarial de Toledo) e da praça 

Willy Barth, indica a importância e a projeção que se quis conferir à edificação.  

 Ao observarmos as memórias públicas, notamos que o número de pessoas a quem já 

havia se conferido visibilidade foi muito menor do que isso, o que sinaliza a intensidade 

dessas disputas, uma vez que a maioria das pessoas reconhecidas oficialmente como 

“pioneiras” – por terem vivido na localidade naquele período – não receberam muitas 

menções honrosas. O monumento, por sua vez, era mais uma tentativa de tentar por fim a tais 

disputas e fixar publicamente uma homenagem nominal a todos aqueles que supostamente 

tomaram parte na “colonização” do município. 

                                                
259 Idem. p. 819. 
260 Idem. pp. 820-821. 
261 Idem. pp. 821-823. 
262 Idem. p. 825. 
263 MEMORIAL HOMENAGEIA pioneiros de Toledo. Jornal do Oeste. Toledo/PR, 03 de março de 

2012. Cidade. Disponível em: <http://www.jornaldooeste.com.br/cidade/memorial-homenageia-
pioneiros-de-toledo-17847/>. Acesso em: 14 de março de 2012. 
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 Entretanto, cremos que tal iniciativa não colocou fim aos embates existentes no interior 

dessas memórias, porque as reivindicações por visibilidade não se configuravam as únicas 

disputas dessas versões. A própria escolha de quem deveria ser reconhecido como “pioneiro” 

do município era algo ainda em questão nessa sociedade. Como aponta Reginaldo Aparecido 

dos Santos, o Museu Histórico “Willy Barth” de Toledo, para realizar as comemorações do 

“dia do pioneiro”, em 27 de março de cada ano, considera como merecedores desse título 

somente os moradores que chegaram ao local entre 1946 e 1952, ano em que se instalou o 

município, algo de que já vimos no primeiro capítulo.264 Apesar dessa convenção, sabemos 

que não existe ainda consenso sobre a cronologia da “colonização”, o que torna a qualificação 

de “pioneiro” elemento de disputa. Mesmo entre as entidades que de alguma forma se 

relacionam com o tema, não existe um posicionamento único e acaba-se por entender a 

questão diversamente. 

Assim, notamos que as referências adotadas pelo museu eram diferentes das escolhidas 

pela “Associação dos Pioneiros de Toledo – Apito”, entidade fundada em 1994,265 

paralelamente à construção do “Parque dos Pioneiros”,266 sobre o qual trataremos melhor no 

quinto capítulo.267 Entre as benfeitorias deste logradouro, o poder público municipal edificou 

a sede dessa associação que possuía um salão de festas e de reuniões. A entidade possuía, 

além do objetivo de organizar e reunir aqueles que se identificavam como “pioneiros” através 

de encontros periódicos para auxiliar na difusão das memórias da “colonização”, também o de 

colaborar com a manutenção do parque.268   

Seu estatuto criava diversas categorias de sócios, alguns deles apresentados como 

“sócios Pioneiros”, com “P” maiúsculo, o que indica a importância desse título. Em sua 

redação, há a designação de “sócios Pioneiros desbravadores” para aqueles que chegaram a 

Toledo antes de 1952 e seus filhos nascidos até aquele ano; de “sócios Pioneiros” para todos 
                                                
264 SANTOS, Reginaldo Aparecido dos. Narrativas urbanas: cidade, fotografia e memória, Toledo-

PR (1950-1980). Marechal Cândido Rondon/PR: Unioeste, 2010. (Dissertação de Mestrado em 
História, Poder e Práticas Sociais). p. 110. (página e notas de rodapé). 

265 ASSOCIAÇÃO DOS PIONEIROS DE TOLEDO. Estatuto. Toledo/PR: Datiloscrito, 2006. Capa e 
p. 1. 

266 PRIMEIRA ETAPA da dragagem do rio Toledo já foi concluída. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, 
ano I, n. 28, p. 5, 6 de janeiro de 1995. Geral. 

267 O parque foi criado pela prefeitura municipal como parte de um projeto de recuperação ambiental 
do rio Toledo, que incluía várias medidas, principalmente a recuperação de matas ciliares. In: 
PIONEIROS IRÃO conhecer parque que os homenageia. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano II, n. 
301, p. 3, 7 de dezembro de 1995. Cidade. 

268 ASSOCIAÇÃO DOS PIONEIROS DE TOLEDO. Estatuto. Toledo/PR: Datiloscrito, 2006. pp. 1-
2. 
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os que mudaram para o local nos anos de 1953 e 1954; os “sócios herdeiros” seriam os 

familiares de algum “titular” falecido; e, por ultimo, os “sócios fundadores”, que eram todos 

aqueles presentes na fundação da associação e que assinaram a devida ata. Como percebemos, 

ao passo que cria hierarquias internas no grupo, esse documento também estende o título de 

“pioneiro” àqueles que chegaram ao município até 1954. Dessa maneira, abria mais espaço 

para as reivindicações deles, enquanto o documento se constituía em instrumento de disputa, 

ao fixar para o período “pioneiro” uma cronologia diferenciada daquela adotada pelo museu 

histórico. 

Entretanto, já havia algumas disputas em torno da duração do “tempo pioneiro” na 

década de 1980, quando foram iniciados os trabalhos para a efetivação do museu histórico, 

onde, ao pesquisarmos documentos disponíveis, encontramos um decreto da prefeitura 

municipal de 1987, que convocava os “pioneiros” migrantes para o local até a data de 31 de 

dezembro de 1947 para preencherem uma ficha cadastral junto à prefeitura municipal.269 

Segundo destacou Santos, essa periodização era adotada pelo museu, no início de seus 

trabalhos, mas acabou substituída por outra, que abrangia as pessoas vindas até o fim de 

1952.270 

Essas cronologias, em nossa interpretação, não são apenas produto de questões técnicas 

do trabalho daquela entidade, mas resultam de disputas empreendidas entre os grupos 

daqueles que se compreendem como “pioneiros” do município. Na primeira periodização, que 

contemplava apenas os dois primeiros anos após o início dos trabalhos da Maripá, ficaram 

excluídos todos aqueles que mudaram para o lugar com a segunda direção local da empresa. 

Tal medida provavelmente iria ao encontro dos anseios dos grupos de “pioneiros” que se 

deslocaram para o local com a primeira gestão da “colonizadora”.   

Nesse aspecto, podemos entender que, inicialmente, o poder público atendeu às 

demandas desses grupos ligados à primeira gestão local da Maripá, porém, voltou atrás em 

sua decisão posteriormente, o que representou para eles uma derrota, pois a temporalidade que 

já havia sido consagrada na esfera pública local foi mantida e as pessoas que mudaram para o 

lugar em anos posteriores, durante a década de 1950, também foram consideradas “pioneiras”. 

Manter uma cronologia mais restrita seria difícil nessa situação, pois, como veremos no 

                                                
269 TOLEDO. Decreto n. 148/87. Estabelece normas para o cadastramento dos pioneiros 

residentes no município de Toledo e dá outras providências. Datiloscrito: Toledo, 24 de 
novembro de 1987. 

270 SANTOS. op. cit. p. 106. (nota de rodapé). 
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quinto capítulo, muitos integrantes da equipe que trabalhou no museu, na década de 1980, 

eram pertencentes ao grupo de “pioneiros” ligados à segunda gestão da Maripá. 

Entretanto, isso não significou que o ano de 1952 tenha se tornado uma data-limite 

consensual. Basta folhearmos o livro de Beal para constatarmos a existência de pessoas que se 

reivindicam como “pioneiros” – e eram reconhecidos como tal – que chegaram à cidade ao 

longo de toda a década de 1950. Esse aspecto também é perceptível em Com licença somos 

distritos de Toledo e facilmente compreensível, pois sabemos que a venda de terras, mesmo 

nos projetos de “colonização” da Maripá, só entraram em declínio em meados de 1955. Na 

época da emancipação, ainda estavam em formação muitas localidades rurais e vilas que hoje 

são distritos do município, embora a periodização adotada para as comemorações do “dia do 

pioneiro” excluam parcelas significativas das populações locais que participaram da 

“colonização”, ou “colonizações” do município. 

Encontramos algo semelhante também na imprensa local que estende tal título àqueles 

que mudaram para o lugar ao longo de praticamente toda a década de 1950, principalmente os 

que se tornaram “ilustres”, ou seja, alçaram ao “bloco de poder”, na medida em que passaram 

a deter um capital mais vultoso ou a ocupar altos cargos políticos. Em tais meios, porém, 

“pioneiro” nem sempre é sinônimo de colono ou de quem se deslocou para Toledo antes da 

emancipação. Em certos momentos, os jornais utilizam termos vagos e bastante 

indeterminados, o que torna difícil precisar a que tempo se referem especificamente. Em 

alguns casos, percebemos que a imprensa trata como “pioneiros” os moradores que teriam 

vivido um tempo “antigo” da localidade, mais afastado do presente.271 

Assim, percebemos que, em diversas situações, os “tempos antigos” não eram 

especificamente as décadas de 1940 e 1950, mas todo o período em que Toledo se 

configurava uma cidade predominantemente agrícola que atendia às necessidades de uma 

população rural praticante de uma agricultura majoritariamente de subsistência.272 Tal 

realidade perdurou mesmo na década de 1960, pois a presença da Sadia, nesse período, não 

                                                
271 Entre muitos outros materiais, percebemos isso em: TOLEDO VIVEU tempos difíceis na gestão do 

folclórico Campagnollo [sic]. Tribuna D’Oeste. Toledo, s/n., p. 37, 14 de dezembro de 1981. 
272 Reginaldo Aparecido dos Santos destaca que, na década de 1950, com o intuito de emancipar 

Toledo, a direção da Maripá investiu em imagens que evidenciavam o caráter de “cidade” que o 
local teria, substituindo o foco que existia até então, mais voltado a evidenciar a transformação do 
“sertão” em “colonização”. Notamos que, entre fins da década de 1960 e início da de 1970, esse 
ideal foi reforçado, procurando-se através de uma série de obras de infraestrutura e de urbanização 
de Toledo – sobre as quais trataremos a seguir – construir novas noções de cidade “moderna”. 
Assim, se na década de 1950 esses ideais já estavam sendo vislumbrados, a partir do final do 
decênio de 1960 eles seriam efetivamente colocados em prática. In: SANTOS. op. cit. pp. 16-17. 
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transformava o local em um polo industrial, uma vez que até as ampliações efetuadas nas 

décadas de 1970 e 1980, principalmente com abertura do abatedouro de aves,273 as instalações 

dessa empresa em Toledo estavam limitadas a um frigorífico de pequenas dimensões.274  

De maneira geral, existe a percepção de um divisor de águas na trajetória do município, 

uma ruptura em seu processo histórico, representado pela “modernização” pela qual o local 

teria passado, a partir do fim da década de 1960 e ao longo do decênio de 1970. Conforme 

vimos nos capítulos anteriores, as obras desse período, como o asfaltamento da rodovia que 

liga Toledo a Cascavel, a urbanização da localidade, a telefonia, a energia elétrica e a rede de 

água e saneamento – que passaram a ser fornecidos pelas grandes empresas estatais – 

tornaram-se ícones de “progresso”, principalmente para o empresariado local. A esse enredo 

também se costuma associar a “modernização agrícola”, que praticamente colocou fim à 

agricultura familiar não-tecnificada, vista muitas vezes como “arcaica”. À cidade e ao 

município da “modernidade”, que teria emergido desses processos, se confrontava outra 

Toledo, aquela que teria existido em décadas anteriores, quando as rodovias de acesso não 

eram asfaltadas e havia racionamento de energia. O “pioneirismo” pertenceria a esse tempo, o 

da cidade essencialmente rural, entendida nesses veículos de comunicação como “pré-

moderna”, quando a vida seria mais “difícil” e “rústica”, quando não nostálgica.  

 

                                                
273 Em entrevista concedida à revista Oeste, Edgídio Munaretto aponta que, durante sua gestão à frente 

da unidade local da Sadia, a capacidade de abate de suínos foi ampliada em muitas vezes e, durante 
a década de 1970, foi instalado um grande abatedouro de aves, que sabemos ser hoje o responsável 
pela maior parte da produção do frigorífico e de seus postos de trabalho. Também com base em 
diversas entrevistas orais, pudemos verificar as percepções da população local, principalmente dos 
ex-empregados dessa empresa, acerca do crescimento das instalações industriais da Sadia, em 
Toledo. Em especial, a narrativa de Gentil destacou a criação da fábrica de presuntos, na década de 
1980, que novamente havia ampliado a produção da unidade local. Como aponta, disso resultou um 
significativo afluxo de moradores para seu bairro, o Jardim Panorama, situado nas imediações 
daquela indústria. Constatamos ainda, que o frigorífico contava, na década de 2010, com uma 
fábrica de rações e outra de empanados, elementos que nos indicam sucessivos processos de 
ampliação em sua infraestrutura e capacidade produtiva, com consequente aumento de demanda 
por trabalhadores. A esse respeito ver: “EMPRESAS EXISTEM para fazer as pessoas felizes”. 
Oeste. Cascavel/PR, ano IX, n. 89, pp. 6-10, dezembro de 1993. Entrevista. p. 8; Gentil, 
trabalhador industrial aposentado e microempresário, morador do Jardim Panorama de Toledo-PR. 
A entrevista foi realizada em 21 de janeiro de 2009, quando ele possuía 53 anos de idade. A revista 
Oeste será melhor referenciada no próximo capítulo. Porém, adiantamos que se tratava de uma 
publicação mensal, realizada na cidade de Cascavel-PR, cuja circulação se deu entre as décadas de 
1980 e 1990, em nível regional. In: Oeste. Cascavel/PR, ano II, n. 16, p. 8, setembro de 1995. 
Expediente.   

274 Ivanor Mann de Souza chegou a empregar o termo “matadouro”, para designar as instalações da 
Sadia no município, na década de 1960, o que nos indica o tamanho reduzido de suas instalações. 
In: SOUZA. op. cit. pp. 101 e 193. 
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V 

 

Dessa maneira, percebemos que existia uma plasticidade no fato de ser “pioneiro” em 

Toledo, algo que também verificamos nas discussões sobre o “fundador” da localidade, muito 

embora esse tenha sido um debate mais restrito e menos dinâmico, envolvendo menos setores 

da sociedade local. Todavia, precisamos observar que existe uma historicidade inerente a 

essas noções e mesmo no interior dessas disputas. Assim, tais debates eram desenvolvidos na 

esfera pública e se modificavam ao longo do tempo, uma vez que se procurava incorporar 

novos personagens aos enredos da “colonização”, ressaltar a atuação de outros e também 

questionar a legitimidade dos títulos conferidos a determinadas pessoas, como o de 

“fundador”.  

Por fim, observamos que permanecem abertas ambas as discussões, sobre quem seria 

merecedor do título de “fundador” e quem deveria ser reconhecido como “pioneiro”. A 

cronologia da “colonização”, por sua vez, manteve-se como algo extremamente vago e pouco 

determinado, o que indica para o não-fechamento desse campo de disputas na cidade. Trata-

se, portanto, de um debate que não se concluiu e que certamente ainda fomentará acaloradas 

discussões.  

 As disputas em torno do “pioneirismo”, em especial, tendem a prosseguir, pois as 

discussões sobre o passado de Toledo se tornaram essenciais no debate político sobre o futuro 

da localidade. Isso aguça ainda mais os diferentes grupos que se organizavam no local, uma 

vez que disputar espaços nessas memórias é também uma forma de reivindicar poder de 

decisão, no lugar. Por outro lado, “ser pioneiro” tornou-se uma luta por direitos e por 

cidadania na cidade, inclusive pelos trabalhadores e membros das classes populares que, por 

não terem grandes poderes e prestígio, tem a visibilidade obscurecida na esfera pública. 

Assim, o próprio ato de ser lembrado no espaço público passou a ser vivido por essas pessoas 

como a conquista de um direito. 

Nesse aspecto, as políticas públicas e a literatura memorialística desempenham uma 

função importante na manutenção da hegemonia dos enredos da “colonização” e do 

“pioneirismo”, bem como do próprio “bloco de poder”, porque abrem espaços e sensibilizam-

se com as demandas de diferentes grupos de pessoas que se consideram “pioneiras” do lugar, 

inclusive as oriundas dos setores populares, desempenhando a função de incorporar novas 

tendências emergentes nessa sociedade. Entretanto, nesse processo, reafirmam muitos dos 

enredos monolíticos das memórias públicas e do “mito fundador” do local, além de conferir 

destaque maior àqueles personagens que se enquadram no modelo ideal de morador local ou 
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mesmo que pertencem aos setores dominantes de Toledo. Mesmo quando se abre espaço ao 

popular, notamos que tais sujeitos geralmente permanecem secundários, além de, não raro, 

terem suas memórias selecionadas e interpretadas à luz de enredos cristalizados no espaço 

público.  

Em parte, isso vai ao encontro das expectativas de muitos daqueles que se identificam 

como “pioneiros” do lugar, todavia tal movimento dificulta a emergência de recordações que 

possam causar fissuras mais sérias nos elementos cristalizados das memórias públicas de 

Toledo. Por outro lado, tais trajetórias são utilizadas como forma de referendar as versões 

hegemônicas na esfera pública, de maneira a revesti-las de ideais “democráticos”, como algo 

que abordaria “todo” o processo histórico e “todas” as pessoas que viveram no lugar, durante 

a “colonização”. 

De qualquer forma, todos os embates tratados neste capítulo acabaram por conferir um 

tom poroso aos processos hegemônicos, em cujas “fissuras” tornou-se possível a emergência 

do popular na discussão sobre o passado local e, consequentemente, no debate político que se 

processa no interior da esfera pública foram aumentados. Eis o porquê da atenção dispensada 

a tais disputas, entendidas como algo central na problemática desta pesquisa.  



CAPÍTULO IV 

O CAMINHO É O “PROGRESSO” 

MEMÓRIAS PÚBLICAS EM MOVIMENTO NA IMPRENSA DE TOLEDO 

 

 Neste capítulo, discutiremos como a imprensa de Toledo, a partir da década de 1970, 

tratou as memórias da “colonização” e do “pioneirismo”, principalmente nas edições 

comemorativas ao “aniversário” de emancipação de Toledo. Nessa data houve uma 

concentração de textos com sínteses memorialísticas e painéis sobre a cidade contemporânea. 

Entretanto, veremos que as menções a marcos cristalizados do passado local não foram feitas 

apenas em tais momentos, mas sempre estiveram em pauta nos periódicos locais.  

 Nessas oportunidades, as memórias públicas foram mobilizadas como recurso para 

construir ideais, imagens e projetos de cidade, num tom celebrativo semelhante ao da 

literatura memorialística. Em certos momentos, porém, essa imprensa foi além e discutiu 

como o passado local deveria ser lembrado e, como veremos, desenvolveu-se um debate mais 

profundo que colocou em questão a própria perspectiva comemorativa com que eram 

evocadas as memórias da cidade nessas datas.  

 A partir desses elementos, analisamos como essas memórias estiveram em movimento 

em Toledo e como responderam às inquietações dessa sociedade e, por isso, permaneceram na 

esfera pública. Assim, auxiliaram a construir relações de poder e a conferir sentidos para o 

presente, além de referenciar planos e viabilizar propostas para o futuro local, conectando 

presente, passado e o porvir. O periodismo, então, efetuou o trabalho de difundir tais enredos 

entre os moradores da cidade, além de atuar no processo de escrita e reelaboração dessas 

versões, de maneira a participar criativamente da instituição de memórias sobre a 

“colonização”. 

 

 

I 

  

Cabe ressaltar inicialmente que não exploramos apenas os textos e conteúdos difundidos 

pela imprensa local, mas também o processo de produção e circulação deles na cidade. Por 

isso, serão observados apontamentos de autores que abordaram jornais e revistas a partir da 
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história social, como Heloisa de Faria Cruz,1 cujo estudo sobre a imprensa de variedades na 

cidade de São Paulo na passagem do século XIX para o XX deu visibilidade às relações 

sociais que eram envolvidas no periodismo, como relações de trabalho e as tensões geradas 

pelas novas maneiras de viver difundidas por esses materiais. Assim, abordar a imprensa, na 

perspectiva da autora, ia muito além de tomar os conteúdos de jornais e revistas como fonte 

de informação, uma vez que eles devem ser estudados como prática social. 

A necessidade de se pensar a imprensa como mais que um “registro fiel” de “fatos 

históricos” foi apontada ainda por Laura Antunes Maciel,2 para quem o periodismo é um meio 

instituinte de memórias, devido a isso ela chama atenção para a complexidade dos processos 

sociais nele engendrados. Conforme destaca em “Produzindo notícias e histórias: algumas 

questões em torno da relação telégrafo e imprensa – 1880/1920”: 

 
Entre nós, historiadores, há algum tempo superamos a rejeição à imprensa ou 
sua incorporação a-crítica como um documento histórico cuja validade 
estaria exatamente no caráter objetivo e isento reivindicado pelo texto 
jornalístico, desde o início do século XX. No entanto, ainda é preciso refletir 
sobre procedimentos e os modos como lidamos com a imprensa em nossa 
prática de pesquisa para não tomá-la como um espelho ou expressão de 
realidades passadas e presentes, mas como uma prática social constituinte da 
realidade social, que modela formas de pensar e agir, define papéis sociais, 
generaliza posições e interpretações que se pretendem compartilhadas e 
universais. Como expressão de relações sociais que se opõem em uma dada 
sociedade e conjuntura, mas os articula segundo a ótica e a lógica dos 
interesses de seus proprietários, financiadores, leitores e grupos sociais que 
representa.3  

 

Mais do que criar um modelo de análise para jornais e revistas, a autora destaca toda 

uma teia de relações na grande imprensa brasileira e aponta para possíveis correlações de 

forças sociais e políticas que envolvem a cultura letrada. Assim, ela propõe uma reflexão 

pautada não apenas nos aspectos textuais dos periódicos, mas também na compreensão das 

forças sociais envolvidas na escrita, em suas articulações políticas e recursos narrativos, que 

                                                
1 CRUZ, Heloisa de Faria. São Paulo em papel e tinta: periodismo e vida urbana – 1890-1915. São 

Paulo: Educ; FAPESP; Arquivo do Estado de São Paulo; Imprensa Oficial SP, 2000.  
2 MACIEL, Laura Antunes. Produzindo notícias e histórias: algumas questões em torno da relação 

telégrafo e imprensa – 1880/1920. In: FENELON, Déa Ribeiro; MACIEL, Laura Antunes; 
ALMEIDA, Paulo Roberto de; KHOURY, Yara Aun. (orgs.). Muitas memórias, outras histórias. 
São Paulo: Olho d’Água, 2004. pp. 14-40 e MACIEL, Laura Antunes. De “o povo não sabe ler” a 
uma história dos trabalhadores da palavra. In: MACIEL, Laura Antunes; ALMEIDA, Paulo Roberto 
de; KHOURY, Yara Aun. (orgs.). Outras histórias: memórias e linguagens. São Paulo: Olho 
d’Água, 2006. pp. 273-298. 

3 MACIEL. op. cit. (2004). p. 15.  
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vão muito além da aparente neutralidade. A proposta de Maciel, portanto, é buscar os projetos 

de sociedade que se delineiam na imprensa, entendida como intervenção na realidade e 

instrumento de disputa social. 

A grande contribuição desses trabalhos não é a de conformar um modelo a ser aplicado 

na análise das relações entre história e imprensa em qualquer lugar e período, mas, pelo 

contrário, aponta para a necessidade de situar as publicações periódicas em sua historicidade. 

Todos esses elementos são relevantes, portanto, para pensarmos os termos do diálogo de tais 

materiais com a cultura letrada, as relações sociais nas quais foram concebidos e o campo de 

disputas políticas e sociais em que se inseriam e instituíam memórias em Toledo.  

 Cabe ressaltar os critérios para a seleção dos materiais consultados, pois eles foram o 

mote para a discussão. Como já afirmamos no segundo capítulo, a pesquisa, realizada no 

acervo do Museu Histórico “Willy Barth” de Toledo, restringiu-se aos periódicos que 

circularam na cidade em caráter comercial, ou seja, vendiam espaços para publicidade, 

assinaturas e exemplares avulsos, após o que foram levantados outros critérios para consultar 

aqueles jornais que circularam diariamente, pois nesse caso não era possível manusear todos 

os exemplares disponíveis no acervo do museu.  

 Optamos então por trabalhar com amostragem e escolhemos para a consulta os que 

circularam em dezembro e janeiro, período em que ocorrem as celebrações em alusão à 

emancipação da cidade. Também escolhemos o mês de julho, quando ocorrem homenagens 

ao dia do colono e do motorista e são apresentadas narrativas sobre a vida rural e “a história 

local”, pois “colono” significa regionalmente tanto “agricultor” como “pioneiro”. No decorrer 

da pesquisa, também optamos, eventualmente, pelos meses de março e setembro: o primeiro, 

porque é um período em que se realizam atividades que rememoram a “colonização” e o 

“pioneirismo” por ser aniversário da “fundação” do povoado que daria origem a Toledo; e o 

segundo, por ser o período de realização da festa do “porco no rolete”, quando também se 

efetuam sínteses históricas e de atualidades sobre o município. Por fim, os jornais semanais e 

quinzenais, ou mesmo as revistas, que geralmente circularam mensalmente foram consultados 

na íntegra. Ressaltamos também que a escolha por abordar muitas matérias alusivas a festas 

de emancipação, veiculadas geralmente no mês de dezembro, deu-se após análise de extensa 

documentação, em que esse momento oferece sínteses mais consistentes, pois se configura 

uma oportunidade na qual, decisivamente, coloca-se em pauta a necessidade de se discutir o 

município.  

 Sobre as características gerais desses jornais, constatamos que, a despeito de suas 

particularidades, eram materiais produzidos a partir da segunda metade do século XX, por 
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grupos que integravam ou se articulavam ao “bloco do poder” existente no lugar e tomavam 

parte ativamente nos processos hegemônicos ali desenvolvidos. Não se tratava de uma 

imprensa operária, popular ou “alternativa”, tampouco era uma “grande” imprensa de 

circulação estadual ou nacional, simplesmente se limitava à própria cidade e seu entorno. 

Também se configurava um jornalismo que, a despeito dos desejos de “profissionalização” e 

mesmo nos casos em que era produzido em empresas “modernas”, não possuiu profissionais 

que atuaram exclusivamente no ramo jornalístico. Os anunciantes, por sua vez, eram 

costumeiramente empresários e profissionais liberais da cidade. 

Como notamos, esses veículos de comunicação mantinham uma íntima relação com a 

política institucional de Toledo, apesar de geralmente rejeitarem tais laços e afirmarem-se 

como “independentes”. A maioria deles tinha como objetivo difundir os projetos de grupos 

políticos da cidade, no intuito de torná-los hegemônicos no “bloco de poder” local. Dessa 

maneira, notamos que os perfis e os projetos políticos desses materiais não eram muito 

diferenciados ideologicamente nem em termos das relações sociais que os sustentavam.   

Entre as semelhanças, também constatamos que a pauta desses periódicos, desde a 

década de 1950, era calcada em matérias locais e regionais e somente no período da 

redemocratização, entre as décadas de 1970 e 1980, houve jornais com maior abertura para 

temas de âmbito nacional.4 A predileção por temas locais ainda se faz presente nos principais 

jornais em circulação na cidade,5 o que evidencia o lugar ocupado pela imprensa escrita no 

município e no debate político que ali é efetuado.  

Essa imprensa também se relaciona mais com o urbano e confere destaque às pessoas 

que frequentavam os clubes e festividades do “bloco de poder” local, difundindo, com isso, 

maneiras de viver na cidade.6 Sua narrativa, apesar de voltada para um leitor indeterminado, 

elege como interlocutor (privilegiado, embora não exclusivo) os estratos medianos dessa 

sociedade, como industriais, empresários, profissionais liberais e prestadores de serviços. 

Dirigem-se, ainda, a grandes empresários locais, além dos latifundiários e médios produtores 

rurais que, muitas vezes, residem na área urbana. Tal aspecto é marcante nas matérias pela 

visibilidade conferida a algumas pessoas e temas. 

                                                
4 Trata-se de Correio do Oeste e de Nova Geração, já abordados no primeiro capítulo. 
5 Recentemente a Gazeta Mundial, jornal do qual trataremos adiante, passou a apresentar algo 

diferente em sua proposta, mesmo sem abandonar o seu expressivo conjunto de matérias com temas 
locais e regionais.  

6 Isso não significa que nesses meios de comunicação o campo é esquecido, mesmo porque a cidade é 
muito ligada ao agronegócio.   
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Junto a esse público, os jornais e as revistas desempenham historicamente a função 

específica de difundir, elaborar e articular planos para a cidade, defendendo aqueles que são 

do interesse dos grupos que os mantêm, além de obviamente fazer circular as informações. 

Assim, também atuavam como canal de diálogo entre os leitores e o poder público, a fim de 

recomendar ou não seus projetos, dentro da linha de apoio (ou oposição) seguida pelo veículo 

de comunicação. Nesse sentido, notamos que a imprensa também desempenha a função de 

sedimentar a união de classes que formavam o “bloco de poder”, articulando setores médios e 

altos da sociedade na intenção de administrar as disputas realizadas principalmente pelo 

controle do governo municipal. 

Como já era de se esperar, essa imprensa também não se constituía isoladamente na 

cidade, mas era ligada a um “sistema de comunicações”,7 para utilizarmos um conceito de 

Darnton composto pelo trânsito que os sujeitos produtores desses materiais efetuavam por 

diferentes meios de comunicação e entidades. Como percebemos, já na década de 1950, O 

Oéste era uma das instâncias que organizavam os setores letrados da sociedade, indicando a 

existência de uma rede de articulações em torno das pessoas que atuavam não apenas no 

periódico, mas em outras instituições onde eram produzidas as memórias para Toledo. A 

partir do final da década de 1960, quando a imprensa se tornou mais efetiva na cidade, as 

equipes que nela atuavam se renovaram e se modificaram e, como traço característico, há uma 

sucessão dos mesmos articulistas em diferentes jornais e revistas. Em certos casos, 

trabalhavam ainda em outras mídias, como o rádio e, mais recentemente, a televisão local. 

Alguns deles também se tornaram memorialistas da cidade e/ou alçaram cargos públicos, 

eletivos ou de confiança. Portanto, apesar de não se configurarem profissionais exclusivos da 

comunicação, é inegável que formavam um circuito atuante nesse setor, um grupo cujas ações 

estabeleciam uma inter-relação entre diferentes meios de comunicação e entidades na cidade. 

 Tais elementos podem ser observados na trajetória de Oscar Silva, a partir de sua obra 

Toledo Existe,8 em que notamos como as matérias eram produzidas no interior de uma “rede 

de comunicações”9 integrada por jornais e revistas impressas, o rádio e, até mesmo, a própria 

                                                
7 DARNTON, Robert. Os Best-sellers proibidos da França pré-revolucionária. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1998. p. 15. 
8 SILVA, Oscar. Toledo existe: resposta a Câmara Cascudo. Cascavel/PR: Assoeste, 1991. 
9 Essa noção, porém, foi pensada ao se conferir atenção ao público leitor/receptor, nas formas como se 

informava através de “redes de comunicações”. A esse respeito ver: BARBOSA, Marta Emisia 
Jacinto e LIMA, Jorge Luiz Ferreira. História, imprensa e redes de comunicação. História & 
Perspectivas. Uberlândia Uberlândia/MG, UFU, n. 39, pp. 37-57, jul. dez. 2008; DARNTON. op. 
cit. (1998); DAVIS, Natalie Zemon. O povo e a palavra impressa. In: Culturas do povo. Sociedade 
e cultura no início da França moderna: Oito ensaios. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990. pp. 157-185. 
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oralidade, nas conversas cotidianas mantidas entre vizinhos, amigos e colegas de trabalho,10 

estes, em sua maioria, moradores das áreas centrais da cidade que integravam ou transitavam 

pelas diferentes instituições e/ou pelo “bloco de poder”. A partir da atuação profissional de 

Silva, podemos vislumbrar um quadro mais amplo de trabalho desenvolvido na imprensa 

local, além de entender que o caráter urbano desse meio de comunicação ligado mais aos 

setores médios da sociedade, era originado também pelas relações pessoais e profissionais 

cotidianas do jornalista vividas em situações semelhantes às apontadas por Robert Darnton, o 

qual afirma que, muitas vezes, tais relações correntes no dia-a-dia tornam-se decisivas para a 

composição de uma notícia.11 

 Por outro lado, entendemos que essa articulação entre diferentes meios de comunicação, 

ao incluir o rádio e a televisão, amplia o público das memórias cristalizadas de Toledo, 

produzidas em outros meios, como na literatura memorialística e na imprensa escrita.  

 Quanto aos leitores, notamos que o próprio jornal, apesar de ter muitas de suas colunas 

escritas para um público de classe média, acaba por circular em domínios mais amplos. Nos 

setores comerciais e de profissionais liberais da cidade, que através da venda de assinaturas e 

de publicidade formam o grande veio de mercado para a imprensa local,12 não somente os 

proprietários têm acesso à leitura desses materiais, mas também os trabalhadores e os 

clientes.13 Na cidade, ainda existem espaços onde é possível fazer a leitura pública desse tipo 

de material, como na biblioteca municipal e, mais recentemente, no terminal rodoviário 

central. 

 

                                                
10 Tais elementos podem ser observados em: SILVA, Oscar. Nós, os marginais. In: op. cit. pp. 113-

111; SILVA, Oscar. Nem toda roupa serve. In: Idem. pp. 94-95; SILVA, Oscar. Sapato de 
professora. In: Idem. pp. 236-237; SILVA, Oscar. Colcha de retalhos. In: Idem. pp. 101-103; 
SILVA, Oscar. Copel, e sem demora. In: Idem. pp. 104-106; SILVA, Oscar. Toledo ame-o ou 
deixe-o. In: Idem. pp. 107-109; SILVA, Oscar. As lições de uma festa. In: Idem. pp. 372-373; 
SILVA, Oscar. E a polêmica não vingou. In: Idem. pp. 144-145; SILVA, Oscar. Goooool! Gol, do 
Andrade! In: Idem. pp. 362-364. 

11 DARNTON, Robert. O beijo de Lamourette. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. pp. 71; 81-
83. 

12 Constatamos isso a partir de uma observação geral de todos os materiais de imprensa escrita local 
que levantamos durante a pesquisa. 

13 Tal aspecto ficou evidente no trabalho de Evandro Strieder, que estudou a recepção da página 
policial por leitores da Gazeta de Toledo, jornal que trabalharemos adiante, neste capítulo. Ao lê-lo, 
notamos a presença marcante de empregados do comércio local e servidores públicos entre os 
leitores do periódico. In: STRIEDER, Evandro. A representação fotográfica na página policial do 
jornal Gazeta de Toledo: olhares em torno da perspectiva da recepção. Toledo/PR: Fasul, 2006. 
(Trabalho de conclusão de curso em Comunicação Social – Jornalismo). pp. 2; 40-41. 
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II 

 

 Em 2002, durante as solenidades do cinquentenário de emancipação verificamos a 

interação entre as diferentes instituições e os meios de comunicação da cidade para discutir 

sobre o município e seu passado. Coordenadas pela prefeitura municipal, as comemorações 

foram realizadas ao longo do ano, mas se concentraram em dezembro, próximas à data da 

emancipação, celebrada no dia 14. Nessa oportunidade, a Gazeta de Toledo efetuou uma 

série de análises sobre o município, nas quais se remeteu às memórias do “pioneirismo” como 

forma de contextualizar e situar historicamente o que compreendia ser o grande 

“desenvolvimento” econômico local, que resultaria em um lugar rico e “próspero” com 

excelente “qualidade de vida”. 

Antes da análise dos conteúdos desses materiais jornalísticos, porém, precisamos refletir 

sobre a constituição do jornal, sobre os sujeitos que estavam à sua frente, bem como sobre as 

propostas que estes possuíam para o setor. Entendemos que tais questões formavam uma base 

social e as matérias eram produzidas a partir dela. Especificamente, constatamos que esse 

jornal, criado em 1994, tinha como articulistas Sergio Guis14 – editor15 – e Paulo Ricardo 

Torres – apontado em 1995 como diretor geral16 –, os quais atuaram também em seu 

concorrente, o Jornal do Oeste,17 periódico enfocado adiante neste capítulo. – 

 A Gazeta de Toledo era um periódico comercial, com venda de exemplares e de 

espaços para publicidade, que, desde o princípio, circulava diariamente com o formato 

standard,18 com 12 páginas19 inicialmente monocromáticas e posteriormente parcialmente 

coloridas.20 Em setembro de 2008, passou para o controle de outro grupo empresarial 

proprietário de uma rádio local que o denominou Gazeta Mundial21 e a usar nova numeração.  

                                                
14 Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano 1, n. 03, p. 2, 06 de dezembro de 1994. Expediente.  
15 Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano I, n. 296, p. 2, 01 de dezembro de 1995. Expediente.   
16 Ibidem.   
17 TOLEDO TERÁ um novo e grande jornal. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 6, n. 1120, capa, 25 de 

julho de 1989.  
18 Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano 1, n. 03, p. 2, 06 de dezembro de 1994. Expediente. 
19 LANGARO, Jiani Fernando. Caderno de campo. Toledo: Manuscrito, s/d. s/p. 
20 Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano V, n. 1337, capa, 01 de julho de 1999.  
21 Gazeta Mundial. Toledo/PR, ano 1, n. 1, p. 2, 1 de setembro de 2008. Expediente. 
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Sobre os aspectos técnicos da produção desse jornal, Evandro Strieder22 informa que em 

2006 havia uma tiragem de 8 mil exemplares, dos quais 66% eram voltados a assinantes, 16% 

para venda em bancas e 18% distribuídos como cortesia, sendo que os exemplares comprados 

na banca eram em número inferior à própria distribuição gratuita. A circulação ocorria na 

região oeste do Paraná, e, como destacou o autor, o título detinha uma página na Internet.23 O 

formato abrangia 20 páginas aos domingos e 12 nos demais dias, quando era composto por 

dois cadernos, cuja capa e contracapa eram coloridas.24 

Embora, a linha editorial da Gazeta de Toledo tivesse um apelo regional, a pauta era 

composta por temas locais,25 o que permite entender que a região, como foco central do jornal 

era mais uma aspiração do que um dado constituído, ficando limitada a alguns momentos em 

que o periódico se engajou em campanhas em prol de projetos de infraestrutura para o “oeste 

do Paraná”.  

 Em uma edição de 2004, conseguimos perceber muitos dos ideais existentes em torno da 

produção do jornal, pois, naquele ano, o periódico comemorava um decênio de circulação e 

lançava uma edição26 com diversas matérias sobre o assunto, além de um caderno especial e 

chamadas publicitárias com homenagens de políticos, empresas e entidades. No editorial, 

intitulado “Uma década de compromisso com nossa região”,27 a equipe produtora faz uma 

discussão sobre o perfil do periódico28 e apresenta a linha editorial, no intuito de construir 

uma memória de seus 10 anos de existência: 

 
Com um jornalismo que buscou distanciar-se de questões menores, paixões e 
interesses de grupos, esta Gazeta tem buscado sempre valorizar a busca do 
desenvolvimento, o trabalho e as realizações. Com este espírito inspirado no 
pioneirismo que marca a nossa região foram superados os primeiros dez anos 
e serão enfrentados os anos que virão, sempre registrando o dia-a-dia e 

                                                
22 STRIEDER. op. cit. 
23 Idem. p. 22. 
24 Ibidem. 
25 Em 2006, o Jornal do Oeste tinha como slogan “Informação a serviço da integração regional”, 

enquanto a Gazeta de Toledo se intitulava “O melhor jornal regional”, grifando em azul o 
“regional”. In: Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 23, n. 6158, capa, 13 de dezembro de 2006; 
Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano XII, n. 3538, capa, 10 de dezembro de 2006.   

26 GAZETA FAZ 10 anos lutando pela região. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano X, n. 2940, capa, 
03 de dezembro de 2004. 

27 UMA DÉCADA de compromisso com nossa região. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano X, n. 2940, 
p. 4, 03 de dezembro de 2004. Editorial. 

28 Ibidem. 



 

 

287

buscando vislumbrar no futuro as possibilidades e oportunidades para 
desenvolver Toledo e região de acordo com os melhores interesses.29 

 

 Como é perceptível, o texto destaca a qualidade do material oferecido ao leitor, não 

apenas no quesito técnico, mas principalmente no tocante ao seu conteúdo, frisando a 

distância que teria mantido de “questões menores” e dos “interesses de grupos” e, com isso, 

sugerindo sua independência das disputas político-partidárias da cidade. A partir disso, 

apresentava-se como órgão de comunicação politicamente isento e comprometido com o 

“desenvolvimento”, aspiração maior de supostamente todos que habitavam a região. Na 

sequência, invoca as memórias do “pioneirismo” e reivindica para si os valores positivos 

projetados sobre a “colonização”, ao caracterizar seu trabalho como o enfrentamento de 

obstáculos que resultaram em uma grande obra.  

 Como percebemos, a equipe da Gazeta de Toledo tentava, como era comum entre os 

jornais que circulavam na cidade, diferenciar-se do rótulo de imprensa “sensacionalista” ou 

“panfletária”, dependente de articulações políticas para sobreviver. Além disso, notamos que 

o periódico procurava demarcar sua singularidade, ao caracterizar-se como “pioneiro” no 

estado a adotar inovações tecnológicas, principalmente no uso da fotografia digital e Internet. 

Esse tema seria retomado no caderno especial dessa edição, na matéria intitulada: “Gazeta de 

Toledo: pioneirismo marca trajetória nos 10 anos”, em que a criação de sua versão on-line é 

tomada como um marco, uma vez que fora o segundo jornal do estado a realizar tal projeto, 

precedido apenas pela Gazeta do Povo, o maior jornal do Paraná, sediado em Curitiba.30 O 

texto procura, então, instituir uma memória que projeta o jornal em nível estadual como 

inovador e ousado, cuja equipe não teria medido esforços para trazer algo novo para seu 

público, motivo de orgulho para a cidade.  

 Entretanto, a apresentação online era apresentada como algo que não teria se limitado ao 

emprego dessa tecnologia, pois se construía uma memória em que o jornal emergia como 

promotor do uso da internet em Toledo, reforçando o ideal de que desempenharia um papel de 

vanguarda no “desenvolvimento” na sociedade local. Nesse momento, notamos a inserção do 

periódico no meio empresarial, pois para obter melhorias no acesso à rede mundial de 

computadores – como a “banda larga” – utilizou-se do órgão representativo do empresariado 

local, a ACIT (Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Toledo). Esse aspecto nos 

                                                
29 Ibidem. 
30 GAZETA DE TOLEDO: Pioneirismo marca trajetória nos 10 anos. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, 

ano X, n. 2940, [número de página ilegível], 03 de dezembro de 2004. Especial. (Acréscimos 
nossos). 
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indica como os jornais que circularam mais recentemente em Toledo se constituíam dentro de 

uma experiência empresarial, a partir de práticas mercadológicas e de relações com órgãos 

representativos desse setor.31 

 Portanto, notamos que a Gazeta de Toledo, em especial, possuía uma relação muito 

íntima com o empresariado, o que possivelmente tinha relação com uma postura mais 

independente, adotada perante o governo municipal desde a ascensão do grupo político 

formado em torno do antigo PPB (Partido Progressista Brasileiro, hoje PP – Partido 

Progressista) e integrado por personalidades políticas como o deputado estadual Duílio 

Genari, o deputado federal Dilceu Sperafico e os prefeitos Derli Donin (1997-2004)32 e José 

Carlos Schiavinatto (2008-2012), que receberam apoio do Jornal do Oeste, como veremos 

adiante. Por conta disso, é possível que a Gazeta de Toledo tivesse adotado a estratégia de 

fortalecer seus laços com o empresariado local, a fim de “sobreviver” no mercado, mesmo 

sem estar diretamente ligada ao grupo político que assumiu a prefeitura municipal em 1997.33 

 Essa relação com o meio empresarial ficou muito evidente em 2002, na edição da 

Gazeta de Toledo comemorativa ao cinquentenário de emancipação, como veremos adiante. 

As solenidades estiveram presentes na capa como manchete principal dessa edição, 

juntamente com duas fotos do meio urbano de Toledo, uma antiga e outra recente,34 

contrapostas com a intenção de evocar sentidos de “progresso”, também encontrados em 

edições comemorativas à emancipação ao longo de todo o período pesquisado. A manchete e 

as imagens de capa demonstram a importância conferida ao tema, reforçado ainda mais 

quando levamos em consideração que esses textos não tinham por objetivo cumprir 

compromissos assumidos com a prefeitura municipal, uma vez que o jornal não era alinhado 

com a referida gestão. 

                                                
31 Ibidem. 
32 CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO. A Câmara nos 50 anos. Toledo: Câmara Municipal de 

Toledo, 2002. p. 3. 
33 Isso não significa, porém, que o jornal fez oposição a tal grupo durante todo o tempo em que este 

esteve à frente da prefeitura municipal. Constatamos as relações entre ambos na publicação de uma 
homenagem proposta por Duílio Genari na assembleia legislativa estadual em comemoração ao 
primeiro decênio de circulação do jornal. In: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA parabeniza os 10 anos 
da Gazeta de Toledo. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano X, n. 2940, p. 4, 03 de dezembro de 2004. 
Estadual. 

34 TOLEDO CHEGA aos 50 anos como pólo no oeste. Gazeta de Toledo. Toledo, n. 2360, ano IX, 
capa, 14 e 15 de dezembro de 2002. 
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A edição apresenta diversas chamadas publicitárias com mensagens celebrativas acerca 

da data, traz sínteses memorialísticas das trajetórias de moradores antigos de Toledo35 e 

alguns textos tratam de potencialidades econômicas do município,36 de seu caráter de “polo 

regional”37 e de festividades gastronômicas,38 contribuindo com o projeto de tornar a cidade 

referência nessa área. Outras matérias abordam ainda trajetórias e atualidades sobre entidades 

locais e trazem o selo criado para as comemorações.39 Segue, portanto, o formato típico desse 

tipo de edição que havia se iniciado décadas antes e era repetido ao longo dos anos por 

diferentes jornais, com o diferencial da Gazeta de Toledo, em 2002, ter uma grande 

preocupação com o tempo presente do lugar, pois existia o intuito de celebrar a Toledo 

contemporânea, como cidade rica e próspera. É composto, então, um enredo em que os textos 

sobre o passado local, bem como as memórias da “colonização” e da Maripá,40 servem como 

elemento articulador de um tempo progressivo que resultaria no “grande desenvolvimento” 

alcançado pela urbe no período contemporâneo, algo que é tratado em diversas matérias.41  

                                                
35 TORRES, Eliane Cargnelutti. Produtor tem saudade do tempo em que criava porco solto. Gazeta de 

Toledo, Toledo/PR, ano IX, n. 2360, p. 26, 14 e 15 de dezembro de 2002. Especial; PIONEIRO 
RELATA saga e diz que cidade de Toledo não tem limite para crescer. Gazeta de Toledo. 
Toledo/PR, ano IX, n. 2360, p. 30, 14 e 15 de dezembro de 2002. Especial. 

36 AGROPECUÁRIA FOI a base da economia nestes 50 anos. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano IX, 
n. 2360, p. 18, 14 e 15 de dezembro de 2002. Especial; CRESCIMENTO CONSTANTE estimula 
construção civil. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano IX, n. 2360, p. 31, 14 e 15 de dezembro de 
2002. Especial; DINÂMICA ECONÔMICA marca desenvolvimento de Toledo. Gazeta de Toledo. 
Toledo/PR, ano IX, n. 2360, p. 22, 14 e 15 de dezembro de 2002. Especial; INDÚSTRIA E o 
comércio foram marcos do desenvolvimento. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano IX, n. 2360, p. 19, 
14 e 15 de dezembro de 2002. Especial; TOLEDO É pólo educacional e universitário. Gazeta de 
Toledo. Toledo/PR, ano IX, n. 2360, p. 19, 14 e 15 de dezembro de 2002. Especial. 

37 OLDONI, Ana Paula. Toledo completa 50 anos como um dos pólos regionais do oeste. Gazeta de 
Toledo, Toledo/PR, ano IX, n. 2360, pp. 18-19, 14 e 15 de dezembro de 2002. Especial.  

38 FESTAS GASTRONÔMICAS são destaque em Toledo. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano IX, n. 
2360, p. 23, 14 e 15 de dezembro de 2002. Especial; FESTAS DO interior exploram pratos típicos. 
Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano IX, n. 2360, p. 23, 14 e 15 de dezembro de 2002. Especial. 

39 COLÉGIO VICENTINO Incomar – mais de 50 anos de amor à educação e formação de cidadãos. 
Gazeta de Toledo. Toledo, n. 2360, ano IX, p. 24, 14 e 15 de dezembro de 2002. Especial; SENAI-
TOLEDO completa 16 anos formando mais de 2 mil profissionais por ano. Gazeta de Toledo. 
Toledo, n. 2360, ano IX, p. 28, 14 e 15 de dezembro de 2002. Especial. 

40 AGROPECUÁRIA FOI a base da economia nestes 50 anos. Gazeta de Toledo. Toledo, n. 2360, 
ano IX, p. 18, 14 e 15 de dezembro de 2002. Especial; INDÚSTRIA E o comércio foram marcos do 
desenvolvimento. Gazeta de Toledo. Toledo, n. 2360, ano IX, p. 19, 14 e 15 de dezembro de 2002. 
Especial; COLONIZAÇÃO DE Toledo começou em 1946. Gazeta de Toledo. Toledo, n. 2360, ano 
IX, p. 18, 14 e 15 de dezembro de 2002. Especial.  

41 Importante observar que no texto “Colonização de Toledo começou em 1946” efetua-se um diálogo 
com a literatura memorialística local, uma vez que encontramos referências ao livro de Ondy Hélio 
Niederauer, o que evidencia outra forma de leitura, circulação e reelaboração das memórias 
construídas na obra. Por outro lado, em “Indústria e comércio foram marcos do desenvolvimento” 
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Em muitos momentos, notamos que essa edição tinha como preocupação a construção 

de memórias pautadas no aspecto econômico, para as quais os textos mobilizam os enredos da 

“colonização”, apresentando Toledo como um município que possui uma economia sólida e 

dinâmica, historicamente construída graças às bases lançadas pela Maripá.42 Dessa maneira, 

percebemos que o jornal procurou responder questões pouco trabalhadas pelos memorialistas, 

as quais atendem às relações deste veículo com o empresariado, construindo uma síntese em 

que os setores comerciais e industriais são colocados em primeiro plano nas memórias 

públicas.  

 Como é impossível trabalhar essa edição integralmente, concentraremos a atenção no 

editorial dela, uma vez que tal seção do jornal apresenta os posicionamentos da direção da 

Gazeta de Toledo e sintetiza a perspectiva com que se encarou o passado local nessa 

oportunidade. Tal texto também observa a cidade através do econômico, apresentando Toledo 

como uma potência, cujo “desenvolvimento” seria marcado pela “qualidade de vida” e o 

respeito ao “meio ambiente”, trazendo uma concepção mais ampla de “progresso”, iniciado 

pretensamente desde o “desbravamento”: 

 
Qualidade de vida deve ser marca a ser preservada em Toledo 
As dificuldades do desbravamento, com suas exigências de coragem, 
iniciativa e persistência para sobreviver, trabalhar e construir em meio à 
mata desconhecida e isolado de tudo e de todos moldaram o caráter da gente 
toledana e lhe deram uma marca de trabalho que está presente em toda a 
trajetória do município e da região que a partir daqui foi desbravada. Isso 
resultou no crescimento que [o município de] Toledo obteve e que o 
destacou em pesquisa realizada em 2001 pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada-IPEA, da USP, entre os municípios que mais se 
desenvolveram ao longo de 26 anos estudados pelos pesquisadores. O estudo 
publicado parcialmente pela revista Veja em 7 de março de 2001 mostrou 
um índice médio de 4,5% de crescimento de Toledo, o único município do 
Paraná a conseguir destaque entre os dez que mais se desenvolveram no 
Brasil. Esse reconhecimento nacional é importante, pois engrandece os que 
trabalharam para torná-lo realidade, desde os primeiros pioneiros gaúchos 
que fundaram a cidade e desbravaram a mata aos mais de 100 mil toledanos 

                                                                                                                                                   
percebemos um enredo pautado no econômico, em que a segunda gestão local da Maripá é 
apresentada como um marco do princípio do “progresso” local, além de serem destacadas figuras 
como Willy Barth e Egon Pudell na condição de construtores das bases econômicas locais e agentes 
do “desenvolvimento” de Toledo. In: INDÚSTRIA E o comércio foram marcos do 
desenvolvimento. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano IX, n. 2360, p. 19, 14 e 15 de dezembro de 
2002. Especial; COLONIZAÇÃO DE Toledo começou em 1946. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, 
ano IX, n. 2360, p. 18, 14 e 15 de dezembro de 2002. Especial.  

42 A esse respeito ver: INDÚSTRIA E o comércio foram marcos do desenvolvimento. Gazeta de 
Toledo. Toledo, n. 2360, ano IX, p. 19, 14 e 15 de dezembro de 2002. Especial.  
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dos mais variados rincões que hoje se unem diariamente em torno do 
trabalho.43 

 

 A matéria utiliza como mote para a discussão, as memórias do “pioneirismo”, a partir 

das quais entende que o suposto “isolamento” do local, advindo do fato de estar no meio da 

“mata”, teria sido fator determinante na formação cultural da população da cidade. Assim, é 

fortalecida a perspectiva de que Toledo é uma “civilização” excepcional, próspera e específica 

e a de que o município ocupa uma posição central no processo histórico de todo o oeste do 

Paraná, ao desencadear processos que o levariam ao “progresso”.  

 Em seguida, surge a noção de que o povo de Toledo – devido às dificuldades 

enfrentadas nos anos iniciais do povoado – destinava-se historicamente ao trabalho, que, no 

passado, teria permitido a superação do pretenso isolamento e dos problemas vividos na mata, 

tendo se tornado um valor primordial na cidade realimentado ao longo do tempo. Mais do que 

isso, o apego ao labor também teria sido compartilhado pelos demais grupos sociais que 

chegaram ao lugar após o tempo “pioneiro”, oriundos dos mais variados locais, populações 

que o jornal também acabava por celebrar, inserindo-os no enredo da “colonização”.  

 A direção da Gazeta de Toledo aponta ainda que o desenvolvimento econômico do 

município fora reconhecido por entidades de relevância nacional, como o IPEA-USP 

(Instituto de Pesquisa Aplicada da Universidade de São Paulo) e a revista Veja, o periódico 

de maior circulação nacional na época. Assim, o editorial busca dados e elementos produzidos 

fora do âmbito da cidade para comprovar o amplo “desenvolvimento” de Toledo, que estaria: 

“...entre os dez [municípios] que mais se desenvolveram no Brasil”.44  Além disso, 

compreende também que esse crescimento econômico resultava do “desbravamento” e 

sobretudo do “trabalho” da população local. 

 Constrói, portanto, a noção de um vínculo orgânico entre as classes e grupos sociais da 

cidade, ao utilizar-se do “trabalho” como elemento unificador social, o que resultaria no 

desenvolvimento econômico, considerado “bem comum” de todos. Por outro lado, a partir do 

labor, ritualiza-se a população como participantes da edificação (e do usufruto) da 

prosperidade do município, de maneira que se evita atribuir tais “conquistas” ao poder 

público, como vimos em tantas outras matérias, durante a pesquisa. Toledo seria então um 

local construído pelos “pioneiros”, mas aberto a todos que quisessem prosseguir com os 

                                                
43 QUALIDADE DE vida deve ser marca a ser preservada em Toledo. Gazeta de Toledo. Toledo, n. 

2360, ano IX, p. 4, 14 e 15 de dezembro de 2002. Editorial. (Acréscimos nossos, grifos no original). 
44 Ibidem. (Acréscimos nossos). 
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valores de “trabalho” e “abnegação” projetados sobre aquele grupo social e sua trajetória e, 

por isso, a “riqueza” e a “qualidade de vida” também estariam disponíveis a todos. 

Por outro lado, esses textos também sugerem as formas como a equipe do jornal se 

relacionava com os leitores, pois, embora o periódico fosse lido por todas as classes sociais, 

tais matérias se dirigiam mais diretamente ao empresariado e à classe média urbana de 

Toledo, um público interessado nesse tipo de informação, que possuía certa intimidade com a 

linguagem escrita e estava disposto a compreender e analisar os dados e as estatísticas 

dispostas ao longo dos textos e em tabelas.45  

Tal peculiaridade de público deixa perceber que não é algo casual as diferentes 

temáticas trabalhadas na edição convergirem para uma discussão sobre o “desenvolvimento” 

da cidade, pois a intenção era difundir o ideal de que Toledo era um bom lugar para se realizar 

negócios e efetuar investimentos. É bem possível que essa edição especial também tivesse 

uma tiragem maior e circulasse por outros municípios, tornando-se uma espécie de 

“propaganda” de Toledo para atrair novos empreendimentos, provavelmente como forma de o 

jornal tomar parte nas comemorações do cinquentenário sem se atrelar ao poder público 

municipal. Entretanto, mesmo ao adotar uma linha independente, notamos que, tanto o 

periódico quanto a mencionada edição, não deixavam de se alinhar com as tendências 

hegemônicas do “bloco de poder” da cidade, exaltando as ações desse estrato social, evitando 

tornar o governo municipal o protagonista do “desenvolvimento” local.  

 Os temas da ecologia e da qualidade de vida, por sua vez, são enfocados no editorial 

após apresentar os dados que “comprovariam” a pujança de Toledo. Como vimos no capítulo 

anterior, as questões ambientais estavam em pauta na imprensa local desde a década de 1970, 

em virtude dos problemas ambientais decorrentes da “modernização agrícola”. O assunto 

também já integrava a agenda pública do país e havia conquistado destaque em 1992 com a 

realização da cúpula internacional no Rio de Janeiro para traçar metas contra a degradação do 

meio ambiente.46 Como vimos no primeiro capítulo, o município também havia sido alvo de 

                                                
45 Algumas delas encontram-se em: DINÂMICA ECONÔMICA marca desenvolvimento de Toledo. 

Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano IX, n. 2360, p. 22, 14 e 15 de dezembro de 2002. Especial. 
46 Eduardo Viola aponta que os movimentos em defesa da ecologia, no Brasil, começaram de forma 

muito tímida, logo no início da década de 1970, ganharam projeção após a “crise do petróleo” de 
1973 e se ampliaram no fim dessa década, com o retorno de diversos intelectuais que estavam 
exilados devido à ditadura militar. Isabel Cristina de Moura Carvalho também identifica a década de 
1970 como um marco para o movimento ambientalista no Brasil, que ganharia maiores proporções 
com os movimentos sociais da década de 1980 e passaria a compor a agenda política do período. 
Como destaca, na década de 1990, a projeção do movimento teria aumentado, com a criação do 
Partido Verde (PV), em 1996, e com a realização da chamada “ECO-92”, a Conferência da 
Organização das Nações Unidas para Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Tal evento, segundo 
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projetos do governo estadual e federal, nas décadas de 1970 e 1980, desenvolvidos com o 

apoio da municipalidade para a recuperação da natureza nas áreas rurais. Em 2002, algumas 

ações da prefeitura municipal de Toledo estavam em andamento e eram apresentadas no 

editorial da Gazeta de Toledo como parte das preocupações ambientais e como sinal de 

preocupação com a “qualidade de vida”:47 

 
Fundamental porém nessa trajetória é percebermos que ela foi desenvolvida 
com qualidade de vida e apesar de alguns sacrifícios ambientais – hoje as 
águas de nossos rios não são límpidas como as viram os primeiros 
desbravadores que acamparam às margens do arroio Toledo – há um esforço 
sincero para recuperar matas ciliares e preservar o que restou de cobertura 
vegetal. Além disso porém Toledo também investe na reciclagem de lixo, 
num trabalho que merece continuidade e novos investimentos e tem buscado 
educar ambientalmente sua população jovem através da rede escolar. Para 
que nas próximas décadas Toledo continue esse resgate ambiental porém 
ainda há muito que ser feito, especialmente no tocante à fauna regional 
dizimada pela derrubada da mata e avanço das lavouras. Paralelo a isso 
precisamos porém assegurar que nos próximos anos Toledo mantenha a 
marca do crescimento e da qualidade de vida, orientando o crescimento 
econômico em equilíbrio com o meio ambiente e inclusive avaliando os 
ganhos e perdas das opções econômicas atuais e futuras, especialmente em 
atividades e indústrias poluentes. Toledo chega aos 50 anos com uma 
trajetória de fazer inveja, especialmente se consideramos os custos 
ambientais, urbanos e sociais do crescimento da maioria das cidades 
brasileiras e esse patrimônio precisa ser preservado como a grande marca do 
município e de sua gente.48 

 
 Como ficou perceptível, o editorial entende meio ambiente e qualidade de vida como 

dimensões indissociáveis da realidade e celebra esta não como algo a ser alcançado, mas 

como uma realidade que precisaria ser mantida em Toledo, por isso alerta para a necessidade 

de que certos projetos fossem continuados e outros implementados. Para tanto, apoia-se em 

iniciativas e programas contemporâneos voltados à ecologia, cujo desenvolvimento é 
                                                                                                                                                   

afirma, por um lado produziu poucos resultados efetivos, mas, por outro, criou uma série de 
conceitos que compuseram a agenda do movimento ambiental, configurando-se também um marco 
significativo da sua trajetória deste. In: VIOLA, Eduardo J. O movimento ecológico no Brasil 
(1974-1986): do ambientalismo à ecopolítica. Revista Brasileira de Ciências Sociais. São Paulo, 
ANPOCS, vol. 1, n. 3, fev. 1987. Disponível em: <http://www.anpocs.org.br/portal/ 
publicacoes/rbcs_00_03/rbcs03_01.htm>. Acesso em: 17 de janeiro de 2012; CARVALHO, Isabel 
Cristina de Moura. Educação ambiental e movimentos sociais: elementos para uma história política 
do campo ambiental. Educação: teoria e prática, São Paulo, Unesp, vol. 9, n. 16 e 17, pp. 46-56, 
jan.-dez. 2001. pp. 47-52.  

47 Constatamos também que essa associação entre “qualidade de vida” e preservação ambiental fez 
parte das discussões sobre saúde e ambientalismo. In: Idem. p. 52 e PELICIONI, Maria Cecília 
Focesi. Educação ambiental, qualidade de vida e sustentabilidade. Saúde e sociedade. São Paulo, 
USP/APSP, vol 2, n. 7, pp. 19-31, 1998. pp. 20-25. 

48 QUALIDADE DE vida deve ser marca a ser preservada em Toledo. Gazeta de Toledo. Toledo, n. 
2360, ano IX, p. 4, 14 e 15 de dezembro de 2002. Editorial. (Acréscimos nossos). 
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considerado uma exclusividade do município, como a construção do aterro sanitário, os 

projetos de educação ambiental e o reflorestamento das encostas de rios, além de iniciativas 

de reconstituição de “matas ciliares” em torno do rio Toledo,49 o que era de suma importância, 

pois geraria qualidade de vida para a população da cidade.   

 O balanço sobre a questão ambiental é, portanto, extremamente positivo e como 

resultado de diversos fatores locais há a conclusão de que a trajetória da cidade era de “fazer 

inveja”, pois os “custos” de seu crescimento teriam sido pretensamente menores que os pagos 

pela maioria das cidades do Brasil, embora haja referências às águas dos rios de Toledo que 

não eram mais tão límpidas como no tempo dos “pioneiros”. Dessa maneira, embora em 

certos momentos reconheça os impactos ambientais negativos dos processos de 

“desenvolvimento” econômico local, minimiza-os ao considerá-los “sacrifícios”, algo que 

necessariamente teria que ser realizado para que o “progresso” fosse conquistado. Assim, 

elementos como a derrubada da mata não eram compreendidos como algo negativo, pois a 

floresta era considerada como parte de um ambiente ameaçador e hostil que “precisava” ser 

“domado”. O texto ritualiza o “progresso”, tratando os problemas ambientais ou como 

“sacrifícios” “inevitáveis” ou como algo em vias de superação. 

 Como notamos, o passado local emerge nessa discussão a partir das memórias da 

“colonização”, mobilizadas para subsidiar a discussão em torno do crescimento econômico e 

da questão ambiental. A noção de que a cidade daquele presente seria resultado do “trabalho” 

e da “união” de seu povo, iniciados ainda no período do “pioneirismo”, também busca 

apresentar o que seria o “desenvolvimento” – realizado hipoteticamente com relativo respeito 

ao meio ambiente – em uma perspectiva triunfante que se arrastaria na localidade há décadas 

e não se restringiria a uma gestão municipal específica, pois se configuraria um esforço 

coletivo dessa sociedade.  

 Para os anos vindouros, o jornal apresentava, então, a “luta” pelo crescimento 

econômico da cidade como um caminho que futuramente geraria resultados positivos para 

todos, pois estaria a serviço da “qualidade de vida” da população local. Nesta concepção, o 
                                                
49 Alguns desses projetos e obras podem ser observados em: ANDREGUETTO VEM à região 

inaugurar obras. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano IX, n. 2358, capa, 12 de dezembro de 2002; 
ATERRO SANITÁRIO de Toledo será inaugurado na sexta. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano IX, 
n. 2358, p. 2, 12 de dezembro de 2002. Regional; ANDREGUETTO VEM inaugurar obras. Gazeta 
de Toledo. Toledo/PR, ano IX, n. 2358, p. 3, 12 de dezembro de 2002. Cidade; NOVO PARQUE 
traz mais lazer ao Jardim Bressan. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano IX, n. 2359, capa, 13 de 
dezembro de 2002; URBANIZAÇÃO DE fundo de vale cria novo parque. Gazeta de Toledo. 
Toledo/PR, ano IX, n. 2359, p. 8, 13 de dezembro de 2002. Cidade; PARQUE DOS pioneiros e Piá 
ambiental também receberá obras. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano IX, n. 2359, p. 8, 13 de 
dezembro de 2002. Cidade. 
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núcleo central da proposta capitalista é reforçado: de que o crescimento econômico 

responderia a todos os problemas da sociedade e um dia atingiria a todas as pessoas e grupos 

sociais indistintamente.50 O caminho para um futuro melhor, portanto, seria a união em prol 

do “progresso” – e não o conflito social contra a desigualdade – tema amplamente explorado 

pela imprensa da cidade, no período estudado. Assim, o periódico e suas matérias se tornavam 

elementos ativos na sociedade, em defesa de um projeto de futuro que primava pela 

manutenção das relações sociais desiguais e pelo convite à coesão social e à preservação da 

natureza. 

Em muitos aspectos, tais sentidos possuíam relação com algo que é central nessas 

memórias: o ideal de “progresso”, uma série de noções, também nomeadas 

“desenvolvimento”, que igualmente veem Toledo como um lugar que possui uma trajetória de 

ascendente “prosperidade”, mas também a observam a necessidade de mais “crescimento 

econômico” como resposta aos problemas sociais em vigor. 

Conforme aponta Raymond Williams, em seu livro Palavras-chave: um vocabulário de 

cultura e sociedade,51 o “progresso” foi uma noção recorrente a partir do Iluminismo e 

ampliada a partir da expansão industrial.52 Tratava-se de um conceito impregnado pelos 

sentidos de “melhoramento”, “evolução” e “civilização”, cuja compreensão foi consolidada 

como um movimento de contínuas transformações positivas.53 Conforme ele observa, esse 

termo chegou a ser considerado como uma lei da história calcada na inevitabilidade do 

caminhar das sociedades rumo a um estágio superior de “civilização”, sentidos que foram 

abandonados no século XX, embora seu caráter de “melhoramento” permaneça.54  

De maneira semelhante, o conceito de “desenvolvimento” também sofreu alterações, 

entre os séculos XVIII e XIX e, segundo Williams, de desenvolvimento das faculdades 

humanas passou a se relacionar com o campo econômico, criando a ideia de que uma 

                                                
50 Essas afirmações resultam da leitura que efetuamos a partir das seguintes referências: CARVALHO, 

Fernando J. Cardim. Mercado, Estado e teoria econômica: uma breve reflexão. Revista Econômica. 
Niterói/RJ, vol. 1, n. 1, pp. 9-25, junho de 1999; DUPAS, Gilberto. O mito do progresso. Novos 
estudos. São Paulo, CEBRAP, n.º 77, pp. 73-89, março de 2007; TEIXEIRA, Aloisio. Marx e a 
economia política: a crítica como conceito. Revista Econômica. Niterói/RJ, vol. 2. n. 4, pp. 85-109, 
dezembro de 2000. 

51 WILLIAMS, Raymond. Palavras-chave: um vocabulário de cultura e sociedade. São Paulo: 
Boitempo, 2007. 

52 Idem. p. 328.  
53 Idem. pp. 327-328.  
54 Idem. p. 328.  
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sociedade passava por diferentes etapas, uma evolução55 cuja meta seria alcançar similaridade 

com uma sociedade modelo. No século XX, as sociedades capitalistas “desenvolvidas” seriam 

o “exemplo” no qual as demais sociedades deveriam se espelhar, cujo “desenvolvimento” era 

alcançado por meio de crescimento econômico, obtido via exploração de recursos naturais.56 

Entretanto, no caso do Brasil, existe uma particularidade com relação à noção de 

“progresso”. Como aponta Marilena Chauí, amparada em Celso Furtado, parte dos lucros 

obtidos pelas classes dominantes do país, com suas atividades agrícolas voltadas para 

exportação, não costumava ser utilizada em novos investimentos e negócios, mas empregada 

na aquisição de artigos luxuosos demarcadores de distinção social. Dessa maneira, o 

“progresso”, para tais setores, significava o acesso a recursos que serviam para realimentar as 

grandes distâncias entre ricos e pobres.57 

Apesar da realidade aqui estudada apresentar diferenças quanto às concepções de 

“progresso” e “desenvolvimento”, notamos que muitos dos elementos levantados por 

Williams e Marilena Chauí apresentam-se também naquilo que é vislumbrado para Toledo, 

como “progresso” e projetos de “desenvolvimento local”. Por outro lado, vimos que a noção 

de “desenvolvimento” também se faz presente nas memórias da “colonização”, quando a 

floresta nativa é vista como “inculta”, pois o potencial de seus recursos naturais ainda não 

teria sido devidamente explorado, o que ocorreria somente com o desenvolvimento da 

agricultura. 

Nesse aspecto, compreendemos que as comemorações do aniversário de emancipação 

de Toledo – como ocorreu no centenário –, com os balanços e os textos de sínteses veiculados 

pela imprensa, constituíram-se em oportunidades nas quais as memórias da “colonização” 

foram trabalhadas para realimentar o ideal de “progresso”. Tal noção se revelou tão forte que 

chegou a ser reafirmada mesmo quando as matérias tratavam de conflitos na sociedade local 

ou quando faziam críticas aos projetos de desenvolvimento da cidade e/ou às gestões, como 

veremos adiante. Segundo notamos, reforçar a crença no “progresso” foi uma forma de lidar 

com as fragilidades do “bloco de poder” – advindas de problemas na economia local, além 

das incertezas trazidas pelas disputas sociais e políticas – na busca de convencer os leitores 

dos jornais residentes no local há poucas gerações, de que a cidade era um lugar propício a 

                                                
55 Idem. pp. 133-134. 
56 Idem. p. 134. 
57 CHAUÍ, Marilena. Brasil: mito fundador e sociedade autoritária. São Paulo: Ed. Fundação Perseu 

Abramo, 2007. pp. 34-35. 
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investimentos, movimento que fica evidente na edição comemorativa aos cinquenta anos de 

emancipação. 

Como veremos, na imprensa local, ocorreu uma permanência de determinados 

elementos oriundos do ideal de “progresso”, o que não significou que ele permaneceu 

completamente imutável ao longo do tempo. Como constatamos, os conceitos de “progresso” 

e de “desenvolvimento” passaram de sinônimo de crescimento econômico e obras de 

infraestrutura para uma visão mais abrangente, ao incorporar temáticas como a preservação do 

“meio ambiente” e da “qualidade de vida”, muito fortes no Brasil do fim do século XX e 

constantes no editorial analisado. Todavia, permaneceu hegemônico, ao longo do tempo, o 

projeto do “bloco de poder”, em investir no crescimento da economia local e não em 

combater a desigualdade social, o que poderia ser uma alternativa, que ficou em segundo 

plano nessas discussões. Por essa razão, os debates empreendidos na “esfera pública” 

restringiram-se à discussão de qual grupo político seria o mais apto para prosseguir com o 

crescimento econômico da cidade, algo que trataremos melhor adiante.  

 

 

III 

 

 A temática da “união” – que, como vimos, era evocada como recurso e/ou condição para 

a obtenção do “progresso” além de ser associada às memórias do “pioneirismo” – não aparece 

apenas em exercícios do jornal para construir a coesão entre classes sociais. Em certos 

momentos, ela foi utilizada para sedimentar alianças de grupos políticos da cidade e da região, 

cuja coesão seria uma estratégia para concretizar determinados projetos de “desenvolvimento” 

junto ao governo estadual. Em específico, percebemos iniciativas da Gazeta de Toledo para 

mobilizar o poder público e as entidades da cidade e da região, para reivindicar, junto ao 

governo paranaense, a execução do projeto de construção do “aeroporto regional do oeste”, 

em 1999.  

 Esse projeto foi alvo de muitas discussões e de acalorados debates, principalmente em 

torno de sua localização, pois existiam demandas para que fossem beneficiadas tanto a cidade 

de Cascavel quanto a de Toledo. Nos anos anteriores a essa edição, uma série de matérias 

foram publicadas em acompanhamento às movimentações do governo estadual e das 

prefeituras municipais da região para escolher do local onde seria construída a sede do 

aeroporto. Inicialmente foi sugerido o distrito cascavelense de Sede Alvorada que, apesar de 

pertencer àquele município, localizava-se mais próximo da área urbana de Toledo. Por fim, 
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após laudos técnicos, o governo estadual fixou outro local,58 conforme aponta o texto a seguir. 

O aeroporto, até os dias atuais não foi construído,59 porém, em 1999, o projeto ainda 

compunha a pauta mais imediata das reivindicações dos grupos hegemônicos dali. Assim, o 

editorial da edição de 25 de julho daquele ano apontou:  

 
Aeroporto regional ganha espaço entre prioridades estaduais 
........................................................................................................................... 
A notícia da proximidade da conclusão das obras do aeroporto de Maringá 
[norte do estado], que deverá ocorrer em maio do ano que vem, é um 
acontecimento auspicioso para Toledo e região. Esse aeroporto representa 
hoje a prioridade número um do plano aeroportuário do Paraná e sua 
conclusão levará a que o projeto de expansão da infra-estrutura estadual no 
setor passe a priorizar sua próxima etapa, que é o Aeroporto Regional do 
Oeste. O projeto, a ser implantado em Cascavel, na localidade de Espigão 
Azul, na divisa com os municípios de Toledo, Tupãssi e Cafelândia, foi 
lançado em [19]98, para ser construído até o início do próximo século, 
reunindo recursos federais e estaduais, após intensa polêmica e [sic] 
mobilização regional em torno de sua melhor localização.  
........................................................................................................................... 
O projeto é mais um símbolo da capacidade de realização regional, 
marcando historicamente a superação da etapa de esforços localizados de 
desenvolvimento em prol de uma visão de soma de recursos e forças para a 
realização de investimentos de maior porte de forma conjunta. Assim foi 
com a Unioeste, que reuniu infra-estrutura e recursos de Toledo, Marechal 
Rondon, Cascavel e Foz do Iguaçu com verbas estaduais para a 
concretização desse anseio oestino e assim está sendo também com o 
Aeroporto Regional. (...) No Oeste, que é fruto do esforço individual do 
desbravamento através de comunidades isoladas na mata e sem nenhum 
apoio que não sua própria união, hoje o crescimento e a integração têm 
levado a que também a esfera municipal some forças em projetos conjuntos 
de investimento, através de consórcios que tornam-se modelo ao Paraná e 
que levam a que a [sic] mentalidade da integração soma [sic] de esforços 
também aqui ganhe espaço e se imponha.  

                                                
58 ESPIGÃO AZUL e Esquina Memória: definida a área para construção do aeroporto. Jornal do 

Oeste. Toledo/PR, ano 13, n. 3464, capa, 15 e 16 de novembro de 1997; AEROPORTO FICA entre 
Cascavel e Tupãssi. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 13, n. 3464, p. 3, 15 e 16 de novembro de 
1997. Cidade/Região; A VISITA de Lerner: Governo já investiu R$ 24 mi em Toledo. Jornal do 
Oeste. Toledo/PR, ano 13, n. 3481, capa, 6 de dezembro de 1997; LERNER EM Toledo: “Vim para 
integrar a região e unir lideranças”. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 13, n. 3481, p. 6, 6 de 
dezembro de 1997. Cidade; LERNER EM Toledo: Governador declara de utilidade pública a área 
para o aeroporto. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 13, n. 3481, p. 7, 6 de dezembro de 1997. 
Cidade; SPERAFICO: “LERNER encerra divergências”. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 13, n. 
3481, p. 7, 6 de dezembro de 1997. Cidade; TOLEDO OBTÉM conquistas históricas. Jornal do 
Oeste. Toledo/PR, ano 13, n. 3488, capa, 14 de dezembro de 1997; HÁ RAZÕES e fatos para 
comemorar. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 13, n. 3488, p. 2, 14 de dezembro de 1997. Editorial; 
TOLEDO CHEGA aos 45 anos com pés no chão. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 13, n. 3488, p. 
8, 14 de dezembro de 1997. Cidade.   

59 Frisamos que na região Oeste do Paraná já existe um aeroporto internacional, situado em Foz do 
Iguaçu, fator que pode ter contribuído para que esse projeto não fosse visto como uma prioridade 
pelo governo estadual. 
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........................................................................................................................... 
A partir desta obra, a tendência é de surgir de forma crescente os interesses 
comuns, que começaram pela própria soma de demandas de transporte aéreo 
de toda a região, que deverá viabilizar o projeto de um aeródromo com 
linhas para os principais aeroportos brasileiros e também da região Sul e do 
Mercosul. (...) O Oeste portanto ganha espaço e precisa cada vez mais somar 
forças em torno dessa proposta, visando garantir a tal obra a devida 
prioridade nos orçamentos da União e do Estado ao longo dos próximos 
anos.60 

 

O editorial, que como um todo era um chamado para a coesão entre os governos dos 

diferentes municípios da região, foi produzido após as desgastantes disputas em torno de qual 

local seria a sede do aeroporto. Como lembramos, naquela oportunidade causou celeuma o 

episódio em que o prefeito municipal de Santa Tereza do Oeste ofereceu a cidade para ser a 

sede, sem discutir a proposta na AMOP (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná), 

entidade em que Toledo e Cascavel são preponderantes. Possivelmente, um dos motivos para 

os acalorados debates foi porque Santa Tereza do Oeste não se localizava no caminho entre 

Cascavel e Toledo e, dessa forma, o aeroporto não beneficiaria de forma mais direta a última 

cidade. 

Nesse sentido, a matéria buscou as memórias da constituição da Unioeste – 

universidade pública e multicampi formada no início da década de 1990, através da 

estadualização de faculdades municipais61 de diferentes cidades – atribuindo essa conquista à 

“união”. Mais do que isso, ao comparar o empreendimento ao episódio do aeroporto, porque 

também precisaria de mobilizações conjuntas para sua efetivação, reforça a ideia de que as 

atividades aeroportuárias trariam benefícios comuns a todo o oeste do Paraná, entendido como 

uma unidade social, sem diferenças de grupos ou classes. Assim, generaliza para a população 

os benefícios que seriam trazidos por tal obra que era estratégica ao empresariado local e 

regional e constrói a necessidade de mobilização de todos os municípios para viabilizar o 

“aeródromo”.  

Os consórcios firmados entre os municípios e as “lutas regionais” do passado, em que 

supostamente a “união” fora preponderante, eram transformados em “exemplo” para a 

obtenção de novas “conquistas”. O elemento regional dessas “lutas” tornava-se um alerta para 

                                                
60 AEROPORTO REGIONAL ganha espaço entre prioridades estaduais. Gazeta de Toledo. 

Toledo/PR, ano V, n. 1357, p. 2, 25 de julho de 1999. Editorial. (Acréscimos nossos, grifos no 
original). 

61 FACULDADES ESTÃO à míngua: cortes no repasse de verbas do governo do estado colocam os 
quatro centros universitários da Unioeste em sérias dificuldades. Oeste. Cascavel/PR, ano VIII, n. 
84, pp. 8-9, julho de 1993. Administração pública. p. 8. 
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que fosse mantida a “unidade”, e/ou “coesão”, entre os diferentes grupos que controlavam os 

poderes públicos dos municípios do oeste do Paraná, sob pena de que o poder de “barganha” 

junto aos governos federal e estadual fosse perdido. Dessa maneira, procurava-se dissuadir as 

tensões e disputas existentes entre esses grupos que colocavam em primeiro plano os 

benefícios que tais projetos trariam aos seus municípios e classes sociais, em prol de uma 

coesão regional de forças políticas. 

Notamos que, também nesse momento eram evocadas as memórias da “colonização” e 

o tema das cidades construídas exclusivamente através da “união” dos “desbravadores”, 

isolados em meio à “mata virgem”. O jornal apresenta esse tempo como repleto de harmonia, 

elemento central em sua mensagem, e recorre à noção do oeste “esquecido” pelos governos 

estadual e federal62 que precisaria da união e iniciativa própria dos moradores e/ou 

“lideranças” para construir a infraestrutura ou lutar para conquistar junto ao Estado, a duras 

penas, os benefícios que permitiriam o “prosseguimento” da “marcha” para o “progresso”. 

Por outro lado, a matéria faz um alerta ao poder público e aos membros do “bloco de 

poder” local ao lembrá-los das “lições” supostamente oferecidas pelas experiências do 

passado, tanto aquelas que resultaram na conquista da Unioeste como outras mais antigas dos 

“pioneiros”, que teriam sido responsáveis pela própria formação da cidade e da região além de 

criarem a noção de que existiria uma continuidade entre ambas as experiências, as quais 

teriam como ponto comum o tema da “união”. Nesse sentido, lembra a necessidade de juntar 

esforços para evitar o fracasso do projeto do aeroporto, uma vez que a construção ia ao 

encontro dos interesses do empresariado local de que o jornal era partidário. Dessa forma, 

também mobiliza essas memórias para realimentar os projetos do “bloco de poder” local de 

expandir sua influência sobre o oeste do Paraná, mesmo sem conseguir tornar-se hegemônico 

sobre toda a região, a fim de garantir a satisfação de seus interesses e demandas na realização 

de grandes obras de infraestrutura que eram apresentadas como “lutas” em prol do “bem 

comum”. 

 Em alguns aspectos, constatamos nesse processo um movimento semelhante ao que 

Laurindo Mékie Pereira percebeu em sua tese de doutorado Em nome da região, a serviço 

                                                
62 Nas narrativas produzidas por membros dos grupos dominantes da região, é muito comum 

apresentar o oeste do Paraná como um local fragilizado pelo baixo peso eleitoral que tem no estado, 
além de se acusar frequentemente os governos estaduais de “esquecê-lo”. Em especial, essas 
memórias foram mobilizadas em 1990 quando novamente se levantou a proposta de criar o “Estado 
do Iguaçu”, a partir do oeste e sudoeste do Paraná e do oeste catarinense. Esse era o tema central da 
campanha do cascavelense Edi Siliprandi na disputa por uma vaga a deputado federal pelo PTB 
(Partido Trabalhista Brasileiro). A esse respeito ver: SILIPRANDI, Edi. Estado do Iguaçu: existe... 
somos nós. Cascavel/PR: Artegraph, 1990. pp. 3-10 
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do capital: o regionalismo político norte-mineiro,63 quando observou que os grupos 

dominantes daquela região procuravam universalizar sua “visão de mundo”, ao apresentar 

projetos de classe como algo relevante para toda a população do norte de Minas Gerais. 

Conforme ele apontou, o passado também era um elemento ativo em tais movimentos, dos 

quais mesmo a historiografia regional tomava parte.64  

 Em Toledo percebemos que a região não é uma noção muito fixa, pois, em alguns casos, 

o regional nomeado pela imprensa se refere à microrregião do extremo-oeste paranaense – 

mais precisamente a Toledo e os municípios de seu entorno – enquanto em outros, refere-se à 

mesorregião do oeste paranaense – limitada ao eixo Toledo-Cascavel e municípios próximos. 

O que é designado de região depende das relações de poder e de projetos que estão em debate 

ou em definição em determinado período, quando então, de forma mais específica, são 

mobilizados enredos e memórias para referenciar o regional. Essa imprecisão de sentido, por 

outro lado, fornece uma margem importante de operacionalização para as disputas em torno 

da construção de significados que utilizam tal termo, como aquelas empreendidas pelo “bloco 

de poder” de Toledo em busca de ampliar sua área de influência sobre outros municípios, a 

fim de torná-los potenciais mercados consumidores. 

 De maneira geral, notamos que a imprensa, além de difundir as memórias da 

“colonização” e do “pioneirismo”, também as mobiliza em suas campanhas, ao utilizá-las 

como uma referência para projetos. Assim, longe de compor um passado findo e distante, 

pontuado pela mera nostalgia, tais versões possuem um caráter ativo, de intervenção na 

sociedade, e mantem seu conteúdo central com temas cristalizados, justamente porque eles 

são úteis para referenciar as disputas pelos rumos da cidade e os planos para o 

“desenvolvimento” local (e regional).     

 No entanto, não foi apenas na década de 1990 que verificamos o uso das memórias da 

“colonização” para construir a “união” de grupos hegemônicos, tampouco isso se verifica 

apenas em esforços para construir uma coesão regional. Um bom tempo antes, ainda na 

década de 1970, já havia movimentos dessa ordem no jornal A voz do Oeste, quando buscava 

inspiração para manter a unidade construída entre os diferentes grupos políticos da cidade. 

Esse periódico surgiu no fim da década de 1960, após mais de dez anos sem a produção de 

                                                
63 PEREIRA, Laurindo Mékie. Em nome da região, a serviço do capital: o regionalismo político 

norte-mineiro. São Paulo: Universidade de São Paulo, Programa de Pós-Graduação em História 
Econômica, 2007. (Tese de Doutorado em História Econômica).  

64 Idem. p. 227.  
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jornais impressos na cidade, e circulou entre 196765 e 1977,66 sendo que, em edição de 1968, 

Pedro Ary Pinto de Andrade era apresentado como diretor e proprietário do jornal.67 Como foi 

destacado em Toledo e sua história, ele foi o fundador do periódico, em que Oscar Silva era 

redator-chefe.68 A partir do trabalho de Ivanor Mann de Souza, constatamos que Andrade era 

formado em jornalismo e havia migrado de Porto Alegre-RS para Toledo, a fim de trabalhar 

como gerente do Frigorífico Pioneiro, incorporado pelo grupo Sadia na década de 1960.69 Em 

1976, foi candidato a vereador e, como não foi eleito, recebeu um convite para ocupar o cargo 

de secretário da “expansão econômica”, na administração de Duílio Genari, da ARENA 

(1977-1982).70 Oscar Silva, por sua vez, chegou a apontá-lo como um dos principais 

assessores de Genari nesse período.71 Após sua participação na referida gestão, continuou 

atuando na imprensa local até seu falecimento.72  

 Conforme aponta Souza, esse jornal teve sua circulação interrompida entre 14 de 

dezembro de 1969 e 25 de julho de 1970 e, no seu retorno, transformou-se em uma sociedade 

entre Andrade e Haroldo Hamilton que passaria a ser o único proprietário após a edição de 18 

de outubro de 1970, sem contudo haver mudanças na linha editorial,73 que será mais bem 

caracterizada adiante.  

 De acordo com Vitor Beal, Haroldo Hamilton era oriundo do Rio de Janeiro e em 

Toledo era proprietário de um cartório e da editora Grafo-Set, onde era produzido A Voz do 

Oeste. Também atuara como presidente do Rotary Club e como técnico do time de futebol do 

                                                
65 A voz do Oeste. Toledo/PR, ano I, nº 1, capa, 14 de dezembro de 1967.  
66 A voz do Oeste. Toledo/PR, ano X, nº 308, capa, 18 de setembro a 24 de outubro de 1977.  
67 A voz do Oeste. Toledo/PR, ano I, nº 12, capa, 25 de julho de 1968. 
68 SILVA, Oscar; BRAGAGNOLLO, Rubens; MACIEL, Clori Fernandes. Toledo e sua história. 

Toledo: Prefeitura Municipal de Toledo, 1988. p. 386. 
69 SOUZA, Ivanor Mann. “A voz do Oeste” e suas articulações burguesas e o Estado em Toledo 

(1964-1970). Marechal Cândido Rondon/PR: Unioeste, 2010. (Dissertação de Mestrado em História, 
Poder e Práticas Sociais). pp. 78-79. O autor também cita matéria de outro jornal, publicado na 
década de 1990, em que constam diversas informações que utilizamos neste trabalho. Infelizmente 
não foi possível referenciá-las devido a um erro de digitação de Souza que impediu a identificação 
do periódico. 

70 CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO. op. cit. p. 10. 
71 SILVA. op. cit. p. 362. 
72 SOUZA. op. cit. p. 79. (Em citação de jornal da década de 1990, efetuada nas condições 

mencionadas anteriormente). 
73 Idem. pp. 165 e 171. 
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“Atlético”, um dos clubes locais.74 Constatamos, ainda, que Hamilton foi vereador pela 

ARENA entre 1973 e 1977,75 além de presidente da câmara municipal entre 1973 e 1974.76 

Era, portanto, alguém que fazia parte do “bloco de poder” local e era ativo nos grupos 

políticos da cidade. 

 Ao observarmos os expedientes do jornal, durante o período em que pertenceu ao grupo 

de Hamilton (de 1970 até pelo menos 1976), notamos que muitas mudanças foram efetuadas 

em sua equipe, em que constatamos a atuação de Nícia Hamilton (familiar de Haroldo 

Hamilton), Oscar Silva,77 Edílio Ferreira,78 Pitágoras da Silva Barros79 (filho de Oscar Silva)80 

e Ondy Hélio Niederauer, na condição de colaborador.81 Por outro lado, também constatamos 

mudanças nos nomes das empresas que assinavam a propriedade do jornal,82 o que indica a 

adoção de estrutura gestora empresarial, embora tenha permanecido como propriedade do 

grupo de Hamilton ao longo desse período. 

 Transformação maior ocorreria apenas no ano de 1977, quando Frutuoso Nogueira dos 

Santos passou a assinar o jornal como diretor-responsável e Edílio Ferreira voltou a responder 

como redator-chefe.83 Nessa terceira mudança significativa, a composição e a diagramação 

também foram modificadas, o que indica uma reorientação em alguns elementos de sua 

produção.84 Entretanto, as variações do jornal não atingiriam o campo ideológico, pois 

constatamos que Santos foi vereador entre 1973 e 1977, pela ARENA,85 o que sugere que esse 

veículo de comunicação permaneceu nas mãos de partidários do regime militar, com o qual 

                                                
74 BEAL, Vitor. Tempo de Heróis. História de Toledo, oeste do Paraná: A parte esquecida que o 

tempo não conseguiu apagar. Toledo: GFM Gráfica e Editora, 2009. p. 122. 
75 CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO. op. cit. p. 6. 
76 Idem. p. 13. 
77 A voz do Oeste. Toledo/PR, ano IV, nº 67, p. 2, 25 de julho de 1971. Expediente. 
78 A voz do Oeste. Toledo/PR, ano V, nº 125, capa, 25 de julho de 1973.  
79 EXPEDIENTE. A voz do Oeste. Toledo/PR, ano VI, nº 171, p. 2. 4 de agosto de 1974.  
80 BARROS, Pitágoras da Silva. Oscar Silva deixou um grande legado. Disponível em: http:// 

pcbcascavel.wordpress.com/artigos/. Acesso em: 15 de dezembro de 2011. 
81 EXPEDIENTE. A voz do Oeste. Toledo/PR, ano I, n. 12, p. 2, 25 de julho de 1968.  
82 A esse respeito ver: A voz do Oeste. Toledo/PR, ano V, nº 125, capa, 25 de julho de 1973; A voz do 

Oeste. Toledo/PR, ano VI, nº 171, capa, 4 de agosto de 1974. 
83 Edílio Ferreira já havia ocupado esse cargo em 1973. A voz do Oeste. Toledo/PR, ano V, nº 125, 

capa, 25 de julho de 1973; A voz do Oeste. Toledo/PR, ano X, nº 302, capa, 25 de julho de 1977.  
84 Idem. 
85 CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO. op. cit. p. 6. 
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tinha bastante afinidade86 e, possivelmente, continuou ligado ao mesmo (sub-)grupo local 

daquele partido. 

Sobre os aspectos mais técnicos de A voz do Oeste, notamos que se tratava de um 

tabloide que chegou a conter entre 16 e 20 páginas.87 Não há informações sobre sua tiragem 

em seus “expedientes”. Em 1969, era impresso em Curitiba e apenas redigido em Toledo,88 

enquanto em 1973 sua impressão já ocorria nesta cidade.89 Conforme constatamos em Souza, 

no período em que a impressão era realizada fora do município, após a composição do jornal, 

Andrade se dirigia a Curitiba e, em algumas oportunidades, a Porto Alegre, para fazer a 

impressão e posteriormente voltava a Toledo onde fazia a distribuição pessoalmente.90 Tais 

elementos indicam que, apesar de adotar um formato comercial, o periódico ainda não se 

configurava uma iniciativa organizada totalmente nos moldes de uma “moderna empresa 

capitalista”, o que se tornou mais visível apenas na década de 1970.  

Em 1971, o jornal já mantinha correspondentes em outras cidades da região, como Assis 

Chateaubriand, Corbélia, Marechal Cândido Rondon, Palotina e Santa Helena.91 Isso indicava 

também um trabalho da empresa jornalística em busca de clientes e leitores em municípios da 

microrregião do extremo-oeste do Paraná. 

A voz do Oeste circulava semanalmente segundo apresenta Toledo e sua história,92 

embora tenhamos informações de que circulou quinzenalmente por um determinado 

período.93 Através desse jornal se produziu ainda a revista Recado, na qual atuaram Nícia 

Hamilton e Oscar Silva,94 a qual apresentou diversas edições com sínteses memorialísticas e 

atualidades sobre Toledo.  

                                                
86 SOUZA. op. cit. p. 147. 
87 A esse respeito ver: A voz do Oeste. Toledo/PR, ano IV, nº 51, 14 de dezembro de 1970 e A voz do 

Oeste, Toledo/PR, ano V, nº 141, 1 de dezembro de 1973. 
88 A VOZ do Oeste: expediente. A voz do Oeste. Toledo/PR, ano II, nº 40, p. 2, 14 de dezembro de 

1969. Expediente. 
89 A VOZ do Oeste: expediente. A voz do Oeste. Toledo/PR, ano V, nº 126, p. 2, 30 de julho de 1973. 

Expediente. 
90 SOUZA. op. cit. p. 79. 
91 A VOZ do Oeste: expediente. A voz do Oeste. Toledo/PR, ano V, nº 77, p. 2, 12 de dezembro de 

1971. Expediente. 
92 SILVA, et. al. op. cit. p. 386. 
93 A voz do Oeste. Toledo/PR, ano IV, nº 67, p. 2, 25 de julho de 1971. Expediente; SOUZA. op. cit. 

p. 95. 
94 SILVA et. al. op. cit. p. 386. 
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Como percebemos, A voz do Oeste, como praticamente todos os jornais levantados, 

também possuía uma pauta localista muito ligada às discussões político-institucionais, o que, 

segundo Souza, fazia parte da própria ideologia do jornal surgido para efetuar oposição à 

gestão do prefeito Avelino Campagnolo95 (1965-1968)96 e à Rádio Guaçu, único veículo de 

comunicação da cidade até então e de propriedade dele.97 O periódico, ainda segundo Souza, 

era ligado ao grupo político formado em torno dos diretores da Sadia98 que se uniram a 

remanescentes da agremiação formada em torno da segunda gestão da Maripá, como Egon 

Pudell, que foi prefeito novamente após a administração de Campagnolo. 99 

Em 1974, quando já era dirigido por Nícia T. A. Alves100 e em propriedade da Editora 

Grafo-Set do grupo de Haroldo Hamilton,101 o jornal lançou uma edição especial sobre as 

comemorações dos 22 anos de emancipação de Toledo. Naquele contexto, o periódico apoiou 

a gestão do prefeito Wilson Carlos Kuhn, eleito em 1972 com “chapa única”, como já foi 

afirmado nos capítulos anteriores.102 A edição especial seguiu uma espécie de formato 

“padrão” adotado por diferentes jornais em diversos momentos, focando-se em celebrar o 

“progresso” do município e, por isso, na capa estampou os dizeres “Toledo – 22 anos” 

juntamente com duas fotografias da cidade – uma durante o dia e outra à noite – que, além de 

atestar a organização e a prosperidade da cidade, colocavam em evidência a iluminação 

pública da Copel,103 empresa alvo de uma das principais campanhas movidas pelo jornal em 

seus primeiros anos de existência.104  

                                                
95 SOUZA. op. cit. p. 78. 
96 CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO. op. cit. p. 3. 
97 SOUZA. op. cit. p. 78. 
98 Idem. p. 176.  
99 Pudell foi prefeito de Toledo em duas oportunidades: a primeira entre 1957 e 1960 e a segunda de 

1969 a 1972. In: CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO. op. cit. p. 3. 
100 EXPEDIENTE. A voz do Oeste. Toledo/PR, ano VII, n. 189, p. 3, 14 de dezembro de 1974.  
101 BEAL. op. cit. p. 122 
102 SILVA et. al. op. cit. p. 319. 
103 Tal aspecto foi indicado por Anésio Vitto, do Museu Histórico “Willy Barth” de Toledo, a quem 

agradecemos. 
104 Em 1968, em especial, a equipe do jornal defendia efusivamente a necessidade do município se 

integrar à rede da companhia estatal de energia, pois compreendia que a produção realizada por 
usinas hidrelétricas locais era insuficiente e um entrave ao “desenvolvimento” local. Nesse aspecto, 
conferiu-se ampla cobertura à “Passeata das velas” que, como já vimos, de acordo com Souza, foi 
um protesto organizado pela associação comercial contra o racionamento de energia ocorrido após 
uma estiagem. Naquele momento, A voz do Oeste esforçou-se por apresentar o movimento como 
algo popular e que revelaria a necessidade de modificar o sistema de fornecimento de energia de 
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Logo abaixo, havia um box contendo uma mensagem sobre os sete anos de A voz do 

Oeste em Toledo, ladeado por outro, intitulado “Pujança Econômica”, que trazia fotografias 

da “Coopagro” e do “Frigorífico Pioneiro”, já sob propriedade do grupo Sadia. Ambas as 

empresas eram tratadas nos textos como símbolos de riqueza e desenvolvimento, além de 

apontar-se a “mecanização” da agricultura, transformada em símbolo de “progresso”, como 

algo que colaboraria para o crescimento econômico.105 

 No editorial dessa edição, o jornal fazia um apanhado bastante otimista da trajetória 

local, articulando passado, presente e futuro e apresentando uma cidade plena de “progresso”, 

construída com a união de todos, onde eram eliminadas as distinções sociais: 

 
TOLEDO DE TODOS NÓS 
NO PASSADO, a floresta virgem e a terra inóspita e agressiva. As primeiras 
picadas são abertas. O homem chega. Dúvida, incerteza e desafios. Mas, o 
homem crê. 
As dificuldades são enormes. Não há nada, a não ser a natureza 
esplendorosamente intacta. Mas, o desbravador crê e enfrenta.  
Os pioneiros chegaram com determinação. Vieram e trouxeram a intrepidez 
dos bravos e a esperança dos idealistas. Vieram e trouxeram a tradição dos 
pampas e a hospitalidade do gaúcho. O pioneiro crê, enfrenta e constrói. 
Começa a surgir uma nova civilização. Outros brasileiros vieram unir-se 
aos gaúchos para uma luta comum. Vieram nordestinos, mineiros, paulistas, 
e encontraram aqui, gaúchos e catarinenses, liderados pelo contagiante 
dinamismo de Willy Barth. 
Aqui é o encontro de todas as raças, de todos os credos, de todos os ideais. 
Aqui é Toledo, síntese de todas as gentes. 106 

 

  Como pode ser observado nesse fragmento, o texto confere destaque ao processo de 

formação do município e estabelece temporalidades diversas no interior desse processo. 

Assim, inicia com a fórmula clássica dos “pioneiros” sulistas que construíram a cidade em 

meio à floresta intacta, apresentada como um lugar desabitado, silenciando sobre os indígenas 

e todas as populações “sertanejas” que ali viviam. Nela, com muita coragem e sofrimento, os 

“pioneiros” teriam estabelecido os “alicerces” do “progresso” e construído as bases sobre as 

quais todo o processo histórico local teria se desenvolvido, atitudes que os tornaria dignos de 

                                                                                                                                                   
Toledo. In: NETO, Antonio. Da calamidade pública. A voz do Oeste. Toledo/PR, ano I, n. 13, p. 5, 
18 de agosto de 1968; PASSEATA DAS velas...! conseqüência natural de um problema toledense – 
depoimentos e declarações registrados. A voz do Oeste. Toledo/PR, ano I, n. 13, p. 5, 18 de agosto 
de 1968; A HORA da verdade. A voz do Oeste. Toledo/PR, ano I, n. 13, p. 2, 18 de agosto de 
1968. Editorial; SOUZA. op. cit. pp. 138-144. 

105 PUJANÇA ECONÔMICA. A voz do Oeste. Toledo/PR, ano VII, n. 189, capa, 14 de dezembro de 
1974. 

106 TOLEDO DE todos nós. A voz do Oeste. Toledo/PR, ano VII, n. 189, p. 3, 14 de dezembro de 
1974. Editorial. (Grifos no original). 
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receber a gratidão dos habitantes do município naquele presente, assim como da própria 

direção do jornal que o fazia através daquela mensagem.  

 Dessas memórias, emerge a figura de Willy Barth, apresentado como líder que guiava 

os “pioneiros” em suas ações e, por isso, merecia ser destacado e alvo de “mitificação”. Nesse 

enredo, a presença de outros sujeitos, como os nordestinos, paulistas e mineiros também é 

evocada e mesmo exaltada, todavia eram lembrados como os que chegaram em um momento 

mais avançado da formação do lugar, quando já surgia “uma nova civilização”. O período 

anterior, de “desbravamento”, é apresentado como obra exclusiva de gaúchos (e, ao final do 

fragmento anterior, também de catarinenses) e, dessa forma, a diversidade e as relações de 

classe presentes nesse processo são minimizadas.  

 Os sujeitos que adquiriam decisivamente visibilidade na esfera pública local, na década 

de 1970, ou seja, os chamados “nortistas”, eram vistos como continuadores da obra iniciada 

pelos “pioneiros”, com os quais teriam se confraternizado. Assim, construía-se Toledo como 

um lugar onde a diversidade não gerou conflitos e todos “de mãos dadas” trabalhavam pelo 

crescimento econômico do lugar.107 Dessa forma, os preconceitos e exclusões sobre as quais 

se assentou o projeto “colonizador” eram esquecidos. No entanto, notamos que já se esboçava 

uma concepção de passado local não limitada à “colonização” da Maripá, mas que 

compreendia um período maior como significativo para a formação do lugar, indo de períodos 

mais recentes – como as “colonizações” da década de 1960 – até a presença dos “nortistas” no 

município, algo que se consolidaria em Toledo e sua história, na década de 1980.   

 Nesse aspecto, procurava-se ressaltar os chamados “nortistas” – muitos dos quais eram 

oriundos do campo, inclusive daquelas localidades rurais de Toledo – até porque era 

impossível negar sua presença nesse processo histórico, pois eles, além de comporem uma 

parcela significativa da população do município, principalmente nos novos distritos surgidos 

na década de 1960, também possuíam grande visibilidade na área urbana como operários das 

indústrias. Além disso, pessoas vindas do nordeste e do sudeste eram ainda presentes mesmo 

nos estratos médios da sociedade local nesse período, como atestava a própria trajetória dos 

proprietários do jornal. Entretanto, construía-se a noção de que sua integração à sociedade 

local teria se dado de maneira isenta de conflitos, pois todos os habitantes dali teriam um 

objetivo comum, ou seja, a construção do “progresso”. Assim, se procurava expandir sobre 

                                                
107 O ideal de “união” pelo “desenvolvimento” era muito difundido pela ditadura militar em âmbito 

federal, como veremos a seguir. 
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eles os ideais projetados sobre as memórias públicas da cidade, construídas em torno das 

ações da Maripá e dos “pioneiros gaúchos”.   

 A busca pelo “desenvolvimento” do local – e não somente individual – era o elemento 

que uniria pessoas vindas das mais diferentes partes do país trazendo bagagens culturais 

diversas. Nesse enredo, o presente seria a realização de um “progresso” supostamente 

almejado desde os princípios da “colonização”, cujos símbolos podiam ser reconhecidos nas 

obras e projetos desenvolvidos na cidade e na região, naquele período: 

 
NO PRESENTE, o [município de] Toledo sonhado no passado: progresso e 
união fraterna de sentimentos. É o Toledo sem divisões. É o Toledo em que 
cada um é livre, mas onde todos estão ligados a um objetivo comum: 
construção da perene harmonia entre os componentes da grande família 
toledana.  
É o Toledo da BR-467. É o Toledo da Casa da Cultura. É o Toledo do DDD. 
É o Toledo do Pólo Industrial e centro econômico de uma Região. É o 
Toledo em que o homem é o seu primado e finalidade.  
22 anos de lutas, sacrifícios e conquistas. 22 anos na formação de uma 
comunidade sem preconceitos. 22 anos de afirmação de uma nova filosofia 
de vida: a busca incessante de um padrão de vida compatível com a 
dignidade da pessoa humana, individual e coletiva.108 

 

 Dentro dessa ótica, o presente era a realização do trabalho desenvolvido pelos 

“pioneiros” e pelos demais que se juntaram a eles naquilo que seria a missão de edificar um 

município glorioso e pujante. A liberdade, por sua vez, era compreendida dentro do ideário 

liberal e se limitava ao acesso ao consumo e ao respeito à propriedade privada, elementos 

muito fortes naquele período de regime militar,109 em que se verificou um grande crescimento 

econômico proporcionado pelo “Milagre Brasileiro”,110 a despeito do fechamento político do 

regime. A partir dessa noção, indicava-se que a “união” supostamente em vigor no município, 

                                                
108 Ibidem. (Grifos no original, acréscimos nossos). 
109 Como aponta Marilena Chauí, durante o regime militar, o “verdeamarelismo” – mito fundador 

nacional brasileiro – apresentou apelos à unidade entre os diferentes setores da sociedade, a fim de 
concretizar os três pilares sobre os quais era edificada a ditadura: o desenvolvimento da economia, 
a integração do território e a “segurança nacional”. Entendemos que essas três dimensões 
preconizavam a manutenção do capitalismo liberal e projetavam a solução dos problemas sociais a 
partir do crescimento econômico. In: CHAUÍ. op. cit. pp. 40-42. 

110 O “milagre brasileiro” ocorreu entre 1968 e 1973 e foi um período da ditadura militar em que a 
economia cresceu acima dos 10% anuais. Dois elementos foram marcantes nesse momento: o uso 
de recursos obtidos pelo Estado através de financiamentos no exterior e a extrema concentração de 
renda, o que impediu que tal processo resultasse em melhorias na vida da população brasileira. In: 
PRADO, Luiz Carlos Delorme e EARP, Fábio Sá. O “milagre” brasileiro: crescimento acelerado, 
integração internacional e concentração de renda (1967-1973). In: FERREIRA, Jorge e 
DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. O tempo da ditadura: Regime militar e movimentos 
sociais em fins do século XX. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. pp. 207-241. 
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não forçara as pessoas a abrirem mão de suas liberdades individuais – ou seja, não teria sido 

imposta – e, dessa forma, teria colocado em plena sintonia o individual e o coletivo. 

Princípios, como “união” e “trabalho”, por sua vez, eram reafirmados como condição para 

construir ações coletivas, entendidas como restritas à busca pelo crescimento econômico, o 

qual supostamente traria a “dignidade humana”.  

 Todos esses fatores resultariam em um município onde reinaria um espírito comunitário, 

os interesses de todos os moradores estariam afinados e, por fim, não haveria preconceitos de 

qualquer espécie. Nesse aspecto, notamos na matéria um movimento semelhante ao que Stuart 

Hall apontou sobre a presença do negro em programas televisivos estadunidenses. Conforme 

frisava, muitas vezes a mídia daquele país coloca tais personagens em posição social 

equitativa aos brancos, o que não se verifica, de fato, na prática. O autor entende isso como 

uma forma de se resolver “miticamente” aquilo que não era possível equacionar de imediato 

na realidade.111 No texto jornalístico analisado, ocorre algo semelhante, pois a despeito das 

tensões (tanto culturais como de classe) que povoavam a cidade naquele momento histórico, 

procurava-se apresentá-la como livre de “preconceitos” (e, portanto, de divisões), cuja 

memória puramente positiva da “colonização” procurava equacionar os conflitos e fomentar a 

coesão social. 

 O editorial constrói, então, aquele presente como um tempo em que foram obtidos 

resultados positivos, porque as lições dos “pioneiros” foram seguidas, principalmente no que 

diz respeito à “união” entre os moradores locais, materializada em “chapa única” nas eleições 

de 1972, que sucedeu a duas gestões municipais conturbadas: respectivamente, a de Avelino 

Campagnolo, marcada por uma forte oposição, e a segunda de Egon Pudell, eleito sob 

denúncias de fraude. Em 1974, quando se publicava o editorial, compreendia-se que a 

“população” do município viveria um tempo muito bom, em que se teria conseguido esquecer 

as diferenças, “marchando unida” na construção de obras de infraestrutura necessárias ao 

“desenvolvimento” econômico local.  

 Acresce ainda que o texto trata como realizações locais, os diversos projetos de 

“desenvolvimento” empreendidos dentro de políticas mais amplas operacionalizadas pelo 

Estado naquele período. Por outro lado, ao apresentar tais “realizações” a partir da “união” da 

população local, procurava-se silenciar sobre as alianças de grupos políticos da cidade com o 

regime militar, cujos investimentos contribuíram para tirar o local da crise durante a década 

                                                
111 HALL, Stuart. Raça, cultura e comunicações: olhando para trás e para frente dos Estudos Culturais. 

Projeto História. São Paulo, PUC/SP, n.º 31, pp. 15-24, julho/dezembro de 2005. pp. 20-21. 
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de 1960. Assim, apresenta o efervescente “progresso” da época como resultado “natural” da 

coesão criada na gestão de Kuhn, o que teria tornado Toledo uma “grande família”, no sentido 

de ter sido envolvida por um sentimento de coletividade e unidade muito forte. A partir disso, 

o texto projeta o futuro afirmando que: 

 
NO AMANHÃ, a certeza de um Toledo de desenvolvimento integral, social e 
econômico. A certeza de que a natureza será preservada em sua 
potencialidade essencial. A certeza de que o progresso econômico será 
colocado a serviço do homem toledano. A certeza de que a paz e a 
fraternidade triunfarão. 
22 anos de História. 22 anos de passado de esperanças e presente de 
afirmação, preparando um amanhã tranqüilo para todos nós e as gerações 
que nos hão de suceder. 
Parabéns, Toledo, por seus 22 anos bem vividos. Nossa gratidão aos que 
lançaram seus firmes alicerces. Nossa confiança no presente de trabalho e 
no futuro de consolidação do Toledo de todos nós!112 

 

 O “amanhã” era construído como um tempo de confiança e certeza, de dias plenos de 

prosperidade, no qual a natureza seria preservada e o desenvolvimento estaria ao dispor de 

todos para construir uma vida melhor. Nesse momento, o editorial faz uma sutil cobrança às 

“autoridades” e à sociedade em geral, uma vez que essas temáticas estiveram presentes num 

texto escrito por Edílio Ferreira, em que ele chama atenção para os impactos negativos da 

“mecanização agrícola”, como a degradação ambiental e o aumento da pobreza na cidade.113 

O editorial, ao indicar que no futuro todos aqueles problemas se resolveriam, não apenas 

explicita uma crença inabalável no ideal de “progresso”, mas reivindica de que algo fosse 

feito para reverter tal quadro. Por fim, o texto apresenta o tema da gratidão aos que teriam 

construído o local – que, como vimos, eram os considerados “pioneiros” do lugar – enfim, os 

que hipoteticamente estabeleceram os “alicerces” da prosperidade do lugar. O trabalho 

aparecia novamente, então, como um valor que consolidaria um futuro pleno de prosperidade 

para todos em Toledo.  

 De maneira geral, percebemos que o texto mobiliza as memórias do “pioneirismo” 

como forma de chamar a atenção para a necessidade de se manter a “coesão” entre os grupos 

políticos da cidade. A importância dessa mensagem é reforçada, ao lembrarmos que em 

novembro daquele ano ocorreram eleições legislativas diretas no país e, como resultado, o 

MDB (Movimento Democrático Brasileiro) ampliou sobremaneira sua representação na 
                                                
112 TOLEDO DE todos nós. A voz do Oeste. Toledo/PR, ano VII, n. 189, p. 3, 14 de dezembro de 

1974. Editorial. (Grifos no original). 
113 FERREIRA, Edílio. Presentes de aniversário. A voz do Oeste. Toledo/PR, ano VII, n. 189, p. 3, 14 

de dezembro de 1974. Falei e disse. 
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câmara e no senado federal e no Paraná obteve uma grande vitória, passando a controlar a 

assembleia legislativa estadual.114 Tal mensagem, dentro da linha “arenista” do jornal, pode 

ser vista como um clamor para que os leitores prosseguissem confiantes no regime e 

evitassem apoiar a oposição, sob pena de se colocar em xeque o “progresso” nacional – em 

um momento em que a economia já desacelerava115 – se o país estivesse dividido. Por outro 

lado, em tais eleições, provavelmente foram mais bem explicitadas as divisões existentes no 

município, no campo político, cujo apoio a Kuhn englobava setores muitos díspares, como o 

MDB.116 Em 1974, porém, o jornal mobilizava as versões do “pioneirismo” como forma de 

atestar o que seria o “sucesso” da “união” e da obediência ao líder, posto ocupado no passado 

por Barth e naquele presente pelo prefeito municipal ou mesmo pelos “líderes” militares – em 

nível nacional.  

 Nessa perspectiva, o conflito e a disputa eram considerados ameaças que poderiam 

destruir a possibilidade de construção do futuro, de uma cidade em que, embora a 

desigualdade social fosse uma realidade, a economia floresceria e seria um benefício para 

todos. Construía-se a noção de que, ao se tensionar a sociedade, se poderia trazer de volta o 

quadro de “crise” apregoado pelo jornal na década de 1960,117 quando o local era marcado 

pelas disputas pelo poder.118 Era nesse sentido que as memórias da “colonização”, e mesmo 

                                                
114 SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Castelo a Tancredo (1964-1985). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1988. pp. 335-339. 
115 PRADO e EARP. op. cit. p. 223. 
116 Lembramos que, como já vimos no primeiro capítulo, nas eleições seguintes, esse partido 

apresentou como candidato a prefeito Nelton Friedrich, proprietário do jornal Nova Geração, 
concorrente de A voz do Oeste, o qual obteve o maior número de votos, mas não foi eleito pelas 
regras eleitorais do período. 

117 A temática da crise aparece em um texto deste jornal ainda na década de 1960, quando Andrade 
escreveu sobre o discurso do orador dos formandos do “ginásio” do Colégio La Salle, destacando 
que muitos comerciantes estariam mudando seus negócios para a vizinha Cascavel, cidade para a 
qual a diocese de Toledo também poderia mudar sua sede. In: ANDRADE, P. A. P. de. Nós ainda 
acreditamos em Toledo. A voz do Oeste. Toledo/PR, ano I, n. 1, p. 2, 14 de dezembro de 1967.  

118 A crise nesse período, inclusive, é significativa na cidade, quando se apontava que o município 
entrou em estagnação econômica e Cascavel cresceu e alçou o status de polo regional que o “bloco 
de poder” almejou para Toledo, conforme circula na cidade e consta em Toledo existe de Oscar 
Silva. Geralmente atribui-se como motivos dessa crise, no dia-a-dia da cidade, a demora para o 
local integrar-se à rede de fornecimento de energia elétrica da Copel ou mesmo para o asfaltamento 
da rodovia que a liga a Cascavel. Porém, notamos que A voz do Oeste, em muitos momentos, 
sugere que tal quadro seria advindo de problemas na gestão do município, sob o governo de 
Campagnolo, como nas matérias da edição que tratava da “Passeata das velas”. Ivanor Mann de 
Souza, ao analisar essa mesma edição, também aponta que o jornal acusava o então prefeito de 
obstruir o crescimento econômico de Toledo, conforme já destacamos em nota anterior. A esse 
respeito ver: A HORA da verdade. A voz do Oeste. Toledo/PR, ano I, n. 13, p. 2, 18 de agosto de 
1968. Editorial; NETO, Antonio. Da calamidade pública. A voz do Oeste. Toledo/PR, ano I, n. 13, 



 

 

312

de Willy Barth, emergiam como elemento ativo para a construção de coesão, não somente 

social, mas principalmente no interior do “bloco de poder”,119 que nesse período já era 

decisivamente muito heterogêneo e não restrito aos “pioneiros”.  

 Os integrantes de tal “bloco” não tinham mais um grande líder paternalista e 

carismático, tampouco uma trajetória em comum, mas a coesão deles era construída através 

das memórias do “pioneirismo”, as quais eram investidas de valores afinados com os ideais 

liberais de sociedade. Essas versões do passado, então, paralelamente ao uso que verificamos 

nos processos hegemônicos locais, foram utilizadas em movimentos que visavam construir e 

realimentar constantemente a coesão interna ao “bloco de poder” e incorporar nas estruturas já 

estabelecidas os novos moradores pertencentes às classes média e alta que vinham de diversas 

partes do estado e do país para Toledo. Assim, a temática da diversidade era extremamente 

importante, pois através dela se construía o ideal de que nos processos de formação de Toledo 

e nos projetos de Barth para o local teria havido espaço para todos.  

 Nesse aspecto, percebemos que a permanência dessas memórias estava ligada 

justamente à sua plasticidade, nos sentidos que permitia evocar a partir dos temas que as 

integrava. É por isso também que as ações realizadas pela imprensa local com essas memórias 

se pautavam menos na discussão de marcos ou temas e mais na mobilização de enredos 

cristalizados, a fim de referenciar os projetos que defendiam para a cidade e região. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
p. 5, 18 de agosto de 1968; PASSEATA DAS velas...! conseqüência natural de um problema 
toledense – depoimentos e declarações registrados. A voz do Oeste. Toledo/PR, ano I, n. 13, p. 5, 
18 de agosto de 1968; SILVA. op. cit. p. 307; SOUZA. op. cit. p. 98. 

119 Entendemos que essa função foi desempenhada pelo jornal principalmente nos primeiros tempos 
após o início da circulação, quando atendia aos interesses dos opositores à gestão de Avelino 
Campagnolo junto à prefeitura municipal, os quais recebiam apoio da diretoria da ACIT. Sobre 
esse período, encontramos textos referentes a “...minguados leitores...”, sinalizando para um 
pequeno número de pessoas que liam o periódico. Tal elemento pode indicar como o veículo de 
comunicação circulava mais (embora não exclusivamente) na área urbana de Toledo e entre o 
empresariado da cidade – que veiculava seus anúncios no periódico – ou seja, pessoas que faziam 
parte ou que se relacionavam mais diretamente com o “bloco de poder” local e cujas empresas 
eram filiadas àquela entidade representativa da categoria. Assim, A voz do Oeste integrava 
movimentos de disputa por apoio aos projetos da oposição, para a cidade, em detrimento daqueles 
expressos pelo grupo que detinha o comando do executivo municipal. Em tais ações, as entidades e 
meios de comunicação locais se tornavam recursos para a construção de hegemonia e de força 
política dos opositores, no município, além de coesão interna a esse grupo. In: SOUZA. op. cit. p. 
81; A voz do Oeste. Toledo/PR, ano I, n. 13, p. 7, 18 de agosto de 1968 apud Idem. p. 119. 
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IV 

 

  Esse tipo de movimento nas memórias do “pioneirismo” e da “colonização”, segundo 

percebemos, também se fez presente durante as comemorações dos 44 anos de emancipação 

de Toledo, quando o Jornal do Oeste aproveitou o episódio para usar tais versões para 

criticar a gestão municipal em vigência. Porém, nesse momento, foi colocado em questão o 

modo como o passado da “colonização” deveria ser lembrado, embora tal debate tenha se 

limitado a como as solenidades precisavam ser realizadas e aos rituais que o poder público 

deveria promover na cidade. 

 Criado na década de 1980, tal jornal passou a ser o principal periódico de Toledo – 

posição que ocupa ainda hoje – além de figurar como o mais antigo em circulação, iniciando 

suas atividades em 1984, como propriedade de Jacó Carlos Diel,120 antigo proprietário do 

jornal Correio do Oeste,121 que circulou na cidade no começo da década de 1980.122 Em sua 

primeira edição, de 20 de maio de 1984, o Jornal do Oeste possuía tiragem de 3 mil 

exemplares,123 número que praticamente dobrou em julho do mesmo ano, atingindo os 5 

mil124 e em um ano, em 25 de julho de 1985, já chegava aos 8 mil exemplares.125 Desde sua 

primeira edição, apresentava o formato standard com apenas 6 páginas,126 mas em 1985 – 

quando a circulação deixou de ser semanal127 para tornar-se diária128 – passou a contar com 

8129 e, em 2010, nas edições publicadas durante os dias úteis possuía 24 páginas130 enquanto a 

dominical chegava a 32.131 

                                                
120 JORNAL DO Oeste, uma história de muitas histórias. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 22, n. 

5979, p. 17, 20 de maio de 2006. Especial. 
121 Correio do Oeste. Toledo/PR, n. 32, p. 2, 14 de dezembro de 1983. Expediente. 
122 SILVA et. al. op. cit. p. 387. 
123 Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 1, n. 1, p. 2, 20 de maio de 1984. Expediente. 
124 Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 1, n. 10, p. 2, 21 a 27 de julho de 1984. Expediente. 
125 Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 2, n. 63, p. 2, 20 a 26 de julho de 1984. Expediente. 
126 Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 1, n. 1, 20 de maio de 1984. 
127 Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 1, n. 1, p. 2, 20 de maio de 1984. Expediente. 
128 LANGARO, Jiani Fernando. Caderno de campo. Toledo: Manuscrito, s/d. s/p. 
129 Idem. 
130 Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 25, n. 7200, 27 de janeiro de 2010. 
131 Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 25, n. 7229, 28 de fevereiro de 2010. 
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Sua pauta era composta basicamente por temas locais132 e as notícias, em sua maioria, 

tratavam do dia-a-dia da cidade, atentando especificamente para as ações do poder público. 

No primeiro editorial, foi afirmada a meta de manter independência frente aos grupos 

políticos da cidade,133 o que não foi alcançado ao longo de sua trajetória. Porém, outra meta 

expressa no texto logo foi conseguida – a de crescer – e, em 1989, o periódico anunciava 

novos investimentos e mudanças que ampliariam sua atuação e melhorariam a qualidade do 

material apresentado ao público.134 A ênfase da mudança recaiu na nova equipe de 

jornalistas,135 vinda de centros maiores e com experiência na imprensa paranaense, e na 

construção de sua sede própria, transformada em símbolo máximo de sua consolidação.136 

Entretanto, em agosto de 1995, em meio a uma crise financeira, o periódico foi vendido 

a um novo grupo empresarial, conforme encontramos referências em matéria137 de página 

inteira da revista Oeste138 – na coluna “Imprensa”139 – destacando que o periódico de Toledo 

                                                
132 Essa percepção ficou ainda mais forte ao lermos o trabalho de Heloise Bruna Steffens, quando 

pudemos analisar os gráficos que a autora fez a partir de uma classificação das matérias de capa do 
Jornal do Oeste e da Gazeta de Toledo. Através dessa metodologia, ela separou matérias locais 
das regionais, o que permitiu constatar uma maior presença de notícias sobre a cidade. 
Ressaltamos, todavia, que essa foi uma leitura nossa, pois a autora, em suas considerações finais, 
apenas contrapôs as notícias locais e regionais às estaduais, nacionais e internacionais. In: 
STEFFENS, Heloise Bruna. Noticiabilidade: uma análise das notícias de capa do jornal Gazeta de 
Toledo e Jornal do Oeste. Toledo/PR: Fasul, 2006. (Trabalho de conclusão de curso em 
Comunicação Social – Jornalismo). s/p. (Conclusão) e pp. 342-389 (Apêndice 2). 

133 Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 1, n. 1, p. 2, 20 de maio de 1984. Editorial.  
134 TOLEDO TERÁ um novo e grande jornal. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 6, n. 1120, capa, 25 

de julho de 1989.  
135 Entre outros nomes, integravam a nova equipe Sergio Guis e Paulo Ricardo Torres que, mais tarde, 

passariam a atuar na Gazeta de Toledo, como vimos anteriormente neste capítulo. 
136 TOLEDO TERÁ um novo e grande jornal. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 6, n. 1120, capa, 25 

de julho de 1989.  
137 TROCA DE comando: grupo ligado aos deputados Sperafico e Genari assume o comando do 

“Jornal do Oeste”. Oeste. Cascavel/PR, ano XI, n. 110, p. 16, setembro de 1995. Imprensa.  
138 A revista Oeste, publicada em Cascavel entre as décadas de 1980 e 2000, contava com uma 

circulação mensal expressiva nos municípios da região oeste do Paraná e tratava de assuntos 
variados, porém seguia uma linha regional em que pesavam as matérias de cunho político-
institucional sobre os municípios da redondeza. Apresentava, ainda, algumas matérias sobre as 
memórias do oeste paranaense, uma das razões pela qual foi preservada no Museu Histórico “Willy 
Barth” de Toledo. Na edição em que se publicou a mudança de direção do jornal, a equipe da 
revista era assim composta: Eduardo Lima, como diretor responsável; Caio Gottlieb, como diretor 
comercial; Heinz Schmidt, como diretor de redação; e Eliane Borges como gerente administrativo. 
A propriedade da revista era da empresa Fênix – Gráfica e Editora S/C Ltda. Não foi possível 
constatar sua tiragem, pois a revista não informa isso. Seu número de páginas era superior a 40 e 
apenas as capas e contracapas eram coloridas. In: Oeste. Cascavel/PR, ano II, n. 16, p. 8, setembro 
de 1995. Expediente. 
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havia sido comprado por um grupo ligado aos deputados Duílio Genari e Dilceu Sperafico, 

que eram do então PPB (Partido Progressista Brasileiro). Segundo a revista, na nova equipe 

estava Waldemiro Merlo, como diretor administrativo, o qual teria atuado na unidade local da 

Sadia por mais de trinta anos e também teria sido coordenador da campanha de Sperafico a 

deputado. Além dele, também eram proprietários do jornal alguns empresários da cidade, 

como Derli Antônio Donin, que seria eleito prefeito municipal de Toledo em 1996.140 

Entretanto, tanto Sperafico quanto Genari, não integravam o rol de novos proprietários do 

Jornal do Oeste.141 

A revista também destaca que o motivo da crise vivida no jornal teria sido a ruptura de 

Diel com Albino Corazza Neto,142 eleito pelo PDT (Partido Democrático Trabalhista) para um 

segundo mandato, entre os anos de 1993 e 1996.143 Essa cisão ocorrera ainda nas eleições de 

1992,144 quando o antigo proprietário do periódico apoiou o adversário de Corazza Neto e 

passou a fazer “oposição ferrenha”145 à gestão deste. Conforme aponta a matéria, tal postura 

deveria ter continuidade no jornal, pois os novos proprietários também se opunham ao grupo 

de Corazza Neto e estariam articulando uma candidatura para as eleições municipais do ano 

seguinte.146 A publicação sugeria, então, que os investimentos realizados por tal grupo para 

expandir seus negócios147 faziam parte de uma estratégia eleitoral.148 Segundo notamos, a 

                                                                                                                                                   
139 Através da coluna “Imprensa”, eram discutidos temas relacionados ao próprio jornalismo da região. 

Ou seja, era um espaço em que a revista abordava a forma como outros jornais realizavam suas 
publicações. Além dela, constatamos ainda a existência da coluna “comunicação”, que tratava 
também de outros meios de comunicação da região além da imprensa escrita. A esse respeito ver: 
DISPUTA PELA audiência: a Rádio Integração entra rachando em Toledo e obriga a concorrência 
a se mexer. Oeste. Cascavel/PR, ano IX, n. 86, p. 3, setembro de 1993. Comunicação; O DUELO 
dos jornalões. “Gazeta do Paraná” completa seis meses de circulação e abre baterias contra “O 
Paraná”: Na briga pelo mercado, quem tende a ganhar é o leitor. Oeste. Cascavel/PR, ano VII, n. 
72, p. 11, maio de 1992. Imprensa; JORNALISMO PALHAÇO: o deputado Varisco está sendo 
vítima da maior covardia que se possa usar contra um cidadão. Oeste. Cascavel/PR, ano VIII, n. 
75, p. 5, setembro de 1992. Imprensa.  

140 CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO. op. cit. p. 3. 
141 TROCA DE comando: grupo ligado aos deputados Sperafico e Genari assume o comando do 

“Jornal do Oeste”. Oeste. Cascavel/PR, ano XI, n. 110, p. 16, setembro de 1995. Imprensa. 
142 Ibidem. 
143 CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO. op. cit. pp. 3 e 10.  
144 Idem. p. 10. 
145 TROCA DE comando: grupo ligado aos deputados Sperafico e Genari assume o comando do 

“Jornal do Oeste”. Oeste. Cascavel/PR, ano XI, n. 110, p. 16, setembro de 1995. Imprensa.  
146 Ibidem. 
147 Ainda de acordo com a revista Oeste, a intenção do novo grupo era melhorar o parque gráfico do 

jornal e ampliar a distribuição para o âmbito regional. Também pretendiam elevar a tiragem do 



 

 

316

revista Oeste, nesse período, apoiava Corazza Neto e publicava os informes da administração 

municipal dele,149 para o que colaborava a linha editorial da revista a qual também conferia 

visibilidade àquilo que considerava a “esquerda”150 da região. Por conta desse apoio, 

                                                                                                                                                   
periódico que, na mudança de propriedade, já havia sido alterada de 1.300 para 2.500 exemplares e 
almejava-se chegar aos 5 mil. Também fazia parte dos planos, aumentar o número de páginas de 
cada edição, ao passar de 8 para 12 durante a semana e 16 nas edições dominicais. Notamos então, 
como a quantidade diária de edições do jornal havia diminuído, desde 1985, quando o periódico 
chegou apresentar tiragem de 8 mil exemplares, conforme vimos anteriormente. In: TROCA DE 
comando: grupo ligado aos deputados Sperafico e Genari assume o comando do “Jornal do Oeste”. 
Oeste. Cascavel/PR, ano XI, n. 110, p. 16, setembro de 1995. Imprensa. 

148 Em 1996, constatamos novas tensões relativas às mudanças na propriedade do Jornal do Oeste, 
pois Derli Antônio Donin foi o candidato eleito a prefeito na coligação que envolvia o PPB e o 
PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira). Naquela ocasião, a concorrente daquele jornal, a 
Gazeta de Toledo, acusou o prefeito eleito de ter comprado ações do Jornal do Oeste em agosto 
de 1995 e de tê-las transferido a outro titular em julho de 1996, pouco antes das eleições. No foco 
do debate, havia a intenção de evidenciar a participação de Donin na sociedade que detinha o 
Jornal do Oeste. In: DERLI MENTIU também na Junta Comercial. Gazeta de Toledo. 
Toledo/PR, ano II, n. 533, capa, 24 de setembro de 1996; DERLI DONIN mentiu à Receita Federal 
e à Junta Comercial. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano II, n. 533, p. 3, 24 de setembro de 1996. 
Cidade. 

149 A esse respeito ver: O FRANCO favorito. Com 57% das intenções de voto, Corazza lidera 
campanha: PDT tenta evitar clima de “já ganhou”. Oeste. Cascavel/PR, ano VIII, n. 75, p. 13, 
setembro de 1992. Toledo; PARQUE PARA o futuro: Prefeitura de Toledo pretende ampliar área 
no Parque Ecológico Diva Paim Barth. Oeste. Cascavel/PR, ano VIII, n. 84, p. 6, julho de 1993. 
Área verde; TOLEDO LANÇA programa “Plantar” e jogos comunitários. In: Idem. p. 27. Informe 
especial; RODRIGUES, Iloni. Toledo implanta incubadora industrial. In: Idem. p. 47. Empresas e 
empresários; 93 MARCOU em Toledo a passagem para o futuro. Oeste. Cascavel/PR, ano IX, n. 
89, p. 16, dezembro de 1993. Informe especial; LEI GERA incentivos para a expansão do parque 
industrial. Oeste. Cascavel/PR, ano IX, n. 91, p. 9, fevereiro de 1994. Toledo. No entanto, notamos 
que o apoio a Corazza Neto não impedia a revista de tecer críticas a determinados aspectos de sua 
gestão (como constatamos em: MAIS 2.400 desempregados: as dispensas de pessoal até agora 
feitas pelas 4 principais Prefeituras da região e as que estão por vir, desenham um quadro trágico. 
Oeste. Cascavel/PR, ano VIII, n. 84, pp. 24-25, julho de 1993. Administração pública. 
Observamos, ainda, que a visibilidade de Toledo nessa revista também era devida ao pouco 
alinhamento do periódico com a então gestão municipal de Cascavel, o que ficava visível através 
das ácidas críticas efetuadas na matéria sobre demissões no serviço público desse município. In: 
Ibidem.  

150 Como constatamos, entre os colaboradores da revista constavam nomes como Alceu Sperança e 
Juvêncio Mazzarollo, que eram militantes de esquerda. Desde sua criação, a pauta também abria 
espaço para assuntos pertinentes a setores ligados a partidos como PCB (Partido Comunista 
Brasileiro), PDT (Partido Democrático Trabalhista) e, na década de 1980, ao PMDB (Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro). Possivelmente por conta dessa opção, na década de 1990, a 
revista criticou as ações de governos municipais da região e do estado do Paraná em adotar 
políticas de austeridade, como o enxugamento do número de funcionários e/ou a diminuição de 
recursos destinados ao ensino superior (no caso da Unioeste). Dessa maneira, notamos a rejeição da 
publicação às medidas que integravam os princípios neoliberais, indicando que o veículo de 
comunicação não se afinou com essa doutrina político-econômica. Outra matéria, publicada em 
1993, apresentava de maneira positiva um assentamento rural no município de Lindoeste e defendia 
a reforma agrária como recurso para extinguir o crescimento da miséria no país e, 
consequentemente, assumia uma das grandes bandeiras da esquerda e dos movimentos sociais da 
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procurava dissipar os ares de “imparcialidade” que cercavam as narrativas jornalísticas, no 

caso do Jornal do Oeste, no intuito de evidenciar que suas críticas à prefeitura municipal 

resultavam de estratégias dos grupos políticos articulados em torno do periódico que faziam 

oposição àquele governo municipal. 

Já sob essa nova gestão do jornal, em 1996, há um editorial acerca das celebrações 

alusivas aos 44 anos de emancipação de Toledo, quando então chegava ao fim a segunda 

gestão municipal de Corazza Neto. As matérias do periódico apresentavam críticas ao poder 

público municipal e apontavam problemas urbanos e sociais constatados no local. A partir 

disso, o jornal criava um enredo de crise que era projetado ora sobre toda a cidade, ora sobre o 

poder público – entendido como algo à parte desta. Nessa edição, inclusive, a principal 

manchete não foi a data festiva, mas o processo de leilão da falida Coopagro, outrora símbolo 

do poderio econômico local.151  

 Vale frisar que a crise nas finanças públicas marcou sobremaneira essa segunda gestão 

de Corazza Neto, quando então foram tomadas medidas de contenção de gastos na prefeitura 

municipal, como o programa de demissões voluntárias e a redução no horário de atendimento 

ao público.152 Além disso, a prefeitura contava com uma forte oposição, principalmente de um 

grupo que havia reunido diferentes partidos e forças políticas contra a candidatura de Corazza 

Neto nas eleições de 1992, apoiados inclusive pelo outrora aliado e sucessor daquele 

                                                                                                                                                   
época, posição bem diversa dos periódicos ligados a grupos políticos de direita. Algumas dessas 
questões podem ser verificadas em: MAIS 2.400 desempregados: as dispensas de pessoal até agora 
feitas pelas 4 principais Prefeituras da região e as que estão por vir, desenham um quadro trágico. 
Oeste. Cascavel/PR, ano VIII, n. 84, pp. 24-25, julho de 1993. Administração pública; 
FACULDADES ESTÃO à míngua: cortes no repasse de verbas do governo do estado colocam os 
quatro centros universitários da Unioeste em sérias dificuldades. In: Idem. pp. 8-9. Administração 
pública; O EXEMPLO da gleba Vitória: ex-sem terra assentados em Lindoeste respondem por 50% 
da produção de grãos do município e reaquecem a economia local. In: Idem. pp. 30-31. Reforma 
agrária; QUEM VAI votar nos comunistas. Oeste. Cascavel/PR, ano II, n. 13, pp. 6-7, outubro de 
1986; DIÁRIO DA guerrilha no parque: documento apreendido pela repressão em 69 retrata o dia-
a-dia dos militantes do MR-8 nas matas do Iguaçu. Oeste. Cascavel/PR, ano VII, n. 70, pp. 43-45, 
março de 1992. Memória I; AS IDÉIAS do camarada Alceu: o escritor Alceu Sperança fala sobre o 
livro “Cascavel, a História” e diz que o município continua sendo escravo da “máfia estabelecida”. 
Oeste. Cascavel/PR, ano VIII, n. 79, pp. 33-35, fevereiro de 1993. Cultura; COLABORARAM 
NESTA edição. Oeste. Cascavel/PR, ano III, n. 22, p. 5, outubro de 1987.  

151 LIMINAR SUSPENDE leilão da Coopagro. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 13, n. 3191, capa, 14 
de dezembro de 1996.  

152 CONVITE À demissão: prefeitura pretende enxugar quadro de pessoal para superar as dificuldades 
financeiras. Oeste. Cascavel/PR, ano VIII, n. 79, p. 10, fevereiro de 1993. Toledo; DA GLÓRIA a 
humilhação. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 10, n. 2232, p. 2, 25 de julho de 1993. Editorial; 
MAIS 2.400 desempregados: as dispensas de pessoal até agora feitas pelas 4 principais Prefeituras 
da região e as que estão por vir, desenham um quadro trágico. Oeste. Cascavel/PR, ano VIII, n. 84, 
pp. 24-25, julho de 1993. Administração pública. 
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prefeito,153 Luiz Alberto de Araújo, do PMDB (Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro).154 Em meio a tudo isso e já no final do mandato, o editorial “A Crise e o amor a 

Toledo” enfocou as comemorações da emancipação: 

 
Toledo chega hoje ao 44° aniversário, vivendo uma realidade distorcida e 
conflitante com a história do município. As comemorações da data, apesar 
de toda a sua importância, se resumirão ao hasteamento de bandeiras na 
Praça Willy Barth e outros eventos isolados, sem a maior participação do 
poder público, sob o argumento da falta de recursos. Nada mais ilustrativo, 
portanto do mau momento que vive a cidade, que já foi a “capital” da 
cultura, do trabalho e da organização comunitária e transformou-se no maior 
centro industrial da região e 20° município mais desenvolvido do país, em 
pouco mais de quatro décadas de vida independente. 
Como maior produtor agropecuário do Paraná e detentor do maior rebanho 
suíno, maior plantel de aves, maior parque de máquinas agrícolas e maior 
frigorífico/abatedouro do Estado, Toledo não poderia se render às 
dificuldades como se rendeu, porque isso, entre outras coisas, representa um 
desrespeito ao legado dos pioneiros, que enfrentaram desafios bem maiores, 
sem contar com os recursos da atualidade, na tarefa de implantar uma nova e 
moderna cidade, num território distante e coberto pela floresta intocada. Se 
hoje faltam recursos para a organização de festejos mais pomposos, no início 
da colonização não havia dinheiro [ilegível] despesas básicas e inadiáveis, 
mas os pioneiros souberam superar todos os obstáculos, numa demonstração 
de coragem, determinação e persistência, que não poderia [ilegível] sendo 
ignorada pelas novas gerações.155 

 

 O texto principia com uma crítica à atuação da prefeitura municipal nas comemorações 

do aniversário de emancipação de Toledo e enfoca uma suposta falta de iniciativa do governo 

local. A argumentação novamente é embasada no ideal de “progresso”, fator que evidencia a 

força dessa concepção, pois, mesmo opondo-se à prefeitura municipal e partindo do 

pressuposto de que a cidade estaria em um momento de crise, o jornal realimentava os ideais 

de uma Toledo rica e próspera. Todavia, ao trazer uma série de lamentos para o texto, procura 

construir a noção de que o local não deveria se “curvar” diante das dificuldades, pois elas 

seriam passageiras e poderiam ser superadas ou os resultados delas minimizados caso 

houvesse outra forma de administrar a máquina pública ou mesmo se um grupo político 
                                                
153 SUCESSÃO COMPLICADA: dinamismo da política toledana poderá marcar a sucessão municipal 

com lances inusitados. Oeste. Cascavel/PR, ano VII, n. 64, p. 6, setembro de 1991. Toledo. 
154 Além do PMDB, esse grupo de oposição incluía partidos como PSDB, PTB, PST (Partido Social 

Trabalhista), PDC (Partido Democrático Cristão), PFL (Partido da Frente Liberal), PRN (Partido da 
Reconstrução Nacional), PL (Partido Liberal) e inclusive o PDS (Partido Democrático Social) que 
o PMDB havia desalojado da prefeitura municipal em 1982 e impedido de retomá-la em 1988. In: 
O FRANCO favorito. Com 57% das intenções de voto, Corazza lidera campanha: PDT tenta evitar 
clima de “já ganhou”. Oeste. Cascavel/PR, ano VIII, n. 75, p. 13, setembro de 1992. Toledo. 

155 A CRISE e o amor a Toledo. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 13, n. 3191, p. 2, 14 de dezembro 
de 1996. Editorial. (Acréscimos nossos). 
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diferente assumisse a prefeitura municipal. Nesse sentido, não estava em tópico negar o 

“progresso” no lugar, mas apontar a ineficiência da gestão municipal em fomentá-lo e levá-lo 

adiante. 

 Significativo notar, também, que para construir esses sentidos, o editorial precisou 

relembrar elementos da primeira gestão de Corazza Neto, como a “organização comunitária”, 

tentando, dessa maneira, apagar esse legado, não pela crítica a seus projetos, mas pela ideia de 

que a administração municipal havia se tornado incapaz de realizar ações inovadoras, como 

outrora havia feito. Isso demonstra os limites da severa crítica do jornal ao grupo que se 

articulava em torno daquele político, uma vez que esse veículo de imprensa não conseguia 

criticar os projetos dele, os quais inclusive foram responsáveis pela construção de sua força 

política na cidade. 

 Emergem no texto as memórias do “pioneirismo” e da “colonização” de Toledo, 

permeadas por diversos de seus elementos cristalizados. A partir disso, constrói a noção de 

que a timidez dos festejos156 era uma afronta ao “legado” dos “pioneiros” e às suas memórias, 

pois, como é apontado em seguida, teria faltado criatividade à administração municipal para 

propor algo de maior vulto, mesmo com poucos recursos.  

 Na sequência da citação anterior, a equipe do jornal propõe que fossem viabilizados 

eventos que reunissem pessoas consideradas “pioneiras” ou outras atividades que 

trabalhassem com as memórias da “colonização”, pois compreendia que o passado do 

“pioneirismo” estaria repleto de “bons exemplos” e de valores positivos, os quais os 

moradores do município, na década de 1990, teriam a missão de levar adiante e assim dar 

continuidade à “obra” iniciada pelos “pioneiros”. Na visão da equipe do jornal, essas pessoas, 

além de terem “fundado” a cidade, foram responsáveis por sua emancipação em apenas cinco 

anos, o que os habilitava a servir de “modelo” para a contemporaneidade. Por fim, o texto 

                                                
156 Vale frisar que diversas comemorações foram realizadas em torno das memórias da “colonização” 

em 1996, ano em que foi inaugurado oficialmente o “Parque dos Pioneiros” em homenagem a tais 
sujeitos, local onde também foram erigidos alguns monumentos com o mesmo fim, como veremos 
no próximo capítulo. Entretanto, tais eventos foram realizados nos meses de março – quando se 
celebra o dia da “fundação” do povoado que originou a cidade – e agosto daquele ano, deixando de 
privilegiar a data de 14 de dezembro, dia em que historicamente se realizaram as maiores 
festividades alusivas às memórias públicas locais. In: MONUMENTO AOS pioneiros começa a ser 
instalado. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano II, n. 364, capa, 8 de março de 1996; A FAMÍLIA 
como símbolo do passado e do futuro. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano II, n. 364, p. 3, 8 de 
março de 1996. Cidade; MISSA NO Parque dos Pioneiros homenageia padre Antonio Patuí. 
Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano II, n. 489, capa, 3 de agosto de 1996; HOMENAGENS AO 
padre Patuí serão hoje. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano II, n. 489, p. 3, 3 de agosto de 1996. 
Cidade; PIONEIROS IRÃO conhecer parque que os homenageia. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, 
ano II, n. 301, p. 3, 7 de dezembro de 1995. Cidade. 
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aclama que os “toledanos” eram maiores que a crise e que esta teria sido criada por quem não 

“amava” o município,157 expressando nova censura ao governo municipal, na finalidade de 

desqualificar seu oponente no debate. 

 Percebemos, então, que, ao serem evocadas para dar concretude à noção de 

“desenvolvimento” local, essas memórias possuíam uma força significativa no cotidiano da 

cidade, pois nelas emergiam sentimentos como “coragem”, “determinação” e “persistência”, 

os quais eram inspiradores para a população local, a fim de buscar soluções para a crise e para 

criar o “novo” e o “moderno” mesmo sem condições favoráveis. Nesse momento, notamos 

que essas memórias não eram utilizadas simplesmente para celebrar o “progresso” do lugar, 

mas para efetuar uma crítica à gestão municipal. Entretanto, não se tratava de negar a 

supostamente inquestionável “riqueza” do município, nem seu passado de “glórias”, mas 

construir noções, acerca de quem seria capaz ou desempenharia melhor a “missão” de 

prosseguir com o “legado” “pioneiro” de fazer o município progredir.  

 Assim, fortemente marcadas pelo ideal de “progresso”, as memórias da “colonização” 

foram mobilizadas pelo periódico para construir a noção de que a gestão de Corazza Neto era 

ineficiente e não serviria mais para “desenvolver” o município. A falta de festejos adequados, 

que honrassem os feitos dos “pioneiros”, seria o símbolo máximo da decadência dessa gestão 

que, na visão do Jornal do Oeste, não prosseguia o “legado” do “pioneirismo”. Assim, tal 

debate usava as memórias públicas para fortalecer o projeto político do grupo que sustentava 

o jornal na cidade, cujo objetivo era consolidar sua hegemonia após ter elegido para prefeito 

Derli Donin (também do PPB) naquele ano,158 criando, então, a noção de que era necessário 

um novo governo municipal, que fizesse jus ao suposto passado de glórias da cidade e que 

levasse adiante o “legado” da “colonização”.  

 Donin se enquadraria perfeitamente em tais ideais, uma vez que ele era considerado o 

primeiro dirigente municipal nascido em Toledo159 e seu pai como o “primeiro” funcionário 

da prefeitura municipal.160 Tais elementos assinalavam os domínios da família, considerada 

“pioneira”, e reforçavam as relações que ela tinha com o lugar, a partir do tempo de 

                                                
157 A CRISE e o amor a Toledo. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 13, n. 3191, p. 2, 14 de dezembro 

de 1996. Editorial.  
158 CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO. op. cit. pp. 3 e 10. 
159 EMOÇÃO NO sepultamento de Alcides Donin. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 16, n. 3916, p. 3, 

4 de julho de 1999. Cidade. 
160 Ibidem; EMOÇÃO NO sepultamento de Alcides Donin. Jornal do Oeste, Toledo, n. 3916, ano 16, 

capa, 4 de julho de 1999. 
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permanência dela ali e no serviço público, além de transformar a própria ascensão à prefeitura 

de Derli Donin em um marco de “pioneirismo”. 

 Dessa forma, notamos que elementos das memórias da “colonização” eram utilizados no 

sentido de avaliar se um determinado grupo fazia ou não jus ao “legado dos pioneiros” e 

tomados como medida para a aprovação ou desaprovação do comando de tais grupos junto ao 

poder público local. Nessa perspectiva, o presente teria no passado um mapa de “sucessos” e 

“exemplos” a serem seguidos, para que se pudesse alcançar um futuro próspero e feliz. 

Entendia-se, portanto, que o futuro estava inscrito no passado e, para que as proezas de 

outrora fossem repetidas, bastaria seguir esse “mapa”. Eis o porquê da importância e da 

centralidade conferida às memórias do lugar, no interior da esfera pública de Toledo. 

 A noção de que os moradores contemporâneos da cidade teriam o dever de prosseguir 

com os ideais dos “pioneiros” era presente na cidade, pelo menos desde a década de 1980. Tal 

compreensão constou em textos de abertura de obras memorialísticas escritos por Edílio 

Ferreira161 e Luiz Alberto de Araújo.162 No mês de março de 1996 – portanto dez meses antes 

da publicação do editorial aqui analisado –, esse argumento já havia sido retomado quando 

Ferreira, na condição de “cidadão”, propôs à Secretaria Municipal de Cultura, a realização no 

ano seguinte de festejos alusivos ao cinquentenário de “fundação” do povoado que daria 

origem à cidade.163 

 O tema “legado pioneiro” é algo central para manter a hegemonia das memórias da 

“colonização” e do “pioneirismo” na esfera pública local, porque tornam essas versões mais 

do que apenas lembranças de um conjunto de moradores da cidade, mas um rol de imagens, 

valores e “lições do passado” passíveis de serem compartilhados por toda a população de 

Toledo. Portanto, se as experiências que deram origem a tais memórias eram restritas a uma 

pequena parcela da população municipal (da década de 1990), o resultado delas – ou seja, os 

sentidos que permitiriam construir – poderia ser expandido sobre os mais diversos grupos 

sociais. Em 1996, o editorial do Jornal do Oeste que analisamos se dedicou a realizar essa 

tarefa colocando essas memórias em movimento e propondo maneiras de difundi-la na cidade 

através das celebrações alusivas à emancipação. 

                                                
161 FERREIRA, Edílio. Toledo e sua história. In: SILVA et. al. op. cit. p. 13.  
162 ARAÚJO, Luiz Alberto. Sem título. In: NIEDERAUER, Ondy Hélio. Toledo no Paraná: a história 

de um latifúndio improdutivo, sua reforma agrária, sua colonização, seu progresso. Toledo: Grafo-
Set Impressões; Manz Etiquetas Adesivas Ltda., 1992. s/p. 

163 EDÍLIO FERREIRA propõem [sic] festa do cinqüentenário de Toledo. Gazeta de Toledo. 
Toledo/PR, ano I, n. 168, p. 4, 08 de março de 1995. Rota oeste. 
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 Todavia, em determinado momento, percebemos no periodismo uma atividade mais 

profunda de colocar em questão os próprios modos e perspectivas de o passado de Toledo ser 

lembrado no espaço público, como ocorreu no jornal Tribuna d’Oeste, durante as 

celebrações do “jubileu de prata” de emancipação de Toledo, comemorado no ano de 1977. 

Esse jornal, cuja propriedade era da empresa “Editôra Tribuna D’Oeste Ltda.”, havia 

começado a circular em fevereiro de 1976 e tinha como diretor responsável e jornalista Jaime 

Zeni,164 cuja família é considerada “tradicional” na cidade. Notamos que, ao longo de sua 

existência, houve mudanças em sua propriedade e direção, pois em 1978 um expediente trazia 

a “Editora Manosso Ltda.” como proprietária e Eoclécio Manosso como diretor.165 É bem 

provável que Zeni e Manosso tenham sido também os proprietários do periódico, uma vez que 

nesse período as empresas jornalísticas eram geralmente negócios familiares.  

O jornal circulou semanalmente até 1982166 e, em suas primeiras edições, apresentava 8 

páginas,167 mas chegou a ter mais de 20 nos anos seguintes.168 Tratava-se de um periódico 

impresso em formato tabloide e monocromático. A análise do jornal ao longo dos anos, 

permite afirmar que a pauta dedicava-se a temas locais e regionais, além de conferir grande 

atenção à política institucional, a exemplo de outros títulos que circularam na cidade. 

Também divulgava editais da prefeitura municipal, como observamos em 1977,169 o que 

indica as relações mantidas com aquele órgão. Uma particularidade do periódico eram as 

matérias policiais que ganhavam destaque nas edições,170 a fim de atrair a atenção do público 

leitor, o que evidencia um possível movimento mercadológico na cidade, pois era uma 

                                                
164 Tribuna D’Oeste. Toledo/PR, ano 1, n. 1, p. 2, 7 de fevereiro de 1976. Expediente. 
165 Tribuna D’Oeste. Toledo/PR, ano III, n. 151, p. 2, 13 a 20 de dezembro de 1978. Expediente. 
166 Tribuna D’Oeste. Toledo/PR, ano VII, n. 314, 24 a 27 de novembro de 1982. 
167 LANGARO, Jiani Fernando. Caderno de campo. Toledo: Manuscrito, s/d. s/p. 
168 Tribuna D’Oeste. Toledo/PR, ano VI, n. 281, 24 de dezembro de 1981. 
169 Tribuna D’Oeste. Toledo/PR, ano II, n. 70, p. 4, 9 de fevereiro de 1977.  
170 CRIME: CASAL baiano foi friamente assassinado com quatro tiros. Tribuna D’Oeste. Toledo/PR, 

ano I, n. 39, capa, 23 de junho de 1976; PAI PROMETE entregar seu filho à polícia. Tribuna 
D’Oeste. Toledo/PR, ano II, n. 93, capa, 20 a 27 de julho de 1977; PRESO, O último dos 
assassinos dos taxistas. Tribuna D’Oeste. Toledo/PR, ano II, n. 106, capa, 9 a 16 de novembro de 
1977; MÃE DESNATURADA enterrou seu próprio filho no fundo do quintal. Tribuna D’Oeste. 
Toledo/PR, ano II, n. 111, capa, 28 de dezembro de 1977; PIONEIROS ASSASSINADOS a 
pauladas e facadas. Tribuna D’Oeste. Toledo/PR, ano V, n. 206, capa, 01 de março de 1980; 
DUPLO ASSASSINATO enlutou população toledana. Tribuna D’Oeste. Toledo/PR, ano V, n. 
206, p. 3, 01 de março de 1980. Polícia; SEQUESTRO DE São Pedro teve assunto resolvido na 
última quinta-feira. Tribuna D’Oeste. Toledo/PR, ano V, n. 208, capa, 15 de março de 1980; 
POLÍCIA JÁ sabe quem é o pai da criança: um jovem de 17 anos. Tribuna D’Oeste. Toledo/PR, 
ano VI, n. 261, capa, 25 de julho de 1981. 
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maneira de disputar mercado consumidor com A voz do Oeste e Nova Geração, jornais mais 

antigos que ainda se encontravam em circulação na época do lançamento da Tribuna 

D’Oeste. 

Quando veio a público, este órgão publicou um editorial, intitulado “Nosso destino”,171 

em que apresentou os objetivos dos diretores e caracterizou a imprensa como uma espécie de 

“missão”, baseada principalmente no “idealismo”. Toledo era retratada como um lugar de 

“progresso” que, por isso, necessitava de um jornal calcado em tais princípios e bem 

planejado antes de iniciar as atividades. Essas questões preparam o “terreno” para o texto 

destacar que, apesar de entrar em circulação em ano de eleições municipais, o periódico não 

teria surgido para promover algum grupo político ou candidato, buscando, então, reforçar seu 

caráter pretensamente independente e seu profissionalismo e apresentar-se como a gênese de 

um “grande jornal”, dando ênfase àquilo que seria seu caráter comercial.172  

Em 1977, ano seguinte à fundação do jornal, Duílio Genari e seu grupo da ARENA 

encontravam-se à frente da prefeitura municipal, quando Toledo completou 25 anos de 

emancipação político-administrativa e foi lançada uma série de celebrações, das quais o jornal 

Tribuna D’Oeste participou ativamente. Investir nas comemorações do “jubileu de prata” era 

importante, pois, a despeito do projeto do poder público municipal de atrair investimentos e 

expandir o parque industrial da cidade,173 já se vivia um momento de dissipação do “Milagre 

Brasileiro”, com uma significativa desaceleração da economia,174 o que gerava apreensões na 

população local.175 Por outro lado, o grupo instalado no poder público municipal encontrava-

                                                
171 NOSSO DESTINO. Tribuna D’Oeste. Toledo/PR, ano 1, n. 1, p. 3, 7 de fevereiro de 1976. 

Expediente. 
172 Ibidem. 
173 Constatamos isso ao observar: TOLEDO E CASCAVEL: polos industriais. Nova Geração. 

Toledo, n. 56, ano II, capa, 6 de setembro de 1974; BARROS, Pitágoras da Silva. Opinião! 
Tribuna D’Oeste. Toledo, ano II, n. 103, p. 2, 19 a 25 de outubro de 1977; EDITORIAL. Tribuna 
D’Oeste. Toledo, n. 107, ano II, p. 2, 16 a 23 de novembro de 1977; TOLEDO: CAPITAL da 
cultura quer expansão industrial. Tribuna D’Oeste. Toledo, n. 90, ano II, p. 17, 29 de junho de 
1977. (Conforme apontava o jornal, essa matéria foi reproduzida da revista Parlamento [n. 48, ano 
7], publicada em Porto Alegre. Segundo informava Tribuna D’Oeste, tratava-se de um veículo de 
comunicação de circulação nacional. In: Ibidem). 

174 Enquanto em 1976 o PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro cresceu 10%, em 1977 caiu pela 
metade, ao atingir apenas 5%. In: PRADO e EARP. op. cit. p. 223. 

175 Em dezembro de 1977, esse mesmo jornal afirmaria em seu editorial que o temor de uma crise 
econômica ameaçava o país como um todo e que seus sinais eram fortemente sentidos em Toledo, 
onde o próprio jornal encontrara dificuldades para conseguir anunciantes para o “caderno especial” 
em alusão ao jubileu de prata de emancipação. Entendemos que essa percepção sobre a economia 
brasileira possivelmente foi produzida em um processo mais longo, iniciado ainda nos meses 
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se num processo de abertura política que se construía no país,176 o qual poderia ameaçá-lo 

politicamente, porque abriria espaço para questionamentos. Utilizar os enredos do 

“pioneirismo” a fim de valorizar o “espírito” de luta e trabalho dos moradores da cidade, bem 

como apelar para a coesão social, era uma estratégia importante no momento. 

Além dos problemas que permearam aquele momento histórico em nível nacional, 

existiam localmente outras questões mais específicas, como o fato daquele ser o primeiro ano 

do grupo de Genari na prefeitura municipal, conquistada não por meio do voto da maioria dos 

eleitores locais, mas por conta da legislação eleitoral que conferia o cargo ao candidato com 

maior número de votos entre as sublegendas do partido mais votado, como vimos em nota do 

primeiro capítulo. A vitória nessas condições tornava as bases sociais de sustentação de tal 

grupo relativamente frágeis, conforme indica a oposição de outros meios de comunicação 

impressos da cidade, como os jornais A voz do Oeste e Nova Geração,177 ligados 

respectivamente à ARENA e ao MDB, conforme destacamos no primeiro capítulo. Portanto, 

setores do próprio partido de Genari chegaram a fazer oposição a ele. Existiam, então, razões 

locais para que se investisse nas memórias da “colonização” e do “pioneirismo” que, como 

vimos, costumavam ser impregnadas de sentidos de “união” e “coesão” social.  

Os vinte e cinco anos de emancipação da cidade, portanto, eram uma oportunidade 

ímpar para se divulgar as memórias públicas de Toledo e, com isso, reforçar seus sentidos de 

“progresso” e “unidade”. Além disso, seria um momento importante, para a nova equipe à 

frente da prefeitura municipal mostrar sua capacidade de organização ao realizar tal evento, 

bem como de mobilização de diferentes setores da sociedade. Nesse processo, a Tribuna 

d’Oeste integrou-se às festividades dentro de um calendário de comemorações, que começou 

meses antes de 14 de dezembro, como observamos na seguinte matéria, publicada ainda no 

mês de outubro: 

                                                                                                                                                   
anteriores. In: Tribuna D’Oeste. Toledo/PR, ano II, n. 109, p. 2, 29 de novembro de 1977 a 07 de 
dezembro de 1977. Editorial. 

176 Francisco Carlos Teixeira da Silva destaca os conflitos ocorridos em 1977 entre o governo militar 
do general Ernesto Geisel e o MDB que, fortalecido nas eleições, pressionava por reformas, cujo 
ápice se deu no mês de abril, com o fechamento do congresso nacional. Por outro lado, percebemos 
que as mobilizações em torno do processo de redemocratização no mesmo ano foram veiculadas na 
imprensa local e, portanto, estavam acessíveis aos moradores da cidade. A esse respeito ver: 
SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. Crise da ditadura militar e o processo de abertura política no 
Brasil, 1974-1985. In: FERREIRA e DELGADO. op. cit. p. 267; “E agora José?”. Nova Geração. 
Toledo/PR, nº 144, p. 2, 2 de dezembro de 1977. Editorial.  

177 A esse respeito ver: [Rasurado] Toledo: até quando? A voz do Oeste. Toledo/PR, ano X, nº 291, 
capa, 08 de maio de 1977; “E agora José?”. Nova Geração. Toledo/PR, nº 144, p. 2, 2 de 
dezembro de 1977. Editorial. 
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TOLEDO 25 ANOS 
Quando 14 de dezembro chegar, Toledo estará orgulhosamente 
comemorando o seu Jubileu de Prata. Serão 25 anos de lutas em prol do 
desbravamento do progresso. Pioneiros deverão ser homenageados, História 
e estórias haverão de ser contadas. Todos terão direito de ser pai da criança 
que nasceu numa mata virgem, sob a paternidade de uma empresa 
colonizadora, a MARIPÁ. E desde já, nós da Tribuna D’Oeste, queremos 
ajudar a contar alguma coisa sobre os 25 anos de Toledo. Logicamente, 
historiados por homens que por aqui aportaram antes mesmo da década de 
[19]50. E também, contaremos os 25 anos da história do legislativo toledano. 
E não iremos nunca dispensar as colaborações, caso estas sejam enviadas a 
nossa redação. Chegou a hora de lembrarmos de tudo. O [Município de] 
Toledo de ontem (foto de 1952) e o Toledo de hoje.178 

 

O texto jornalístico abriu as comemorações do jubileu de prata do município dentro do 

espaço do jornal e apontou qual seria a natureza da atuação do periódico. A matéria, junto a 

uma fotografia da área urbana de Toledo, em 1952, ocupava quase toda a capa do jornal, o 

que demonstra a importância conferida ao tema, cuja editoração da capa procura chamar a 

atenção do leitor. Por sua vez, o texto acima constrói uma cronologia iniciada naquilo que 

seria a “fundação” do lugar, ainda na “colonização”, e atingia aquele presente, construindo-se 

a noção de que a formação de Toledo havia resultado de um processo de contínuo 

“progresso”. 

Cabe ressaltar o fato de a matéria afirmar que muitos reivindicariam ser “pais da 

criança”, o que sinalizava para um debate local entre diferentes sujeitos que procuravam 

ressaltar seu protagonismo nesse processo. Como vimos nos capítulos anteriores, tentou-se 

colocar fim a essas disputas com os livros publicados a partir da década de 1980, ao eleger os 

“grandes personagens” dessas memórias, de maneira a personalizá-las. A Tribuna D’Oeste, 

ainda na década de 1970, resolveu essa questão ao eleger como protagonista da “colonização” 

a própria Maripá, um personagem abstrato, a exemplo do que notamos na imprensa e em 

documento da “colonizadora”, produzidos durante a década de 1950, conforme foi trabalhado 

no segundo capítulo. Dessa forma, no início das discussões sobre os 25 de anos de 

emancipação, o jornal também já destacava os limites do debate que promoveria, indicando de 

antemão quais sujeitos e temas seriam relevantes e quem havia de fato construído o local. Isso 

não impediu, no entanto, que tais limites fossem transpostos, como veremos adiante. 

                                                
178 TOLEDO 25 anos. Tribuna D’Oeste. Toledo, n. 103, ano II, capa, 19 a 25 de outubro de 1977. (Os 

acréscimos entre colchetes são nossos, aqueles entre parênteses constam do documento original. 
Grifos no original).  
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Na semana de 14 a 21 de dezembro de 1977, especificamente, a Tribuna d’Oeste 

lançou uma edição comemorativa ao “jubileu de prata” de Toledo, juntamente com um 

encarte especial.179 Nesse número, com formato típico dessas edições, houve textos sobre “a 

história local” e mensagens produzidas em homenagens prestadas por empresas e políticos 

locais ao município, as quais também serviam como publicidade. Entretanto, a edição não foi 

composta apenas por matérias elogiosas à “colonização”, pois um texto, escrito por Pitágoras 

da Silva Barros e publicado na coluna “Opinião”, efetuava uma ácida crítica aos enredos 

cristalizados em torno do “pioneirismo”, além de refutar as propostas de celebração do 

passado do local.180  

Barros, filho de Oscar Silva que atuara no movimento e na imprensa estudantil da 

cidade,181 na época da publicação do texto, além de exercer a profissão de professor,182 

trabalhava em periódicos locais, como “relações públicas”183 e colaborador, como nesse caso 

da coluna “opinião” que, apesar do título, era de sua responsabilidade em todas as edições. 

Entre 1983 e 1988, foi vereador pelo PMDB (Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro)184 e trabalhou também como bancário, sendo que em 2011 encontrava-se 

aposentado, quando então se intitulou “missionário” e colaborava para o jornal Viver Toledo 

em que possuía uma coluna.185 Junto à Tribuna d’Oeste, percebemos que seus textos 

abordavam diferentes temas de forma bastante crítica186 – como o projeto de industrialização 

da cidade, as condições das escolas locais ou mesmo os processos inflacionários da época.  

                                                
179 Tribuna D’Oeste. Toledo/PR, ano II, n. 110, 14 a 21 de dezembro de 1977. 
180 BARROS, Pitágoras da Silva. Opinião. Tribuna D’Oeste. Toledo/PR, ano II, n. 110, p. 2, 14 a 21 

de dezembro de 1977. 
181 Isso foi percebido através da leitura de: SILVA. op. cit. pp. 211 e 226. 
182 BARROS, Pitágoras da Silva. OPINIÃO! Tribuna D’Oeste. Toledo/PR, ano II, n. 107, p. 2, 16 a 

23 de novembro de 1977.  
183 Em 1974, Pitágoras da Silva Barros era apontado na Revista Recado como seu “relações públicas”. 

In: EXPEDIENTE. Recado. Toledo/PR, ano I, n. 3, p. 3, 25 de julho de 1974.  
184 CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO. op. cit. p. 6. 
185 BARROS, Pitágoras da Silva. O show das velas. Viver Toledo. Toledo/PR, ano 3, n. 109, p. 7, 3 a 

9 de setembro de 2011. Esse jornal começou a circular na cidade no fim da década de 2000, com 
periodicidade semanal e uma proposta de tratar especificamente de temas locais. Configura-se 
como um dos vários jornais pequenos, que também circularam nesse período paralelamente ao 
Jornal do Oeste, Gazeta de Toledo e Gazeta Mundial.  

186 A esse respeito ver: BARROS, Pitágoras da Silva. OPINIÃO! Tribuna D’Oeste. Toledo/PR, ano 
II, n. 103, p. 2, 19 a 25 de outubro de 1977; BARROS, Pitágoras da Silva. OPINIÃO! Tribuna 
D’Oeste. Toledo/PR, ano II, n. 106, p. 2, 9 a 16 de novembro de 1977; BARROS, Pitágoras da 
Silva. OPINIÃO! Tribuna D’Oeste. Toledo/PR, ano II, n. 107, p. 2, 16 a 23 de novembro de 1977; 
BARROS, Pitágoras da Silva. OPINIÃO! Tribuna D’Oeste. Toledo/PR, ano II, n. 109, p. 2, 29 de 
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Sobre os 25 anos de emancipação de Toledo, Barros publicou suas reflexões, nas quais 

apresentou memórias muito diferentes daquelas veiculadas pelo jornal nos meses que 

antecederam as comemorações, pois criticou determinados aspectos do evento, como a falta 

de uma análise mais aprofundada na rememoração do processo histórico de constituição do 

município: 

 
Observando-se toda a celeuma que toma os toledanos nestes dias de 

festa e solenidades alusivas às Bodas de Prata [sic] do Município, chega-se a 
pensar que foram heróicas todas as lutas dos pioneiros aos atuais membros 
da nossa sociedade. Chega-se a crer que a nossa história é modelar e 
angelical, e que aqui só permanecem os bons – remanescentes dos muito 
especiais. 

Ninguém se lembra, agora, que a nossa história está repleta de 
picaretas, salafrários e outros menos classificados, que ficaram ricos 
subjugando, pisando sobre cadáveres, espoliando inocentes criaturas, 
roubando de crianças os bens herdados dos pais mortos prematuramente. 

É indispensável que paremos para refletir sobre as nossas atitudes, 
caso ainda tenhamos resquícios de moral e consciência. É justo que nos 
penitenciemos dos pecados e não apenas proclamemos as nossas virtudes. 
........................................................................................................................... 

Vinte e cinco anos de muita disputa. Disputa sem trégua e onde são 
válidas todas as armas: da pedra à calúnia, do desdém ao ódio. 
........................................................................................................................... 

Ó Santo Deus, olhai por nós!187 
 

Barros apelou em sua narrativa para o aspecto religioso, como evidencia a prece que 

conclui o texto, o que confere às suas críticas não propriamente um tom de denúncia, mas de 

um chamamento à consciência daqueles que estariam em dívida com Deus. Tratava-se, 

portanto, de uma mensagem cujo objetivo era efetuar uma crítica a partir da moral e, para 

tanto, o autor tomou como foco as memórias do “pioneirismo”, colocadas em pauta durante as 

celebrações. Porém, enfatizou temas como a violência e os conflitos que compuseram o 

período “colonizatório”, muito embora os tenha tratado menos como dimensões de um 

processo histórico e social e mais como problemas de conduta e de caráter pessoais, como fica 

sugerido pelos termos utilizados para descrever tais sujeitos, entre eles, “picaretas”. 

De qualquer modo, apresentou as tensões envolvidas na formação da cidade centrando-

se não em grandes conflitos agrários, mas em diversos outros processados no cotidiano do 

local e nas relações entre os moradores, como os golpes que resultaram em “roubo” de 

                                                                                                                                                   
novembro a 07 de dezembro de 1977; BARROS, Pitágoras da Silva. OPINIÃO! Tribuna D’Oeste. 
Toledo/PR, ano II, n. 111, p. 2, 12 de dezembro de 1977. 

187 BARROS, Pitágoras da Silva. Opinião. Tribuna D’Oeste. Toledo/PR, ano II, n. 110, p. 2, 14 a 21 
de dezembro de 1977. 
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herança de crianças órfãs e outros meios ilícitos de enriquecimento. Notamos ainda que 

Barros lançava para o debate esses assuntos de maneira vaga, recurso provavelmente utilizado 

de forma intencional, uma vez que os sujeitos envolvidos em tais processos ainda viviam na 

cidade na década de 1970. Dessa maneira, procurava, além de evitar um conflito direto com 

tais pessoas, não transferir a discussão para o terreno pessoal. 

Em outra direção, Barros também evitou colocar em questão a “colonização” efetuada 

pela Maripá, embora fosse inegável que ele atingisse as memórias públicas que preconizavam 

a inexistência de conflitos no passado do município, bem como criavam uma memória 

puramente positiva sobre o “elemento humano escolhido” para habitar Toledo e região. Como 

notamos, o autor ironizou esses enredos, apresentando os seus personagens – e seus pretensos 

“remanescentes” – como “angelicais” e como pessoas “muito especiais”, mas que, em muitos 

casos, não passariam de “...salafrários e outros menos classificados...”,188 termos 

extremamente pejorativos que usava para indicar os desonestos e criminosos (impunes), 

geralmente esquecidos nessas versões. Assim, criticava a heroicização dos “pioneiros”, além 

de rejeitar o uso que se fazia desse passado naquele presente, questionando a linearidade 

temporal que construía uma sequência de atos positivos e heroicos entre os moradores que se 

mudaram para o município com a “colonização” e aqueles que ali habitavam na década de 

1970.  

Além disso, Barros propunha que os 25 anos de emancipação de Toledo não fossem 

apenas um momento de festejos e comemorações, mas uma oportunidade para uma reflexão 

crítica, no intuito de a sociedade local repensar os rumos que seguiu. Sua proposta, portanto, 

não era celebrar um passado repleto de valores puramente positivos, ou um presente 

idealizado, mas sim de encarar e refletir sobre as tensões, disputas e conflitos que estiveram 

presentes na formação de Toledo. Em sua visão, o processo histórico da cidade seria, 

portanto, marcado por altercas que, muitas vezes, romperam com valores éticos e morais, 

motivo pelo qual o “jubileu de prata” deveria ser aproveitado como uma oportunidade de 

avaliação desse passado, como recurso para que novos horizontes fossem traçados. 

Como notamos, Barros, embora não chegasse a questionar a eleição desse marco como 

representativo de “todo” o passado local, colocou em questão as memórias que se 

cristalizavam sobre a cidade e fez emergir outras versões sobre o passado da “colonização”. 

Nesse aspecto, o aparente consenso em torno das versões sobre a “colonização” não foi 

construído sem que outras opostas a elas fossem confrontadas. Podemos afirmar, com as 

                                                
188 Ibidem. 
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palavras de Barros, que as recordações “angelicais” daquele processo foram majoritárias nas 

disputas pelo passado local, tornando-se hegemônicas na esfera pública solidificadas nos 

livros de memorialistas – de cuja produção seu pai participaria – mas certamente não foram as 

únicas formas de se lembrar dos tempos de outrora do município.  

Do mesmo modo, nas disputas processadas no interior da esfera pública, também se 

tornou vencedora a tendência de mobilizar as memórias cristalizadas sobre a “colonização” a 

fim de articular e referenciar projetos e imagens para a cidade, tendência muito presente na 

imprensa, como vimos. Entretanto, pelo menos desde a década de 1970, existia uma proposta 

diferenciada, aliás derrotada, de se buscar esse passado não apenas para celebrá-lo, mas para 

fomentar debates e reflexões sobre o próprio caráter conflituoso da formação do município. 

Nesse sentido, compreendemos como as “memórias públicas” não constituíam apenas um 

processo monolítico que impunha a dominação, mas algo complexo que envolvia dissensos 

mesmo no interior dos setores ligados ao “bloco de poder” do qual o jornal fazia parte. 

É perceptível que as versões dos sujeitos vencidos nesses processos não conquistaram 

visibilidade, o que pode ser evidenciado pela dificuldade de acesso a elas que encontramos até 

mesmo na pesquisa com narrativas orais. No trabalho que desenvolvemos, percebemos como 

as recordações “blindadas” em torno da atuação da Maripá, e das áreas por ela “colonizadas” 

são muito fortes na cidade. Tal processo é semelhante ao constatado por Carlos Alberto 

Vesentini com relação ao “golpe de 1930”, pois aqueles que se saíram vencidos, 

principalmente os setores ligados ao BOC (Bloco Operário e Camponês) – partido político 

que defendia uma “revolução democrático-burguesa” no país –, silenciaram sua versão 

daquele processo. Como ele também aponta, em parte isso ocorreu devido à mudança de 

grupo efetuada por muitos daqueles que pertenceram aos “revolucionários”, os quais aderiram 

ao novo regime instaurado com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder.189  

Um movimento parecido, embora bem mais complexo, foi percebido na entrevista de 

algumas pessoas para este trabalho, as quais, consideradas “paraguaias”, trabalharam para a 

Maripá. Alertamos que não é nosso objetivo, neste capítulo, analisar as narrativas orais, até 

porque explorá-las adequadamente seria tarefa para outro trabalho, porém  é inegável que tais 

relatos nos ajudaram a pensar os silêncios que cercam as memórias da “colonização” e não 

seria honesto nos apropriarmos de seus conteúdos, sem mencionarmos os narradores. 

                                                
189 VESENTINI, Carlos Alberto. A teia do fato. São Paulo: Hucitec, 1997. pp. 169-171. 
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As pessoas contatadas foram Lázaro, Rosa, João e Irineu190 em cujas narrativas 

procuramos abordar não apenas a trajetória de vida e o cotidiano em geral, mas também os 

possíveis conflitos que existiram no interior da “colonização”, bem como as memórias que 

poderiam por em xeque a “racionalidade” e a “eficiência” da Maripá, conforme já havíamos 

feito nas entrevistas com outros sujeitos considerados “pioneiros”. No caso dos narradores 

considerados “paraguaios”, em particular, buscamos ainda explorar as recordações sobre o 

trabalho de suas famílias nas obrages.  

O resultado dessa experiência foi bastante aprazível, pois suas trajetórias são muito ricas 

e compõem uma dimensão dos processos históricos e da sociedade local ainda pouco 

explorada pela historiografia acadêmica. Porém, sobre o processo de “colonização” (e 

também de “desbravamento”), apenas encontramos elementos que poderiam ser considerados 

alternativos.191 Irineu apontou para experiências conflituosas vividas em áreas de terras 

adquiridas por ele em Toledo, como uma tentativa de furto de madeira em uma “colônia” 

(área de 10 alqueires paulistas) que, para ser para impedida, ele teve que recorrer à justiça. 

Posteriormente, essa mesma área teria sido “invadida” por uma pessoa que passou a cultivá-

la, o que o incentivou à venda da propriedade. Em todos os casos, notamos que o narrador, 

apesar de apresentar situações conflituosas e de indicar a possibilidade de ser envolvido em 

um conflito violento – principalmente no caso do roubo da madeira – procurou destacar que 

tais processos teriam se resolvido de forma pacífica. 

Além dessas questões, notamos que, de maneira geral, as narrativas dessas pessoas 

procuravam alinhar-se às memórias públicas de Toledo, ao priorizar experiências que 

colocavam em foco as relações pessoais e familiares que os narradores haviam mantido com 

alguns ícones da Maripá, como Willy Barth, ou mesmo com outros cidadãos que se tornaram 

membros do “bloco de poder” local. Além disso, em certos momentos, também destacaram as 

relações com o lazer, principalmente o futebol192 em que os “paraguaios” costumam ser 

                                                
190 Respectivamente: Lázaro, aposentado, morador do Jardim Porto Alegre de Toledo – PR. A 

entrevista foi realizada em 20 de janeiro de 2009, quando ele possuía 66 anos de idade; Rosa, 
aposentada, moradora da Vila Pioneiro de Toledo – PR. A entrevista foi realizada em 29 de janeiro 
de 2009, quando ela possuía 79 anos de idade; João, aposentado, morador do Jardim Panorama de 
Toledo – PR. A entrevista foi realizada em 08 de fevereiro de 2009, quando ele possuía 72 anos de 
idade; Irineu, aposentado, morador da Vila Pioneiro de Toledo – PR. A entrevista foi realizada em 
29 de janeiro de 2009, quando ele possuía 81 anos de idade. 

191 Entendemos como “alternativo” aquilo que, dentro dos processos hegemônicos, é “emergente”, 
algo novo, mas que não confronta diretamente o sistema dominante e se restringe a apresentar algo 
que seja diferenciado. In: WILLIAMS. op. cit. (1979). pp. 126-129. 

192 Esses aspectos ficaram muito visíveis na narrativa de Lázaro, apresentado anteriormente.  



 

 

331

lembrados como “bons jogadores”. Tal elemento do dia-a-dia indica como a vida daquelas 

pessoas ia muito além da participação nas atividades mais diretas da “colonização” e 

conformava um cotidiano rico em experiências e sentidos atribuídos às próprias vidas. 

Somente na última entrevista que realizamos com João apareceram alguns conflitos com 

a Maripá, especificamente quando nos relatou que, na década de 1980, seu pai – funcionário 

da empresa há décadas – teve que entrar com uma ação na justiça do trabalho. No entanto, 

esse relato veio acompanhado de uma ressalva –  a de que Willy Barth já havia falecido – para 

não entrar em atrito diretamente com os “mitos” que cercavam a Maripá e seu antigo diretor, 

na cidade. 

Nesse aspecto, ficou nítido que os narradores construíram ao longo da vida uma 

identidade de “pioneiros” de Toledo, muito embora não tenham eliminado a de “paraguaios”, 

o que ficou visível no contato que mantivemos com essas pessoas, pois, apesar de reforçarem 

a identidade “paraguaia”, também faziam questão de se afirmar como “pioneiros”. 

Percebemos isso nitidamente, quando Lázaro, logo no primeiro contato, apresentou sua 

carteirinha de sócio da Apito (Associação dos Pioneiros de Toledo), ou mesmo quando Rosa 

mostrou a placa de homenagem recebida por ela durante o cinquentenário de emancipação de 

Toledo.  

A “inclusão” dos “paraguaios” nas políticas públicas voltadas a realimentar as 

memórias do “pioneirismo” coroou um processo de conquista do espaço social na cidade 

empreendido por eles ao longo de décadas. Além disso, ao serem reconhecidos como 

“pioneiros”, esses sujeitos deixaram de ser considerados “estrangeiros” ou elementos externos 

à sociedade local, conquistando, com isso, a cidadania.  

Parece claro que o silêncio acerca das experiências conflituosas desse passado, além de  

fazer parte do processo de sua incorporação às memórias públicas, integrava também a 

reivindicação dos valores positivos projetados sobre o grupo dos “pioneiros”, do qual 

estiveram excluídos por muito tempo. Por outro lado, lembrar os elementos positivos do 

próprio passado, as alegrias e a vivacidade do cotidiano eram maneiras de eles também 

mostrarem como suas vidas foram muito além dos clichês correntes sobre a presença deles no 

município e na região, uma vez que, nesses lugares, geralmente os “paraguaios” são 

lembrados como “vítimas” das obrages, ou mesmo como pessoas “briguentas”, indesejadas, 

cuja “participação” no processo “colonizatório” somente fora “tolerada” pela falta de “mão de 

obra”.  
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V 

 

 Enfim, podemos afirmar que a presença das memórias da “colonização” e do 

“pioneirismo” foi significativa nos diferentes periódicos com que tomamos contato e que 

integravam a atuação política desempenhada por esses meios de comunicação na cidade. Tais 

memórias faziam parte das soluções apresentadas pela imprensa para os problemas locais e 

procuravam dar solidez para os projetos defendidos pelos periódicos, a partir da noção de que 

teriam sido elaborados com base em uma experiência histórica mais longa.  

Nesses movimentos, era instituída a noção de que, em Toledo, vivia-se uma história 

linear e ascendente de prosperidade, cuja continuidade dependia de iniciativas exclusivamente 

locais e, dessa maneira, havia um silêncio sobre os projetos estaduais e federais para a cidade 

e a região. Assim, os diferentes jornais apresentavam seus grupos políticos como os legítimos 

guardiões do que seriam os valiosos ensinamentos do passado do lugar, ou seja, do “legado 

dos pioneiros”, enquanto, em muitos momentos, tratavam seus adversários como “inimigos do 

progresso”, que não fariam jus às “lições da colonização”. Eis o porquê de tais memórias 

serem tão importantes: é através delas que o futuro do lugar é projetado.  

 Percebemos que o principal sentido em realimentar tais recordações reside na noção de 

que as pessoas que moram contemporaneamente na cidade tem a obrigação de continuar o que 

supostamente fora a “obra dos pioneiros” e, por isso, são buscados elementos desse passado 

que estejam sintonizados com os valores e sentidos nutridos no presente – principalmente 

pelos integrantes do “bloco de poder” local – os quais servem à ordem vigente e estão 

voltados à sua manutenção à frente do poder institucionalmente constituído.  

 Além disso, esses periódicos sedimentam a união de classes que forma o “bloco de 

poder” local, como afirmamos anteriormente, utilizando as memórias da “colonização” para 

conferir-lhe identidade, uma vez que essa formação social não se trata de algo homogêneo, 

cujos integrantes possuem uma origem e uma história em comum. Também procuram 

construir os grupos que integram tal “bloco” como os legítimos continuadores do “legado 

pioneiro” e do “espírito de liderança” existente entre os ex-diretores da Maripá e figuras de 

“prestígio” da “colonização”. Historicamente, os diferentes periódicos da cidade tomaram as 

memórias do “pioneirismo”, instituídas ainda na década de 1950, e adaptaram-nas aos tempos 

de transformações vividos no lugar. Assim, tais construções foram usadas geralmente para 

difundir e reafirmar os projetos liberais de sociedade que se calcavam na promoção do 

crescimento econômico, sem questionar a desigualdade social. 
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Entretanto, esses meios de comunicação se deparavam com limites na tarefa de difundir 

versões cristalizadas sobre o passado local, como notamos ao ler o trabalho de Strieder 

quando constata que as colunas “social” e “policial” eram as preferidas dos leitores da Gazeta 

de Toledo193 na segunda metade da década de 2000. Portanto, todos os esforços dos jornais 

locais em conferir destaque aos atos do poder público, em colocar em foco grupos que se 

organizavam em torno das disputas político-eleitorais na cidade e em articular esses temas 

com as memórias do “pioneirismo” não eram motivados pelo seu “sucesso” junto ao grande 

público do jornal.  

Por um lado, sabemos que muitas dessas matérias eram publicadas para cumprir 

compromissos assumidos por certos jornais junto aos órgãos públicos que, algumas vezes, 

resultavam na publicação de seus releases. Devemos, então, atentar para o alerta de Darnton 

de que no jornalismo, muitas vezes, não se escreve para o leitor, mas para os pares do repórter 

ou para aqueles que lhe serviram de fonte de informação.194 Por outro lado, como ficou muito 

evidente nas matérias sobre o cinquentenário de emancipação de Toledo, muitos textos 

publicados pela imprensa local eram direcionados a um público mais específico, ligado ao 

empresariado.  

Entretanto, a posição secundária ocupada por essas notícias no universo do leitor – 

supondo-se que as observações de Strieder valham para outros títulos e para um período 

maior – talvez explicasse a insistência dos temas enfocados a partir dos jornais analisados. 

Colocá-los na capa e em páginas estratégicas que o leitor teria que folhear até chegar às 

colunas de sua preferência, pode ter sido uma estratégia utilizada de indução à leitura.  

Tais fatores poderiam explicar, também, o porquê de se criar uma série de outras 

iniciativas, principalmente a partir de políticas públicas, para difundir tais enredos à 

população da cidade no intuito de ampliar público. Entretanto, não pretendemos afirmar que 

os jornais não tenham desempenhado função alguma na difusão dos enredos do “pioneirismo” 

para o grande público da cidade – até porque nem as páginas policiais passaram incólumes 

nas memórias da “colonização” – uma vez que encontramos matérias sobre homicídios em 

que se estampava, com grande destaque, o status de “pioneiros” das vítimas.195 Afirmamos, 

                                                
193 STRIEDER. op. cit. pp. 36-37.  
194 DARNTON. op. cit. (1990). p. 85. 
195 PIONEIROS ASSASSINADOS a pauladas e facadas. Tribuna D’Oeste. Toledo/PR, ano V, n. 

206, capa, 01 de março de 1980; DUPLO ASSASSINATO enlutou população toledana. Tribuna 
D’Oeste. Toledo/PR, ano V, n. 206, p. 3, 01 de março de 1980. Polícia; LATROCIDAS 
MOSTRAM como mataram pioneiro. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 15, n. 3.637, capa, 5 de 
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então, que os meios de comunicação escritos da cidade não conseguiram “hegemonizar” essas 

versões do passado entre a população local sem o auxílio de outros recursos, sobre os quais 

tratará o próximo capítulo. 

                                                                                                                                                   
julho de 1998; LATROCÍNIO: SEPULTADO o pioneiro Oswaldo Hoffmann. Jornal do Oeste. 
Toledo/PR, ano 15, n. 3.637, p. 4, 5 de julho de 1998. Polícia. 



CAPÍTULO V 

DOS “LUGARES DE MEMÓRIA” ÀS MEMÓRIAS QUE ATRAVESSAM LUGARES  

PRODUÇÃO E RECEPÇÃO DE VERSÕES SOBRE A “COLONIZAÇÃO”  

E O “PIONEIRISMO” NOS ESPAÇOS DA CIDADE 

 

 Neste capítulo, serão enfocados outros elementos, que não a literatura memorialística e 

a imprensa local já trabalhadas nos capítulos anteriores, que contribuíram para tornar as 

memórias da “colonização” de Toledo hegemônicas no espaço público. Aqui serão abordadas 

as iniciativas do poder público municipal na área de educação e cultura, além da construção 

de espaços devotados às memórias públicas do lugar, como praças e parques, objetivando 

tornar essas versões mais próximas da população. Além disso, foi analisado o modo como tais 

iniciativas extrapolaram o âmbito das diferentes administrações municipais e passaram a 

integrar as ações da própria sociedade, como demonstra a edificação de esculturas em 

homenagem a temas e personagens desse passado. E, por fim, serão analisadas as facetas da 

recepção de tais projetos, a partir de três entrevistas orais feitas com dois moradores locais.  

 Inicialmente, pensamos que todas essas iniciativas poderiam ser compreendidas como 

“lugares de memórias”, termo cunhado por Pierre Nora para designar monumentos, objetos e 

celebrações em geral, dedicados à construção e à manutenção de uma determinada memória 

na sociedade. De acordo com o autor: 

 
Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento de que não há mais 
memória espontânea, que é preciso manter aniversários, organizar 
celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque essas 
operações não são naturais. É por isso a defesa, pelas minorias, de uma 
memória refugiada sobre focos privilegiados e enciumadamente guardados 
nada mais faz do que levar à incandescência a verdade de todos os lugares de 
memória. Sem vigilância comemorativa, a história depressa os varreria. São 
bastiões sobre os quais se escora. Mas se o que eles defendem não estivesse 
ameaçado, não se teria, tampouco, a necessidade de construí-los. Se 
vivêssemos verdadeiramente as lembranças que eles envolvem, eles seriam 
inúteis. E se, em compensação, a história não se apoderasse deles para 
deformá-los, transformá-los, sová-los e petrificá-los eles não se tornariam 
lugares de memória. É este vai-e-vem que os constitui: momentos de história 
arrancados do movimento da história, mas que lhe são devolvidos. Não mais 
inteiramente a vida, nem mais inteiramente a morte, como as conchas na 
praia quando o mar se retira da memória viva.1 

 

                                                
1 NORA, Pierre. Entre a memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História. São Paulo, 

n.º 10, pp. 7-28, dez. 1993. p. 13. 
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 Segundo Nora, a fragmentação da vida contemporânea e, principalmente, a “aceleração 

da história”,2 criou a impressão de que o passado se perderia entre as gerações e, por isso, 

seriam necessárias iniciativas que realimentassem as memórias. Dessa maneira, surgem os 

“lugares de memória” que construiriam uma recordação não-espontânea, pois seria 

distanciada da vida cotidiana e daquilo que uma sociedade selecionava para lembrar. Portanto, 

seriam desvinculados dos “quadros sociais da memória”3 de um grupo.  

 Como já afirmamos na “apresentação” deste trabalho, essas reflexões de Nora serviram 

para o embasamento de muitos trabalhos acerca das relações entre história e memória nas 

últimas décadas e, em nossa pesquisa, também foi uma referência importante, pois foram 

encontrados diversos elementos semelhantes aos apontados pelo autor, em especial a prática 

de criar iniciativas – principalmente a partir de políticas governamentais – para a 

“preservação” de determinadas versões do passado.  

 Entretanto, um dos riscos possíveis nesse caminho é o de negligenciar, nessas 

memórias, a transformação, a diversidade ou mesmo as disputas travadas no interior delas – 

elementos muito presentes no caso aqui estudado, como veremos adiante – movimentos dos 

quais esses “lugares” são tributários. Assim, nestes também, são realizados movimentos 

constantes, em busca de homogeneizar as diferentes formas de se conceber o passado e tornar 

e/ou reafirmar algumas versões como hegemônicas. Como vimos nos capítulos anteriores, tais 

recordações foram constituídas sem meio a relações de poder e disputas entre e nos diferentes 

grupos sociais. 

 Assim, entendemos que é melhor compreender a existência de “memórias que 

atravessam lugares”, porque tal noção evoca pluralidade, conflito e movimento, em meio aos 

quais as memórias e esses próprios locais são formados. Compreendemos que os espaços 

onde tais versões do passado se materializam devem ser problematizados, portanto, não 

somente como aqueles onde é fixada uma versão do passado, mas sim como lugares onde há 

memórias em disputa, pois, como tal, eles carregam as marcas das tensões sociais em meio às 

quais as recordações são forjadas e disputam hegemonia no interior da esfera pública.  

 

 

 

 
                                                
2 Idem. p. 7.  
3 Sobre a noção de “quadros sociais da memória”, que serve de referencial a Pierre Nora, ver: 

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Vértice, 1990. 
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I 

 

Dentre os muitos espaços de Toledo que ajudaram na construção de memórias públicas 

para a cidade, um dos mais importantes é o museu histórico, órgão mantido pela prefeitura 

municipal através da Secretaria Municipal de Cultura, cuja criação data da década de 1970, 

quando foi aprovada a Lei n. 834/76,4 de 23 de agosto de 1976. Nesse período ainda era 

designado “Museu Histórico de Toledo”, mas, nesse mesmo ano, através da Lei n. 844/76, de 

29 de setembro,5 passou a se chamar “Museu Histórico ‘Willy Barth’ de Toledo”,6 em 

homenagem ao falecido diretor da Maripá. Sua criação coincidiu com o último ano da gestão 

de Wilson Carlos Kuhn, na qual a área de cultura adquiriu certa projeção e a expressão 

“capital da cultura” foi um dos slogans da cidade.7 Naquele ano, também eram comemoradas 

três décadas da fundação do povoado que daria origem à cidade de Toledo8 e possivelmente a 

criação do museu tenha tido relação com a data. 

Todavia, como destaca Reginaldo Aparecido dos Santos, a entidade não chegou a ser 

instalada efetivamente naquele momento e suas atividades somente seriam iniciadas em 

1984,9 durante a gestão de Corazza Neto. Também de acordo com o autor, antes desse ano, foi 

criado, por iniciativa pessoal de Ondy Hélio Niederauer, o “Museu da Imagem e Som”, cujo 

acervo reunia fotografias e materiais audiovisuais relacionados à cidade de Toledo, 

principalmente acerca do período da “colonização”, os quais foram posteriormente doados ao 

museu histórico.10  

Ainda de acordo com Santos, antes de o museu histórico entrar em atividade e ser aberto 

ao público, foi realizada, junto aos moradores locais, uma campanha de doações de materiais 

para constituir e ampliar o acervo. Para tanto, em 1983, foi instituída uma comissão informal, 

designada “Amigos do Museu”, cujos integrantes teriam ligação com o poder público e, como 
                                                
4 TOLEDO. Lei n. 834/76. Cria o Museu Histórico de Toledo, e dá outras providências. Datiloscrito, 

Toledo, 23 de agosto de 1976. 
5 TOLEDO. Lei n. 844/76. Dá nome ao Museu Histórico de Toledo. Datiloscrito, Toledo, 29 de 

setenbro de 1976. 
6 Idem. 
7 SILVA, Oscar. Toledo capital de quê? In: Toledo existe: resposta a Câmara Cascudo. Cascavel/PR: 

Assoeste, 1991. pp. 307-308.  
8 SANTOS, Reginaldo Aparecido dos. Narrativas urbanas: cidade, fotografia e memória, Toledo-PR 

(1950-1980). Marechal Cândido Rondon/PR: Unioeste, 2010. (Dissertação de Mestrado em História, 
Poder e Práticas Sociais). p. 102. 

9 Idem. p. 104. 
10 Ibidem. 
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constatamos, diversos deles possuíram também alguma relação com a Maripá e/ou com a 

“colonização”. Entre outras pessoas, encontravam-se Ondy Hélio Niederauer, Orlando dos 

Santos e Arthur Mazzafero, funcionários desta empresa; Wilson Carlos Kuhn, advogado da 

Maripá e da Pinho e Terras; e Enio Perin, ligado àquela gestão municipal e filho de uma das 

famílias consideradas “pioneiras” de Toledo. Também participaram dessa equipe Edílio 

Ferreira que, como já vimos, teve destacada atuação na área de cultura da cidade e Maria 

Bernadete Paim Barth Calleva11 – mais conhecida como “Beth Barth” –, filha de Willy Barth 

e responsável pelos trabalhos da comissão. Esta equipe estabelecia os critérios para compor o 

acervo e traçava as estratégias para mobilizar a população, principalmente os considerados 

“pioneiros”, para efetuar doações de materiais.12  

Como bem frisa Santos, entre as atividades daquela comissão encontrava-se a realização 

de entrevistas orais e a aplicação de questionários, com ênfase em temas referentes às décadas 

de 1940 a 1960. Muito do material obtido seria organizado posteriormente pelos funcionários 

do museu, a fim de disponibilizá-los ao público ou mesmo de realizar exposições.13 Todavia, 

de acordo com o autor, as atividades do órgão somente viriam a ser dinamizadas em 1987, 

quando este foi tratado como “projeto” em alguns decretos municipais e foi criada, então, uma 

gerência.14 Dois anos antes, em 1985, o museu havia recebido um espaço no “Centro Cultural 

de Toledo” – posteriormente nomeado “Centro Cultural Oscar Silva”, em homenagem ao 

memorialista – onde também passou a funcionar a biblioteca municipal.15 Com esse 

panorama, percebemos como a constituição do museu foi gradual e efetuada através de 

iniciativas que firmaram o lugar da instituição na cidade e consolidaram a importância dela ali 

ao longo de toda a gestão “Toledo: Comunidade no Poder”. 

 Ana Claudia Fonseca Brefe, em O museu paulista: Affonso de Taunay e a memória 

nacional,16 frisa como um museu histórico é planejado para contar uma história, cuja 

perspectiva ou sentidos que se quer evocar são responsáveis pela escolha dos objetos a serem 

expostos, bem como pela disposição deles em diferentes ambientes. Assim, procura-se levar o 

                                                
11 Idem. p. 108. 
12 Idem. pp. 104-105. 
13 Idem. pp. 105-106. 
14 Idem. p. 107. 
15 Idem. p. 110. 
16 BREFE, Ana Claudia Fonseca. O museu paulista: Affonso de Taunay e a memória nacional, 1917-

1945. São Paulo: Editora Unesp; Museu Paulista, 2005. 
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visitante a efetuar certa leitura do processo histórico, a partir dos elementos presentes na 

entidade.17 

 Tal aspecto também pode ser observado no Museu Histórico “Willy Barth” de Toledo, 

pois, como indicam seu nome e a própria comissão inicial que compôs seu acervo, um dos 

propósitos para a concepção do local manter “vivas” certas memórias do “pioneirismo” de 

Toledo, em especial as versões propagadas pelo grupo ligado à Maripá e a Barth. Tais 

aspectos também estavam presentes na própria composição dos ambientes do museu e na 

disposição dos objetos para a visualização. Sobre isso, foi interessante observar a leitura 

efetuada por Santos dos objetos ali expostos: 

 
Uma determinada percepção da história local é dada ao visitante/leitor dos 
objetos já a partir de sua entrada no espaço do museu histórico Willy Barth, 
onde se sê [sic] o título do museu esculpido em tronco de madeira. Este tipo 
de material é associado à história dos “primeiros tempos” do município, ao 
desmatamento e ao início do processo “colonizador”. 
Há também a exposição de algumas fotografias nas paredes, salas específicas 
– como a sala Willy Barth (com fotografias, documentos e objetos pessoais)-
, a reprodução de uma sala de aula com carteiras e materiais do período 
destacado, marcenaria, carroça, cama, berço, cristaleira, confessionário, entre 
outros, que tentam estabelecer uma “imagem” do real.18  
  

Como destaca Santos, o museu auxilia na construção de memórias da “colonização”, 

pois, logo na entrada, há uma escultura em um tronco de madeira com o título do órgão, 

associando o espaço àquelas versões que narram a conquista da mata e a formação da cidade 

de forma triunfante. Na sequência, o autor aponta como o museu procura reproduzir 

ambientes relacionados com o período da “colonização” e recompor um determinado aspecto 

daquele momento histórico em cada um deles. Além disso, havia também aqueles que 

representavam o espaço doméstico/residencial ou a vida rural, colocando em foco, como parte 

dos “tempos da colonização”, não somente as ações das empresas “colonizadoras”, mas 

também o dia-a-dia daquele período.  

O acervo do museu também possui outros objetos não ligados diretamente às memórias 

do empreendimento “colonizatório”, como fotografias da cidade que procuram estabelecer 

uma trajetória cronológica do local. Há objetos diversificados, como um projetor de cinema, 

brinquedos, máquinas de datilografia, entre outros, muitos dos quais são apresentados ao 

                                                
17 Um dos momentos em que a autora observa esse tipo de ação no Museu Paulista, foi durante a 

preparação dos ambientes para o centenário da independência, em 1922, quando essa entidade 
estava sob a gestão de Taunay. In: Idem. pp. 87-163. 

18 SANTOS. op. cit. p. 101. 
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público somente em exposições e possuem como objetivo atrair a atenção, principalmente das 

crianças. 

Todavia, a Maripá encontra-se de tal modo “viva” no museu que, em diversos 

momentos, ele assume os marcos de memória construídos pelos sujeitos ligados ao grupo que 

mudou para a cidade com a segunda gestão da empresa. Notamos isso principalmente na sala 

de exposição permanente, dedicada a Willy Barth, onde as memórias sobre ele são 

realimentadas através de fotografias, roupas e outros objetos que presentificam sua figura. Tal 

movimento colaborou com sua mitificação, pois o expunha como o grande personagem da 

formação de Toledo. A exposição, por sua vez, ao mostrar objetos que compunham o 

cotidiano dele, buscava ressaltar sua dimensão humana e, com isso, facilitar a identificação do 

público com Barth, o “exemplo” de cidadão que deveria ser seguido.  

Como pudemos observar durante os quase seis meses em que efetuamos parte da pesquisa 

documental no museu, o público visitante era composto por estudantes de variadas idades, 

embora grande parte fosse de alunos do nível fundamental, principalmente aqueles que 

cursavam até o quinto ano, pois a história local é parte integrante do currículo. Para essas 

turmas existia uma dinâmica de visitação iniciada em uma sala de recepção e seguida pela 

passagem por cada um dos ambientes, segundo um roteiro criado pela equipe do museu para 

prender a atenção do público. Em uma dessas visitas, com crianças do pré-escolar, 

percebemos que o encerramento foi em um ambiente que reproduzia elementos rurais, como 

uma carroça e uma pele de onça, que causaram espanto e admiração nos pequenos visitantes. 

Portanto, existia todo um conjunto de elementos articulados em torno da construção de 

memórias sobre o período “colonizatório” que, além de associá-lo à Toledo rural de antes da 

“modernização” em muitos momentos, também eram mobilizados pelo museu para instigar 

uma determinada leitura do espaço no público.  

Nessa entidade, verificamos algo semelhante ao apontado por Ulpiano T. Bezerra de 

Meneses sobre os “museus de cidade”, quando ele afirma que esse tipo de instituição, ao 

procurar se tornar um ambiente atrativo ao público, geralmente deixa em um plano secundário 

o caráter conflitivo e tenso que permeia o processo histórico de formação de uma urbe e 

privilegia um “...passado mítico e nostálgico...”,19 além de geralmente tratar a cidade como 

“pronta” e “acabada”.20 Em Toledo, notamos também uma tentativa de tornar o museu um 

                                                
19 MENESES, Ulpiano T. Bezerra. O museu na cidade x a cidade no museu: para uma abordagem 

histórica dos museus de cidade. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 5, n.º 8/9, pp. 197-
205, set. 1984/abr. 1985. p. 198. 

20 Ibidem. 
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ambiente que busca despertar o prazer em seu público e, dessa maneira, acaba-se por criar 

uma mensagem calcada em um passado isento de conflitos, no qual a cidade já teria sido 

construída – durante a “colonização” principalmente –, de maneira que caberia à sociedade 

contemporânea apenas prosseguir com os “nobres valores” outrora elaborados.  

Todavia, como já destacamos anteriormente, o museu local, além de manter objetos 

para exposição e visitação pública, também funciona como centro de referência e apoio aos 

projetos culturais e à pesquisa histórica, porque há, junto a entidade, um centro de 

documentação, em cujo acervo se encontram os jornais e as revistas pesquisados nesta tese, 

além de documentos de época (e/ou suas reproduções), como cartas, decretos, títulos de terras, 

relatórios e planos de “colonização” das empresas Maripá e Pinho e Terras, pois como aponta 

Santos, o museu histórico também desempenha funções de “arquivo público” em Toledo.21 

Todavia, Ulpiano T. B. de Meneses lembra que esse tipo de material pode fazer parte dos 

acervos de museus,22 sem serem descaracterizados por isso. 

De qualquer forma, esse acervo documental possui uma dupla função, pois serve tanto 

como “arquivo público” quanto como “centro de documentação”.23 Esta última caracterização 

se deve ao seu aspecto temático ligado à “colonização”, foco principal dessa entidade e, por 

isso, a preservação de documentos ocorre porque eles colaboram de alguma forma com a 

manutenção dos enredos de “pioneirismo” de Toledo, como é o caso da documentação 

produzida pelas “colonizadoras”. Quanto à dimensão de arquivo público, notamos que se 

refere principalmente aos jornais e revistas mais recentes que o museu torna acessíveis para 

consulta geral. Segundo funcionários, o arquivo é consultado por pesquisadores ou pela 

população em geral em busca de alguma informação publicada em jornais não mais 

disponíveis em bancas ou na biblioteca municipal.  

Sobre a formação do acervo, convém lembrar que tais materiais já haviam passado por 

um critério de seleção prévio das pessoas que os doaram ao museu, bem como das equipes 

                                                
21 SANTOS. op. cit. p. 106. 
22 MENESES. op. cit. p. 201 
23 Uma das diferenças é que os “centros de documentação” são temáticos, nesse caso, referimo-nos ao 

acervo da “colonização”. As características de “arquivo público” se referem aos jornais e revistas 
preservados na íntegra, independentemente dos temas. Todavia, ressaltamos que outros documentos 
(gerados nas atividades de rotina da prefeitura municipal) não são guardados no museu, pois 
recentemente foi criado na cidade um arquivo público de fato para gerir essa documentação. Sobre 
os conceitos de “centro de documentação” e “arquivo público” ver: BELLOTTO, Heloisa Liberalli. 
Arquivística: objetos, princípios e rumos. São Paulo: Associação de Arquivistas de São Paulo, 
2002; TESSITORE, Viviane. Como implantar centros de documentação: manual. São Paulo: 
Associação de Arquivistas de São Paulo (ARQ-SP), 2001. 
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que atuaram na coleta de materiais e documentos para a entidade. Alguns desses critérios não 

eram muito fixos, pois segundo apontou a equipe atual da entidade, em certos casos, a 

formação do acervo de periódicos depende do veículo de comunicação fornecer exemplares 

de cortesia para o órgão.  

Como apontou Santos, a formação do Museu histórico “Willy Barth” de Toledo se deu 

de forma bastante empírica, sem uma preocupação maior com as questões técnicas e com os 

métodos da museologia,24 que só mais recentemente preocupou a administração municipal. 

Algo semelhante se deu com a constituição do acervo documental, formado sem grandes 

atenções às normas da arquivística, embora tenham existido sérias preocupações em criar 

condições para que os documentos fossem preservados e organizados para a consulta.   

É importante pensarmos ainda que esses materiais que compõem o acervo do museu não 

instituíram memórias apenas no momento de sua produção, mas continuam a fazê-lo ao 

compor um conjunto documental que, enquanto “memória”, é fonte histórica formadora de 

olhares sobre o passado e, por isso, assume uma posição de destaque ao servir de base para as 

pesquisas históricas e memorialísticas.  

De acordo com Santos, essa função de suporte à pesquisa foi muito explorada ao longo 

da existência do museu, uma vez que a entidade serviu como suporte a projetos ligados ao 

trabalho com memórias, como o “Projeto História” que, como vimos, originou diversas obras 

e utilizou o acervo como fonte.25 Niederauer também utilizou entrevistas realizadas pelo 

museu na redação de seu livro,26 além de diversos outros pesquisadores – principalmente 

acadêmicos – que vão a esse espaço em busca de informações. Além disso, notamos que, na 

década de 1990, o museu serviu como espaço aglutinador de pessoas interessadas em 

pesquisar o passado local, cujas atividades fizeram emergir questionamentos sobre quem seria 

“fundador” de Toledo, como foi visto no terceiro capítulo. Assim, percebemos que a entidade 

também chegou a desempenhar a função de promover debates e a própria investigação do 

passado local, atividades também comuns a esse tipo de instituição.27 

Santos afirmou também que o museu atuou ainda nas celebrações públicas acerca do 

passado de Toledo, principalmente o “Dia do Pioneiro”, celebrado em 27 de março e 

                                                
24 SANTOS. op. cit. p. 107. 
25 Idem. p. 106. 
26 NIEDERAUER, Ondy Hélio. Toledo no Paraná: a história de um latifúndio improdutivo, sua 

reforma agrária, sua colonização, seu progresso. 2. ed. Toledo: Tolegraf, 2004. p. 75. 
27 A esse respeito ver: BREFE. op. cit. pp. 21-23; MENESES. op. cit. p. 200.  
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considerado a data de “fundação” do povoado que deu origem à cidade.28 Nesse dia, a equipe 

responsável pela entidade reúne em um almoço os moradores, considerados “pioneiros” do 

local, que chegaram ao lugar antes da instalação do município, ocorrida em 1952. Nessa 

ocasião, também são produzidas e gravadas narrativas orais que vão para o acervo do museu. 

Conforme alerta o autor, esse evento seleciona apenas algumas pessoas que participaram do 

processo de formação da cidade – os considerados “pioneiros” – e procura reforçar as 

memórias da “colonização”, de maneira a articular presente e passado no fortalecimento da 

noção de “progresso”.29  

Como notamos, essa é mais uma celebração voltada àquelas memórias cristalizadas na 

esfera pública e, ao voltar-se para o próprio grupo de pessoas identificadas com o 

“pioneirismo” e à narração de suas memórias, é possível que se criasse uma experiência que 

padronizasse tais versões do passado, estabelecendo temas de maior importância e formas 

“melhores” de narrar. Poderia, assim, valorizar formas de rememorar baseadas nos “causos”, 

ou nas narrativas que têm por objetivo causar risos e trazer passagens felizes sobre aqueles 

momentos, o que é uma atitude muito comum entre os “pioneiros”. O próprio momento 

festivo em que tais narrativas são produzidas pode contribuir para a produção de relatos que 

deslocam as tensões e primam por passagens harmoniosas e alegres, silenciando-se sobre a 

dimensão conflitiva do passado local.  

Através de diversas referências dispersas ao longo da pesquisa – principalmente nas 

narrativas orais produzidas com pessoas que se identificavam como “pioneiras” da cidade e 

que frequentavam tais atividades –, percebemos que essa ambiência, da qual faziam parte os 

discursos de memorialistas30 e outras iniciativas que coadunavam com as versões 

hegemônicas do passado local – algumas delas partindo da própria administração municipal31 

                                                
28 Em 1988, uma lei municipal estabeleceu que essas comemorações fossem efetuadas no mês de 

dezembro de cada ano, mas, em 1997, a data das celebrações foi alterada e fixou-se a atual. In: 
TOLEDO. Lei n. 1.476/88. Institui o dia do pioneiro e dá outras providências. Datiloscrito, Toledo, 
23 de dezembro de 1988; TOLEDO. Lei n. 1.804, de 19 de setembro de 1997. Dispõe sobre a 
comemoração do dia do pioneiro. Datiloscrito, Toledo, 19 de setembro de 1997; SANTOS. op. cit. 
p. 110. (nota de rodapé).  

29 Ibidem.  
30 No livro de Ondy Hélio Niederauer, consta a reprodução de uma “crônica” escrita por ele e lida na 

“Festa anual do pioneiro” de 1987. Além de revelar a interface entre este evento e o trabalho 
desenvolvido pelo memorialista, tal referência aponta para como, mesmo antes dos decretos 
municipais que estabeleceram o “dia do pioneiro”, tal festividade, alusiva a estes sujeitos históricos, 
já se realizavam na cidade. In: NIEDERAUER. op. cit. (2004). pp. 391-402. 

31 Este foi o caso de placa comemorativa ao cinquentenário de emancipação, distribuída aos 
“pioneiros” durante o “XV Encontro de pioneiros de Toledo”, realizado em 23 de março de 2002. 
In: PLACA de metal prateado, com letras e entalhes dourados, disposta em estojo de madeira 
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–, tinha o potencial de reforçar os sentidos das memórias cristalizadas no local entre as 

pessoas que participam do evento. Possivelmente, tais elementos permeiam a produção de 

narrativas orais que, no entanto, são preservadas e, em certos casos, tomadas como 

“testemunhos vivos” do processo “colonizatório” sem grandes problematizações.  

Observamos então, uma prática que pode se assemelhar à constatada por Alistair 

Thomson em sua pesquisa com veteranos da Primeira Guerra Mundial na Austrália que, ao 

participarem de associações de ex-combatentes, acabavam padronizando uma forma de narrar 

suas experiências. Dessa maneira, o “Dia do Pioneiro” poderia ser uma oportunidade de 

reelaboração de lembranças pessoais,32 cujo resultado seria a proximidade delas com certos 

clichês que povoam as memórias públicas da cidade, embora seja presumível que um 

movimento inverso também ocorresse, mesmo que em menor proporção. De qualquer forma, 

tal evento ajuda a tornar hegemônicas as versões triunfantes do passado da “colonização” 

entre as próprias pessoas consideradas “pioneiras”, em detrimento de outras possibilidades de 

interpretação. 

Dessa maneira, o Museu Histórico “Willy Barth” de Toledo é mais uma forma de 

construir e disputar a hegemonia na cidade e em suas memórias, pois, através da exposição 

dos objetos museológicos, busca-se reforçar que a única forma possível de narrar o passado 

local seria através da “colonização”, tomada como grande marco histórico, no qual Willy 

Barth é o “herói” que tornara a cidade um lugar de “progresso”, muito embora o cotidiano 

daquele período também tenha sido valorizado. Através do museu, todo o público da cidade 

interessado pelo passado local tem acesso a um recurso permanente de educação para as 

memórias cristalizadas de Toledo.  

Por outro lado, ao manter os mais diversos materiais impressos preservados em um 

fundo documental, a ideia é inscrever esses materiais em uma nova ordem de tempo, 

retirando-os do imediatismo da imprensa, da oralidade e até mesmo de certos documentos 

empresariais – que geralmente respeitam apenas o tempo legal de sua preservação – e, com 

isso, relegá-los à eternidade. Além disso, ao servir de centro de documentação, de maneira a 

manter grande acervo útil à sustentação das memórias públicas locais, como substrato para 
                                                                                                                                                   

revestido de tecido azul: homenagem aos “pioneiros” pela passagem dos cinquenta anos de 
instalação do município. [Toledo: Prefeitura Municipal, 2002]. 1 placa. 

32 Alistair Thomson discute os processos através dos quais veteranos australianos da Primeira Guerra 
Mundial reelaboravam suas recordações pessoais, a partir de memórias difundidas em associações 
de ex-combatentes, de eventos públicos e dos próprios meios de comunicação. In: THOMSON, 
Alistair. Quando a memória é um campo de batalha: envolvimentos pessoais e políticos com o 
passado do exército nacional. Projeto História. São Paulo, PUC/SP, nº. 16, pp. 277-296, fevereiro 
de 1998. pp. 282-283. 
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memorialistas e pesquisadores acadêmicos, o museu cria bases para que as versões 

cristalizadas do passado local sejam perpetuadas, através da atualização permanente dessas 

recordações, fornecendo meios para que novas pesquisas surjam e recoloquem o tema em 

pauta, em uma sociedade cuja população, em sua maioria, não possui mais uma relação tão 

próxima com a “colonização”. 

 

 

II 

 

 Esse trabalho educativo não foi desenvolvido apenas pelo museu histórico, mas 

também através do ensino de história local ministrado na rede municipal de educação, nas 

séries iniciais do nível fundamental. Entendemos que essa é uma das iniciativas mais 

importantes para hegemonizar as memórias da “colonização” entre a população de Toledo, 

pois, como aponta Marlene Rosa Cainelli,33 o ensino de história é importante nesse nível 

educacional, porque é o momento em que os alunos formam conceitos acerca do tempo, do 

espaço e dos sujeitos, além de aprenderem a compor narrativas. Todavia, ela destaca que a 

disciplina acaba se tornando secundária em tais séries e, em decorrência disso, há um 

subaproveitamento desse momento da vida escolar do aluno. Mais do que isso, nessas aulas é 

comum tratar o processo histórico a partir da noção de “progresso” linear, em que o passado é 

sempre uma versão imperfeita do presente,34 por isso a autora aponta que geralmente o 

potencial do ensino de história é direcionado para uma perspectiva evolutiva, em que o 

presente é percebido como resultado de um processo de contínua melhora.35 

 Possivelmente por conta do potencial que esse nível de ensino oferece para a 

cristalização de conceitos em história, organizá-lo e dirigi-lo esteve entre as principais 

preocupações do poder público de Toledo. Ao longo desta pesquisa, foram constatadas 

diversas iniciativas e projetos que procuraram utilizar o ensino de história local ministrado na 

                                                
33 CAINELLI, Marlene Rosa. A construção do pensamento histórico em aulas de história no ensino 

fundamental. Tempos históricos. Cascavel/PR, Unioeste, vol. 12, pp. 97-109, 1. Semestre de 2008. 
34 Idem. pp. 107-108. 
35 Idem. p. 105. 
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rede do município36 na difusão das memórias públicas, como demonstra a publicação de 

cartilhas pelo “Projeto História”, na década de 1980.37 

 De acordo com Reginaldo Aparecido dos Santos, mais recentemente, a partir de 1999, a 

Secretaria Municipal de Educação de Toledo colocou em prática o programa “Conhecendo 

Toledo”, que articula outras secretarias municipais, empresas e entidades do município.38 

Voltado para alunos da terceira série (atual quarto ano) do ensino fundamental do município, 

o projeto consiste na realização de visitas cujo roteiro inclui diversos pontos considerados 

relevantes para “a história” do município. O trajeto é feito em ônibus específico do projeto, 

caracterizado com as cores da bandeira municipal, e o ponto final é o museu histórico, onde é 

efetuada uma visitação. Antes de sair a campo, os professores recebem treinamento das 

coordenações das áreas de História, Geografia e Ciências, da Secretaria Municipal de 

Educação.39 O projeto também tem preocupação com questões ambientais, pois o percurso 

inclui uma visita ao aterro sanitário,40 considerado um dos símbolos das preocupações 

ambientais do município, como vimos no capítulo anterior.  Percebemos, então, através da 

infraestrutura disponibilizada para o projeto e do número de órgãos nele envolvidos, a 

importância conferida à iniciativa. A própria dinâmica do projeto, com visitas a diferentes 

locais, constitui elemento significativo para a compreensão do seu potencial de trabalho com 

memórias públicas do município com os alunos. 

Como parte desse projeto, a Prefeitura Municipal, sob a gestão de Derli Donin (PPB), 

editou um novo livro didático – que posteriormente se tornaria uma coleção41 – voltado para a 

                                                
36 Vale frisar que a rede municipal de ensino em Toledo atende crianças até o quinto ano do nível 

fundamental, depois elas vão para escolas da rede estadual de educação.  
37 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO. Cartilha de Toledo. Toledo: Prefeitura do 

Município de Toledo, 1985; PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO. Toledo e seus 
distritos (Repensando os distritos de Toledo). Toledo: Prefeitura do Município de Toledo, 1986. 

38 SANTOS. op. cit. pp. 115-116. (Inclui notas de rodapé). 
39 Ibidem.  
40 POLÍCIA FLAGRA e prende invasores em aterro. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 24, n. 6.355, p. 

5, 9 de agosto de 2007. Segurança. 
41 A esse respeito ver: LUQUETA, Noeli Mekelburg e LANGEMANN, Tânia Maria Iakivacz. 

Conhecendo Toledo: Geografia e História. Toledo: Prefeitura Municipal de Toledo, 1999; 
LUQUETA, Noeli Mekelburg e LANGEMANN, Tânia Maria Iakivacz. Conhecendo Toledo: 
Geografia e História. Toledo: Prefeitura Municipal de Toledo, 2004; CIMAROSTTI, Ana Ria; 
LINHARES, Kleiton; KUREK, Marta Leonel. Conhecendo Toledo: Ciências da natureza, 
Geografia e História: 4. Ano. Toledo: Prefeitura Municipal, s/d. [Consta carimbo da biblioteca 
datado de 14/06/2011 e apresenta texto assinado por José Carlos Schiavinatto, prefeito municipal 
sucessor de Derli Donin. In: SCHIAVINATTO, José Carlos. “Estudantes de Toledo”. In: Idem. p. 
1].  
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terceira série que, entre diversos assuntos, também tratava de história local e regional. 

Intitulada Conhecendo Toledo: Geografia e História,42 a obra, publicada e distribuída 

diretamente pela municipalidade e, por isso, sem movimento comercial, foi assinada por Noeli 

Mekelburg Luqueta e Tânia Maria Iakivacz Langemann – ambas professoras da rede 

municipal de Toledo –, sendo responsáveis respectivamente pela coordenação das áreas de 

história e de Geografia.  

 No prefácio à obra, Ermínia Machiavelli, então secretária municipal de educação,  

destaca as motivações que levaram à publicação, frisando especificamente: “A necessidade de 

realimentar o livro ‘Conhecendo Toledo’, roteiro principal para aqueles que cursam a 3ª 

série, determina uma atualização. É Toledo hoje: diferente, mais dinâmica, mais moderna, 

mais pujante, mais cidade...”.43 A obra busca então atualizar as outras cartilhas publicadas 

anteriormente e já obsoletas.44 Em parte, tal percepção decorre da visão da secretária 

municipal que, imbuída do ideal de modernidade que cercava a cidade, compreendia o 

crescimento do núcleo urbano e a urbanização como símbolos de evolução e de “progresso” 

do lugar, para o que os livros anteriores não serviam mais. Nesse sentido, a publicação seria 

mais um atestado dos “avanços” de Toledo que acabava circundada por memórias positivas e 

celebrativas, construídas em torno de seu passado.  

Ermínia Machiavelli também entendia o livro como um importante instrumento para 

professores e alunos, fundamental para a formação destes futuros cidadãos.45 Assim, 

percebemos uma articulação entre os ideais de uma educação voltada para a cidadania e 

outros calcados nas memórias puramente positivas assentadas no ideal de “progresso”. Dessa 

maneira, o texto celebra a Toledo urbana, moderna e próspera, que deveria ser propagada 

como recurso formativo dos futuros cidadãos do município. 

Na “Apresentação” da obra, as autoras Noeli Luquetta e Tânia Langemann, por sua 

vez, também indicam que o livro tinha como objetivo fornecer elementos para o trabalho em 

sala de aula e apontaram também que a publicação foi motivada pela necessidade de adequar 

os conteúdos de história e geografia aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) e ao 

                                                
42 LUQUETA e LANGEMANN. op. cit. (2004). 
43 MACHIAVELLI, Ermínia. “Professores e alunos”. In: Idem. p. 7. 
44 Escolhemos para análise a segunda edição da primeira cartilha Conhecendo Toledo, pois se trata do 

material mais atualizado daquele livro que assinalou a retomada da produção de obras didáticas pela 
prefeitura municipal.  

45 Ibidem. 
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Currículo Básico para a Escola Pública do Estado do Paraná,46 sinalizando para as questões de 

ordem legal envolvidas em tal iniciativa. 

Porém, parece haver outros motivos para a publicação desse livro, entre eles a 

necessidade de trabalhar dados mais atualizados sobre o município – como é comum nesse 

tipo de publicação –, pois os outros livros didáticos voltados ao ensino fundamental em 

Toledo, anteriores à primeira edição de Conhecendo Toledo, foram publicados na década de 

1980.47 Também podemos inferir que a então administração municipal, composta por um 

grupo político diferente daquele que publicou as cartilhas anteriores, tivesse interesse em 

elaborar novos materiais para auxiliar na construção de memórias públicas afinadas com seus 

ideais. 

Nesse aspecto, o livro didático é um meio poderoso para a instituição de memórias, 

porque é cercado por uma “aura” de “verdade” e geralmente considerado a última palavra nos 

assuntos nele abordados. Selva Guimarães Fonseca, ao analisar a produção de livros didáticos 

e paradidáticos de História, aponta que os primeiros são o principal instrumento de ensino, de 

maneira a figurarem como o artefato cultural mais presente entre os cidadãos brasileiros que 

frequentaram a escola. Na condição de grande difusor de conhecimentos, adquire centralidade 

como fonte de saberes sistematizados48 entre as pessoas. Portanto, trata-se de um poderoso 

meio para a formação de concepções e opiniões, além de dispor de um lugar específico para a 

sua difusão: a escola. 

Araci Rodrigues Coelho, por sua vez, estudou as noções de “tempo” em livros 

didáticos de História, abordados por ela a partir da “história do livro” e das disciplinas 

escolares. Segundo afirmava, esse material é de fundamental importância na educação, pois: 

“...segmenta, articula, estabelece corte e progressões nos conteúdos; cria situações de 

aprendizagem e de avaliação; constrói ou seleciona recursos informativos e atividades práticas 

de ensino-aprendizagem”.49 Portanto, sua interação com o cotidiano escolar é dinâmica e 

arraigada nas práticas docentes, uma vez que também serve como orientador do trabalho 

                                                
46 LUQUETA, Noeli Mekelburg e LANGEMANN, Tânia Maria Iakivacz. Apresentação. In: Idem. p. 

9. 
47 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO. op. cit. (1985); PREFEITURA DO MUNICÍPIO 

DE TOLEDO. op. cit. (1986). 
48 FONSECA, Selva Guimarães. Didática e prática de ensino de História. São Paulo: Papirus, 2003. 

p. 49. 
49 COELHO, Araci Rodrigues. Escolarização: uma perspectiva de análise dos livros didáticos da 

história. In: ARIAS NETO, José Miguel. Dez anos de pesquisas em ensino de história. 
Londrina/PR: AtritoArt, 2005. p. 241. 
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realizado em sala de aula. Nesse aspecto, destacamos que, não raro, também se torna o 

instrumento de informação e de preparo de aulas, sendo, muitas vezes, o único material 

consultado nesta atividade. 

 Outra questão enfocada por autores como Selva Guimarães Fonseca é a indústria 

editorial que, junto com as políticas oficiais do Estado de incentivo à produção de materiais 

desse tipo, poderia explicar o motivo do seu sucesso no Brasil.50 Em seus estudos sobre os 

livros didáticos após o fim da ditadura militar no Brasil, Kazumi Munakata efetuou uma 

análise semelhante, ao apresentar a influência da indústria editorial brasileira na redefinição 

dos conteúdos de História.51 Entretanto, essas questões não são pertinentes para se pensar o 

material que analisamos, uma vez que não se trata de um livro comercial, disponível nas 

livrarias, mas de uma obra produzida e distribuída nas escolas diretamente pelo poder público 

municipal. 

 No caso de Conhecendo Toledo, sua capacidade de difusão de conhecimentos é muito 

ampla, pois atingia todas as crianças da terceira série do ensino fundamental. Todavia, é 

possível que esse material circulasse em um âmbito ainda maior, pois chegava até as famílias 

dos discentes e também dos professores da rede municipal. Também constatamos que é um 

material bastante consultado em período de concurso público para a prefeitura municipal, 

possivelmente por apresentar formato e conceito já conhecidos do público em geral. 

Entendemos que tal sucesso advenha também do fato de ser um instrumento de consulta 

rápido e fácil, cuja linguagem sintética o torna atrativo para as pessoas em geral. 

 A referida obra é rica em ilustrações e atividades que apresenta uma proposta muito 

interessante de incentivo à realização de pesquisas e produção de conhecimento por meio de 

exercícios, ao invés de induzir o professor a ministrar aulas expositivas, por isso seus textos 

são bastante sintéticos e mesclados com propostas de atividades e imagens. Sua concepção, 

em alguns aspectos, foi inspirada na linha teórica psicopedagógica construtivista, pois os 

conteúdos são iniciados a partir da realidade mais imediata do aluno e primam por atividades 

cuja execução carece do envolvimento direto dele.52  

                                                
50 FONSECA. op. cit. p. 49. 
51 MUNAKATA, Kazumi. Histórias que os livros didáticos contam, depois que acabou a ditadura no 

Brasil. In: FREITAS, Marcos Cezar. Historiografia brasileira em perspectiva. São Paulo: 
Contexto, 2007. p. 296. 

52 Sobre o construtivismo e o ensino de História em nível fundamental ver: BITTENCOURT, Circe 
Maria Fernandes. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2004. pp. 133-
221. 
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 Estruturalmente, o livro é dividido em cinco unidades, das quais duas são destinadas a 

temas regionais apresentados, de maneira integrada, a partir da ótica da história e da 

geografia. Ao analisá-lo, notamos que o conteúdo, muitas vezes, instiga o aluno a refletir, 

porém, a composição da obra em geral e os textos reproduzidos acabam por trazer muitas das 

memórias hegemônicas sobre a cidade e a região. Assim, pudemos constatar que o livro 

reuniu e sistematizou muito daquilo que se encontrava disperso em outras obras, como 

Toledo e sua história; Obrageros, mensus e colonos, de Ruy Christowam Wachowicz; o 

livro didático Repensando o oeste do Paraná,53 ou mesmo em artigos que circulavam na 

imprensa local e regional. 

Percebemos, nesse manual diversas memórias cristalizadas, principalmente quando 

Conhecendo Toledo trata daquilo que seria a conquista da região pela sociedade nacional. A 

obra trabalha com a ideia de “abandono” do lugar pelo Estado brasileiro e de exploração 

estrangeira na primeira metade do século XX, além de retomar as noções de “vazio 

demográfico” que torna “necessária” a “Marcha para o Oeste” como forma de expandir o 

“desenvolvimento” e a “integração nacional”.54 A ideia do “vazio demográfico” já foi 

bastante questionada no Brasil e isso também ocorreu regionalmente, como demonstram os 

trabalhos que apontam a presença ameríndia na região.55 No livro, entretanto, os indígenas 

também seriam vindos de outras regiões, pois os grupos que remotamente habitavam o lugar o 

teriam deixado ainda no século XVI – quando esse espaço integrava a província espanhola do 

Guairá – fugindo dos ataques de bandeiras apresadoras.56 Outros grupos ameríndios, vindos 

do Paraguai e de Mato Grosso para trabalhar nas empresas exploradoras de erva-mate, teriam 

se dirigido à região somente séculos mais tarde.57 Dessa maneira, são tratados também como 

                                                
53 Repensando o oeste do Paraná é um livro didático publicado em 1983, voltado para as séries 

iniciais do ensino fundamental, produzido a partir do “Projeto Memória”, coordenado por Jaeme 
Luiz Callai, Ivo Oss Emer e José Kuiava. Sua produção envolveu órgãos como a Secretaria de 
estado da educação do Paraná e o Projeto especial multinacional de educação – MEC/OEA, a 
FIDENE – Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado, faculdade 
sediada em Ijuí-RS, a Assoeste – Associação educacional do oeste do Paraná, editora educativa 
sediada em Cascavel-PR, além de cooperativas, faculdades e prefeituras da região. In: CALLAI, 
Dolair Augusta; AVANCINI, Elsa Gonçalves e ZARTH, Paulo Afonso. Repensando o oeste do 
Paraná. Cascavel/PR: Assoeste; Ijuí/RS: FIDENE, 1983. pp. 4-7.  

54 LUKETA e LANGEMANN. op. cit. (2004). p. 84. 
55 A esse respeito ver: RIBEIRO, Sarah Iurkiv Gomes Tibes. Um passe de mágica: breve ensaio sobre 

a construção da inexistência de índios no oeste paranaense. Tempo da Ciência. Toledo, Unioeste, v. 
8, n. 15, pp. 59-68, jan./jun. 2001. 

56 LUKETA e LANGEMANN. op. cit. (2004). p. 76. 
57 Idem. p. 82. 
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vindos de “fora” e, consequentemente, sem o direito de ali reivindicar a antiguidade de 

permanência, pois auxiliam a compor o quadro de abandono do oeste paranaense na primeira 

metade do século XX. 

Nessa noção de “vazio populacional”, também percebemos que, além de haver um 

silêncio sobre as populações – chamadas neste trabalho de “sertanejas” – que povoavam a 

região – isso também ocorreu com a presença de cidadãos nacionais que já viviam no local, 

principalmente no final do século XIX e na primeira metade do século XX – antes, portanto, 

da “Marcha para o Oeste” – os quais eram visíveis em alguns núcleos populacionais, como na 

Colônia Militar de Foz do Iguaçú, Guaíra ou mesmo em Santa Helena, local onde pudemos 

observar iniciativas de “colonização”, com brasileiros e estrangeiros desde a década de 1920.  

As construções textuais do livro, combinadas com os tais silêncios, têm como objetivo 

apontar a “necessidade” do processo de “colonização” e realimentar uma memória que situa 

Toledo no centro do processo histórico e da geopolítica regional. Assim, a ação 

“colonizadora” da Maripá é apresentada como uma demonstração de nacionalismo e uma 

atitude de suma importância para toda a região e para o país, conforme fica muito claro 

quando as autoras afirmam que: 

 
Toledo não surgiu isoladamente. O surgimento de Toledo se deu num 
momento da história do Paraná e do Brasil. Isto é, a Fazenda Britânia 
localizava-se na região do Território Federal do Iguaçú, criado pelo governo 
federal. Colonizadores gaúchos conseguiram, juntamente com os 
governantes, recuperar vastas extensões de terras que haviam sido 
concedidas a grupos estrangeiros. E no que se refere à fundação de Toledo, 
esta deveu-se à compra da Fazenda Britânia por um grupo de empresários 
sulistas, que em conseqüência fundou em 1946 a Industrial Madeireira 
Colonizadora Rio Paraná S. A, ou seja, a Maripá, desmatando, dividindo as 
terras e vendendo-as, principalmente, a pessoas do Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina.58 
 

Percebemos, então, que o livro procura situar Toledo no interior de processos históricos 

mais amplos, o que segue uma recomendação para quem trabalha com estudos locais e/ou 

regionais. Porém, ao associar o projeto “colonizador” às ações do governo federal, a 

“colonização” foi tratada no texto como um triunfo decorrente das ações do Estado Novo e da 

iniciativa privada. Ao realizar tal movimento, o livro didático apresenta a atuação da Maripá 

como patriótica e minimiza o aspecto comercial das atividades da empresa e retoma, ainda, as 

versões da “colonização” em que os empresários que fundaram a empresa figuram como 

protagonistas do processo histórico, além de conferir visibilidade quase exclusiva a pessoas 

                                                
58 Idem. p. 85. 
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vindas dos demais estados do sul do Brasil, a exemplo do que pode ser percebido também em 

diversas obras memorialísticas. 

No segundo capítulo da obra, sobre a “história pessoal” do aluno e de seus “colegas”, 

constatamos elementos semelhantes àqueles constituintes das memórias públicas reunidos a 

fim de construir um marco fundador para o município: “Toledo é uma cidade que foi fundada 

por migrantes vindos principalmente do Rio Grande do Sul e Santa Catarina a partir de março 

de 1946”.59 A fundação da cidade é tratada como obra de um grupo específico e quase 

exclusivo – os migrantes gaúchos e catarinenses – e, por outro lado, havia um silêncio em 

torno dos demais sujeitos envolvidos nesse momento, o que acaba reproduzindo os clichês 

presentes nas memórias da “colonização” e mesmo da formação da cidade. Além disso, o 

livro busca associar esses enredos às trajetórias dos discentes, procurando conectá-las à 

história do lugar. 

Especificamente, as autoras enfatizam o suposto sucesso da colonização em “povoar” 

a região, formando novos municípios no espaço antes “vazio”.60 A obra ainda reproduz 

fragmentos de entrevistas de “pioneiros”, extraídas de livros como Repensando o oeste do 

Paraná, e relata as dificuldades vividas “nos primeiros tempos”, principalmente aquelas 

relacionadas às adversidades enfrentadas por eles na mata.61 A reprodução de fotografias, 

muitas delas do acervo do museu histórico “Willy Barth” de Toledo,62 corrobora a difusão 

desses sentidos, como ocorre com a famosa imagem de uma caravana de compradores de 

terras tirando um automóvel do atoleiro,63 que é muito recorrente em mensagens alusivas à 

data de emancipação, pois ela evidencia os sofrimentos daqueles que viveram o 

“desbravamento” do município e da região.  

O ideal de “progresso” que, como vimos no capítulo anterior, é bastante projetado sobre 

a cidade, também fica visível em diversos momentos, como naquele em que através da 

contraposição de fotografias do espaço urbano, são cronologicamente organizadas década a 

década a partir de 1946.64 Assim, procura-se construir uma sequencia temporal repleta de 

sentidos de “evolução”, entendendo-se o processo de urbanização do lugar como ícone de seu 

pretenso “desenvolvimento”. Em alguns momentos, tais ideais, atrelados a versões ufanistas 
                                                
59 Idem. p. 29. 
60 Idem. p. 86. 
61 Idem. pp. 73 e 87. 
62 Idem. pp. 75 , 103 e 117-118. 
63 Idem. p. 75. 
64 Idem. pp. 117-118. 
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sobre o local, também acabam emergindo das páginas do manual, como no trecho a seguir: 

“Como você viu, o município de Toledo desenvolveu-se, transformou-se devido ao trabalho 

de seu povo desde o período da colonização.”65 Assim, centrado na “colonização”, o “mito 

fundador” de Toledo é reafirmado na obra e considerado como marco inicial de uma trajetória 

de “progresso” da cidade, conquistada exclusivamente graças ao trabalho do “povo” toledano. 

Nesses momentos, as divisões de classe ali existentes são relegadas à obscuridade, bem como 

os processos exclusão, exploração e dominação que permearam todo o processo histórico, ao 

ser realimentada a noção de que o trabalho de todos construiu um “progresso” que beneficiou 

indistintamente todas as classes e grupos sociais. 

Tais elementos, por sua vez, configuram-se em valores que se pretendia fomentar entre 

os alunos, a fim de torná-los cidadãos modelares, ordeiros e trabalhadores – socialmente 

dóceis, portanto – que dariam continuidade a uma cidade supostamente excepcional, cujo 

“desenvolvimento” estaria à disposição de todos. São, portanto, elementos que compõem a 

noção de “legado pioneiro”, trabalhada por nós no capítulo anterior, em que os valores 

positivos supostamente reinantes durante a “colonização” deveriam ser levados adiante pelas 

novas gerações. 

Entretanto, em alguns momentos, a obra desenvolve argumentos mais críticos, 

principalmente nas atividades, como no exercício em que o manual incita os alunos a 

refletirem sobre a desigualdade social entre as pessoas que mudaram para Toledo, durante a 

“colonização”: “1 – Você acha que todos que vieram para cá não tinham dinheiro? Discuta 

com seus colegas e professor e escreva a conclusão a que chegaram”.66 Essa atividade é 

importante para o desenvolvimento de um senso crítico sobre a “colonização”, pois pode 

romper com a visão idílica de uma sociedade formada com base no sentido comunitário, sem 

hierarquias e desigualdades sociais significativas. Inclusive, convém frisar, esse foi um dos 

raros momentos em que há referência à desigualdade social nas memórias públicas do 

“pioneirismo”.  

 Outro momento que seguramente trouxe o conteúdo mais crítico sobre o período 

“colonizatório” é quando foi abordado o meio ambiente e a devastação da mata nativa. Nesse 

aspecto, Conhecendo Toledo situa a degradação ambiental em um período anterior à 

“mecanização agrícola”, ou seja, no próprio período de “colonização”, segundo a 

periodização adotada na obra. Apresenta, inclusive, um artigo assinado pelo engenheiro 

                                                
65 Idem. p. 119. 
66 Idem. p. 88. 
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agrônomo Murillo Pundek,67 em que o autor estabelece críticas às formas como as empresas 

“colonizadoras” efetuavam as vendas de terra, com a ausência de cláusulas contratuais que 

exigissem a preservação de áreas de mata nativa.68 Tais elementos auxiliam o leitor a refletir 

sobre o processo de “colonização” de maneira menos inocente, uma vez que permitem a 

relativização da “racionalidade” desse projeto e da representação de seus diretores como 

“visionários”, cujas ideias estão “à frente de seu tempo”,69 sem, no entanto, cair no 

anacronismo ao trazer uma visão crítica daquela própria época. 

 Entretanto, as memórias elogiosas ao processo de “colonização” e aos diretores da 

Maripá são muito fortes, de maneira que a obra não fugiu muito dos limites impostos pela 

cristalização de tais enredos como “mito fundador”, porque o futuro vislumbrado na 

publicação também é o de uma cidade que cresceria economicamente, mas manteria a 

desigualdade das relações sociais. Mudanças significativas somente são almejadas nas 

relações humanas com a natureza, o que explica ter sido esse o conteúdo mais crítico da obra, 

uma vez que se pretende fomentar uma “consciência ecológica” nos discentes em obediência 

a tendências nacionais e internacionais, como vimos nos capítulos anteriores. 

 Apesar dos esforços para abordar alguns temas com maior criticidade, o livro pode ser 

considerado uma reafirmação de diversas memórias cristalizadas no município. Tal 

movimento era efetuado, pois, perante uma nova geração que crescia na Toledo urbana no 

início do século XXI. Para uma nova população heterogênea, marcadamente operária, que 

vivia na cidade e pouca relação possuía com a Toledo rural das décadas de 1940 e 1950 e com 

o processo de “colonização” promovido pela Maripá – até mesmo por uma questão geracional 

– eram construídas versões nas quais os “pioneiros” eram apresentados como os grandes 

sujeitos históricos construtores da cidade.  

 Tal processo pode colaborar, inclusive, para a naturalização da riqueza de certas 

famílias, compreendida como resultado exclusivo do “pioneirismo” delas na cidade, tendência 

percebida no local durante o período em que moramos lá. Inclusive, esse é um dado 

                                                
67 PUNDEK, Murillo. Coluna Agronómica. O Oeste. Toledo/PR, ano I, n. 2, p. 2, 13 de setembro de 

1953. Apud Idem. p. 102. 
68 Esse mesmo artigo é citado em Toledo e sua história, obra em que foi compreendido como um 

conjunto de recomendações prestadas aos agricultores. In: SILVA, Oscar; BRAGAGNOLLO, 
Rubens; MACIEL, Clori Fernandes. Toledo e sua história. Toledo: Prefeitura Municipal de Toledo, 
1988. p. 153. 

69 Visão semelhante também podemos construir, erroneamente, sobre todos os técnicos e engenheiros 
que atuaram na agricultura. Assim, lembramos que poucas foram as vozes que se levantaram contra 
a degradação ambiental nesses processos. Algo a esse respeito pode ser observado em: SILVA. op. 
cit. pp. 142-151. 



 

 

355

significativo, uma vez que o principal público de Conhecendo Toledo eram os filhos da 

classe trabalhadora estudantes das escolas públicas do município, para os quais a obra 

reafirmava valores liberais, núcleo central dessas memórias, como vimos no capítulo anterior. 

 Além disso, estabelecia-se a noção de que somente seriam sujeitos históricos aqueles 

que detinham capitais e/ou se enquadravam nos projetos hegemônicos para o lugar, de forma 

a desconsiderar outros sujeitos, entre eles o próprio aluno, como capacitados para atuar 

criativamente sobre o mundo. Em tal perspectiva, caberia a todos os moradores locais a tarefa 

de meramente prosseguir com o trabalho e a “coesão social” supostamente reinantes no lugar 

e entendidos como a “fórmula do sucesso” de Toledo. Assim, embora poucos tenham sido 

agraciados com o título de sujeitos da história local, todos eram conclamados ao trabalho e 

para manterem-se submissos aos valores hegemônicos, contribuindo então para a tão sonhada 

prosperidade do município. 

 

 

III 

 

 Além do museu e do ensino de história nas séries iniciais do nível fundamental, 

encontramos as memórias da “colonização” e do “pioneirismo” presentes em diversos outros 

ambientes da cidade. Na sequência, é explanada uma leitura geral sobre os significados 

construídos em dois espaços onde também foram produzidos sentidos sobre o passado local.70 

Trata-se da Parça Willy Barth e do Parque dos Pioneiros, visitados durante a pesquisa por 

duas vezes – em 2009 e 2010. Nessas oportunidades, foram tiradas algumas fotografias que 

estão reproduzidas ao longo desta seção do capítulo.  

 Um primeiro local onde há a construção dessas memórias é a praça central de Toledo, 

atualmente denominada de “Willy Barth” (Figs. 1 e 2). Por muito tempo, esse local foi o 

principal ponto de encontro e de lazer da cidade, até a construção do Parque Ecológico Diva 

Paim Barth. Atualmente ainda é uma grande referência para a população e é bastante 

frequentada pelo público em geral, principalmente porque ali acontecem eventos públicos, 

como shows musicais, em ocasiões festivas como o fim de ano, quando também ocorre o 

aniversário de emancipação. O local é propício para tais festividades, pois possui uma boa 

                                                
70 Para tanto, a inspiração foi o trabalho realizado por Paulo Knauss, em que o autor aborda 

monumentos históricos e esculturas em cidades como o Rio de Janeiro. In: KNAUSS, Paulo. O 
descobrimento do Brasil em escultura: imagens do civismo. Projeto História. São Paulo, PUC/SP, 
nº 20, pp. 175-192, abril de 2000. pp. 177-183. 



 

localização e uma ampla área no centro comercial da cidade, em frente à catedral e ao largo 

São Vicente de Paulo, próximo ao Centro Cultural Oscar Silva, onde 

histórico. Além do paisagismo e os bancos, a praça tem “parquinho” (

corredores amplos que, muitas vezes servem de palco para os ensaios de grupos de ca

conforme verificamos. É, portanto, um ambiente frequentado por famílias e por um público 

jovem, principalmente nos fins de semana.  

 

Figura 1: Praça Willy Barth
Fonte: Acervo do autor 
 

 Ali também encontramos diversos monumentos que fazem menção

cidade, um dos quais foi instalado em 2007, quando houve a reformulação da praça. O 

obelisco é composto por oito suportes de concreto espalhados pelo ambiente cada um com 

uma chapa de metal protegida por uma placa de vidro onde há a reproduç

cidade e daquele logradouro público.

cronologia da Praça Willy Barth, ao tomar como marcos o projeto “colonizador” da Maripá 
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pilares. 
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Ali também encontramos diversos monumentos que fazem menção

cidade, um dos quais foi instalado em 2007, quando houve a reformulação da praça. O 

obelisco é composto por oito suportes de concreto espalhados pelo ambiente cada um com 

uma chapa de metal protegida por uma placa de vidro onde há a reprodução de fotografias da 

cidade e daquele logradouro público.71 Em seu conjunto, esses suportes elaboram uma 

cronologia da Praça Willy Barth, ao tomar como marcos o projeto “colonizador” da Maripá 
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localização e uma ampla área no centro comercial da cidade, em frente à catedral e ao largo 

se localiza o museu 

playground), chafariz e 

corredores amplos que, muitas vezes servem de palco para os ensaios de grupos de capoeira, 

conforme verificamos. É, portanto, um ambiente frequentado por famílias e por um público 

 

Ali também encontramos diversos monumentos que fazem menção ao passado da 

cidade, um dos quais foi instalado em 2007, quando houve a reformulação da praça. O 

obelisco é composto por oito suportes de concreto espalhados pelo ambiente cada um com 

ão de fotografias da 

Em seu conjunto, esses suportes elaboram uma 

cronologia da Praça Willy Barth, ao tomar como marcos o projeto “colonizador” da Maripá – 
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que reservou espaço para a construção72 e deu origem ao logradouro – e as sucessivas 

reformulações arquitetônicas e as mudanças de nome que o local sofreu: primeiramente foi 

Praça “Barão do Rio Branco”,73 depois, Praça “Rui Barbosa” e, finalmente, em 1962, Praça 

“Willy Barth”,74 uma homenagem efetuada logo após o falecimento deste.75  

 

 
Figura 2: Praça Willy Barth 
Fonte: Acervo do autor 

 

 Também se destacam as reformas, como as realizadas no final da década de 1960,76 e a 

última grande efetuada em 2007.77 A preocupação com a arquitetura é evidente em tais 

                                                
72 PILAR em concreto, metal e vidro: contém chapa de metal que reproduz fotografias da praça e área 

central de Toledo (nas décadas de 1940 e 1950). [Toledo: Prefeitura Municipal, 2007]. 1 pilar. 
73 Idem.  
74 PILAR em concreto, metal e vidro: contém chapa de metal que reproduz fotografias da praça e área 

central de Toledo (nas décadas de 1950 e 1960). [Toledo: Prefeitura Municipal, 2007]. 1 pilar. 
75 SANTOS. op. cit. p. 103. (nota de rodapé). 
76 Um dos painéis frisa que o projeto de revitalização da praça, na década de 1960, foi de Waldir Luiz 

Becker, engenheiro civil conhecido na cidade, considerado filho de “pioneiros” de Toledo e autor de 
projetos de edificação dos primeiros prédios do local. Como percebemos, através de tal recurso 
evitava-se também entrar no mérito da gestão de Avelino Campagnolo, durante a qual essas obras 
foram realizadas. In: PIONEIRO RELATA saga e diz que cidade de Toledo não tem limite para 
crescer. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano IX, n. 2360, p. 30, 14 e 15 de dezembro de 2002. 
Especial; PILAR em concreto, metal e vidro: contém chapa de metal que reproduz fotografias da 



 

painéis de metal, pois chamam atenção para os materiais e os elementos “inovadores” usados 

na construção do logradouro público em cada período.

estabelecimento de uma cronologia diferenciada, em alguns aspectos, dos marcos 

cristalizados do “pioneirismo”, pois também se baseavam no conhecimento e nas técnicas 

arquitetônicas empregadas na construção e nas reformas da praça. 

 

Figura 3: Monumento com fotografias da praça 
mensagem de aber
Fonte: Acervo do autor

                                                                                
praça e área central de Toledo 
local neste período). [Toledo: Prefeitura Municipal, 2007]. 1 pilar.

77 PILAR em concreto, metal e vidro: contém chapa de metal que reproduz fotografias da praça e área
central de Toledo (que indicam a “reurbanização” realizada em 2007). [Toledo: Prefeitura 
Municipal, 2007]. 1 pilar. 

78 PILARES em concreto, metal e vidro: contém chapas de metal que reproduzem fotografias da praça 
e área central de Toledo (entre as décadas
pilares. 

pois chamam atenção para os materiais e os elementos “inovadores” usados 

na construção do logradouro público em cada período.78 Esses fatores foram importantes no 

estabelecimento de uma cronologia diferenciada, em alguns aspectos, dos marcos 

do “pioneirismo”, pois também se baseavam no conhecimento e nas técnicas 

arquitetônicas empregadas na construção e nas reformas da praça.  

Monumento com fotografias da praça – Fotografia e 
mensagem de abertura 
Fonte: Acervo do autor 

                                                                                
al de Toledo na década de 1960 (uma das fotografias se refere à urbanização realizada no 

[Toledo: Prefeitura Municipal, 2007]. 1 pilar. 

PILAR em concreto, metal e vidro: contém chapa de metal que reproduz fotografias da praça e área
central de Toledo (que indicam a “reurbanização” realizada em 2007). [Toledo: Prefeitura 

PILARES em concreto, metal e vidro: contém chapas de metal que reproduzem fotografias da praça 
e área central de Toledo (entre as décadas de 1950 e 1980). [Toledo: Prefeitura Municipal, 2007]. 5 
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PILAR em concreto, metal e vidro: contém chapa de metal que reproduz fotografias da praça e área 
central de Toledo (que indicam a “reurbanização” realizada em 2007). [Toledo: Prefeitura 

PILARES em concreto, metal e vidro: contém chapas de metal que reproduzem fotografias da praça 
de 1950 e 1980). [Toledo: Prefeitura Municipal, 2007]. 5 
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 A presença de elementos cristalizados também é notável nesses materiais, como 

demonstra o início da exposição de fotografias, onde encontramos uma chapa de metal que 

apresenta a seguinte frase, em caixa alta (Fig. 3): “PELO TRABALHO DE NOSSA GENTE, 

ONDE HAVIA DENSA MATA, SE FEZ CIDADE, QUE ABRAÇA A PRAÇA...”,79 sendo 

seguida por uma foto do centro de Toledo, mais especificamente das imediações do local, no 

ano de 2007.80 Como podemos notar, a chapa de metal produz novamente a contraposição 

entre o passado da região, representado pela “densa mata” e o presente – reificado nos 

prédios, na catedral e na praça, símbolos da modernidade. É constituída, portanto, uma 

linearidade em que o “trabalho” aparece como valor que permite a construção de uma cidade 

“moderna”, em uma trajetória plena de “progresso”, de maneira semelhante ao que vimos em 

outros materiais analisados neste trabalho. 

 Simbolicamente, o ideal de “modernidade” é fixado através dos próprios materiais que 

compõem o monumento: o vidro e o concreto que são utilizados nas construções de edifícios 

e, além disso, evocam ideais como transparência (vidro) – uma das bases do sistema 

democrático liberal – e tenacidade (metal e concreto) – sentimento muito presente nas 

memórias da “colonização”. Ao mesmo tempo, o termo “abraça” remete às noções de união e 

afeto que presentificam sentidos comunitários, nos quais a cidade é tida como local 

historicamente isento de desigualdade social, onde os novos moradores que sucessivamente se 

dirigiram para o local foram bem acolhidos. 

 O conjunto de imagens também constrói uma linearidade, permeada pelo tema do 

“progresso”, ao indicar as mudanças ocorridas no local e no entorno, além de conferir 

visibilidade para certos elementos que marcariam o “desenvolvimento”. Entre eles se 

encontram fotografias da catedral “antiga”, demolida na década de 1970 por problemas no 

telhado81 e substituída por uma de arquitetura mais arrojada,82 inaugurada na década de 

1980,83 também visível nos painéis. Há, ainda, fotos noturnas da cidade84 que evidenciam a 

                                                
79 PILAR em concreto, metal e vidro: contém chapa de metal que reproduz fotografia do centro da 

cidade de Toledo (vista aérea da década de 2000). [Toledo: Prefeitura Municipal, 2007]. 1 pilar. 
80 Idem. 
81 A esse respeito ver: BEAL, Vitor. Tempo de Heróis. História de Toledo, oeste do Paraná: a parte 

esquecida que o tempo não conseguiu apagar. Toledo: GFM Gráfica e Editora, 2009. pp. 254-255. 
82 PILAR em concreto, metal e vidro: contém chapa de metal que reproduz fotografias da praça e área 

central de Toledo na década de 1960 (uma das fotografias apresenta vista da catedral antiga). 
[Toledo: Prefeitura Municipal, 2007]. 1 pilar; PILAR em concreto, metal e vidro: contém chapa de 
metal que reproduz fotografias de vistas da catedral a partir da praça, na década de 1980. [Toledo: 
Prefeitura Municipal, 2007]. 1 pilar. 

83 BEAL. op. cit. p. 255. 
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iluminação pública que, como parte da política energética, foi alvo de intensas disputas, na 

década de 1960, e se configurou um marco de “desenvolvimento” local, como já vimos nos 

capítulos anteriores.  

 Tais sentidos são sintetizados, na forma escrita, em um totem fixado pela prefeitura 

municipal para registrar a obra de “reurbanização” do local (Fig. 4). Nele, encontramos a 

seguinte inscrição: 

   
PRAÇA WILLY BARTH 

 
Criada em 1950, denominada “Praça Barão do Rio Branco”. O local foi o 
primeiro a receber os primeiros eventos populares do município. Em 7 de 
maio de 1962, teve o nome alterado de forma definitiva para “Praça Willy 
Barth”. A Praça Willy Barth, patrimônio histórico e cultural do município de 
Toledo, passou por transformações no final da década de [19]60, 1988, 1999 
e em 2007. Este espaço popular e democrático representa muito da história 
de Toledo, em todos os aspectos além de homenagear o homem público e 
cidadão Willy Barth. 
 
Reurbanização da Praça Willy Barth 
Uma homenagem à história e ao povo de Toledo. 
 
Toledo, 23 de novembro de 2007.85 

 

 Como é perceptível, a praça é abordada em uma perspectiva histórica, porém, embora 

Barth seja homenageado no local, a biografia dele não é colocada em primeiro plano. O 

logradouro é lembrado a partir do uso que a população local fez dele, o que lhe confere status 

de patrimônio histórico e cultural do município, o que é uma tentativa de reforçar sua 

importância, tanto para os usuários da praça quanto de seu valor histórico como um bem a ser 

preservado para as futuras gerações.86 Como sabemos, esses são os ideais das políticas 

patrimoniais, que geralmente possuem a pretensão de cristalizar no tempo alguns ícones 

considerados representativos de uma sociedade e, através deles, ensinar o público sobre o 

passado, sobre os valores que devem ser realimentados e os “exemplos” a serem seguidos.87 

                                                                                                                                                   
84 PILAR em concreto, metal e vidro: contém chapa de metal que reproduz fotografias de vistas da 

catedral a partir da praça, na década de 1980. [Toledo: Prefeitura Municipal, 2007]. 1 pilar. 
85 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. Praça Willy Barth. 2007. Totem em metal e vidro. 

Colorido. (Acréscimos nossos). 
86 CONSELHO INTERNACIONAL DE MONUMENTOS E SÍTIOS. Carta De Veneza. Disponível 

em: <http://www.icomos.org.br/cartas/Carta_de_Veneza_ 1964.pdf>. Acesso em: 1 de fevereiro de 
2012. 

87 Para uma reflexão crítica sobre as políticas patrimoniais ver: PAOLI, Maria Célia. Memória, história 
e cidadania: o direito ao passado. In: SÃO PAULO, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, 
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO. O direito à memória: patrimônio histórico 
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 A opção por valorizar o que se considerou “popular” na ocasião e não um determinado 

personagem de “destaque” local indica que os idealizadores de tais obras incorporaram as 

tendências atuais das políticas patrimoniais de valorização de diferentes grupos sociais e de 

diminuição do uso de bens “preservados” para construir memórias “míticas” ou 

“heroicizantes” de personagens do passado.  

 

 
Figura 4: Totem fixado quando da “reurbanização” da Praça Willy Barth, 
em 2007  
Fonte: Acervo do autor  

                                                                                                                                                   
e cidadania. São Paulo: DPH, 1992. pp. 25-28; FENELON, Déa Ribeiro. Políticas culturais e 
patrimônio histórico. In: Idem. pp. 29-33; CHAUÍ, Marilena. Política cultural, cultura política e 
patrimônio histórico. In: Idem. pp. 37-46. 
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  Além disso, tal caráter possivelmente fez parte dos esforços para fortalecer os sentidos 

de que aquele local seria “democrático” e acessível a todos, o que era importante reafirmar, 

pois o projeto de reurbanização, em audiência pública realizada dois anos antes, sofreu muitas 

críticas de moradores supostamente “pioneiros” que viam o logradouro como parte de suas 

identidade e história pessoal e em virtude da derrubada de diversas árvores na execução do 

plano paisagístico, ocasião em que tais pessoas e entidades também manifestaram objeção à 

hipótese de a praça ser transformada em um “estacionamento florido”.88 Assim, o poder 

público procurou destacar que tais medidas de “reurbanização” teriam sido necessárias à 

viabilização do acesso ao público, uma vez que o espaço tornara-se território de usuários de 

drogas e de pessoas em busca de sexo fortuito – principalmente homossexuais – cuja prática 

teria sido favorecida pelos antigos banheiros públicos que, no novo design, tornaram-se 

chafarizes. O recurso aos ideais democráticos possivelmente buscava construir a noção de que 

as obras teriam “devolvido” a praça às pessoas “de bem” da cidade que fariam uso “correto” 

do local.89 

 Entretanto, isso não significa que a memória de Willy Barth tenha deixado de ser 

presente nesse local, pois além desse personagem fornecer seu nome para o logradouro, 

também existia um busto, instalado em sua homenagem ainda no ano de 1968, cuja 

inauguração fez parte das reformas que foram operadas naquele período (Fig. 5). Assentado 

sobre uma base de aproximadamente um metro de altura, revestida de mármore, encontramos 

a escultura, que reproduz em pedra o rosto e parte do tórax de Barth.90 Como notamos, a 

escultura foi feita com materiais relativamente finos, procurando valorizar o monumento e as 

memórias do personagem que homenageia.  

 Como pudemos notar, Barth é apresentado em uma figuração bastante formal, com 

expressão altiva, vestido de terno, com aparência de um homem de meia-idade. Dessa 

maneira, se procurava lembrá-lo mais como personalidade pública, com roupa que lembrava a 

posição que ocupava quando faleceu, ou seja, diretor de uma das maiores empresas locais e 

prefeito municipal. Além disso, sua figuração lembra uma pessoa séria e madura, porém ainda 
                                                
88 REVITALIZAÇÃO DE praça encontra resistência. Mexendo com a história: parte da comunidade, à 

primeira vista, foi contra o projeto de revitalização da Praça Willy Barth. Jornal do Oeste. 
Toledo/PR, ano 22, n. 5.729, p. 3, 23 de julho de 2005. Cidade. 

89 Tais esforços, porém, não impediram a realização de transgressões na praça, mesmo que pequenas. 
Pois, como ficou visível na própria figura 6, uma criança fazia uso “incorreto” do chafariz, 
brincando na água. Esse tipo de peripécia, vale lembrar, é muito comum onde existe esse tipo de 
fonte d’água, razão pela qual em muitos lugares se encontram quase permanentemente desligados. 

90 MONUMENTO em concreto, mármore e pedra: reprodução do busto de Willy Barth. [Toledo: 
Prefeitura Municipal, 1968]. 1 escultura. 
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acompanhavam a escultura – e que teria dado sua vida em prol desse i

 

Figura 5: Busto de Willy Barth
Fonte: Acervo do autor

                                               
91 Esses ideais cercaram as memórias da morte de Willy Barth, falecido aos 55 anos de idade, como foi 

destacado em: SCHMIDT, Róbi Jair. 
Willy Barth. Cascavel/PR: Edunioeste, 2001. pp. 94
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Esses ideais cercaram as memórias da morte de Willy Barth, falecido aos 55 anos de idade, como foi 
destacado em: SCHMIDT, Róbi Jair. Cenas da constituição de um mito político
Willy Barth. Cascavel/PR: Edunioeste, 2001. pp. 94-108. 
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 Na base do monumento, duas placas de metal remetem ao homenageado: na primeira 

consta em caixa alta: “A WILLY BARTH, PRESENÇA ETERNA EM NOSSA SAUDADE, 

A HOMENAGEM DO POVO TOLEDANO”.92 Trata-se de uma mensagem afetiva que usa a 

“saudade”, como elemento para construir uma memória mítica sobre Barth e aproximar sua 

figura das pessoas que deveriam se lembrar dele. Assim, tratava o homenageado como alguém 

cujos atos mereciam a gratidão da população, cuja menção honrosa seria uma forma de 

demonstrar isso, além de prosseguir com seus “ensinamentos” e, desse modo, eternizando sua 

“presença” no lugar. De acordo com Paulo Knauss, nas iniciativas de edificar esculturas em 

homenagem a personagens do passado, é comum a instituição de vínculos afetivos entre o 

homenageado e o público em geral. Para tanto, conta-se com o tema da “gratidão”, através do 

qual tais monumentos são usados para efetuar uma “pedagogia do civismo”,93 ensinando as 

pessoas como deve ser um “cidadão” modelar e fornecendo exemplos a serem seguidos.  

 Na outra placa de metal há uma frase de Barth proferida um ano antes de seu 

falecimento na cidade de Foz do Iguaçu:94 “CREIO EM DEUS, CREIO NA DEMOCRACIA, 

CREIO NA GRANDEZA DO OESTE PARANAENSE. FOZ DO IGUAÇU, 1961, WILLY 

BARTH”.95 A citação dessa frase enaltece a memória de Barth, tratando-o como homem 

religioso – o que era extremamente importante na década de 1960 –; e como visionário – pois 

acreditava no potencial da região e, por isso, estava conectado com o ideal de “progresso” –; 

além de defensor da “democracia”, sistema político que tal iniciativa também procurava 

exaltar. Assim, notamos que a heroicização de Barth, muito forte nos livros de memorialistas 

das décadas de 1980 e 1990, já se fazia presente anteriormente, o que reforça a afirmação de 

Schmidt de que o ex-diretor da Maripá havia se tornado um “mito político” logo após sua 

morte.96  

 Porém, as menções à democracia poderiam parecer estranhas, uma vez que o 

monumento foi inaugurado junto com a urbanização da praça, em 1968, quando a ARENA 

administrava a prefeitura municipal. Entretanto, convém lembrar que o regime militar não se 

assumia como autoritário, pelo contrário, afirmava-se “democrático” e “revolucionário”. 

                                                
92 PLACA em metal: contém uma chapa de metal com escritos em alto-relevo, produzida em 

comemoração à inauguração do busto de Willy Barth. [Toledo: Prefeitura Municipal, 1968]. 1 placa. 
93 KNAUSS. op. cit. pp. 177-183. 
94 Tal escultura também foi analisada por Schmidt em seu estudo sobre o “mito político” de Barth. In: 

SCHMIDT. op. cit. pp. 153-154. 
95 PLACA em metal: contém uma chapa de metal com escritos em alto-relevo, produzida em 

comemoração à inauguração do busto de Willy Barth. [Toledo: Prefeitura Municipal, 1968]. 1 placa. 
96 SCHMIDT. op. cit. pp. 94-108.  
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Nesse sentido, os defensores do regime não tratavam o fechamento dos canais de participação 

popular (como a adoção de eleições indiretas para governador e presidente) como uma 

violação dos direitos dos cidadãos, mas como atos de “moralização” do sistema político.97 

Além disso, a inauguração ocorreu em julho do referido ano, antes da promulgação do AI-5 

(Ato Institucional número 5), que expôs o autoritarismo do regime de forma mais clara e 

representou um fechamento ainda maior para a participação da sociedade na política.  

 Naquele momento, a figura de Barth foi evocada a partir de elementos como a 

religiosidade e a “democracia” – temas muito recorrentes na retórica dos defensores da 

ditadura militar – na tentativa de associar as memórias do ex-prefeito e diretor local da Maripá 

ao novo regime, muito embora durante sua vida ele tenha sido filiado a partidos que não 

protagonizaram o golpe de 1964: o PL (Partido Libertador) e o PTB (Partido Trabalhista 

Brasileiro). Talvez tenha colaborado para essa associação o posicionamento político direitista 

dele e suas severas críticas ao comunismo98 que era uma ideologia política também combatida 

pelo regime militar.  

 Por outro lado, também poderia parecer estranho, em um primeiro momento, que a 

gestão de Campagnolo homenageasse Barth, uma vez que este fora o líder do grupo político 

integrado por adversários do governo municipal. Todavia, é preciso lembrar que, na condição 

de “mito político” local, a imagem do falecido prefeito e diretor da Maripá gozava de 

prestígio e era propícia ao consenso. Além disso, percebemos que os detentores do comando 

do executivo municipal também compartilhavam de certas memórias positivas sobre esse 

personagem e, ao exaltá-lo, procuravam se apresentar como continuadores do que seria a 

“obra” de Barth, reivindicando para si os valores positivos projetados sobre ele. Nesse 

contexto, o “mito político” de Barth acabou sendo fortalecido e ele tornou-se um “herói” 

acima das divisões políticas existentes na cidade e, por isso, era também o símbolo máximo 

da “união”, tema muito forte na esfera pública local, principalmente nesse período, quando a 

cidade estava clivada por intensas disputas político-partidárias.  

 De qualquer forma, não espantou a ênfase conferida à “democracia”, constante no 

monumento a Barth, pois a homenagem também serviria como um atestado dos ideais 

democráticos supostamente nutridos pela gestão de Campagnolo a fim de rebater as acusações 

                                                
97 FICO, Carlos. Espionagem, polícia política, censura e propaganda: os pilares básicos da repressão. 

In: FERREIRA, Jorge e DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. O tempo da ditadura: regime 
militar e movimentos sociais em fins do século XX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. p. 
188; SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Castelo a Tancredo (1964-1985). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1988. pp. 105-106.  

98 SCHMIDT. op. cit. pp. 79-83. 
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de centralização e personalismo que pesavam sobre o então prefeito. Assim, criava-se a noção 

de que tal gestão teria valorizado Barth independentemente de sua filiação partidária, além de 

reforçar a necessidade de manter um clima de democracia nas eleições municipais em 

novembro daquele ano.99  

 Paralelamente, tal movimento pode indicar a emergência dos setores ligados à Sadia 

como oposição local, o que colocaria os ex-funcionários da Maripá em um plano secundário 

nas pleiteias partidárias da cidade, sendo possíveis alvos de disputa por apoio político pelo 

grupo situacionista.100 Não existia, portanto, grandes necessidades de se produzir um 

esquecimento sobre a empresa “colonizadora” e seus dirigentes. 

 O festejo inaugural da reurbanização da praça e do busto de Willy Barth, em 1968, 

também foi acompanhado pela instalação de um marco de concreto (Fig. 6),101 identificando 

aquela obra, ao qual foram anexadas duas placas comemorativas: em uma delas consta que a 

praça foi “construída” na gestão do “prefeito” Avelino Campagnolo e inaugurada em 25 de 

julho – “dia do colono e do motorista”102 – data cercada por uma simbologia que associa a 

“colonização” ao trabalho no campo, algo importante naquele momento em que a cidade era 

marcadamente rural, muito mais que na atualidade. Na outra placa, constava o seguinte texto, 

também em letras maiúsculas e sem acentuação: “NA GESTAO DO PREFEITO A. 

CAMPAGNOLO TEVE INICIO A REDE DE ESGOTO, A PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPIPEDO, A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E INAUGURADO O SERVIÇO 

TELEFONICO INTERURBANO | ANOS 1967-1968”.103 Ao que parece, nesse momento, 

tentou-se instituir memórias personalistas em torno de Campagnolo, tratando as obras 

realizadas durante a gestão dele como se fossem iniciativas pessoais e dessa maneira, aferir 

                                                
99 CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO. A Câmara nos 50 anos. Toledo: Câmara Municipal de 

Toledo, 2002. p. 3. 
100 A partir da leitura do trabalho de Ivanor Mann de Souza, percebemos que a maior crítica da gestão 

de Campagnolo se voltava para o grupo formado em torno da Sadia, considerado externo ao local, e 
não aos remanescentes da Maripá. In: SOUZA, Ivanor Mann. “A voz do Oeste” e suas 
articulações burguesas e o Estado em Toledo (1964-1970). Marechal Cândido Rondon/PR: 
Unioeste, 2010. (Dissertação de Mestrado em História, Poder e Práticas Sociais). p. 75. 

101 MARCO em concreto: porta placas comemorativas à reinauguração da Praça Willy Barth e ao 
último biênio da gestão de Avelino Campagnolo junto à prefeitura municipal. [Toledo: Prefeitura 
Municipal, 1968]. 1 estrutura em concreto. 

102 PLACA em metal: contém uma chapa de metal com escritos em alto-relevo, produzida em 
comemoração à reinauguração da Praça Willy Barth. [Toledo: Prefeitura Municipal, 1968]. 1 placa. 

103 PLACA em metal: contém uma chapa de metal com escritos em alto-relevo, produzida em 
comemoração ao último biênio da gestão de Avelino Campagnolo junto à prefeitura municipal. 
[Toledo: Prefeitura Municipal, 1968]. 1 placa.  
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Figura 6: Marco de reinauguração d
Fonte: Acervo do autor

                                               
104 A oposição, talvez para neutralizar a 

julho daquele ano – seis dias depois da inauguração das obras da praça 
que mencionamos nos capítulos anteriores. A esse respeito ver: SOUZA. op. cit. pp. 98
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A oposição, talvez para neutralizar a força política desse evento público, organizou no dia 31 de 

seis dias depois da inauguração das obras da praça – a “passeata das velas”, 
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 Na mesma praça, no entanto, encontramos elementos que remetem a memórias diversas 

e em disputa, cujas tensões foram materializadas pelas esculturas presentes ali, como uma 

localizada quase à frente do busto de Barth e que foi encomendada pela família Ruaro. A 

instalação do monumento, ocorrida em 1999, recebeu cobertura da Gazeta de Toledo e do 

Jornal do Oeste,105 e fez parte de um encontro da família Ruaro, realizado em 20 de março 

daquele ano, que reuniu todos os descendentes da família espalhados país afora.106 Como 

parte das comemorações, foi realizada uma missa na catedral, seguida da inauguração do 

monumento na Praça Willy Barth. Posteriormente ocorreu um almoço no Clube de Caça e 

Pesca, tradicional na cidade pela realização da “Festa Nacional do Porco no Rolete”, em que 

foi apresentada a “árvore genealógica” da família e efetuada a doação de um banner e de um 

quadro para o Museu Histórico “Willy Barth” de Toledo.107 

Essas atividades foram apresentadas de maneira muito semelhante nas matérias, com o 

objetivo de construir a noção de que a família Ruaro tivera um importante desempenho na 

“colonização”, processo encarado como vital para o oeste do Paraná e para todo o estado. 

Notamos, então, que muitas das memórias que viriam a ser sistematizadas, posteriormente, 

por Grondin eram mobilizadas nesse momento.108  

Entre as personalidades homenageadas nesse monumento, os jornais destacavam Afredo 

Paschoal Ruaro, Zulmiro Ruaro, João Orestes Ruaro, Gentila Luiza Ruaro Viezzer e seus 

                                                
105 FAMÍLIA REÚNE-SE e presta homenagem a desbravadores Ruaro. Gazeta de Toledo. 

Toledo/PR, ano V, n. 1253, capa, 20 de março de 1999; FAMÍLIA RUARO presta homenagens a 
seus desbravadores. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano V, n. 1253, p. 5, 20 de março de 1999. 
Cidade; TOLEDO FOI construída em meio à mata que dominava o Oeste. Gazeta de Toledo. 
Toledo/PR, ano V, n. 1253, p. 5, 20 de março de 1999. Cidade; ZULMIRO RUARO acaba 
fundando a cidade de Toledo. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano V, n. 1253, p. 5, 20 de março de 
1999. Cidade; MONUMENTO NA praça homenageia família Ruaro. Gazeta de Toledo. 
Toledo/PR, ano V, n. 1254, p. 5, 21 de março de 1999. Cidade; FAMÍLIA RUARO: festa 
comemora viagem histórica. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 15, n. 3831, capa, 20 de março de 
1999; FAMÍLIA RUARO comemora viagem para fundar Toledo. Jornal do Oeste. Toledo/PR, 
ano 15, n. 3831, p. 8, 20 de março de 1999. Cidade; A FAMÍLIA Ruaro e as origens de Toledo. 
Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 15, n. 3831, p. 8, 20 de março de 1999. Cidade; OS 
VERDADEIROS fundadores de Toledo. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 15, n. 3831, p. 8, 20 de 
março de 1999. Cidade; HOJE TOLEDO é um dos pólos no Estado. Jornal do Oeste. Toledo/PR, 
ano 15, n. 3831, p. 8, 20 de março de 1999. Cidade. 

106 Frisamos que esse tipo de festejo é típico de famílias do sul do Brasil, principalmente entre aquelas 
que se identificam como descendentes de imigrantes europeus. 

107 MONUMENTO NA praça homenageia família Ruaro. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano V, n. 
1254, p. 5, 21 de março de 1999. Cidade. 

108 Importante observar que, para construir essa memória elogiosa aos trabalhos de Alfredo Ruaro e da 
“colonizadora” Pinho e Terras na imprensa de Toledo, novamente se silenciava sobre a ocorrência 
de problemas de titulação de terras e conflitos agrários em áreas “colonizadas” por essa empresa e 
suas subsidiárias, como destacamos nos capítulos anteriores. 



 

 

369

respectivos cônjuges. Nos textos, foi lembrada a atuação de Afredo Ruaro na compra da 

Fazenda Britânia e na constituição da Maripá, bem como o que seria sua obra “colonizadora” 

junto a empresa Pinho e Terras, apresentada como um marco significativo para toda a região. 

Além disso, o Jornal do Oeste trazia um box com uma fotografia recente da cidade, em que a 

Toledo contemporânea era exaltada como um lugar “próspero”, cujo “desenvolvimento” 

resultara do trabalho daqueles “desbravadores”.109 Trazia ainda um painel com fotografias dos 

homenageados, sob o título “Os verdadeiros fundadores de Toledo”,110 em um claro 

movimento de promoção das memórias deles, na tentativa de torná-los reconhecidos como 

“fundadores” do lugar,111 e não apenas “pioneiros”. Nesse momento, percebemos que já se 

debatia sobre o “fundador” da cidade, entretanto, não se tratava de atribuir tal reconhecimento 

a um personagem, ou a uma “dupla de fundadores”, como vimos no terceiro capítulo, mas a 

toda família Ruaro. 

As celebrações acerca de tal evento, principalmente a instalação do monumento na 

praça e as peças doadas ao museu, demonstram o esforço do grupo de pessoas ligadas aos 

remanescentes da primeira gestão local da Maripá em inscrever a trajetória da família Ruaro 

nesses espaços consagrados ao passado local. Por outro lado, os próprios jornais se 

constituíram espaços disputados nesse intuito – na condição de lugar em que historicamente 

foram efetuados debates sobre o passado local – pois observamos que apresentar os eventos 

referentes àquela família em ambos os jornais, certamente foi uma maneira de dar publicidade 

ao evento em toda a cidade e, dessa maneira, juntamente com a edificação do monumento na 

praça, inscrever definitivamente na esfera pública o nome dos Ruaros como “fundadores” de 

Toledo.112 

                                                
109 HOJE TOLEDO é um dos pólos no estado. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 15, n. 3831, p. 8, 20 

de março de 1999. Cidade. 
110 OS VERDADEIROS fundadores de Toledo. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 15, n. 3831, p. 8, 20 

de março de 1999. Cidade. 
111 Apesar disso, notamos que, em ambos os veículos de imprensa, Zulmiro Ruaro é caracterizado 

como “o” “fundador” do local e primeiro administrador da Maripá. Informações como essa seriam 
depois contestadas por Grondin que, como vimos no terceiro capítulo, procurou reabilitar Alfredo 
Ruaro como “fundador” da cidade. In: GRONDIN, Marcelo. O alvorecer de Toledo: na 
colonização do oeste do Paraná (1946-1949). Marechal Cândido Rondon/PR: Germânica, 2007. pp. 
243-262. 

112 O espaço concedido pelos jornais aos temas também indica a importância que era conferida a eles. 
Vale frisar que em ambos os eventos foram noticiados na capa. No Jornal do Oeste, os textos que 
tratavam do assunto integraram toda a página 8, enquanto na Gazeta de Toledo as matérias 
perfaziam a maior parte da página 5. Esse último jornal também inseriu uma notícia específica 
sobre a inauguração do monumento na praça Willy Barth, na edição do dia seguinte. Entendemos 
que a “abertura” desses veículos de comunicação, aos temas que envolvem as memórias do 



 

 

Figura 7: Monumento em homenagem à família Ruaro
Fonte: Acervo do autor 
 
 Como demonstram as figuras 7 e 8, a escultura em madeira reproduz um tronco cortado, 

em cuja superfície encontra-se fixada uma placa de metal, ladeada pela represe

                                                                                
“pioneirismo”, também se configura um esforço para manterem
disputas, como locais em que são projetadas e construídas visões sobre 
FAMÍLIA RUARO: festa comemora viagem histórica. 
3831, capa, 20 de março de 1999; FAMÍLIA RUARO comemora viagem para fundar Toledo. 
Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 15, n. 3831, p. 8, 20 de març
Ruaro e as origens de Toledo. 
1999. Cidade; OS VERDADEIROS fundadores de Toledo. 
3831, p. 8, 20 de março de 1999. Cidade; 
Oeste. Toledo/PR, ano 15, n. 3831, p. 8, 20 de março de 1999. Cidade; FAMÍLIA REÚNE
presta homenagem a desbravadores Ruaro. 
de março de 1999; FAMÍLIA
Toledo. Toledo/PR, ano V, n. 1253, p. 5, 20 de março de 1999. Cidade; TOLEDO FOI construída 
em meio à mata que dominava o Oeste. 
março de 1999. Cidade; ZULMIRO RUARO acaba fundando a cidade de Toledo. 
Toledo. Toledo/PR, ano V, n. 1253, p. 5, 20 de março de 1999. Cidade; MONUMENTO NA praça 
homenageia família Ruaro. Gazeta de Toledo
1999. Cidade. 
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Como demonstram as figuras 7 e 8, a escultura em madeira reproduz um tronco cortado, 

se fixada uma placa de metal, ladeada pela represe

                                                                                
“pioneirismo”, também se configura um esforço para manterem-se como terreno para essas 
disputas, como locais em que são projetadas e construídas visões sobre o passado da cidade. In: 
FAMÍLIA RUARO: festa comemora viagem histórica. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 15, n. 
3831, capa, 20 de março de 1999; FAMÍLIA RUARO comemora viagem para fundar Toledo. 

. Toledo/PR, ano 15, n. 3831, p. 8, 20 de março de 1999. Cidade; A FAMÍLIA 
Ruaro e as origens de Toledo. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 15, n. 3831, p. 8, 20 de março de 
1999. Cidade; OS VERDADEIROS fundadores de Toledo. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 15, n. 
3831, p. 8, 20 de março de 1999. Cidade; HOJE TOLEDO é um dos pólos no Estado. 

. Toledo/PR, ano 15, n. 3831, p. 8, 20 de março de 1999. Cidade; FAMÍLIA REÚNE
presta homenagem a desbravadores Ruaro. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano V, n. 1253, capa, 20 
de março de 1999; FAMÍLIA RUARO presta homenagens a seus desbravadores. 

. Toledo/PR, ano V, n. 1253, p. 5, 20 de março de 1999. Cidade; TOLEDO FOI construída 
em meio à mata que dominava o Oeste. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano V, n. 1253, p. 5, 20 de 

. Cidade; ZULMIRO RUARO acaba fundando a cidade de Toledo. 
. Toledo/PR, ano V, n. 1253, p. 5, 20 de março de 1999. Cidade; MONUMENTO NA praça 

Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano V, n. 1254, p. 5, 21 de março de 
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Como demonstram as figuras 7 e 8, a escultura em madeira reproduz um tronco cortado, 

se fixada uma placa de metal, ladeada pela representação de um 
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machado113 e na base consta a assinatura do escultor Aldo Bello: “Bello 99”, que também 

realizara diversos outros trabalhos na cidade, conforme veremos adiante. Como notamos, a 

escultura remete à derrubada da mata com machados e serras manuais, uma vez que 

motosserras somente seriam comuns na década de 1960.114  

 

 
Figura 8: Placa que compõe o monumento à família Ruaro 
Fonte: Acervo do autor 

                                                
113 BELLO, Aldo. Sem título. 1999. 1 estrutura em homenagem à família Ruaro, em madeira e metal, 

nas cores marrom e preto, que reproduz um tronco e um machado. 
114 GRONDIN. op. cit. p. 147. 
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 Para tanto, faz figurar um toco de árvore, imagem que remete aos enredos triunfantes de 

“fundação” de Toledo e é carregada de sentidos, pois simboliza a luta e a vitória, obtida 

graças à “liderança” dos Ruaros, do ser humano contra a “hostilidade” da natureza, conforme 

indica o escrito da placa de metal integrante da escultura. 

A composição da escultura, portanto procura reforçar as memórias que tratam a década 

de 1940 como uma epopeia de conquista da selva indômita, a qual teria se realizado através de 

árduo trabalho manual. A “colonização” é exaltada, então, como marco que teria resultado no 

“progresso” da cidade, tema simbolizado pelo próprio local escolhido para fixar o 

monumento: a praça central de Toledo. A partir disso, busca-se tratar de forma efusiva a 

participação dos Ruaros nesse processo, estabelecendo-os como seus protagonistas, o que é 

simbolizado no próprio “R” esculpido na lâmina do machado, procurando estabelecer a noção 

de que aquela teria sido uma obra realizada diretamente pelos homenageados. Na placa de 

metal, consta como inscrição também um “R” maiúsculo estilizado, que serve de título para o 

texto:  

 
R 

HOMENAGEM DAS FAMILIAS E AMIGOS AOS RUARO, 
DESBRAVADORES DOS CAMINHOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 
TOLEDO-PR| 1945-ALFREDO PASCHOAL RUARO| IGNÊZ ZANIOL 
RUARO| 1946 – ZULMIRO ANTÔNIO RUARO| VERGÍNIA DRAGO 
RUARO| 1946 – JOÃO ORESTES RUARO| GENOEFA ROSTIROLA 
RUARO| 1946 – ERNESTO WIEZZER| GENTILA LUIZA RUARO 
WIEZZER| TOLEDO-PARANÁ, 20 DE MARÇO DE 1999115  

 

 A inscrição começa indicando que a iniciativa em realizar a escultura não provinha do 

poder público, mas dos familiares e amigos dos Ruaros, ou seja, aqueles que compunham um 

grupo articulado em torno das memórias do local durante a primeira gestão da Maripá. Por 

outro lado, procura fixar os nomes dos casais da família, bem como o ano em que teriam 

mudado para o lugar. No caso de Alfredo Ruaro e sua esposa, registra-se sua atuação mesmo 

antes do início dos trabalhos da empresa, ao remetê-los a 1945, época da compra da Fazenda 

Britânia. Assim, procura-se fixar no espaço público o que seria o caráter não apenas de 

“pioneiros” daqueles personagens, mas também de “desbravadores” das matas, como aqueles 

que encararam a selva nos “primeiros tempos”, conotação aparente logo nas primeiras frases 

da mensagem. Mais do que isso, busca-se fixá-los como os personagens máximos do 

empreendimento “colonizador”, ou seja, como “fundadores”, relativizando, com isso, o peso 

                                                
115 PLACA em metal: contém uma chapa de metal com escritos em alto-relevo, produzida em 

comemoração à inauguração da escultura em homenagem aos Ruaros. [Toledo, 1999]. 1 placa.  
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das recordações míticas construídas em torno de Barth. Tal elemento fica evidente também 

pela disputa por espaço em locais devotados às memórias do segundo diretor local da Maripá, 

como a praça e o museu histórico, onde se colocaria o quadro e o banner. 

 Como observamos, tal obra tem como mérito a valorização da presença e do trabalho 

feminino nos processos de “colonização”. Todavia, não é possível deixar de notar que tal 

iniciativa acaba por silenciar sobre o trabalho coletivo dos trabalhadores – principalmente dos 

braçais –, muitos deles efetuados pelos chamados “paraguaios”. Procura-se ainda capitalizar 

tais ações como obra exclusiva do círculo familiar do primeiro diretor local da Maripá, de 

maneira que tal proposta acaba por atribuir uma série de valores positivos apenas a algumas 

pessoas que viveram aqueles momentos. Igualmente, é obscurecida a atuação das demais 

pessoas, de maneira a construir um esquecimento em torno da exclusão e da desigualdade que 

marcaram a “colonização” e que ainda está presente nas recordações de grupos que lembram 

daquele empreendimento. 

 De maneira geral, notamos que as tensões entre os diferentes grupos que disputavam o 

poder político e as memórias locais acabaram sendo materializadas nos elementos que 

compunham a própria Praça Willy Barth, espaço carregado das marcas dos conflitos da 

formação da cidade e das maneiras como o passado é lembrado em diferentes momentos 

históricos. Todavia, se tais embates ficam visíveis no conjunto dos símbolos presentes na 

praça, isoladamente cada monumento ou escultura tentou cristalizar uma versão monolítica 

dessa história, que hierarquiza e silencia a diferença, a desigualdade e os conflitos que 

compuseram os processos de formação e transformação do local. 

 O “Parque dos Pioneiros”, próximo à avenida Maripá e à região da “Grande Pioneiro”, 

também é outro local que remete à “colonização”. Tal logradouro foi criado na década de 

1990, a partir dos planos para recuperação das matas ciliares do rio Toledo, como foi visto no 

terceiro capítulo, quando caracterizamos o processo de constituição da Apito (Associação dos 

Pioneiros de Toledo). Como a própria designação do parque já indica, trata-se de uma 

homenagem àqueles considerados “pioneiros” do município.116 Como pode ser visto na 

próxima página (Figs. 9 e 10), trata-se de um pequeno parque para visitação e lazer, cuja 

estrutura e paisagismo tornam o lugar mais voltado à contemplação que à visitação, uma vez 

que não oferece muitos equipamentos que propiciem a permanência do visitante. Os objetivos 

                                                
116 Originalmente, seu projeto previa a construção de um museu, mas isso não chegou a ser 

concretizar. In: PIONEIROS IRÃO conhecer parque que os homenageia. Gazeta de Toledo. 
Toledo/PR, ano II, n. 301, p. 3, 7 de dezembro de 1995. Cidade. 



 

da construção provavelmente estiveram relacionados à intenção de embelezar o espaço urbano 

e permitir aos moradores e transeuntes em geral um ambiente de paisagens aprazíveis. 

  

Figura 9: Parque dos Pioneiros
Fonte: Acervo do autor

 

Figura 10: Vista interna do Parque dos Pioneiros
Fonte: Acervo do autor

da construção provavelmente estiveram relacionados à intenção de embelezar o espaço urbano 

e permitir aos moradores e transeuntes em geral um ambiente de paisagens aprazíveis. 

Parque dos Pioneiros 
te: Acervo do autor 

Vista interna do Parque dos Pioneiros 
Fonte: Acervo do autor 
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da construção provavelmente estiveram relacionados à intenção de embelezar o espaço urbano 

e permitir aos moradores e transeuntes em geral um ambiente de paisagens aprazíveis.  
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  Uma das esculturas que remete ao período da “colonização” e é de grande destaque no 

local é o monumento à “família pioneira”117 (Figs. 11 e 12). Inaugurada em 1996 nas 

comemorações aos 50 anos de fundação de Toledo,118 a obra foi projetada por Nelson B. 

Bucalão e esculpida por Aldo Bello,119 mesmo artista que produziu o monumento à família 

Ruaro. Bucalão foi apresentado em Toledo e sua história como artista plástico e secretário 

municipal de cultura da gestão “Toledo: Comunidade no poder”;120 Bello, por sua vez, foi 

destacado em matéria da Gazeta de Toledo que versava sobre a inauguração da escultura e 

frisava que ele, na época, tinha 30 anos de idade e era escultor autodidata, tendo adquirido 

destaque local por trabalhar com entalhes em madeira, embora esculpisse também em outros 

materiais. Havia atuado junto à secretaria municipal de cultura, como professor dessa arte, 

mas acabou empregado de uma empresa da cidade, em virtude da dificuldade de sobreviver 

apenas de seu trabalho artístico. Na ocasião em que o monumento foi produzido, teria sido 

procurado por Bucalão, idealizador do projeto,121 para executá-lo. 

 A Gazeta de Toledo afirma que a estátua tem cinco metros de altura, pesa quase oito 

toneladas e apresenta um casal de “pioneiros” com uma “criança recém-nascida” ao colo,122 

representando uma família de ascendência europeia,123 vinda do sul do Brasil; imagem que 

fora escolhida por Bucalão.124 O traço “sulista” dos personagens pode ser verificado pela 

indumentária “gauchesca” – “pilche” – do homem representado na estátua, que veste uma 

calça larga – conhecida como “bombacha” –, botas e um lenço ao pescoço,125 porém, não 

                                                
117 BELLO, Aldo e BUCALÃO, Nelson B. Sem título. 1996. 1 estrutura em concreto e metal, nas 

cores verde e marrom, que reproduz um casal com uma criança de colo, esculpida como 
homenagem à “família pioneira”. 1 escultura. 

118 MONUMENTO AOS pioneiros começa a ser instalado. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano II, n. 
364, capa, 8 de março de 1996.  

119 PLACA em metal: contém uma chapa de metal com escritos em alto-relevo, produzida em 
comemoração à inauguração da escultura em homenagem à “família pioneira”. [Toledo: Prefeitura 
Municipal, 1996]. 1 placa.   

120 SILVA et. al. op. cit. p. 359.  
121 OBRA É trabalho de escultor toledano. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano II, n. 364, p. 3, 8 de 

março de 1996. Cidade.  
122 MONUMENTO AOS pioneiros começa a ser instalado. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano II, n. 

364, capa, 8 de março de 1996. 
123 A FAMÍLIA como símbolo do passado e do futuro. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano II, n. 364, 

p. 3, 8 de março de 1996. Cidade. 
124 Ibidem. 
125 OLIVEN, Ruben Georg. A parte e o todo: identidade cultural no Brasil-nação. Petrópolis/RJ: 

Vozes, 2006. p. 171. 
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porta chapéu,126 o que simboliza respeito à família e à Toledo nascente, tema da situação ali 

trabalhada.  

 Como podemos observar através das figuras 11 e 12, o imponente monumento encontra-

se sobre uma base de concreto revestido de pastilhas, a qual está assentada sobre uma outra 

ainda maior em formato semelhante, porém, preenchida com terra e grama.127 Apresenta um 

casal de “pioneiros” que, altivos, olham para frente como se vislumbrassem o horizonte, 

simbologia do provir.128 Bucalão afirmou à Gazeta de Toledo que essa perspectiva foi 

intencional, pois queria fazer entender que o “futuro” de Toledo estava representado nos 

filhos dos “pioneiros” que, em 1996,129 já eram adultos.  

 

 
Figura 11: Monumento à família “pioneira” 
Fonte: Acervo do autor 

                                                
126 BELLO e BUCALÃO. op. cit. 
127 Idem. 
128 Idem. 
129 A FAMÍLIA como símbolo do passado e do futuro. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano II, n. 364, 

p. 3, 8 de março de 1996. Cidade. 
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Figura 12: Monumento à família “pioneira” em ângulo mais próximo 
Fonte: Acervo do autor 

 

 Há ainda outros elementos nessa escultura que necessitam ser desvendados, como o 

bebê no colo do casal, que poderia ser uma representação da própria cidade de Toledo, 

compreendida como fruto dos auspícios dos “eurobrasileiros” – para usarmos a noção 
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cunhada por Valdir Gregory.130 Dessa maneira, os “pioneiros” são expressos como os 

criadores do lugar, com o qual teriam um cuidado paternal resultante do crescimento da urbe. 

 O monumento, portanto, reforça os temas da “colonização” e das “famílias de 

pioneiros”, o que indica um movimento de renovação dos enredos de “pioneirismo” em 

Toledo, ao colocar em foco as famílias e não apenas os indivíduos que migraram adultos para 

o lugar. Tal aspecto certamente está relacionado ao fato de muitos desses sujeitos não estarem 

mais na ativa na década de 1990, ou mesmo já terem falecido, quando seus filhos assumiam 

posições ativas na cidade e gozavam do prestígio de pertencer a “famílias pioneiras”. 

 Por outro lado, notamos também que é uma homenagem que lembra o “pioneiro” a 

partir do abstrato e do inominado, que não exalta uma ou outra pessoa ou mesmo família em 

específico. Tal recurso, por sua vez, permite que o maior número possível de pessoas 

consideradas “pioneiras” de Toledo possam se identificar com a escultura.  

 Apesar disso, a menção honrosa acaba sendo restrita a um conjunto dos foram 

considerados “pioneiros” do lugar, uma vez que são valorizados somente os sulistas 

descendentes de europeus. Novamente, é objetivado cristalizar na esfera pública uma versão 

excludente e monolítica do passado do lugar, construindo uma identidade local que valoriza 

apenas essas pessoas. Nesse momento, portanto, percebemos a emergência do movimento que 

chamamos de “europeidade” que também passou a abarcar tais memórias e, por isso, os que 

eram lembrados nas décadas de 1970 e 1980 mais como gaúchos e sulistas, passavam a ser 

rememorados principalmente como “descendentes de europeus”. Tal elemento torna esse 

grupo etnicamente ainda mais restrito e se volta ainda mais para a afirmação de uma 

identidade homogênea para o local. 

 A valorização da “europeidade”, todavia, também pode ter sido um componente 

importante para estreitar os laços entre essas memórias e os integrantes do “bloco de poder” 

local, composto majoritariamente por brancos que valorizam uma suposta ascendência 

europeia, bem como moradores pertencentes a outros grupos sociais que se enquadravam em 

tal modelo. Assim, mesmo que muitos deles não fossem considerados “pioneiros” por terem 

se dirigido para a cidade após a década de 1950, poderiam ser contemplados em tais enredos, 

pois estes exaltavam o triunfo dos “eurobrasileiros” no interior do Brasil.  

 A escultura valoriza também um modelo específico de família nuclear e reforça um 

padrão defendido pelas igrejas cristãs que já se encontravam em crise nessa sociedade, 

                                                
130 GREGORY, Valdir. Os eurobrasileiros e o espaço colonial: migrações no oeste do Paraná (1940-

1970). Cascavel/PR: Edunioeste, 2002. 
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quando o divórcio começou a deixar de ser tabu e tornava-se notável o surgimento de outras 

modalidades de família. Portanto, nesse momento, a partir de políticas públicas na área de 

cultura, houve uma tentativa de reafirmar ideais conservadores na sociedade, como um padrão 

de família e uma identidade cultural homogênea calcada na valorização de sua suposta 

“europeidade”. 

 Tal movimento evidencia, ainda, a reconstrução da hegemonia do “bloco de poder” 

local, porque, diferentemente do que constatamos na década de 1980 quando havia a abertura 

de algum espaço – embora limitado – para a discussão da desigualdade e da diferença nas 

memórias públicas do lugar, nos anos 1990 era valorizado um modelo de morador para o 

município bastante excludente. Nesse momento, segundo percebemos, aquela formação social 

já havia recomposto suas relações de poder e, portanto, não precisava mais abrir espaço para a 

participação popular na gestão pública. Tal fator contribuía para a obscuridade a que estavam 

relegados os setores populares das décadas de 1940 e 1950 nas memórias instituídas e 

reelaboradas no decênio de 1990. 

 Alguns desses elementos também foram manifestos em outra escultura do parque 

inaugurada em agosto de 1996: é uma estátua edificada em homenagem ao padre Antônio 

Patuí131 (Fig. 13), falecido em 1985.132 Como apontou a Gazeta de Toledo em matéria que 

informava os detalhes da inauguração do monumento e exaltava a trajetória do padre, a 

escultura, também efetuada por Aldo Bello, era construída em concreto e media três metros e 

meio de altura.133  

 Assentada sobre um quadrado de concreto, nesta imagem, pintada em um tom entre 

verde e cinza, Patuí veste batina e está com a Bíblia na mão, o que ressalta sua relação com a 

Igreja Católica.134 No rosto da imagem há grandes óculos, simbolizando a sabedoria e, com 

isso, reafirmando-o como homem letrado e de grande conhecimento. Além disso, a 

representação ressalta a calvície, de maneira a fazer um recorte de um período de sua vida em 

que o padre possuía uma idade mais avançada e, consequentemente, o representava como 

                                                
131 MISSA NO Parque dos Pioneiros homenageia padre Antonio Patuí. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, 

ano II, n. 489, capa, 3 de agosto de 1996.  
132 PLACA em metal: contém uma chapa de metal com escritos em alto-relevo, produzida em 

comemoração à inauguração da estátua de padre Antonio Patuí. [Toledo: Prefeitura Municipal, 
1996]. 1 placa.   

133 HOMENAGENS AO padre Patuí serão hoje. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano II, n. 489, p. 3, 3 
de agosto de 1996. Cidade. 

134 ESTÁTUA em concreto: reproduz a figura de padre Antonio Patuí, nas cores verde, marrom, cinza 
e branca. [Toledo: Prefeitura Municipal, 1996]. 1 escultura. 



 

mais experiente. Tal figuração diferia de outras fotografias que circularam na cidade sobre o 

padre, como aquela reproduzida por Niederauer em seu livro,

jovem, com cabelos grisalhos, óculos menores e em uma pose preparada para a fotografia 

que parece ter sido produzida 

beleza dele. 

 

Figura 13: Estátua do padre Antonio Patuí
Fonte: Acervo do autor

                                               
135 NIEDERAUER. op. cit. (2004). p. 91. 

. Tal figuração diferia de outras fotografias que circularam na cidade sobre o 

padre, como aquela reproduzida por Niederauer em seu livro,135 em que Patuí aparec

jovem, com cabelos grisalhos, óculos menores e em uma pose preparada para a fotografia 

produzida em um estúdio, inclusive – tirada com o intento de ressaltar a 

Estátua do padre Antonio Patuí 
do autor 

        
NIEDERAUER. op. cit. (2004). p. 91.  
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. Tal figuração diferia de outras fotografias que circularam na cidade sobre o 

em que Patuí aparece mais 

jovem, com cabelos grisalhos, óculos menores e em uma pose preparada para a fotografia – 

tirada com o intento de ressaltar a 
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 A placa comemorativa, por sua vez, resume os motivos da homenagem: “PADRE 

ANTONIO PATUI| (1905-1985)| ALÉM DA ASSISTÊNCIA RELIGIOSA E 

EDUCACIONAL, PRESTOU RELEVANTES SERVIÇOS À COLONIZAÇÃO DE 

TOLEDO NA PRIMEIRA DÉCADA, DE 1946 A 1956”.136 Trata-se, portanto, de uma 

iniciativa que visa destacar a atuação do religioso também frente ao empreendimento da 

“colonização” de Toledo e não apenas no campo espiritual ou mesmo educativo. Como vimos 

anteriormente, geralmente eram lembradas suas ações no planejamento do povoado e na 

construção do que seriam as primeiras casas, o que o caracterizaria como um “líder” das ações 

“colonizadoras” engajado diretamente nas ações da Maripá. 

 Além disso, o monumento acaba se tornando mais que uma homenagem à figura 

“pioneira” de Antonio Patuí, pois é um marco de reafirmação da religiosidade católica na 

cidade. Assim, de maneira semelhante ao monumento à “família pioneira”, também colabora 

para a construção de uma identidade monolítica para o local, em um momento em que, em 

termos religiosos, o município já era um lugar bastante plural. Isso porque, para além da 

diversidade de igrejas cristãs, também se fazia presentes as religiões de matriz cultural 

africana e afro-brasileira, algumas das quais fazem seus rituais próximos ao parque. 

 Por fim, percebemos que o Parque dos Pioneiros se configura um espaço devotado às 

memórias da “colonização”, embora apresente um diferencial de outros lugares, como a Praça 

Willy Barth e o museu histórico, uma vez que não polariza personagens e memórias do grupo 

ligado à segunda gestão local da Maripá, pelo contrário, diversos elementos encontrados nesse 

espaço são referência à “colonização” da década de 1940, sendo a estátua edificada em 

homenagem ao padre Patuí uma das maiores relações com tal período. Patuí, além de ser 

considerado uma grande “liderança” pelo grupo ligado à antiga primeira gestão da 

“colonizadora”, também lembra elementos identitários afirmados por tal grupo, como o 

catolicismo e a origem italiana. Segundo percebemos, as duas gestões municipais de Corazza 

Neto procuraram contemplar tais personagens, através de iniciativas no campo de trabalho 

com memórias.   

 Entretanto, não foi somente nessa gestão que foram realizadas homenagens a tal grupo 

de pessoas consideradas “pioneiras”, como percebemos na inauguração do “marco histórico 

                                                
136 PLACA em metal: contém uma chapa de metal com escritos em alto-relevo, produzida em 

comemoração à inauguração da estátua de padre Antonio Patuí. [Toledo: Prefeitura Municipal, 
1996]. 1 placa.     
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‘Aqui começou Toledo’”,137 efetuada em 2004, durante a gestão de Derli Donin. Trata-se de 

uma estrutura em concreto, com base quadrada e pontas em formato piramidal, contendo uma 

placa de metal138 (Fig. 14). Segundo matéria do Jornal do Oeste, o objetivo da edificação de 

tal marco foi homenagear os trabalhadores da primeira expedição a serviço da Maripá, por 

isso a escultura também fora colocada no “local exato” da chegada deles.139 

 

 
Figura 14: “Marco histórico ‘Aqui começou Toledo’”  
Fonte: Acervo do autor 

   

 Essa obra, apesar de aparentemente simples, é repleta de significados, porque se 

configura um “marco zero”, de maneira a construir a noção de que nada existia antes do 

momento inaugural que este monumento procura fixar. Além disso, o formato piramidal 

                                                
137 REUNIÃO INAUGURA marco histórico. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 21, n. 5.546, capa, 15 

de dezembro de 2004. 
138 MARCO em concreto: em formato semipiramidal, porta placa de metal em homenagem àqueles 

que se considerava como os primeiros moradores do lugar. [Toledo: Prefeitura Municipal, 2004]. 1 
estrutura. 

139 REUNIÃO DE pioneiros inaugura marco histórico. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 21, n. 5.546, 
p. 6, 15 de dezembro de 2004. Cidade. 
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também evoca sentidos, uma vez que todos os lados convergem para um só ponto que “rasga” 

o ambiente e, dessa forma, assinala o “novo”. Como sabemos, a pirâmide também significa 

força, determinação e a estrutura, assentada sobre uma base forte e concreta, simboliza os 

“pioneiros”, enquanto o restante da obra representa Toledo e o suposto “progresso” para onde 

todos os lados convergem.  

 Ainda de acordo com a matéria do jornal, Ondy Hélio Niederauer atuou nessa 

iniciativa,140 que seguia uma proposta de valorização dos trabalhadores que compuseram a 

“primeira” expedição de operários a serviço da Maripá. Essa perspectiva é patente no texto da 

placa de metal afixada no monumento: 

 
AQUI COMEÇOU TOLEDO... 

LATITUDE: 24° 43’ 58.6” 
LONGITUDE: 53° 43’ 40.9” 

 EM 27 DE MARÇO DE 1946 CHEGARAM A TOLEDO OS 
PRIMEIROS MORADORES. 
 VIAJARAM 38 DIAS DESDE SÃO MARCOS-RS ATE AS 
MARGENS DO ENTÃO ARROIO TOLEDO. 
  INSTALADO O ACAMPAMENTO FORAM CONSTRUÍDAS AS 
TRÊS PRIMEIRAS CASAS. 
 HOJE COMEMORAMOS 52 ANOS DE EMANCIPAÇÃO 
POLÍTICO-ADMINISTRATIVA NOSSAS HOMENAGENS IN 
MEMORIAN AQUELES PRIMEIROS CORAJOSOS 
DESBRAVADORES: 
 ÂNGELO COBBI JOSÉ SCAIN 
 ANTÔNIO SCAIN JUVENILDO LORANDI 
 ATALÍPIO BOHNE MANSUETO MOLON 
 AVELINO PRETTO MARCÍLIO MOLON 
 GREGÓRIO SPACIN ORLANDO CAMBRUZZI THOMÉ 
 IVO ZAGO PEDRO RODOLFINO 
 JOSÉ DRAGO ZULMIRO ANTÔNIO RUARO 

TOLEDO, 14 DE DEZEMBRO DE 2004 
DERLI ANTÔNIO DONIN 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO 
IDEALIZADOR DESTA HOMENAGEM: PIONEIRO E HISTORIADOR 

ONDY HELIO NIEDERAEUER141 
 

 O texto procura exaltar a atuação desses trabalhadores, considerando-os os “primeiros 

moradores” e os “corajosos” que se instalaram na localidade após árdua viagem de mais de 

um mês e teriam construído o acampamento e as casas de Toledo consideradas por Niederauer 

como as primeiras. Dessa maneira, era concedido mais espaço para esses trabalhadores no 

                                                
140 Ibidem.  
141 PLACA em metal: contém uma chapa de metal com escritos em alto-relevo, produzida em 

homenagem àqueles que se considerava como os primeiros moradores do lugar. [Toledo: Prefeitura 
Municipal, 2004]. 1 placa. 
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interior do “mito fundador” local, já que, em muitos momentos, eles foram lembrados de 

maneira apenas secundária nas memórias públicas. Todavia, não pudemos deixar de observar 

que a homenagem evita tratá-los como “trabalhadores” e opta pelo termo “moradores”, o que 

ofusca as relações de classe que eles viveram e, dessa forma, distancia-se do conteúdo político 

da proposta esboçada por Ferreira anos antes – da qual o monumento é resultante –, embora 

valorize as trajetórias desses sujeitos. 

 No entanto, de maneira semelhante aos movimentos que vimos no terceiro capítulo, isso 

representou apenas uma ampliação no rol de homenageados em monumentos, pois o caráter 

excludente dessa memória permanecia e, consequentemente, o silêncio sobre os demais 

trabalhadores que também vivenciaram tais processos e que já se encontravam na região. 

Além disso, reforça também a noção de que Toledo teria surgido de um “vazio populacional”, 

ou seja, de uma floresta “inculta”, a partir de um projeto exitoso, sem impactos negativos. Por 

outro lado, nessa escultura, há também uma tentativa de construir uma identidade monolítica 

para o local, na qual o município seria exclusivamente tributário da presença sulista, 

principalmente daqueles de ascendência europeia, ligados de alguma forma à Maripá, grupo 

entendido como o grande construtor do local e único “fundador” de Toledo. 

 Também percebemos nessa iniciativa a atuação de pessoas consideradas “pioneiras” e 

que integravam o grupo daqueles que mudaram para a cidade com a segunda gestão local da 

Maripá, como o próprio Niederauer – autor da homenagem –, ou mesmo Diva Paim Barth, 

viúva de Willy Barth – que também esteve presente à solenidade, como destacou a matéria do 

Jornal do Oeste.142 Através de tal iniciativa, possivelmente apoiada por seu grupo, o 

memorialista procurou contemplar parte dos moradores que chegaram ao local durante a 

década de 1940. Dessa maneira, tentava-se dissipar pelo menos algumas das tensões que 

permeavam as memórias das mudanças ocorridas décadas atrás na direção da Maripá. Tal 

gesto, por sua vez, também sinalizava para a busca por uma maior união entre os “pioneiros” 

remanescentes, além de tentar fixar Niederauer e Diva Paim Barth como representantes de 

todos os que migraram para a cidade com a “colonização”, independente do período de 

mudança. 

 Por outro lado, o monumento também era uma forma de reforçar a perspectiva desse 

memorialista, pois o “marco” atesta a ausência de Alfredo Ruaro na primeira expedição que 

chegou ao local. Como vimos no terceiro capítulo, esse era um dos argumentos utilizados para 

                                                
142 REUNIÃO DE pioneiros inaugura marco histórico. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 21, n. 5.546, 

p. 6, 15 de dezembro de 2004. Cidade. 
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rejeitá-lo como “fundador” de Toledo, bem como para a eleição de seu irmão, Zulmiro Ruaro 

para tal posto, como sempre defendeu Niederauer. Assim, percebemos que, através do 

“marco”, pretendeu-se atestar fisicamente a “fundação” de Toledo, consolidando-a como algo 

decorrente da chegada do primeiro caminhão de trabalhadores a serviço da Maripá, seguido 

da formação do acampamento e da construção das casas – entendidas por aquele memorialista 

como o “começo” da “cidade” – e não de outros fatores. Tratava-se, portanto, de mais um 

elemento de disputas nas memórias do “pioneirismo” e da “colonização” de Toledo.  

 Muitos outros elementos também são dispersos pelo parque, como artefatos 

pertencentes à “Usina Carlos Mathias Becker” – uma das antigas hidrelétricas locais – que ali 

edificam um monumento ao “progresso” da cidade e ao “espírito empreendedor” dos 

moradores. Em outros pontos da cidade, há mais referências às memórias do “pioneirismo”, 

nem sempre produzidas ou mantidas apenas através das ações dos órgãos municipais, mas 

também pela iniciativa da própria população, pois constatamos que diversas empresas da 

cidade mantinham telas e materiais com versões do “pioneirismo”.143  

 Muitos espaços e artefatos culturais poderiam ser elencados, porém, seria impossível 

efetuar isso no limite imposto para este trabalho, pois isso requer um estudo restrito à 

“escultura urbana”.144 Assim, foram levantadas apenas algumas questões e apresentados 

materiais que nos pareceram representativos de como as memórias sobre a “colonização” em 

Toledo foram arquitetadas nos espaços públicos da cidade. 

 De maneira geral, pudemos perceber que, a partir desses espaços frequentados pelos 

moradores da cidade, as memórias que solidificavam o “mito fundador” de Toledo circulavam 

pela cidade, interpelando os cidadãos e povoando o dia-a-dia deles, em um gesto 

eminentemente político. Nesse processo, porém, os conteúdos das memórias públicas locais 

são reelaborados, pois as esculturas, os monumentos e os próprios lugares da cidade não se 

                                                
143 Um estabelecimento comercial em que isso fica notável é o Supermercado Soluz, em cujo ambiente 

há uma série de telas que reproduzem temas ligados à “colonização” – como uma fotografia em que 
compradores de terras retiram um automóvel de um atoleiro, a qual também aparece em 
Conhecendo Toledo, como destacamos anteriormente, neste capítulo – juntamente com 
reproduções de pontos turísticos e de referência para a cidade, como o Parque Ecológico Diva Paim 
Barth. In: PINTOR DESCONHECIDO. Sem título. s/d. 1 painel que reproduz fotografias das “três 
primeiras casas” e do “Colégio Incomar”; PINTOR DESCONHECIDO. Sem título. s/d. 1 painel 
que reproduz fotografias com “trabalhadores olhando a mata” e uma “caravana de compradores de 
terras” tentando retirar veículo em meio a um atoleiro; PINTOR DESCONHECIDO. Sem título. 
s/d. 1 painel que reproduz imagens do monumento à “família pioneira”, no Parque dos pioneiros e 
o “Salto São Francisco”; PINTOR DESCONHECIDO. Sem título. s/d. 1 painel que reproduz 
imagens do “Parque Ecológico Diva Paim Barth” com destaque para a “Usina do Conhecimento”. 

144 KNAUSS. op. cit. p.191. 
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configuram apenas espaços de difusão das versões construídas em outras instâncias, mas, 

longe disso, constituíam instrumento ativo para a criação e a recriação de tais enredos. 

 

 

IV 

 

A reelaboração dos enredos da “colonização” e do “pioneirismo” em Toledo, por sua 

vez, também puderam ser percebidas nos processos de “recepção” das iniciativas no campo 

das memórias por moradores da cidade com quem tivemos a oportunidade de produzir 

narrativas orais. A partir do trabalho realizado em campo, ficou claro que a hegemonia era de 

fato vivida pelas pessoas, como afirma Raymond Williams, pois elas não absorvem 

simplesmente as memórias com que se deparam no espaço público. 

Nessas reflexões, o trabalho de Jesús Martín-Barbero, Dos meios às mediações: 

comunicação, cultura e hegemonia,145 sobre as mediações que o popular efetua daquilo que 

recebe dos meios de comunicação, foi importantíssimo. Nele, o autor rejeita as teorias que 

veem a recepção como um espaço meramente da dominação e da manipulação e explorou o 

potencial criativo do popular que faz mediações entre a própria cultura e os meios de 

comunicação.146 O processo hegemônico, na concepção dele, somente se completa quando os 

meios de comunicação conseguem estabelecer um canal com o popular, de maneira que seus 

conteúdos façam sentido a este, pois, sem essa conexão, que requer o estabelecimento de um 

equilíbrio de forças (mesmo sem deixarem de ser desiguais) entre os diferentes agentes sociais 

envolvidos nesse processo, torna-se impossível aos meios de comunicação alcançar o objetivo 

de realimentar os processos hegemônicos de que tomam parte.147 

As reflexões de Barbero são muito importantes para a análise dos processos históricos 

enfocados neste trabalho, principalmente ao estudarmos a recepção das versões do passado 

construídas pelos meios instituintes de memórias em Toledo. Evidentemente, isso requer 

adaptações, pois o crítico de comunicação estudou mídias de grande amplitude – como a 

televisão – e esta pesquisa não se restringiu à recepção que os setores populares em particular 

efetuaram das memórias públicas de Toledo, uma vez que também abordamos moradores 

locais considerados membros da classe média. 

                                                
145 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. Rio de 

Janeiro: Editora UFRJ, 2006. 
146 Idem. p. 29. 
147 Idem. pp. 310-323. 
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Na pesquisa com narrativas orais, buscamos abordar um conjunto diversificado de 

pessoas que mudaram para a cidade em diferentes períodos, mas que não se tornaram grandes 

figuras dos meios políticos locais, nem adquiriram capitais significativos na cidade. Dentro 

desse conjunto, que somou mais de sessenta entrevistas, podemos identificar pelo menos dois 

grupos: um composto por pessoas de diferentes níveis sociais vindas para o local entre as 

décadas de 1940 e 1950 e que geralmente se identificam como “pioneiros” e outro composto 

principalmente por trabalhadores pobres que migraram para o lugar a partir da década de 1960 

e foram morar nas periferias de Toledo. 

 A relação com os enredos do “pioneirismo” ficou evidente entre todos eles, revelando-

se muito rica e, por isso, demanda um estudo mais aprofundado. Por conta disso, recortaremos 

apenas as narrativas de dois moradores locais, Orildo e Amâncio, respectivamente integrantes 

dos grupos destacados no parágrafo anterior. Em comum, ambos acabaram por discutir certos 

projetos acerca das memórias públicas da cidade ao narrar suas trajetórias de vida, de maneira 

que revelaram a recepção que efetuavam deles e de seus conteúdos. Vale frisar que tais 

assuntos não se originaram a partir de nossos questionamentos, mas partiram das iniciativas 

dos próprios narradores, o que ressaltou ainda mais a importância dessas memórias e das 

“leituras” feitas sobre elas na cidade. 

Apesar de serem apenas duas trajetórias, são suficientes para esclarecer sobre o campo 

de disputas que se formou em torno das memórias cristalizadas da “colonização” e sobre 

como os moradores se relacionam com essas versões e as iniciativas que visam instituí-las e 

realimentá-las. Neste momento, as concepções de “representatividade” e “possibilidade”, 

trabalhadas por Alessandro Portelli,148 foram valiosas: 

 
...a palavra-chave aqui é possibilidade. No plano textual a representatividade 
das fontes orais e das memórias se mede pela capacidade de abrir e delinear 
o campo das possibilidades expressivas. No plano dos conteúdos, mede-se 
não tanto pela reconstrução da experiência concreta, mas pelo delinear da 
esfera subjetiva da experiência imaginável: não tanto o que acontece 
materialmente com as pessoas, mas o que as pessoas sabem ou imaginam 
que possa suceder. E é o complexo horizonte das possibilidades o que 
constrói o âmbito de uma subjetividade socialmente compartilhada.149 

 

 Como frisa o autor, a “representatividade” das narrativas orais reside na capacidade de 

um narrador articular elementos compartilhados por todo um grupo social e de ele expressar 

                                                
148 PORTELLI, Alessandro. A Filosofia e os fatos: narração, interpretação e significado nas memórias 

e nas fontes orais. Tempo. Rio de Janeiro, UFF, v.1, n. 2, pp. 59-72, 1996. 
149 Idem. p. 70. 
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embates que povoam determinada sociedade em certo período. É justamente por isso que não 

interessa tanto a veracidade do conteúdo narrado, pois, mesmo que a narrativa traga uma 

situação imaginária, torna-se válida, porque expressa uma gama de possibilidades 

interpretativas da realidade. É assim que as duas narrativas orais – feitas com dois moradores 

da cidade – trabalhadas a seguir são entendidas como suficientes para perceber algumas 

“possibilidades”150 dessa sociedade se relacionar com as memórias públicas, certas políticas 

municipais e iniciativas independentes referentes ao tratamento do passado local. Entretanto, 

não nos limitamos a trabalhar a recepção das memórias públicas de Toledo entre essas 

pessoas, mas fizemos uma abordagem geral de suas narrativas, como forma de entender 

melhor o lugar social a partir do qual os narradores produziram suas memórias. 

Na época da entrevista, Orildo tinha 69 anos de idade e encontrava-se aposentado após 

trabalhar a vida toda na agricultura. Trata-se de um morador considerado “pioneiro” de 

Toledo, cuja narrativa chamou atenção por ter efetuado uma crítica a certas iniciativas 

relacionadas às memórias da “colonização” de Toledo. Realizamos a entrevista no dia 22 de 

janeiro de 2009, na residência dele, no Jardim Gisela, zona urbana de Toledo, para onde se 

mudou na década de 2000,  depois da aposentadoria. Atualmente esse é um bairro de classe 

média, onde ele leva uma vida relativamente simples e participa de uma série de atividades 

comunitárias voltadas para a terceira idade. Notamos então que ele pode ser caracterizado 

como um morador que pertence aos setores médios vindos do campo e, enquanto tal, possui 

algum capital, mas não se faz parte daqueles que têm poder de decisão no “bloco de poder” 

local. 

Orildo foi indicado por outras pessoas que entrevistamos na pesquisa, pois é membro de 

uma família vinda para o local ainda na década de 1940 e, por isso, reconhecido como 

“pioneiro”, como sugere o fato de haver uma escola com o nome de seu pai e a inclusão do 

progenitor entre os homenageados do “marco histórico” disposto no Parque dos Pioneiros. 

Além disso, Orildo emprestou-nos um livro de fotografias, intitulado Imagens ...e assim 

iniciou Toledo, presenteado aos considerados “pioneiros” do local.151 Publicado na gestão 

“Toledo: Comunidade no Poder”, a partir do Museu Histórico “Willy Barth” de Toledo, o 

livro reuniu fotografias que compuseram uma exposição itinerante, efetuada pela equipe desta 

entidade no ano de 1984,152 em uma de suas primeiras atividades que colocou em foco 

                                                
150 Ibidem. 
151 SANTOS. op. cit. pp. 111-112. 
152 A esse respeito ver: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO. Imagens ...e assim iniciou 

Toledo. Toledo: Prefeitura do Município de Toledo, [198?]. s/p; SANTOS. op. cit. pp. 13-14, 111-
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elementos da “colonização”, principalmente da década de 1940. Tais elementos indicam as 

relações estabelecidas pelo narrador com as políticas públicas do campo de trabalho com 

memórias e como seu reconhecimento como “pioneiro” da cidade é algo muito sólido. Talvez 

por isso, em nenhum momento Orildo achou necessário ostentar esse título na entrevista, uma 

vez que se encontra amplamente identificado como tal. 

Em virtude dessas relações, inicialmente ficamos reticentes em realizar a entrevista, 

pois Orildo é filho de uma família que tomou parte no projeto “colonizador” e conseguiu alçar 

a classe média local e provavelmente sua narrativa poderia se resumir à exaltação daquele 

passado e à reprodução das memórias públicas de Toledo. Também entendíamos, 

erroneamente, que as memórias das pessoas consideradas “pioneiras” já haviam sido 

exaustivamente trabalhadas e que, portanto, não existiria algo relevante a ser trabalhado sobre 

tais sujeitos. A prática, no entanto, evidenciou que isso era um erro, pois a narrativa dele 

trouxe diversos elementos ainda pouco divulgados e um conjunto de memórias tão rico quanto 

sua trajetória de vida. 

De fato, um dos pontos fortes da fala dele, como era de se esperar, foi a trajetória 

“pioneira” de sua família, episódio no qual ele se concentrou, uma vez que isso lhe confere 

identidade local. Afirmou ele que veio para Toledo ainda criança, com seis anos de idade e 

que sua família, por quase um ano, morou no local onde se edificaria o povoado, pois seu pai 

trabalhava ali para a “colonizadora” antes de se dirigir para a propriedade rural adquirida no 

lugar que atualmente se chama Linha Cristo Rei, próximo à zona urbana de Toledo. Na parte 

em foi pedido para que ele resumisse a trajetória dele, apresentou calmamente sua vida e a 

participação de sua família na “colonização”, narrando aqueles tempos com muita 

tranquilidade: 

 
Eu nasci lá em São Marcos no Rio Grande do Sul, daí, vimos de lá pra 
Toledo com seis anos de idade, em mil novecentos, e quarenta e... seis nós 
chegamos aqui em Toledo, foi a primeira família que nós chegamos. [...] Só 
que aquele tempo era muita  dificuldade com Toledo mesmo, né? Que o, 
falecido pai e outros homens vieram na frente, então derrubaram [a mata], 
abriram estrada de Cascavel até em Toledo. Daí derrubaram o mato e assim 
queimaram a roça meia verde assim pra, poder fazer a, primeira casa. Daí 
quando nós viemos de mudança, daí nós ficamos, quinze dias debaixo de 
uma lona, até fazer a [nossa] primeira, casa [situada no local em que se 
edificaria o povoado de Toledo]. E daí nós se... mudemos na casa ficamos 
um ano aqui, em Toledo na cidade mesmo, daí, foi comprado uma colônia 
[área rural de dez alqueires paulistas] ali, longe cinco quilômetros aqui da 
cidade, e daí se mudemos lá pra colônia, naquele tempo era muita 

                                                                                                                                                   
112; MOSTRA HISTÓRICA chega ao interior. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 4, n. 534, p. 3, 
19 de junho de 1987.  
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dificuldade por causa dos mosquitos, aqui tinha bastante, caso de... [muda de 
assunto] a gente, comprar assim, fazer compras pra, comer [,] essas coisas só 
em Cascavel. Cascavel também era pequeno naquele tempo tinha acho que 
umas dez, doze casas só também. [...] Vivia ali [em Toledo], mas dependia 
tudo de Cascavel pra comprar, às vezes chovia uns par de [por muitos] dias, 
daí não dava pra ir, comprar as coisas [,] a gente ficava aí meio sem sal e 
sem açúcar né. Daí a gente ia passando assim. Só que aqui tinha muita caça 
de, mato, aquele tempo, então tinha carne[,] nunca faltava assim carne de 
caça. E daí quando se mudamos, [para a localidade atualmente conhecida 
como Cristo Rei] de cinco quilômetros longe aqui da cidade, daí nós ia na 
escola de lá, a pé até aqui na... no centro da cidade aqui no [Colégio] 
Incomar [, n]aquele tempo, tinha uma, escola de madeira ali, daí nós ia, todo 
dia na escola, e sempre a pé, caminhava longe, cinco quilômetros, e tudo 
estrada de chão assim estrada, no meio do mato assim aquela, picadão 
[corredor em meio a mata] assim. Naquele tempo também tinha muito 
mosquito, então o mosquito mesmo assim a gente tinha que pegar uma 
vassourinha de mato [ramo ou feixe de plantas], e ficar tocando os mosquitos 
assim. Assim mesmo tinha vez que ficava com as pernas todas assim as 
[inaudível] tudo cheias de feridas, de, mordida de mosquito.153  

 

Inicialmente, observamos como Orildo enfoca a presença de sua família em Toledo, 

enfatizando a atuação do pai na primeira equipe de trabalhadores que viajou para a Fazenda 

Britânia a fim de iniciar os trabalhos de “colonização” e individualizando a trajetória de sua 

família como a primeira a se instalar no local. Assim, notamos que, de maneira semelhante ao 

movimento constatado nas memórias públicas, o narrador também utiliza suas lembranças 

para estabelecer um domínio na cidade e apresentar sua família como quem “construiu” o 

lugar. Além disso, ao apresentar sua família como a “primeira”, realimenta a perspectiva 

inaugural que cercou as memórias do “pioneirismo” de que fora uma conquista de um “vazio 

populacional”. Tais elementos levaram a compreender que os enredos construídos nas 

memórias públicas da cidade faziam sentido para o narrador, pois as recordações pessoais 

dele tinham muito em comum com aquelas versões.  

A partir disso, o narrador passou a se concentrar nos enredos cristalizados em torno das 

dificuldades e problemas vividos nesse período, como a falta de gêneros alimentícios e as 

feridas causadas pelos mosquitos. A observação dessa passagem deixa perceber que a 

oralidade dele parece apresentar um discurso já pronto, provavelmente repetido em diversas 

ocasiões, pois como já vimos através das obras memorialísticas, tais dificuldades são 

recorrentes nas narrativas da “colonização”, principalmente nas falas daqueles que chegaram 

à localidade na década de 1940.  

                                                
153 Orildo, agricultor aposentado, morador do Jardim Gisela de Toledo-PR. A entrevista foi realizada 

em 22 de janeiro de 2009, quando ele possuía 69 anos de idade. (Acréscimos nossos). 
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Em outros momentos, Orildo destaca que, associados a tais problemas, houve outros, 

como a destruição de plantações por gafanhotos e a morte de animais criados para o consumo 

da família em virtude de terem ingerido esses insetos, apontando, as dificuldades vividas por 

essas pessoas, de maneira semelhante às memórias públicas da cidade. Lembra, ainda, que 

essas dificuldades levaram muitos moradores a deixarem o local. Ao que parece, ele ressalta 

essas desventuras como forma também de destacar a tenacidade de seu grupo familiar em 

permanecer em Toledo e, assim, acentuar sua importância para o local.  

Corrobora com tal perspectiva, as recordações dos estudos realizados no Incomar (na 

designação atual, Colégio Vicentino Imaculado Coração de Maria), escola particular que 

serviu de marco no povoado, na década de 1940. Mais do que ser um atestado de sua relação 

com mais esse ícone da “colonização” de Toledo, tal elemento também indica a ascensão de 

sua família aos estratos médios da sociedade ainda naqueles tempos.  

Entretanto, em suas memórias, a trajetória de seu pai e de sua família não aparece 

cercada por um tom mítico, pois ele destaca também as dificuldades vividas antes da mudança 

para o Paraná, quando sua família vivia no Rio Grande do Sul, onde seu pai era um 

trabalhador braçal: 

 
Seu [Orildo] [Sobrenome omitido] como surgiu essa ideia da sua família 
sair lá de São Marcos, lá do Rio Grande do Sul, e vir pra cá pro 
Paraná? Aquela vez que nós [saímos de] lá no Rio Grande [do Sul] lá [era 
porque] em São Marcos não tinha nada lá quase, né, que o meu falecido pai 
[, n]aquele tempo era empregado. Trabalhava assim na estrada de ferro assim 
quebrar pedra [...] então não tinha... [pausa] futuro nenhum. E daí [...] a 
firma [...] Maripá [, d]aqueles Ruaro, convidou, o falecido pai pra vir pra cá, 
e daí ele veio né. Daí nós viemos...154 

 

Orildo relata então como a mudança para o Paraná representou a possibilidade de sua 

família adquirir terras e melhorar de vida, pois entende que no Rio Grande do Sul não existiria 

muita perspectiva, uma vez que seu pai era trabalhador braçal da ferrovia. Em sua narrativa, a 

mudança teria sido motivada pelo interesse em adquirir bens materiais compreendidos como 

requisito para ascender socialmente e não para trabalhar temporariamente para a Maripá, 

como observamos na literatura memorialística.155 Nessa perspectiva, no momento em que 

relata os motivos da mudança, o narrador dava uma pausa, para, em sequência, afirmar que lá 

não havia “futuro nenhum”. Sua fala, bem pausada nessa passagem, procura deixar clara a 

situação que levou a família a abandonar seu estado de origem e migrar para o Paraná e 

                                                
154 Idem. (Acréscimos nossos). 
155 A esse respeito ver: GRONDIN. op. cit. p. 107. 
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demonstrar, portanto, como o deslocamento de sua família teria sido algo planejado e 

decorrente da decisão de seu pai em se fixar em Toledo, a fim de ter uma vida melhor. 

Ao fim dessa passagem, relata o “convite” recebido dos irmãos Ruaros, trazendo para 

sua narrativa as recordações daqueles que estiveram à frente da primeira gestão da Maripá. 

Também procura exaltar a memória de seu pai e, para isso, reitera que a importância dele fora 

reconhecida pelos Ruaros, pois estes teriam feito o tal “convite”, termo indicativo de como 

Orildo narra essa passagem dentro de sua própria perspectiva de que a “colonização” foi uma 

obra de “progresso”, procurando inserir nela seu pai, compreendido por ele como alguém que 

não havia sido apenas contratado para trabalhar, mas “convidado” a se engajar em um grande 

empreendimento. Além disso, tal elemento indica como o narrador percebe seu pai enquanto 

“escolhido” para fazer parte daquilo que seria uma obra grandiosa, ao passo que isso o leva a 

silenciar sobre as relações de trabalho na Maripá.  

Assim, suas memórias mesclam elementos compartilhados com as versões hegemônicas 

na cidade, ao mesmo tempo em que apresentam e elaboram outros diversos, o que permite 

perceber um diálogo intenso entre Orildo e aqueles enredos que, por sua vez, também foram 

elaborados com base nas narrativas e nas trajetórias de pessoas como ele e seus familiares.  

Cabe ressaltar que a família dele foi uma das que migraram para a região ainda na 

década de 1940, sem posses, quando a “colonização” as acolhia, pois, além de seu trabalho ser 

utilizado pela Maripá, eles atendiam ao objetivo da direção da empresa em iniciar atividades 

agrícolas na região ainda no início do desmatamento, para que, posteriormente, já houvesse 

uma alguma produção agrícola para servir de apoio aos novos compradores na época da 

intensificação da venda de lotes rurais,156 como já vimos no terceiro capítulo. Todavia, essas 

experiências são narradas por Orildo no presente, quando a pobreza já estava finda e as 

memórias da “colonização” se faziam presentes na cidade na condição de “mito fundador”.  

Além de expor as relações sociais vividas por sua família, a narrativa dele traz diversos 

elementos da diversidade que compôs os “primeiros tempos” do local onde viria a se 

constituir Toledo. Entre eles, lembra os trabalhadores “paraguaios”, dos indígenas e também 

da presença negra no local, materializada em um vendedor de frutas que tinha uma banca no 

centro do povoado. Também se recorda de diversas outras questões que pontuaram o lugar na 

década de 1940, como elementos remanescentes do “tempo dos ingleses”, entre eles um 

laranjal que existia na propriedade de seus pais e a figura da “Velha Allica”, possivelmente 

                                                
156 INDUSTRIAL COLONIZADORA RIO PARANÁ S/A. Relatório da diretoria. Apud 

NIEDERAUER. op. cit. (2004). pp. 104-105.   
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viúva do antigo obragero Julio Thomáz Allica. Dentre muitas outras questões, recorda-se 

ainda da passagem de tropeiros pelo local, comerciantes de gado que se instalavam no 

potreiro de seu pai.  

Entretanto, é preciso lembrar que muito disso é narrado como curiosidade, o que reforça 

o exotismo daqueles tempos, mas não integra propriamente um enredo de “valorização da 

diversidade”, porque Orildo produziu a narrativa a partir de seu lugar social, na condição de 

filho de migrantes gaúchos que ascenderam socialmente. Assim, não é estranho que apresente 

indígenas e “paraguaios” sem grande “alteridade”. 

Todavia, percebemos que as memórias dele emergem não como testemunho de uma 

“colonização” empreendida por “fundadores” e empresários do ramo imobiliário, mas como 

experiências vividas por ele e sua família que ainda faziam sentido no presente. Personagens 

como os Ruaros e o padre Patuí são parte de sua narrativa, mas não como protagonistas, pois 

essa posição é reservada para seu pai e seus familiares para quem reivindica os valores 

positivos presentes nos elementos cristalizados das memórias públicas da cidade.  

Além disso, como sujeito histórico, Orildo colocou seu cotidiano em primeiro plano no 

seu relato, revelando como suas memórias não ficaram “confinadas” nos tempos de 

“pioneirismo” ou da “colonização”, uma vez que também nos falou de sua juventude, das 

festinhas-surpresa de aniversário, do trabalho no campo e da vida sem energia elétrica. 

Portanto, também não resumiu sua existência ao projeto “colonizador”, mas dividiu-a entre 

um tempo anterior e um posterior à produção agrícola tecnificada e ao acesso a certas 

benfeitorias que marcaram o ingresso dele na vida “moderna”, como a energia elétrica. 

Como parte dessa postura, de não resumir sua vida à “colonização”, o narrador confere 

visibilidade a situações externas àquilo que é cristalizado na esfera pública. Assim, Orildo 

trata de episódios vividos após seu casamento, quando mudou para a linha Boa Vista, 

posteriormente, para o distrito de São Francisco e, por fim, para a linha Ouro Preto, localidade 

rural próxima à cidade. Em sua fala pontua ainda sobre os conflitos de terra ocorridos nesse 

último local, com a presença de posseiros e jagunços, frisando, no entanto, que isso ocorreu 

antes de sua mudança, realizada na década de 1970. Entretanto, destaca que alguns de seus 

irmãos chegaram a morar na localidade antes que as áreas rurais fossem regularizadas, o que 

foi importante para que eles conseguissem obter mais terras, a preços reduzidos inclusive, e 

pudessem permanecer no campo e na região. 

Em sua trajetória nesses locais, destaca que trocou a agricultura de subsistência pela 

produção comercial mesmo antes de efetuar a “mecanização” do cultivo, quando ainda não 

eram utilizados produtos químicos na agricultura, enfatizando a distinção entre ambos os 
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processos. Além disso, fica claro que a produção tecnificada atendeu ao um anseio dele de 

prosperar economicamente, pois lembra como um período de “fartura” os anos posteriores à 

“modernização”, quando os custos de produção eram baixos e havia subsídios para financiar 

as transformações da agricultura:157 

 
E antes do senhor comprar o trator o senhor, pagava alguém pra fazer 
[os serviços] também na sua terra? Como é que funcionava? É antes de 
comprar o trator daí eu pagava lá um pra, fazer a minha terra. Mas foi 
pagado acho que um, um ano só né? Depois [...] eu já comprei, o trator tudo. 
[pausa] E aquele tempo era bom que o trigo dava bem, então que nem eu, 
quando eu fui morar em Ouro Preto mesmo eu tinha uma casinha pequena lá, 
[então] eu fiz uma casa grande de, cento e sessenta metros quadrados tudo de 
laje, sem financiar nada [...]. Naquela vez plantava trigo no inverno assim o 
trigo dava bem, o soja também dava, não dava tanto que nem agora o soja, 
mas só que o custo era, menos, pra gente, plantar [n]aquele tempo. Aí 
comprei o trator com todos os implementos, fiz a casa grande. E daí no fim a 
gente, tava lá, tinha o trator, estragava o trator [...] e não sobrava dinheiro 
nem pra mandar arrumar o trator mais quase né? Que, virou [ficou inviável] 
as coisas tudo. [Alguém – a esposa provavelmente – fala algo ao fundo]. E 
daí eu vendi a terra a parte minha, e a... parte dos filhos eu reparti dei a parte 
deles. Aí eu comprei umas casas aqui na cidade daí a gente vive de aluguel e, 
aposentadoria também eu e a mulher também, [somos] os dois aposentados, 
tem[os recebido dinheiro] de aluguel também que [auxilia na conformação 
da renda].158 

 

Orildo lembra os primeiros tempos da “lavoura mecanizada” – cujo ícone era a presença 

do trator na propriedade – como um período de prosperidade, materializada na grande e 

confortável casa que construiu, feita com materiais de qualidade, sem necessitar contrair 

financiamento, o que era um atestado de que ele havia progredido na vida. Também se 

recorda, de forma positiva, da próspera produção de “trigo”, cultura que ficou inviabilizada 

devido ao fim dos subsídios e da importação em virtude dos acordos realizados pelo governo 

federal para constituir o Mercosul (Mercado Comum do Sul) na década de 1990.159  

Na sequência, o processo de “modernização agrícola” aparece como um “engodo”, pois 

é entendido como um fator que inviabilizou a sua própria permanência no campo, razão pela 

qual ele achou melhor vender as terras e investir em casas para alugar. Adiante, em sua 

                                                
157 SCHLOSSER, Marli T. S. Modernização agrícola: um estudo de discursos jornalísticos na região 

oeste do Paraná (1966-1980). In: LOPES, Marcos A. (org.). Espaços da memória: fronteira. 
Cascavel/PR: Edunioeste, 2000. pp. 67-78. 

158 Orildo. Apresentado anteriormente. (Acréscimos nossos). 
159 BRUM, Argemiro Luís; HECK, Cláudia Regina; LEMES, Cristiano da Luz. As políticas brasileiras 

de fomento à cultura do trigo uma revisão histórica. Desenvolvimento em questão. Ijuí/RS, 
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, vol. 2, n. 003, pp. 95-117, 
janeiro-junho de 2004. pp. 96-97.  
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narrativa, destaca também como as safras frustradas, somadas às grandes despesas para 

manter a lavoura tecnificada e os prejuízos de sua produção leiteira fizeram-no entender que 

era inviável sua atividade no campo.  

O entrevistado constrói um enredo em que os sucessivos projetos governamentais para a 

agricultura impediram a sustentação de sua propriedade, e consequentemente, sua 

permanência no campo cuja baixa lucratividade o teria levado a deixar de ser agricultor e, 

desse modo, apresenta uma visão em que a terra é concebida segundo uma perspectiva 

empresarial. Assim, afirma: “...nós tivemos que vender lá...”,160 como se quisesse reforçar que 

não foi uma escolha, mas uma necessidade advinda dos problemas na agricultura.      

A mudança para a cidade, no entanto, somente aconteceu depois da aposentadoria, 

como aponta em outro momento de sua narrativa, quando vendeu parte das terras e dividiu o 

restante com seus filhos. Ao que parece, essa decisão esteve mais ligada ao processo de 

aposentar-se, uma vez que parte de seus filhos permaneceram no campo, mesmo com todas as 

adversidades relatadas. Entretanto, a ênfase dada na inviabilidade de sua vida como agricultor 

configura um gesto político de Orildo de afirmar sua discordância dos rumos das políticas 

agrícolas do país que, como é sabido, não contemplam adequadamente as pequenas e médias 

propriedades. 

A aposentadoria, por outro lado, representou grandes transformações em seu modo de 

viver, uma vez que, como afirma, passou a sentir-se “parado”, uma vez que cessaram suas 

lides no campo. Entretanto, no novo ambiente, procurou prosseguir com atividades que 

desempenhava outrora, como a de presidente da comunidade católica de seu bairro, cargo que 

também ocupava enquanto morou em Ouro Preto. Além disso, procurou recompor sua rotina 

ao frequentar atividades voltadas à terceira idade, como o “grupo de idosos”, entidade com 

fins recreativos e instrucionais; ou sessões de atividades físicas, oferecidas pelo SESC 

(Serviço Social do Comércio). Porém, nesse processo de mudança, não abandonou certos 

hábitos do campo e, talvez porque faz leitura negativa do processo de tecnificação agrícola – 

uma vez que compreendia o veneno usado na agricultura como o responsável pela fragilização 

da saúde do povo –, afirma evitar a compra de certos alimentos, como carne, preferindo criar 

frangos e galinhas poedeiras no quintal ou adquirir carne bovina e suína nos sítios de seus 

filhos. 

                                                
160 Como parte da resposta à nossa questão: “O senhor podia comentar um pouquinho mais como é 

que foi essa decisão então de mudar e vir pra cidade, né? É. O senhor comentou agora já um 
pouco, como é que foi assim [que] vocês decidiram, sair lá do sítio e vir morar aqui na cidade 
[,] vir aqui pra Toledo?”. In: Orildo. Apresentado anteriormente. 
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O presente, de maneira geral, não é lido por Orildo de forma muito otimista, pois ele 

aponta para o aumento da violência, entendido por ele como consequência do crescimento da 

cidade, e lamenta o fim de relações pessoais mais calorosas e próximas, como as que afirmara 

ter experienciado quando o trabalho manual no campo envolvia os vizinhos em “mutirões”. O 

período de sua infância e juventude quando eram realizadas as festas-surpresa de aniversário, 

ou pelo menos antes de sua aposentadoria, quando era mais jovem e seus filhos eram menores 

e estava em plena atividade na agricultura, eram lembrados por ele com nostalgia, como 

tempos mais belos dos quais sentia saudades. 

Embora isso não o tenha impedido de viver bem no presente, como deixou claro em seu 

relato, Orildo exalta o passado da vida “comunitária”, em um movimento de recordar-se 

semelhante ao que percebemos em diversos elementos presentes na “esfera pública”, como 

nas obras elaboradas na gestão “Toledo: Comunidade no poder”, da década de 1980, cujo 

sucesso da proposta talvez fosse decorrente de uma percepção compartilhada pelos habitantes 

locais, de que faziam falta as relações baseadas em certo “espírito comunitário”, supostamente 

existentes no passado local. 

De maneira geral, fica visível que, ao se aposentar e mudar para a zona urbana, houve 

uma ruptura em seu modo de vida e, mesmo que tenha conseguido dar continuidade a 

algumas experiências, elas foram vivenciadas com desconforto pelo narrador, o que ele deixa 

claro em sua entrevista. Assim, constatamos que o campo, como lugar de trabalho e de 

habitação, era algo central em sua vida, o que torna compreensível, então, a intrigante 

passagem a seguir, relatada ao término de uma sessão de gravação: 

 
Então seu Orildo [sobrenome omitido], eu gostaria muito de agradecer a 
sua entrevista. Eu que agradeço de, o senhor vim ali [...] isso aí [é] bom né 
que, sempre eles nunca dava entrevista [,] no mais é dos, quem veio 
trabalhar assim nos escritórios depois mais tudo, né? E na agricultura mesmo 
assim, acho que [você foi] o primeiro que veio ali fazer entrevista assim 
sobre, agricultura tudo assim [...]. A gente agradece o senhor de vir aqui.161  

 

De forma muito gentil e educada, o entrevistado ressaltou uma diferença da entrevista 

que produzimos com ele naquele dia, para com as outras de que havia participado e das 

atividades memorialísticas com que havia tomado contato. Em sua visão, nas outras 

experiências buscavam-se mais informações sobre “os escritórios”, provavelmente porque 

eram estudos referentes à atuação da Maripá em Toledo e às pessoas que estiveram à frente da 

administração dessa empresa e, por isso, achou positiva a abordagem que tomou como foco a 

                                                
161 Orildo. Apresentado anteriormente. (Acréscimos nossos). 
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agricultura, ou seja, sua trajetória e o trabalho que desenvolveu no campo, ao longo de toda 

sua vida. Notamos, portanto, como ele estabelece uma crítica às outras iniciativas de trabalho 

com memórias e que também tomou cuidado de medir suas palavras, o que deixou sua fala 

truncada, demonstrando sua preocupação com as repercussões da narrativa. 

Além disso, a vida rural dele, principalmente os impactos negativos da tecnificação na 

produção agrícola, era o processo histórico que queria relatar, desejo ao qual fomos sensíveis. 

Ao trabalhar com fontes orais, como propõe Portelli, há a necessidade de o historiador 

assumir um compromisso com os narradores e, mais do que procurar as pessoas para dialogar 

sobre suas problemáticas, é preciso também ouvir e ser sensível àquilo que elas querem 

narrar, pois são elementos que compõem suas aspirações. Assim, a entrevista pode ser um 

ponto de encontro, entre aquilo que o historiador busca e as lutas que cotidianamente seus 

narradores empreendem, as quais muitas vezes são pouco visíveis.162 Cremos que tal aspecto 

se fez muito presente nesta entrevista e, como resultado, há uma convergência entre nossas 

pretensões com as de Orildo. 

Nesse sentido, Orildo sinalizou o desejo de ter sua presença registrada na história da 

cidade como trabalhador rural, reconhecendo e valorizando sua profissão. Também lemos, em 

sua narrativa, uma necessidade desses trabalhadores e de suas famílias de serem os 

protagonistas das versões do passado local e não meros coadjuvantes do aparato 

“colonizador” e de seus grandes personagens.  

Assim, houve um engano quando, ao procurá-lo, acreditávamos que tudo o que tinha 

para falar já estava contemplado nas memórias públicas da cidade. De fato, a presença de seu 

pai e de sua família era lembrada e reconhecida, mas isso não significa que ele não tivesse 

nenhuma demanda com a produção da história local. Sua narrativa também se envolveu em 

disputas, não para inserir sua família no rol de “pioneiros” ou para que seu pai também fosse 

reconhecido como “fundador” do lugar – título a que teria direito, caso fosse seguida a 

proposta de Edílio Ferreira, como vimos no terceiro capítulo – e sim para que essas pessoas 

também fossem valorizadas por seu trabalho e por sua ligação com a agricultura.  

                                                
162 PORTELLI, Alessandro. Forma e significado na história oral: a pesquisa como um experimento em 

igualdade. Projeto História. São Paulo, PUC/SP, n. 14, pp. 7-24, fevereiro de 1997; PORTELLI, 
Alessandro. “O momento da minha vida”: funções do tempo na história oral. In: FENELON, Déa 
Ribeiro; MACIEL, Laura Antunes; ALMEIDA, Paulo Roberto de; KHOURY, Yara Aun. (orgs.). 
Muitas memórias, outras histórias. São Paulo: Olho d’Água, 2004. pp. 296-313; PORTELLI, 
Alessandro. Tentando aprender um pouquinho: algumas reflexões sobre a ética na história oral. 
Projeto História. São Paulo, PUC/SP, n. 15, pp. 13-33, abril de 1997.  
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Essa também não era uma demanda por “incluir” um novo grupo étnico no conjunto de 

“pioneiros” ou ressaltar uma determinada temporalidade de mudança para o lugar, como fez 

Grondin, que reafirmava a importância dos “pioneiros” do primeiro quadriênio de fundação 

do povoado, entre os quais se encontrava Orildo e sua família. Tratava-se de uma disputa pelo 

reconhecimento de referenciais de classe e de trabalho que o narrador queria ver valorizados 

nas memórias da “colonização”. No caso deste, portanto, não estava em questão “entrar na 

história”, mas constar nela “como trabalhador do campo”. 

Assim, percebemos que, mesmo tendo mantido um intenso diálogo com as memórias 

públicas da cidade, as recordações dele não estavam resumidas a reproduzir as versões 

correntes. Isso porque, como já vimos neste trabalho, esses enredos não configuram uma 

simples divulgação das lembranças pessoais dos “pioneiros”, mas resultam de uma operação 

de leitura, seleção e interpretação que constróem outras narrativas sobre o passado local.  

Mesmo nesse caso, esse compartilhar era algo dinâmico, pois a “colonização” assumia 

novos sentidos e tornava-se o momento em que sua família se tornou agricultora, atividade 

desempenhada pelo narrador a vida toda e que o marcou sobremaneira. Portanto, não se 

lembra daquele processo como um mero momento inaugural do local, mas como marco inicial 

de sua inserção na vida do campo, o que demonstra que “ser agricultor” tornou-se seu 

referencial identitário, até mais importante que “ser pioneiro”. 

Todavia, na abordagem das relações de moradores locais com as iniciativas no campo 

de trabalho com memórias, não foram encontradas apenas críticas a tais elaborações, mas 

também constatamos narradores que produziam memórias alternativas para a formação do 

município, as quais colocavam em foco elementos diferenciados daqueles cristalizados na 

“esfera pública”. Constatamos tal movimento na narrativa de Amâncio, que além de efetuar 

uma crítica direta a certas políticas públicas do município nessa área, também propõe uma 

versão diferente sobre o que seria a “fundação” de Toledo sem, no entanto, deixar de dialogar 

com os enredos presentes no espaço público. Amâncio foi entrevistado em duas 

oportunidades: a primeira em 24 de janeiro de 2009, com 79 anos de idade, e a segunda, em 

07 de março de 2010, já com 80. Aposentado após ter trabalhado em Toledo como pedreiro, 

reside no Jardim Porto Alegre, atualmente área central da cidade e bairro de classe média, mas 

que até a década de 1970 foi território da classe trabalhadora, na condição de “arrabaldes” da 

cidade. 

Encontramos Amâncio por acaso, quando procurávamos por Lázaro, sobre quem foi 

tratado no quarto capítulo, e, devido às dificuldades para encontrar o endereço deste, pessoas 

da vizinhança indicaram a casa de Amâncio, porque ele era um dos moradores mais antigos 
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do bairro. Nessa conversa, com uma de suas vizinhas, notamos certa tensão em torno da casa 

de Amâncio, uma vez que foram levantadas suspeitas sobre a legitimidade de sua propriedade, 

assunto que foi colocado sem pudores para um desconhecido. Ao chegarmos ao local, 

pudemos entender o que se passava: Amâncio possuía uma espécie de chácara, no meio da 

cidade, onde criava galinhas soltas e, inclusive, mantinha um vistoso pomar. Imaginamos que 

a manutenção de uma residência nesse formato, somente poderia ser possível com certa 

resistência à urbanização da cidade163 e à mudança no nível social dos moradores. 

Suas narrativas, convém frisar, apresentavam diversas crônicas e relatos de situações 

que viveu, muitas delas inusitadas e narradas na forma de “causos”, cuja entrevista foi 

amplamente direcionadas pelo próprio narrador, que se sentiu à vontade para explorar os 

temas de seu interesse. Assim, nossas perguntas foram escassas, sendo, inclusive, Amâncio 

quem decidiu até mesmo o momento de encerrar a entrevista, em ambas as experiências. 

Ambas as entrevistas foram realizadas no pátio de sua casa, debaixo das árvores e, na 

primeira delas, houve problemas com o gravador, além disso, Amâncio estava ocupado e não 

pôde falar conosco por muito tempo, por isso pediu-nos para retornar em outra oportunidade 

para continuar a entrevista, mas ainda teve tempo de produzir um relato de mais de uma hora 

de duração e contar sobre sua origem no interior do estado de Piauí, explicando as 

características daquela região a partir de temas muito comuns no regionalismo nordestino,164 

como as famílias que descendiam de senhores de engenho e as vendettas. O enredo dessa 

parte inicial de sua fala era, portanto, a “nordestinidade”, mobilizada para caracterizar a 

cultura do lugar em que nasceu. 

Outro momento marcante da entrevista de Amâncio foi sua passagem por Guaíra, lugar 

que ocupou espaço especial em suas narrativas, pois ali viveu nas décadas de 1950 e 1960, 

trabalhou na marinha mercante e serviu ao exército. Tais experiências foram tratadas mais 

detalhadamente na segunda entrevista, embora na primeira tenha comentado certos elementos, 

como o transporte de erva-mate, realizado via rio Paraná que tinha naquele local um de seus 

mais importantes portos, recordou também do pequeno trem que ligava Guaíra às 

proximidades do Porto Mendes Gonçalvez (localidade atualmente situada no município de 
                                                
163 A impressão de que existiam tensões em torno do modo de vida quase rural mantido por Amâncio 

nessa área central da cidade ficou ainda mais forte quando nossa primeira entrevista foi 
interrompida por um “ataque” de limões, desferido por crianças/adolescentes de uma das casas 
vizinhas. Pode ser que se tratasse de meras peripécias, porém, não vivemos tal experiência em 
nenhum outro local da cidade, em nenhuma outra entrevista, o que sugere que talvez não tenha sido 
ocasional. 

164 A esse ver: ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz. A invenção do nordeste e outras artes. 
São Paulo: Cortez, 2006. 
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Marechal Cândido Rondon), construído devido aos perigos da navegação em certo trecho do 

rio Paraná. Também se lembra das “Sete Quedas”, conjunto famoso de quedas d’água situadas 

em Guaíra, cuja beleza atraía inclusive turistas estrangeiros. Amâncio tratava-as com riqueza 

de detalhes e com pesar, pois foram submersas no processo de construção da usina 

hidrelétrica de Itaipu. Nas memórias dele, foi reservado um espaço especial ao tempo em que 

viveu às margens do rio Paraná e, por isso, ele destacou alguns temas conhecidos sobre esses 

espaços em sua fala. 

Na segunda entrevista, sua narrativa foi mais elaborada, o que pode nos evidenciar que 

se preparou para o evento após conhecer a dinâmica dessa atividade, além do fato de as 

perguntas também terem sido feitas de modo mais direto, ao iniciar com uma questão sobre 

como se deram as transformações no Jardim Porto Alegre, bairro em que vivia. Entretanto, 

nessa segunda fala, os temas que Amâncio mais gostava de narrar remetiam-se ao período em 

que viveu em Guaíra. Assim, relatou com grande destaque seu trabalho na marinha mercante, 

frisando que auxiliou a pilotar os navios que efetuavam o comércio no rio Paraná, e também a 

sindicalização do setor que, em sua visão, teria ocorrido em 1957 e fora o responsável por 

uma crise na marinha mercante da região que acarretou o fechamento de muitas empresas.  

Em tais experiências de trabalho, procura apresentar-se como um “bom empregado”, 

sob a ótica patronal, pois ressalta que não fora despedido de tais funções, mas que entrara em 

licença para servir ao exército, propósito que o levou a se dirigir ao batalhão de Guaíra, mas 

chegou depois do período de incorporação e, por isso, foi obrigado a ficar um ano na cidade 

para aguardar o próximo alistamento. Foi assim que perdera a oportunidade de voltar à 

marinha marcante e ingressado na construção civil. Lembra com orgulho que ficou um ano no 

exército, período em que não foi advertido nem mesmo verbalmente. Aponta ainda que, nessa 

instituição, teria trabalhado como alfaiate e saído a contragosto de seus superiores, elemento 

que corrobora uma imagem positiva de si próprio.  

Entretanto, como nos relatou, essa instituição esteve presente em sua vida por um 

período bem maior que este ano, pois todo “dia do soldado” ia para Guaíra apresentar-se ao 

batalhão até ser dispensado desse dever. O retorno às forças armadas também foi uma 

possibilidade sobre a qual ele refletiu posteriormente, mesmo quando já morava em Toledo e 

recebera a proposta não aceita de ir para o Amazonas trabalhar com indígenas. Nesse aspecto, 

percebemos como a mudança do narrador para Toledo não foi algo tratado por ele como 

definitivo e, além disso, como nos relatou em diversos momentos, ele nutria expectativas de 

mudar-se para um grande centro, como São Paulo ou Rio de Janeiro, e talvez por essa 
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projeção idealizada sobre o urbano tenha descartado a possibilidade de reengajar-se no 

exército quando teve oportunidade.  

Também relatou que, no período em que serviu àquela instituição, teria conseguido 

auxiliar na aviação comercial, ao acompanhar viagens aéreas até o Uruguai e a Argentina nos 

fins de semana, ressaltando essa conquista frente aos demais colegas do exército, 

apresentando-se como um jovem sagaz. Nesses momentos, constrói recordações sobre seu 

suposto “destemor” em viajar de avião, quando deixava até mesmo de utilizar o cinto de 

segurança para “brincar” com as manobras do piloto. Apresentava-se, então, como um 

“destemido”, um “aventureiro”, autor de uma trajetória incomum que gostava de encarar o 

desconhecido e o diferente e conseguia grandes oportunidades graças ao seu senso de 

iniciativa.   

O período em que esteve ligado ao exército era algo muito importante em sua vida, pois 

ele mesmo chega a destacar o arrependimento de ter saído, já que possuía muito “prestígio”. 

Nesse aspecto, foi importante notar como esses temas foram apresentados por Amâncio, 

quando perguntado sobre a adaptação em Toledo e a relação dele com os moradores vindos 

dos demais estados do sul do Brasil, a que respondeu que não houve grandes problemas de 

convivência e que sua passagem pregressa em algumas instituições, principalmente no 

exército, teria sido uma referência sobre sua pessoa. Assim, a experiência na marinha 

mercante – geralmente apresentada por ele como “marinha” – associada à passagem pelo 

exército e pela aviação – ao que parece comercial, embora ele dê a entender que era militar – 

conformavam um enredo de atuação nas três vertentes das forças armadas do país. Era bem 

possível que tais elementos, com o prestígio do exército nos anos iniciais da ditadura militar, 

lhe tenham rendido uma forma de afirmação e a conquista de espaço na cidade.  

Isso é importante, pois Amâncio foi um trabalhador da construção civil que atuara como 

autônomo, além de ter tentado abrir uma construtora, o que não se concretizou devido às 

dificuldades de acertar os detalhes sobre o funcionamento do negócio junto a seus possíveis 

sócios. Portanto, era essencial para ele manter boas relações na cidade, inclusive com aqueles 

que integravam os setores médios e altos da sociedade, para quem trabalhou em diversas 

oportunidades. Essa experiência como autônomo marcou a narrativa de Amâncio de tal forma 

que ele procura se apresentar como um homem íntegro, narrando sua trajetória dentro de um 

modelo ideal de trabalhador, eficiente e com iniciativa em todas as atividades que exerceu, 

respeitador da hierarquia, seja do exército ou de seu ambiente de trabalho, além de enfatizar 

seu labor como algo próximo a um empreendimento. 
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Quanto à sua mudança para Toledo, aponta que estava ligada a Guaíra, pois destacou 

em sua primeira entrevista que ali conheceu um amigo que o chamou para morar em Toledo 

para trabalhar na construção, iniciada em 1961, do novo prédio em alvenaria do colégio 

Incomar.165 A associação de sua mudança à obra constrói uma importância para sua presença 

na cidade, pois este é um dos ícones de Toledo e das memórias do “pioneirismo”.  

Amâncio também tinha orgulho em afirmar que foi o “primeiro morador” de sua 

vizinhança, onde chegou entre 1966 e 1968, elemento que também foi muito presente nas 

entrevistas realizadas com os habitantes dos bairros de Toledo. Em certos casos, as pessoas 

chegavam a reivindicar o termo “pioneiro” para caracterizar suas trajetórias no local, 

associando-as a esse elemento bastante presente nas memórias públicas. Amâncio, por sua 

vez, não chegava a se apresentar como “pioneiro” do Jardim Porto Alegre, mas fazia questão 

de destacar sua antiguidade no local logo na parte inicial dessa sua primeira entrevista:166  

 
Eu fui o primeiro morador aqui, entrei no ano de [mil novecentos e] sessenta 
e seis. Fui o primeiro morador [,] essas ruas aqui parecia pista de avião, 
porque era um capoeirão [repleto de ervas daninhas], quando eles retiraram 
[a capoeira], compreende? Aí a patrola [motoniveladora] passou não tinha 
toco [de árvore] para arrancar nada aí, então aquilo ali, parecia pista de 
avião. Aquilo lá [inaudível] tranquilo rapaz! Olha [pausa] eu fiz essa, esse 
rancho [casa] aí, fiz no ano de sessenta e soito [algo entre seis e oito], eu 
tenho um eucalipto, o tronco de eucalipto ali que eu plantei uma rua [de 
eucaliptos], de fora a fora, mas depois aí não tinha [condições de manter], 
não dava [,] era um perigo que [com] esses vendaval, eu tenho uns troncos 
guardados ali, um, tronco de, tenho aquele galho assim, de um metro e vinte 
de grossura, isso foi eu que plantei! Eu e um compadre meu plantamos no 
dia... doze de outubro de um mil novecentos, e sessenta, e... seis, 
compreende? E como é que? E hoje em dia as coisas não... não vai mais, 
compreende? [Para] você vê[,] isso aqui tinha caneleira [pés de canela], 
rapaz! E, você precisava ver. Até ainda existe essa daqui [aponta para árvore 
nas proximidades], vai morrendo tudo! Não sei, parece que a poluição que 
vai, não aceita mais. Ali, na frente ali, aqui no [onde era] mato aqui mais ou 
menos, da rua [que passa em frente de sua casa], um [uns], dezoito[,] vinte 
metros, eu achei um nó de pinheiro com cinquenta [centí]mé[tros], de... 
cinquenta de grossura, nunca vi daquela grossura, catei aquele nó de pinheiro 
e tinha, tinha quase como daqui e lá no... no, no barraco [em casa] lá, a cama 
[de folhas], daquele pinheiro, onde [as folhas] caía[m] antigamente, né? 
Assim bem no chão, vai saber em que século foi [que nasceu] aquilo 
compreende? [risos] E era de, na mata virgem! Que nem aqui, isso aqui é 

                                                
165 COLÉGIO VICENTINO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA. Fotos históricas Incomar. 

Disponível em: <http://www.colegioincomar.com.br/Default.aspx?system=conteudo&action= 
ler&id=896>. Acesso em: 8 de novembro de 2008. 

166 Parte inicial da narrativa de Amâncio, em que pedimos para resumir sua trajetória de vida. In: 
Amâncio, pedreiro aposentado, morador do Jardim Porto Alegre de Toledo-PR. A entrevista foi 
realizada em 24 de janeiro de 2009, quando ele possuía 79 anos de idade. 
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mata virgem ainda, né? [aponta para árvores do quintal] Do outro lado ali. 
E... as coisas é assim.167 

 

Como em grande parte de sua narrativa, nesse trecho, Amâncio centra-se no “eu” 

possivelmente para acentuar seu protagonismo no processo histórico relato, destacando 

também o fato de ter chegado antes de seus vizinhos, quando então as ruas e caminhos eram 

“capoeirão”, ou seja, eram tomados por ervas daninhas, sendo posteriormente urbanizadas por 

máquinas, provavelmente a serviço dos órgãos públicos e/ou de imobiliárias, imagens 

apresentadas para atestar seu tempo de permanência naquela região da cidade. Os pés de 

eucaliptos e, como relata em outro momento da entrevista, as laranjeiras plantadas em seu 

terreno eram evocadas para atestar o cuidado dele com a propriedade, ao passo que também 

eram marcos de sua ocupação do local.  

Ao fim desse fragmento, o contato com a “mata virgem” é reforçado e ainda atestado 

com a menção aos “nós de pinheiro” e ao pinheiro de “grande cauda”, árvore nativa da 

localidade onde se constituiu a cidade de Toledo. Tal quadro destaca sua antiguidade no local, 

além de frisar o trabalho e o empenho dele, ao ajudar a desmatar esse lugar que viria a ser a 

cidade.  

Dessa forma, Amâncio também constituía domínios no local ao apresentar sua 

contribuição e sua participação para construir Toledo, movimento que, por sinal, não era 

exclusivo do narrador, mas amplamente compartilhado por muitos outros habitantes do lugar. 

Assim, a derrubada do que havia restado da mata naquela região tornava-se um marco de sua 

presença na construção do local que ele busca nos enredos do “desbravamento” de Toledo, 

inclusive.   

Sobre as transformações ocorridas no bairro, Amâncio relata na segunda entrevista que 

o Jardim Porto Alegre, anteriormente era pontuado por grandes terrenos, espécies de chácaras 

como a que possuía. Segundo afirmou, adquiriu sua propriedade de Odilo Bayer – que loteara 

tal região da cidade – por insistência do proprietário que recebeu o pagamento na forma de 

serviços prestados por Amâncio.  

Conforme aponta, perdeu a oportunidade de comprar mais terrenos como aquele, uma 

vez que sua intenção, como já foi mencionado, era ir embora para os grandes centros que ele 

achava serem lugares mais prósperos enquanto em Toledo existia muito “mato”, o que 

atestaria a falta de “desenvolvimento” do local, embora ele considerasse a floresta nativa bela. 

Tal perspectiva é reforçada ao afirmar que certa vez se perdeu na mata e teve a sorte de não 

                                                
167 Amâncio. Apresentado anteriormente (2009). (Acréscimos nossos). 
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ter sido devorado por uma onça. Amâncio, no entanto, não deixava de ver Toledo como 

“lugar de progresso”, mas afirmava que isso somente teria se efetivado anos depois de sua 

mudança. Segundo frisou, tal “desenvolvimento” teria se processado de forma repentina, em 

um  momento de sua narrativa no qual acabou por eleger alguns marcos que teriam permitido 

as transformações no local:168 

 
...casei aqui mesmo em Toledo né? Constitui família, e por ali, fui lutando, 
só que perdi muita oportunidade, perdi muita oportunidade, porque eu podia 
ter comprado mais duas chacarazinhas [terrenos] que nem essa, até pegado 
essa daí e outra de lá, mas, não interesso[u-me], a gente, não enxergava o 
desenvolvimento, assim, e veio muito rápido também. Toledo desenvolveu 
depois que veio essa mecanização [da agricultura], aí eu te digo, depois que 
saiu essa BR [rodovia que liga Toledo a Cascavel] também, porque naquela 
época [quando Amâncio chegou na cidade, na década de 1960], não tinha 
como a gente, ter assim, uma noção [de que a cidade iria crescer] mais ou 
menos [, para] você vê, quando é... eu cheguei aqui, só tinha dois ônibus, um 
que saía de Guaíra, para Cascavel, saía de Guaíra cedo, para chegar em 
Cascavel, seis horas [da tarde], quando dava para chegar, e aquele que saía 
daqui de Cascavel [de manhã] para Guaíra só ia chegar seis horas [da tarde] 
também, e era[m] assim as dificuldades, a gente não tinha assim, [de] achar 
[que ocorreria] um desenvolvimento instantâneo assim, de jeito nenhum, a 
coisa foi [acontecendo] devagarzinho. [risos].169  

 

Segundo lembranças dele, na década de 1960, não havia grandes perspectivas de 

crescimento para Toledo e as poucas linhas de ônibus existentes para o acesso à cidade 

construíam uma memória em que o local aparecia relativamente isolado e sem grande 

movimento. Como marcos do “desenvolvimento” e da transformação do local, ele cita a 

construção da “BR” (ou o asfaltamento dela) e a “mecanização da agricultura”. Assim, em 

suas memórias, Amâncio refuta a noção de uma Toledo em contínuo crescimento, tratando o 

momento em que chegou como de “marasmo”.  

Além disso, compartilha noções criadas em torno de projetos hegemônicos elaborados 

para a cidade e região, ao assumir a construção/asfaltamento da rodovia e a “mecanização” 

como grandes marcos que teriam sido responsáveis pelo crescimento econômico do lugar. 

Nesse momento, distancia-se das versões correntes em Toledo em que as transformações no 

campo são vistas como processos de desestabilização, tanto no meio rural como no meio 

urbano, para alinhar-se aquelas que as compreendem como responsáveis por um crescimento 

acelerado e repentino do local.  
                                                
168 Parte das respostas à nossa questão: “É, o senhor comprou então aqui na época da, das chácaras 

então... Sim. Aqui?”. In: Amâncio, pedreiro aposentado, morador do Jardim Porto Alegre de 
Toledo-PR. A Entrevista foi realizada em 07 de março de 2010, quando possuía 80 anos de idade.  

169 Amâncio. Apresentado anteriormente (2010). (Acréscimos nossos). 
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Como notamos, Amâncio compartilha a noção de que a década de 1970 representou 

uma ruptura no processo histórico do lugar, pois a partir daí Toledo teria se inserido na 

“modernidade”. Notamos, então, que o narrador se reconhecia nos ideais que cercavam o 

“moderno”, além de nutrir expectativas de participar desse contexto e das “benesses” que o 

acompanhariam, mesmo em períodos como a década de 1960, quando pensava em mudar para 

cidades maiores. Tais transformações locais, portanto foram ao encontro de um desejo seu, o 

que pode tê-lo incentivado a ficar no município. 

A época anterior a tais marcos chegou a ser lembrada por Amâncio com ironia, como 

quando, no primeiro encontro, apontou entre risos a forma como seu amigo o convidou para 

mudar para Toledo que, a seu ver, era uma cidade diminuta:170 “[Falava o amigo de 

Amâncio:] ‘Ah! Rapaz, vamos para Toledo porque Toledo, ih! Toledo é muito bom é porque 

Toledo é grande, Toledo é isso e aquilo’ mas o quê? Quem vinha de fora passava por Toledo 

chegava lá dentro [da cidade e perguntava]: ‘Onde é que fica Toledo?’ [risos]. Não tinha nada 

naquele tempo...”.171 Assim, ironiza o amigo, para quem a cidade era um lugar 

“desenvolvido” e em “franco progresso”. É bem provável também que esse tenha sido um 

recurso semelhante ao que notamos em outras narrativas orais, em que as pessoas 

reafirmavam o crescimento e a prosperidade local, porém, situavam o começo desses 

processos após a própria mudança para o município. Assim, tal como fez Amâncio, isso não 

era negado, mas personalizado – de maneira similar ao que era efetuado nas memórias 

públicas – como se sua presença e sua “contribuição” tivessem feito o lugar “evoluir”. 

Na narrativa de Amâncio, não há ênfase somente no tema de sua “vitória” em Toledo, 

apresentando sua vida no local como uma realização de contínuos “acertos” e “sucessos” que 

é tão recorrente nos relatos de outras pessoas, pelo contrário ele aponta também os insucessos, 

tal qual vimos anteriormente, quando lamentou não ter comprado mais terrenos no Jardim 

Porto Alegre, o que lhe teria permitido usufruir mais do crescimento local.  

A perda de oportunidades depois de ter mudado para Toledo também aparece em seus 

relatos sobre o trabalho, como em uma passagem de sua primeira narrativa em que ele destaca 

que recebeu uma proposta para prestar serviços para uma empresa de Cascavel, mas, como 

lembra, na época – provavelmente na década de 1960 – o local era muito violento, 

diferentemente da “pacífica” Toledo. Tal comparação é muito comum em Toledo e região, ao 

se tratar daquele período e Amâncio fez uso disso para explicar porque permaneceu ali.  
                                                
170 Parte inicial da narrativa de Amâncio, em que pedimos para resumir sua trajetória de vida. In: 

Amâncio. Apresentado anteriormente (2009).  
171 Idem. (Acréscimos nossos). 
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Ao que parece, as recordações do narrador se construíam dentro de temas e marcos das 

memórias públicas da cidade e da região, uma vez que ele aponta diversos clichês dos 

mesmos, como a conquista da “mata virgem”, constante nas memórias da “colonização”; a 

navegação no rio Paraná e também a contraposição entre uma Cascavel violenta e uma Toledo 

pacífica na década de 1960. Entretanto, tais elementos não formavam uma visão “idílica” ou 

“ufanista” da cidade, como ficou claro em suas narrativas. 

Essa relação com elementos correntes e/ou hegemônicos do local, também ocorria ao 

ressaltar a importância de seu trabalho em obras como a churrascaria “A Gruta”, o “Cine 

Guarani”, o “Cine Imperial” e o colégio Incomar, como já destacamos anteriormente. Esses 

eram locais considerados importantes onde a população praticava o seu lazer, ou mesmo onde 

aconteciam reuniões e/ou investimentos de membros do “bloco de poder” local, por isso, 

Amâncio tinha orgulho de ressaltar que realizou obras em tais estabelecimentos ou mais 

precisamente para “tubarões” e “doutores” da cidade, segundo seus próprios termos.  

O entrevistado constrói uma memória em que seu trabalho como acabamentista de 

construção tornava-se uma referência na cidade e, nesse processo, a despeito de recorrer a 

figuras consideradas “ilustres” em suas narrativas, seu objetivo principal não era enfatizar os 

feitos dessas pessoas, mas utilizá-las como um recurso para valorizar seu trabalho. Como 

afirmou em sua segunda entrevista, fazer acabamentos em construções não seria uma 

habilidade dominada por qualquer trabalhador e somente fora-lhe possível realizar esse tipo 

de atividade por conta de seu afinco em aprender serviços difíceis. Dessa maneira, se 

apropriava daqueles locais que se tornaram marcos de memória em Toledo e os transformava 

em símbolos de seu trabalho e competência, no sentido de convertê-los em marcas positivas 

deixadas por ele no município.  

Assim, percebemos que a narrativa de Amâncio trouxe dimensões das “muitas 

memórias” de Toledo172 através do relato de sua própria experiência que, a exemplo de muitos 

outros trabalhadores também vindos para o lugar na década de 1960, residiu nos arredores da 

cidade e acabou sendo incorporado pela malha urbana.  

Dessa maneira, embora em certos momentos compartilhe de alguns elementos 

hegemônicos, em outros se distancia de enredos que procuram tratar Toledo como um lugar 

inigualável e pleno de “prosperidade”. Em tal perspectiva, chamou atenção em sua primeira 

entrevista, quando ele contestou também as memórias públicas da “colonização”. 

                                                
172 FENELON, Déa Ribeiro; CRUZ, Heloísa Faria; PEIXOTO, Maria do Rosário Cunha. Introdução: 

Muitas memórias, outras histórias. In: FENELON et. al. (orgs.). op. cit. p. 5.  
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Reafirmamos que o narrador entrou nesse tema por iniciativa própria, uma vez que as 

questões não o instigaram a isso. Segundo o relato, ele tomou contato com uma exposição 

realizada na “Casa da Cultura” de Toledo que, a seu ver, apresentou versões incorretas:173  

 
...E a história de Toledo. Tinha lá na Casa da Cultura mas... eu vou te falar 
para você, cada um queria citar isso e aquilo e vai indo de cá [parece querer 
dizer “reivindicar”], mas muito [pel]o contrário do, da realidade, 
compreende? Alguma coisa sim, mas muitas coisas [não]. O quem descobriu 
Toledo, é, foi um gaúcho também, né, era um pretão [negro], tinha acho que 
uns dois metros e pouquinho de altura. Ele [pausa] foi quem fez a picada de 
Porto Britânia, eles vieram lá pelo, Uruguai, compreende? E... com a divisa 
da Argentina e vieram para Foz [do Iguaçu], o falecido Willy Bal, Balth, 
Balth [Barth], então, a língua não [ajuda a pronunciar], ele e esse negão. Ele 
requereu, essa gleba aqui, mas é, só, só mato, ele [Barth] que escolheu onde 
era, [inaudível], né, do estado [...] ah [muda de assunto] entrava no mato a 
onça comia, já viu como onça é, porque tinha [muita] naquele tempo. Então, 
ele [Barth] veio com esse pretão, até, a fazenda Porto Britânia, que fica, lá 
no entronco do rio São Francisco, com o [rio] Paranazão [Paraná]. [...] Aí, 
[era um] lugar bonito alto, o rio ficava lá... em baixo [por conta das 
barrancas na beira do rio Paraná]. Ele, disse: “É aqui, [que] nós vamos 
[colonizar]”, já existia Foz [do Iguaçu], agora, eu, no meu pensamento assim 
a cidade mais velha do Brasil, pra mim é Foz do Iguaçu, tsc [corrige], 
Guaíra, que [eu] diga, compreende? Pra mim [é] a, [cidade mais antiga] do 
Brasil, eu tirei o tempo lá [serviu ao exército], gostei muito.174 

 

Inicialmente, o narrador comenta sobre as memórias públicas de Toledo, associando-

as a um espaço oficial de políticas culturais da municipalidade, a “Casa da Cultura”. Nesse 

local entendia que estaria “a história” de Toledo, porém ele logo se volta para as disputas 

entre diferentes versões que envolveram esse momento, a fim de refutá-las, pois, em sua 

visão, não era a “Casa da Cultura” ou mesmo um ou outro “pioneiro” ou pesquisador que 

saberiam da “verdadeira” história de Toledo, mas ele próprio. Conta, então, como o município 

e a região teriam sido “descobertos” por “Mundo Novo”, o suposto empregado de Willy Barth 

mencionado por ele no trecho citado anteriormente.  

Como pudemos notar, nas memórias de Amâncio, “Mundo Novo” adquiria feições 

míticas, pois seria um trabalhador braçal, negro, com mais de dois metros de altura e, como 

veremos adiante, dotado de habilidades incríveis. Por outro lado, em sua narrativa, o percurso 

realizado por “Mundo Novo” é apresentado desde o Rio Grande do Sul até o oeste do Paraná, 

de maneira semelhante ao trajeto efetuado por muitos viajantes e autores de livros de 

memórias em geral que estiveram na região na primeira metade do século XX, os quais 

                                                
173 Parte inicial da narrativa de Amâncio, em que pedimos para resumir sua trajetória de vida. In: 

Amâncio. Apresentado anteriormente. (2009).  
174 Idem. (Acréscimos nossos). 
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utilizavam um antigo acesso ao local que passava pelo território uruguaio e argentino, de 

maneira a navegar o rio Paraná até Foz do Iguaçu e os portos da região. Amâncio, por sua vez, 

provavelmente tomou contato com memórias que tratavam desse itinerário de viagem em seu 

trabalho junto à marinha mercante do rio Paraná.  

O “Mundo Novo” de Amâncio teria também se dirigido ao local na companhia do 

patrão Willy Barth, apresentado por ele como quem teria dirigido o empreendimento 

“colonizador” desde o princípio, mas, como é ressaltado na entrevista, quem de fato trabalhou 

foi o empregado. Porém, a presença de Barth nessas memórias, juntamente com a referência 

ao estado do Rio Grande do Sul – onde nasceu “Mundo Novo” -, indicam como o narrador 

construiu-as dentro dos limites do “mito fundador” local, criando algo diferenciado, mas 

mantendo alguns elementos cristalizados das memórias do “pioneirismo”. 

Por fim, no fragmento citado anteriormente, recorda que Porto Britânia já existia, 

contradizendo sua lembrança anterior de que a região “descoberta” por “Mundo Novo” – 

quando o personagem já estaria incumbido da tarefa de efetuar o “desbravamento” do local – 

seria somente mata virgem. Ao reportar-se a Guaíra, onde morou, trata-a como a cidade mais 

antiga do Brasil, sugerindo que já existia um processo de ocupação nacional na região, antes 

da “colonização”.  

A narrativa sobre a trajetória de “Mundo Novo” foi retomado pelo narrador um pouco 

depois das falas citadas no trecho anterior:175 

 
...Era um preto esse que veio com, o Willy Barth, aí ele [Barth] deixou ele 
[Mundo Novo] lá, e disse: “olha,  nós vai, legalizar uma cidade aqui pra 
frente, você vai indo”, era, esse preto ele é da confiança do, do patrão, “você 
vai indo, quando você”, Oi? [Neste momento, ocorre uma interrupção em 
sua fala, pois seu filho vem resolver algum assunto. Após alguns diálogos 
entre eles, Amâncio novamente retoma a narrativa:] “[O patrão dizia para 
Mundo Novo:] Aí [pausa] você vai aqui nesse rumo, vai aí... até aonde sem 
eu vou saber, você é... maduro, você sabe, mais ou menos, onde achar um 
lugar, que você vê que dá para formar um patrimônio [vila], né? Mais ou 
menos, aí você então, pára e faz um acampamentozinho ali, só depois aí 
você volta”. E assim ele [Mundo Novo] fez, ele veio de, de Porto Mendes lá, 
na beira do [rio] Paranazão, até aqui no rio Toledo. Que o rio Toledo [foi] 
ele que[m] pôs o nome, porque isso aqui em tempos passados, era... tudo... 
tempo dos inglês [...]. Aí ele, [o patrão] pegou e voltou, ele disse: “Olha eu, 
tal dia, eu tô aqui de volta”, cidade só Foz [do Iguaçu], não tinha Cascavel, 
não tinha Toledo, não [tinha] [Marechal Cândido] Rondon, essa região aqui, 
você vê, e Guaíra [já tinha], e o mais era tudo mato, vou te falar pra você. Aí 
ele [o empregado] veio, pegou e, parou ali na beira do rio Toledo, depois 
voltou, e lá de frente a catedral ele fez um acampamentozinho e ficou por ali. 

                                                
175 Parte inicial da narrativa de Amâncio, em que pedimos para resumir sua trajetória de vida. In: 

Amâncio. Apresentado anteriormente (2009). 
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Ele sozinho! Tinha um companheiro[,] o companheiro era, [o] patrão, eles 
[risos] marcavam os encontros. Ele foi quem fez as picadas tudo para esses, 
distritos que tem aí e patrimônio, tudo ele, [...] tinha um facãozão assim, e o 
chico preto era um, [revólver de calibre] trinta e oito né, de cano longo. [...] 
Porque, ele começava, fazer picada, hoje onde é esses distritos por aí [e] 
cidade né, e patrimônio por aí, ele que foi, abrindo, chegava ali, achava que 
era mais ou menos [um lugar adequado], aí voltava, ele sozinho! Ele tinha 
dias que, ele, fazia, o acampamento dele na barranca dos, dos riachos assim 
dos córregos, né, mais ou menos, no barranco assim, porque ele fazia, 
cortava coqueiro e fazia de pau-a-pique assim [o acampamento], amontoado. 
Daí [muito tempo depois] ele contava, lembrava a vida dele quando, nós 
jogava bolão junto assim, ih! Sentava gente para ver ele conversar assim, ele 
quando dava, uma risada assim a boca dele aparecia [risos] assim que, dava 
aquela risadona, né, e... contava as histórias dele...176  

 

 Esta parte da narrativa de Amâncio foi feita muito pausadamente, e pelo que 

percebemos, esse recurso permitia e ele lembrar e compor os fatos com cuidado, algo 

necessário por esboçar uma interpretação contrária àquela apresentada na “Casa da Cultura”. 

Em sua versão, o patrão, “Willy Barth”, teria ficado na região próxima ao rio Paraná enquanto 

seu empregado era quem entrava na mata. Em tal enredo, “Mundo Novo” teria aberto as 

picadas de acesso aos atuais distritos de Toledo e localizado lugares para formar vilas e sedes 

de distritos, os chamados “patrimônios”, o que sugere que o trabalho de “fundação” de Toledo 

era resultante das ações desse trabalhador.  

 Em dois momentos, Amâncio enfatiza o vocábulo “sozinho” para reforçar o tom 

epopeico da labuta de “Mundo Novo”, realizada solitariamente devido à confiança que o 

patrão depositava nele e à sua competência para realizar tal empreendimento. A “fundação” – 

ou “descoberta”, nos dizeres de Amâncio – de Toledo seria um mérito desse homem de 

incrível força e coragem, que era protegido somente por suas armas, trabalhava arduamente 

com o facão e dormia em acampamentos improvisados na solidão da mata. Esse personagem 

também teria sido o responsável por colocar o nome de “Toledo” no rio que corta a cidade, o 

que acabaria originando a nomenclatura do município. Amâncio associa, portanto, elementos 

presentes nas memórias de diferentes períodos e processos ocorridos na região – como o 

tempo das “obrages” ou dos “ingleses”, da “colonização” e até outros mais recentes – para 

compor uma versão “heroica” da “fundação” de Toledo, de maneira a colocar “Mundo Novo” 

no centro desses processos. 

 Além disso, o entrevistado destaca era amigo de Mundo Novo, com quem jogava 

“bolão”, atividade esportiva típica da região, explicando com isso como tomou conhecimento 

dessas histórias e procurando reforçar também a noção de que se tratavam de fatos 
                                                
176 Idem. (Acréscimos nossos). 
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efetivamente vividos por seu amigo. Na sequência, o tom mítico com que observa “Mundo 

Novo” é aumentado, ao apontar o trabalho de seu personagem como uma epopeia, algo 

heroico realizado entre animais selvagens:177  

 
...Diz ele que, fazia aquilo ali, de noite, cobra, ele tinha região aí que, 
cortava cobra assim pelo [caminho], [n]a picada [estrada] para poder passar 
porque, era demais eu vou te falar pra você, hoje não existe mais [cobra], tá 
em extinção, qualidade de cobra nenhuma, e de primeiro eu vou te falar pra 
você. E ele, dormia na beira do barranco ali, ah! Diz que de noite, a onça 
chegava, e pelejava[,] unhava e vai, para cá diz que a onça gosta muito do 
preto né, [risos] diz que tem sangue doce, a onça adora né? Olha, até no 
norte do Paraná a turma se queixava, preto só dormia naqueles barracos, no 
meio dos outros assim porque diz que ela tira de dentro [do barraco], do 
meio dos outros compreende? Onde tiver um, um escuro, assim. E então diz 
ele que, a onça quando era de noite unhava[,] unhava assim aí metia a mão, e 
[falava]: “Boooa Nooooite”, né, pra puxar e ele, acochava o facão velho, na 
mão [da onça] assim, e sabia que, mas aí do outro dia o sangue [es]tava 
[es]correndo por ali. E era desse jeito ele [...] não se prevalecia [...] O facão 
velho dele [muda de assunto] não comia, nada escondido, aí ele pegava e, 
fazia, [um barraco] de pau-a-pique assim na barranca do [rio], [cuidava 
quando] virava as costas, [para não descuidar de su]a defesa das costas ali. 
Aí ele foi indo, foi fazendo as picadas, de cá[,] fazendo de lá, e, daí, não 
tinha gente, não tinha, era ele sozinho eu vou te falar pra você, e ele que, 
ficava assim, nesses distritos tudo que tem por aí, ele que abria a picada, e a 
onça não comeu não [risos], não pegou o bicho não, morreu aqui em Toledo. 
Chamava Mundo Novo [o suposto empregado de Willy Barth]. [silêncio] 
Mas até que, essa região desenvolveu, dentro de poucos anos. [...] Uma 
história, que eu vou te falar pra você também, é de Guaíra agora rapaz ôh! 
[pausa] O Guaíra olha, eu pra mim é a cidade mais velha do Brasil. De 
primeiro, os inglês, tinham uma linha de ferro de Guaíra, ao lado de 
[Marechal Cândido] Rondon lá, [no] Porto Mendes178 [segue a narrativa]...179 

 

 Convém aqui fazer uma ressalva, pois a forma como “Mundo Novo” é caracterizado – 

com termos pejorativos como “preto” e “pretão” – poderia levar a crer que o narrador 

estivesse sendo preconceituoso, o que não é o caso, pois Amâncio é nordestino, também um 

grupo socialmente minoritário (em termos de relações de poder) em Toledo, assim, o uso de 

tais termos é um recurso de linguagem empregado por ele para cativar e prender a atenção de 

quem o ouve e, para concretizar esse objetivo na sua entrevista, inclusive, lançou mão de 

valores que pressupunha serem compartilhados por nós, possivelmente por compreender-nos 

como brancos sulistas. Como percebemos, Amâncio era um exímio narrador, cujos relatos 

                                                
177 Parte inicial da narrativa de Amâncio, em que pedimos para resumir sua trajetória de vida. In: 

Amâncio. Apresentado anteriormente (2009). 
178 Essa ferrovia, no entanto, pertencia à outra empresa, a Companhia Mate Laranjeira. In: 

WACHOWICZ. op. cit. p. 31. 
179 Amâncio. Apresentado anteriormente (2009). (Acréscimos nossos). 
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têm artifícios como pausas e falas aceleradas, além de construir situações que objetivam levar 

ao riso em certos momentos, procurando agradar e convencer o ouvinte de suas versões.  

Na citação anterior, o destaque é dado às imensas dificuldades vividas por Mundo 

Novo, cujo trabalho teria sido efetivado em meio às cobras e às onças, enquanto ele não podia 

sequer descansar ou se alimentar tranquilamente, pois era perseguido pelos animais selvagens. 

A partir da temática de que as onças gostam de “negros”, elemento muito comum na cultura 

popular brasileira, o personagem é caracterizado com um tom “heroico”, como quem 

sobrevivera a todas essas adversidades e morrera somente décadas depois em Toledo.  

Logo na sequência, Amâncio retoma os relatos sobre Guaíra e sobre os tempos em que 

“os ingleses” eram proprietários da Fazenda Britânia, quando a região era alvo da exploração 

da erva-mate, produto transportado pelos navios que circulavam no rio Paraná, em que 

trabalhou na década de 1950. Isso confere certa autoridade narrativa a ele, uma vez que se 

apresenta como quem conhecia pessoalmente o passado de Guaíra, local que surgiu bem antes 

de Toledo, e, consequentemente, também seria grande conhecedor das memórias da região. 

Por outro lado, tal recurso buscou situar a “colonização” e a “fundação” de Toledo em um 

tempo mais longo, integrado também pela navegação no rio Paraná e as obrages, conforme 

demonstra a escolha de “Mundo Novo” como “fundador” de Toledo, como veremos a seguir.  

Conforme foi informado pela equipe do Museu Histórico “Willy Barth” de Toledo, 

“Mundo Novo” existira de fato e foi um dos trabalhadores da Maripá. Também foram 

encontradas referências sobre ele e sua trajetória no livro Ruas de Toledo: identidades que se 

cruzam,180 uma obra resultante de uma parceria entre a prefeitura municipal, através do museu 

histórico, e o campus de Toledo da Unioeste,181 que explicava os significados das ruas da 

cidade; uma delas, inclusive, com o nome Alcides Parahyba dos Santos, nome oficial de 

“Mundo Novo”.182 Foi significativo perceber, inclusive, que o logradouro apresentava o nome 

“Paraíba” e não “Parahyba”,183 o que revela a falta de cuidado na homenagem. Também é 

importante notar que essa rua se localiza na “Vila Pioneiro”, bairro de trabalhadores que 

recebeu muitos “nortistas” e sujeitos culturalmente diversos, nas décadas de 1970 e 1980, e 

que a homenagem contribuiu para torná-la um território simbolicamente ligado a tais grupos. 

                                                
180 COLOGNESE, Silvio (org.). Ruas de Toledo: identidades que se cruzam. Cascavel/PR: 

Edunioeste, 2011. 
181 Idem. pp. 2-4. 
182 Idem. p. 66 
183 Ibidem. 
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De acordo com a obra, Alcides Parahyba dos Santos, gaúcho de São Borja onde nasceu 

ainda em 1899, trabalhou na Fazenda Britânia quando esta ainda era propriedade da 

Compañia de Maderas del Alto Paraná que explorava principalmente erva-mate e madeira e, 

durante a “colonização”, empregou-se na Maripá como “tratorista”,184 função intermediária na 

hierarquia dos trabalhadores braçais da companhia. Portanto, era um dos muitos trabalhadores 

que já vivia na região antes do início das atividades da empresa para a qual passaram a 

trabalhar quando fixaram residência em Toledo. 

Na documentação analisada nesta tese, a origem do apelido “Mundo Novo” não é 

devidamente explicada, mas em Ruas de Toledo há certo pendor mítico em torno de sua 

trajetória que, segundo consta, ele teria deixado sua família ainda adolescente e “subido” “a 

pé” o rio Paraná.185 Após passar por diversos lugares, que abarcavam a fronteira com o 

Uruguai, regiões da Argentina, Paraguai e diversas localidades do estado do Paraná, fixara-se 

em Porto Britânia.186  

O personagem também é lembrado a partir de outra situação curiosa: sua prisão por um 

dia, efetuada por membros do movimento tenentista da década de 1920, quando teria se 

dirigido à localidade de Arroio Fundo a mando de seus patrões, a fim de auxiliar na fuga de 

“mulheres e crianças”187 que deixavam o local por conta do conflito.  

Nessas lembranças, que procuram relacioná-lo a marcos de memória da região – 

inclusive aqueles que se situam além da “colonização” –, como as obrages e o movimento 

tenentista – eram enfatizados ainda alguns elementos de sua personalidade, dentre eles seu 

sorriso, também destacado por Amâncio quando mencionou o jogo de bolão, e sua honra188 na 

tentativa de atribuir-lhe características positivas.  

Ainda sobre “Mundo Novo”, em uma edição de Geração em revista189 – periódico que 

caracterizamos em nota do primeiro capítulo e que serviu de fonte para o livro discutido 

                                                
184 Ibidem. 
185 Ibidem. 
186 Ibidem. 
187 Ibidem. 
188 Ibidem. 
189 Vale frisar que, nesse período, Geração em Revista era propriedade da “Empresa Jornalística 

Geração Ltda.” e era ligada ao jornal Nova Geração. Os diretores eram Koiti Ikeda e Nélton 
Miguel Friedrich, que sabemos também ser o proprietário na época. Oscar Silva aparecia como 
“secretário geral”, enquanto que no rol de colaboradores figuravam Edílio Ferreira e Clori 
Fernandes. In: Geração em revista. Toledo/PR, ano I, n. 1, p. 1, 14 de dezembro de 1973. 
Expediente. 
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anteriormente – ele aparece como um “tipo popular”190 junto a outros moradores locais como 

Valério Lambaré191 e Nichetti,192 também mencionados nos capítulos anteriores. Por “tipos 

populares”, a edição apresentou trabalhadores e pessoas que, mesmo diferenciando-se dos 

tipos idealizados de moradores, haviam se tornado conhecidas da maioria da população local, 

por isso a trajetória deles emergia folclorizada,193 uma vez que eram lembrados a partir de seu 

“exotismo” e, em alguns casos, por problemas físicos e mentais194 (o que não era o caso de 

“Mundo Novo”). Entretanto, a proposta da revista era justamente valorizar essas pessoas, pois 

entendia que, embora elas tivessem desempenhado atividades pouco reconhecidas 

socialmente, seu trabalho era de vital importância para uma cidade, como destaca o trecho 

seguinte: “E a história vai se contando através de tipos populares, à lembrança de seus 

apelidos, muito mais do que recordando a carismática de certos pseudo-líderes da 

comunidade”.195 

Como é perceptível, nessa edição eram feitas diversas críticas aos “líderes”, não 

somente “comunitários”, mas também “internacionais”,196 o que possivelmente levou a equipe 

que produzia a revista – ligada ao MDB – a valorizar o popular, em busca de inspiração na 

data comemorativa. Por outro lado, a matéria ressaltou outro movimento operado no dia-a-dia 

da cidade, em que eram eleitos outros personagens como ícones do local além das memórias 

enaltecedoras das “lideranças” do lugar. 

                                                
190 TIPOS POPULARES. Geração em revista. Toledo/PR, ano I, n. 1, pp. 87-90, 14 de dezembro de 

1973. Toledo no folclore. 
191 LAMBARÉ: “o amansa bicho”. Geração em revista. Toledo/PR, ano I, n. 1, pp. 87-88, 14 de 

dezembro de 1973. Toledo no folclore. 
192 NICHETTI: “o acendedor de piras”. Geração em revista. Toledo/PR, ano I, n. 1, p. 90, 14 de 

dezembro de 1973. Toledo no folclore. 
193 A própria revista situava aqueles que considerava “tipos populares” como parte do “folclore” de 

uma cidade. In: TIPOS POPULARES. Geração em revista. Toledo/PR, ano I, n. 1, pp. 87-90, 14 
de dezembro de 1973. Toledo no folclore. p. 87. 

194 Esses temas apareceram nos textos sobre outros dois personagens eleitos pela matéria, “Mola 
Mestra”, que era corcunda, e Joaquim “Porto Alegre”, que sofria de epilepsia e possuía problemas 
mentais. In: MOLA MESTRA: (O corretor de serviços). Geração em revista. Toledo/PR, ano I, n. 
1, p. 89, 14 de dezembro de 1973. Toledo no folclore; PORTO ALEGRE: (Um rico deserdado). 
Geração em revista. Toledo/PR, ano I, n. 1, p. 89, 14 de dezembro de 1973. Toledo no folclore. 

195 TIPOS POPULARES. Geração em revista. Toledo/PR, ano I, n. 1, pp. 87-90, 14 de dezembro de 
1973. Toledo no folclore. p. 87. 

196 LAMBARÉ: “o amansa bicho”. Geração em revista. Toledo/PR, ano I, n. 1, pp. 87-88, 14 de 
dezembro de 1973. Toledo no folclore. p. 88. 
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Figura 15: “Mundo Novo” com seus três filhos.  
Fonte: MUNDO NOVO: um preso da Coluna Prestes. Geração em revista. Toledo, ano 
I, n. 1, p. 88-89, 14 de dezembro de 1973. Toledo no folclore. p. 88. 
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Nessa edição, embora houvesse muitos pormenores sobre a trajetória mítica de “Mundo 

Novo” – já destacados a partir do livro Ruas de Toledo – também foram enfocados alguns 

aspectos de seu cotidiano na cidade e de sua vida familiar, entre eles o fato de ter sido deixado 

pela esposa, ficando com a incumbência de criar os três filhos do casal. A matéria apresenta, 

inclusive, uma foto “recente” dele197 (Fig. 15), em que está com seus filhos, numa pose 

construída para demonstrar sua honra e seu apego à família. 

Olga Brites, em seus estudos sobre imagens de crianças, destacou como os pequeninos 

costumam ser escolhidos para serem fotografados, nas mais diversas ocasiões, como meio 

para se trabalhar a sensibilidade do observador.198 Segundo afirmou a autora, mesmo quando 

fica patente a paupérrima moradia da família, a imagem deles procura apresentá-los em 

momentos felizes, com características positivas, diferentemente de fotografias tiradas por 

instituições, que muitas vezes procuram tratar a infância de maneira a comprovar as condições 

de precariedade e degradação em que estariam vivendo.199 Na fotografia apresentada pela 

revista, houve a intenção de mostrar “Mundo Novo” e seus filhos arrumados, a fim de 

demonstrar que eram crianças bem cuidadas mesmo sem a mãe por perto, o que contribuía 

para uma imagem positiva dele de bom pai. 

Além disso, a matéria utilizou informações levantadas por Reynaldo Steudel –

apresentado como “poeta”200 e um dos colaboradores daquela edição – e, em alguns 

momentos, a narrativa do jornal assume um tom poético, provavelmente incorporando as 

marcas da fonte utilizada. O trabalho do poeta, juntamente com o da equipe da revista, revela 

ainda como as versões que tratavam sobre a vida de Alcides Parahyba dos Santos circulavam 

pela cidade e eram conhecidas da população e, por isso, podem ter colaborado para a 

construção efetuada por Amâncio. 

 Amâncio narra a suposta atuação de “Mundo Novo” nas matas do Oeste do Paraná de 

modo semelhante aos relatos de militares, agrimensores e viajantes em geral que estiveram na 

região na primeira metade do século XX, talvez porque tenha tido contato com tais versões no 

                                                
197 MUNDO NOVO: um preso da Coluna Prestes. Geração em revista. Toledo/PR, ano I, n. 1, p. 88-

89, 14 de dezembro de 1973. Toledo no folclore. p. 88. 
198 A esse respeito ver: BRITES, Olga. Infância, higiêne e saúde na propaganda (usos e abusos nos 

anos 30 a 50). Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 20, n. 39, pp. 249-278, 2000; 
BRITES, Olga. Retratos de infância: infância, história e fotografia: São Paulo nos anos 1930. In: 
MACIEL, Laura Antunes; ALMEIDA, Paulo Roberto de; KHOURY, Yara Aun. (orgs.). Outras 
histórias: memórias e linguagens. São Paulo: Olho d’Água, 2006. p. 194. 

199 Idem. p. 195. 
200 MUNDO NOVO: um preso da Coluna Prestes. Geração em revista. Toledo/PR, ano I, n. 1, pp. 88-

89, 14 de dezembro de 1973. Toledo no folclore. p. 89. 
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período em que trabalhou nos navios do rio Paraná e em Guaíra, como foi afirmado 

anteriormente. Por outro lado, ele também pode ter traduzido em seus referenciais culturais, a 

discussão sobre o “fundador” de Toledo. Nesse caso, em seu relato, o personagem “Willy 

Barth” representaria Alfredo Paschoal Ruaro, enquanto “Mundo Novo” figuraria Zulmiro 

Antonio Ruaro. Em diversos aspectos, inclusive, percebemos que as memórias públicas dos 

trabalhos coordenados por Zulmiro Ruaro assemelhavam-se muito às versões construídas por 

Amâncio sobre as ações de “Mundo Novo”, como a epopeia de abertura de picadas na mata. 

Porém, não é a exatidão dos fatos o que interessa, mas o que a “subjetividade” do 

narrador traz. Como vimos em Portelli, a riqueza de uma narrativa não reside na exatidão de 

suas informações, mas nos significados que apontam para processos de consciência e embates 

vivenciados pelo narrador no campo da cultura. As narrativas orais não explicam então “como 

o passado aconteceu”, mas trazem elementos ao historiador para a compreensão do modo 

como as pessoas vivem os processos históricos. A subjetividade, então, torna transparentes os 

sentidos de que as falas são portadoras e indica as formas como as pessoas compreendem a 

realidade e como nela operam intervenções.201 

A narrativa de Amâncio, portanto, deixa perceber tal processo, tornando visível que os 

relatos sobre “Mundo Novo” não se tratam de um simples “erro”, mas de uma memória que 

apresenta uma situação imaginária carregada de sentidos produzidos pela subjetividade do 

narrador. Assim, consideramos extremamente sugestivo, em sua versão, Toledo ter sido 

“fundada” por um trabalhador braçal negro e não por um empresário do ramo de 

“colonização”, branco e de ascendência europeia, como muitas vezes se preconizava no ideal 

de “colonizador” e “pioneiro” da região. Nesse sentido, o “fundador” de Amâncio era 

idealizadamente alto, forte, extremamente corajoso, enfim, um “herói”, mas também uma 

figura que se assemelhava muito mais ao popular, e até a ele mesmo, do que aos que foram 

considerados “fundadores” e “pioneiros” nas memórias públicas de Toledo. 

Assim, Amâncio acabou por entrar na disputa em torno do “fundador” de Toledo. 

Todavia, ao invés de tomar partido de um dos irmãos Ruaros, ou dos dois, transformou um 

amigo seu, “Mundo Novo”, em um personagem mítico que não representava fielmente os 

ideais da “colonizadora” nem do “bloco de poder” local, mas se assemelhava às pessoas da 

cultura popular e da classe trabalhadora.  

Notamos então que a narrativa de Amâncio era permeada pela “ucronia”, concepção que 

Portelli trabalhou em seu artigo “Sonhos ucrônicos: memórias e possíveis mundos dos 

                                                
201 PORTELLI, Alessandro. A Filosofia e os fatos... op. cit. pp. 60-61. 
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trabalhadores”.202 De acordo com tal conceito, as pessoas têm a capacidade de resolverem, no 

plano da imaginação, situações que concretamente não conseguem equacionar, assim, os 

supostos “erros” ou situações imaginadas pelos narradores podem ser sonhos e aspirações que 

nunca puderam ser resolvidas ou efetivadas no dia-a-dia. Todavia, esses elementos 

imaginativos possuem significados, ao revelar elementos importantes sobre as perspectivas de 

vida das pessoas.203 Nesse sentido, na impossibilidade da história ter se efetivado de outra 

maneira, Amâncio criou uma narrativa para contar que a “fundação” de Toledo teria ocorrido 

de forma diferente do preconizado pelas memórias públicas, instituindo uma versão “popular” 

para esse evento, de maneira a confrontar e rejeitar as versões hegemônicas no espaço 

público.  

Assim, o entrevistado não deixa de pontuar, em sua exposição, as memórias da 

“colonização”, mesmo sem estar entre o grupo de pessoas consideradas “pioneiras” de 

Toledo, porque está construída no espaço público a noção de que a “colonização” é sinônimo 

de “história local”. A partir disso, ele compreendeu que aquilo que conhecia sobre o tema 

tinha valor histórico e devia constar em sua fala como os demais assuntos que considerava 

importantes em sua trajetória pessoal.  

Todavia, ao trabalhar a “fundação”, esboçava uma versão bastante diferente daquelas 

veiculadas no espaço público e,mais do que isso, questionava as memórias públicas da cidade 

e oferecia outro enredo, contra-hegemônico, mobilizando aquilo que a seu ver comporia o 

conhecimento histórico – o marco da “fundação”, tratado como “descobrimento”,204 e a 

eleição de heróis – para construir outras memórias sobre o momento inaugural de Toledo, em 

que era valorizado um trabalhador como responsável pela criação da cidade.  

As memórias de Amâncio, como observamos, possuem um componente político, que 

direta ou indiretamente, se confronta com diversas memórias hegemônicas no espaço público 

de Toledo e região. Assim, ele, além de contestar as memórias da “colonização” local, 

lembra-se de outros processos, como a navegação no rio Paraná; a região ribeirinha e as Sete 

Quedas; a aviação comercial e o batalhão de Guaíra que foram extintos. Lembra-se ainda das 

plantas e dos animais selvagens afetados pela poluição ou em extinção e assim também 

                                                
202 PORTELLI, Alessandro. Sonhos ucrônicos: memórias e possíveis mundos dos trabalhadores. 

Projeto História. São Paulo, PUC/SP, n. 10, pp. 41-58, dezembro de 1993. 
203 Idem. pp. 43-50. 
204 O uso do vocábulo “descobrimento” é um dado significativo, pois através dele Amâncio situa tal 

ato não em um enredo local, mas nacional ou continental, remetendo-se a marcos históricos como o 
“descobrimento do Brasil” ou o “descobrimento da América”.  
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aponta que existia uma história da região iniciada muito antes “colonização”, pois reforça que 

Guaíra foi construída antes de Toledo e, por isso, era considerada por ele a cidade mais antiga 

de todo o Brasil. 

Dessa forma, embora tenha incorporado certos elementos hegemônicos – como a 

compreensão da “modernização agrícola” como marco de “progresso” – notamos que 

Amâncio lutou contra o esquecimento das muitas memórias que constituem a região e indicou 

como tais recordações foram habitar Toledo, em meio ao crescimento urbano do local.  

Um desses esquecimentos, contra o qual se insurgia, diz respeito ao protagonismo dos 

trabalhadores braçais, culturalmente diversos, que atuaram na “fundação” de Toledo, vista 

pelo narrador como o grande momento histórico local. Por isso, ele apresenta uma outra 

memória, em que procura fixar um outro “fundador”, que não fosse sócio de empresas 

“colonizadoras”. Dessa maneira, Amâncio revela uma disputa de ordem social e de classe 

nessas memórias da “fundação” da cidade, além dos embates que havíamos constatado entre 

grupos articulados ao “bloco de poder” local.   

 Essas questões, por sua vez, surpreenderam, pois supúnhamos que esses projetos 

ligados ao campo de trabalho com memórias não tivessem grande repercussão na cidade e que 

a relação dos moradores locais com essas versões se limitasse a introjetá-las, todavia, as 

narrativas de Orildo e Amâncio mostraram o vigor dessas pessoas, bem como sua capacidade 

de discutir tais iniciativas de forma mais aprofundada, sem tomar seus conteúdos como 

verdades inquestionáveis e ainda usar sua criatividade para construir outras explicações para o 

passado local.  

 

 

V 

 

 Ao longo deste capítulo, pudemos perceber como diferentes elementos se articularam 

nas tentativas de hegemonização das memórias da “colonização” em Toledo e que tais 

processos foram efetivados não apenas com a publicação de livros ou matérias de jornal, mas 

através de um movimento mais amplo, que envolveu muitos e díspares recursos, desde 

políticas públicas nos campos da educação e da cultura até iniciativas governamentais e 

particulares de edificação de esculturas e monumentos. No conjunto, tais elementos atuam no 

sentido de manter tais enredos permanentemente em pauta, a fim de reafirmar e reelaborar 
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seus clichês, além atingir o maior número possível de moradores, efetuando uma “pedagogia 

do civismo”205 no local. 

 Como parte desses processos, notamos que a hegemonia se constituía algo vivido e, 

dessa maneira, tais memórias, ao “atravessar lugares”, acabavam sendo compartilhadas pelas 

pessoas e fazendo sentido na vida delas, mesmo para aqueles que chegaram ao local 

posteriormente à “colonização”. A centralidade ocupada pelas memórias da “colonização” 

não se limitava à esfera pública e aos grupos “letrados” e/ou ligados ao “bloco de poder”, pelo 

contrário, as preocupações com o passado local e regional também compunham o dia-a-dia de 

moradores de Toledo. Nesse movimento, se por um lado as pessoas acabavam por sedimentar 

determinadas versões cristalizadas na esfera pública, por outro, faziam-no a partir de um 

“lugar social” diferente,206 ao possuir outras preocupações e interesses para com essas 

versões.  

Ficou evidente, também, que nesses processos não ocorre apenas a circulação dessas 

memórias, pois os moradores da cidade discutem os projetos e iniciativas que tratam das 

versões cristalizadas na esfera pública, efetuando críticas e até mesmo instituindo outras 

memórias. Assim, muitas vezes, para eles não estava em questão assumir o “legado pioneiro”, 

simplesmente, mas atuar para que fossem assumidos nos enredos deste. 

A recepção dessas versões, portanto, configura-se terreno fértil, prenhe de ação criativa 

e de disputas. Dessa maneira, a despeito da conformação de um “mito fundador” na cidade e 

da cristalização de diversos clichês, uma versão única para o passado local está longe de se 

concretizar, porque a “recepção” configura-se um lugar com potencial para construir não 

somente “muitas memórias”, mas também “outras histórias” de Toledo207 que sejam menos 

excludentes e mais voltadas à promoção da igualdade social. 

                                                
205 KNAUSS. op. cit. pp. 177-183. 
206 VIEIRA, Maria do Pilar de Araújo; PEIXOTO, Maria do Rosário da Cunha; KHOURY, Yara Aun. 

A pesquisa em história. São Paulo: Ática, 2007. p. 22. 
207 FENELON; CRUZ; PEIXOTO. op. cit. pp. 5-6. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 O presente trabalho, intitulado Quando o futuro é inscrito no passado: 

“colonização” e “pioneirismo” nas memórias públicas de Toledo-PR (1950-2010)  buscou 

trazer uma reflexão sobre processos de construção de “memórias públicas” pautadas no 

“pioneirismo” e na(s) “colonização(ões)” efetuada(s) por empresas privadas nesse município, 

em especial a Maripá (Industrial Madeireira Colonizadora Rio Paraná S. A.). Como vimos, as 

atividades dessa empresa se concentraram na região oeste do Paraná nas décadas de 1940 e 

1950, período tratado como um momento histórico ímpar no lugar e considerado digno de 

conferir títulos de honra aos moradores que viveram esse tempo. 

 Ao longo do trabalho, foram problematizadas diferentes iniciativas, tanto públicas 

quanto independentes, que tentaram construir e difundir versões nas quais o tempo da 

“colonização” é cristalizado como sinônimo de história local. Percebemos que desde a década 

de 1950 houve esforços para instituir memórias fundantes sobre a sociedade local no intuito 

de fixar determinados enredos sobre a “colonização” e fechar espaços para disputas nessas 

versões. A tais iniciativas se somariam outras, ao longo das décadas seguintes, com o objetivo 

de manter essas memórias presentes no espaço público. O período a partir da década de 1980, 

em especial, assinalou um momento de intensificação desses empreendimentos na cidade, a 

partir de políticas públicas voltadas ao trabalho com memórias e iniciativas independentes de 

moradores e grupos sociais. 

Em meio a todos esses processos, emergiram memórias triunfantes, em que o Estado e 

as empresas “colonizadoras” (quando não seus diretores) formam uma epopeia de conquista e 

nacionalização da fronteira – entendida como espaço vazio – que a colocou nos caminhos do 

“progresso”. Em tais enredos, também são construídos silêncios acerca dos impactos da 

“colonização” sobre as populações que já viviam na região, aqueles que chamamos de 

“sertanejos”, uma vez que se naturaliza tal empreendimento a partir da noção de direito à 

propriedade privada. 

Nessas memórias, o “pioneirismo” figura como isento de conflitos e repleto de 

“exemplos” para o presente e a “colonização” é apresentada como uma possível solução para 

os problemas fundiários do Brasil. Nessa perspectiva, perde-se de vista a noção de que as 

“colonizações” foram utilizadas como forma de obstruir propostas efetivas de reforma agrária, 

evitando o combate ao latifúndio improdutivo, muito presente no Brasil em geral e 

particularmente nas áreas centrais dos estados do sul do país. Assim, se por um lado a grande 

maioria daqueles considerados “pioneiros” locais migrou para o oeste do Paraná na 
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expectativa de melhorar de vida, por outro lado tal movimento se articulava a um projeto de 

país que visava à manutenção de uma estrutura agrária conservadora, calcada no latifúndio e 

na expansão da agricultura para regiões consideradas “vazias” ou “incultas”, em detrimento 

do extrativismo ou mesmo de outras formas de produção agrícola praticada por indígenas e 

“sertanejos” que viviam no interior do Brasil. Assim, se é inegável que aqueles considerados 

“pioneiros” sofreram para se estabelecer na região, também o é que já existiam populações 

vivendo ali cuja cultura foi alterada abruptamente.  

Por outro lado, é notável nas memórias públicas da “colonização” e do “pioneirismo” o 

tratamento extremamamente desigual dados aos sujeitos que participaram de tais processos. 

Como vimos, dos quase três mil moradores que se dirigiram para Toledo antes da 

emancipação, cujos nomes foram levantados pelo museu, figuram no espaço público apenas 

algumas dezenas e a grande maioria dessas pessoas, composta por trabalhadores do campo e 

da cidade – muitos deles entendidos como “paraguaios” – eram abordados de maneira 

secundária nessas iniciativas, em virtude das próprias relações de poder que se constituíam a 

partir dessas recordações, que sustentaram pessoas ligadas às “colonizadoras” e “filhos das 

famílias pioneiras” na dinâmica política e eleitoral da cidade.  

Tal esquecimento decorre também do fato de tais memórias sustentarem uma visão de 

futuro em que Toledo é vislumbrada como uma cidade de sucesso dentro do sistema 

capitalista, de maneira a associar sua imagem às urbes dos países desenvolvidos do ocidente. 

Nessa proposta, não é possível lembrar igualmente de todos os considerados “pioneiros” 

porque o que se almeja não é propriamente a igualdade social. Eis a importância de se lembrar 

delas, através da construção de memórias que instituem versões míticas sobre os diretores da 

“colonizadora” e o primeiro pároco, como forma de lembrar a necessidade de se respeitar os 

“líderes”, termo que naturaliza também a distribuição desigual do poder na sociedade.  

Como foi destacado ao longo de todo este trabalho, as memórias públicas não se 

construíram apenas em movimentos espontâneos em que moradores da cidade recordam os 

tempos vividos em Toledo. As diversas formas com que os sujeitos que ali viveram nas 

décadas de 1940 e 1950 se recordam desse passado aparecem de modo muito tímido nas 

memórias públicas, pois estas resultam principalmente do triunfo de variantes construídas 

pelos vencedores dos processos sociais desenvolvidos naquele período, os quais, por sua vez, 

eram ligados às empresas “colonizadoras”, cujas memórias se tornaram hegemônicas na 

cidade e acabaram por ser realimentadas, embora com transformações, pelas diferentes 

iniciativas realizadas nas décadas seguintes.  
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Em tal processo, esses grupos contaram com o apoio e a participação de pessoas que 

mudaram para a cidade após o “tempo pioneiro”, as quais não estiveram envolvidas 

diretamente na “colonização”, mas se engajaram em projetos e iniciativas no campo de 

trabalho com memórias do lugar. Além disso, também contaram com pessoas que 

participaram da “colonização”, mas não integravam os grupos dominantes daquele período, 

como os trabalhadores “paraguaios”, que passaram a se reconhecer nos enredos elogiosos 

sobre os chamados “pioneiros”. Portanto, a construção de um mito fundador em Toledo não 

resultou de um processo de dominação simples, mas de complexos movimentos de instituição 

e reelaboração de recordações, que envolveram muitos sujeitos. 

Por outro lado, a permanência dessas memórias na “esfera pública” não se deu porque 

todas as pessoas do lugar descendessem dos “pioneiros”, pois a cidade cresceu e, já na década 

de 1980, podia-se constatar uma população heteogênea, na qual poucos moradores possuíam 

uma relação direta com a “colonização”. O próprio “bloco de poder” local se renovou em 

meio a tais processos e deixou de ser composto quase exclusivamente pelos setores sociais 

ligados à Maripá. Assim, compreendemos que tais memórias somente se mantiveram 

cristalizadas porque houve processos que as reelaboraram para que fizessem sentido para as 

pessoas do lugar nos mais diferentes tempos.  

A despeito das mudanças ocorridas na composição social da cidade, tais versões 

estiveram repletas de valores que historicamente sendimentaram a coesão do “bloco de poder” 

local e também serviram como substrato para seus projetos e, na via inversa, tal “bloco” 

também procurou difundir tais elementos entre os demais grupos sociais. Trata-se, então, de 

valores como iniciativa, empreendedorismo, coesão social, elogios ao capital privado e ao 

ideal de “progresso”. As memórias da “colonização” e do “pioneirismo”, portanto, 

transformavam em “tradição”1 local o núcleo básico de ideais que sustentam o liberalismo e a 

sociedade capitalista. Eis o porquê se recordar de forma puramente positiva o 

empreendimento da Maripá – mesmo por aqueles que não estiveram diretamente ligados a 

essa empresa – porque esta era uma forma de reafirmar a crença no capitalismo liberal e na 

eficiência da iniciativa privada.  

A reafirmação desses valores, nas décadas de 1970 e 1980, era de grande importância 

para o “bloco de poder” local, pois nesse momento já era visível o crescimento da cidade e 

sua transformação social. Vale lembrar ainda que os trabalhadores locais, nesse período, 

                                                
1 HOBSBAWN, Eric. Introdução: a invenção das tradições. In: HOBSBAWN, Eric e RANGER, 

Terence. (orgs.). A invenção das tradições. São Paulo: Paz e Terra, 2008. pp. 9-10. 
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também se organizavam em sindicatos e movimentos sociais e, era necessário, portanto, para 

os setores dominantes disputar hegemonia entre os populares. Naquele tempo de crise 

desenvolvida em nível nacional, havia a “necessidade” de reafirmar a crença nos valores 

liberais, apelar para a coesão social e, principalmente, explicar quem construiu a cidade, no 

intuito de firmar domínios no local, além de reservar a poucos moradores o caráter de 

protagonistas dos processos de formação de Toledo. 

Na tarefa de difundir tais mensagens, também acabaram por contribuir grupos ligados 

ao PCB (Partido Comunista Brasileiro) – mesma agremiação política que atuava no auxílio à 

organização dos trabalhadores –, pois alguns de seus militantes, ao participarem de projetos 

culturais da prefeitura municipal, assumiram uma posição de defesa do “pacto de classes” 

proposto no período, tanto em nível nacional como local. 

O ideal de “progresso”, por sua vez, foi o que sedimentou a aliança entre os mais 

diferentes grupos participantes daquele projeto político e do diálogo que efetuaram com o 

passado local, sendo concebido como elemento que traria benefícios a todos em um futuro 

próximo. Assim, percebemos que o ideal de “progresso”, central nessas memórias, não foi 

substituído por um culto à memória, como observou Andreas Huyssen,2 ao tratar da sociedade 

contemporânea, em geral. De maneira diversa, as versões públicas do passado local 

constituíram-se historicamente em inspiração para projetos voltados ao futuro do lugar e, 

principalmente, para a reafirmação da crença no “desenvolvimento”.  

Nessas memórias, tal ideal também serviu como possível elo entre as diferentes classes 

sociais de Toledo, pois, em tal perspectiva, todos deveriam se unir em torno de uma causa 

comum: a luta pelo “crescimento econômico”; dentro de uma compreensão que o tratava 

como a solução para os problemas locais e um benefício para todos em um futuro próximo. 

As iniciativas no campo do trabalho com memórias públicas, na década de 1980, foram, 

portanto, centrais para se construir uma coesão social mínima, em uma cidade multifacetada e 

desigual, palco de lutas dos trabalhadores por direitos. A produção e a reelaboração de tais 

versões do passado, portanto, acabaram por contribuir para que, nesse momento, o “bloco de 

poder” atuasse em prol da reconstrução de sua hegemonia no município. 

Além disso, a combinação das mais diferentes ações – desde a publicação de livros de 

memorialistas, veiculação de matérias na imprensa, edificação de esculturas e espaços 

públicos que rendem homenagens aos “pioneiros”, realização de projetos educacionais e até 

                                                
2 HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela memória: arquitetura, monumentos, mídia. Rio de Janeiro: 

Aeroplano, 2000. p. 9. 
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mesmo a constituição do museu histórico local – fizeram com que as memórias públicas da 

“colonização” circulassem amplamente pela cidade e se tornassem objeto de discussões de 

seus moradores.  

No entanto, percebemos que a recepção dessas versões não era limitada à incorporação 

delas, mas revelava-se como um espaço criativo de discussão sobre o passado do lugar. 

Assim, houve múltiplos movimentos de disputa entre os moradores locais, muitos deles 

integrantes das classes populares, para serem reconhecidos como “pioneiros” ou mesmo para 

receberem homenagens no espaço público. Em certa medida, eles procuravam inserir suas 

ações no interior desses enredos, acabando por questionar a obscuridade a que foram 

relegados, bem como a centralização dessas memórias nas empresas “colonizadoras”, seus 

diretores e demais personagens “ilustres” do passado local. Notamos, portanto, que as pessoas 

criticavam tais projetos e iniciativas e, mais do que isso, chegavam a elaborar outros enredos 

sobre temas que se tornaram marcos de memória e objetos de disputa no lugar, como a 

“fundação” de Toledo.  

Portanto, na redação do projeto, ainda em 2007, estávamos muito enganados ao pensar 

que os moradores da região absorviam as memórias do “pioneirismo” e passavam a 

compartilhar uma “identidade regional” monolítica. Constatamos que essas pessoas 

efetivamente dialogam com tais versões do passado, analisando-as e até mesmo criticando os 

enredos e as iniciativas que as instituíram.  

Por fim, notamos que foi cristalizada a noção de que a “colonização” é o grande 

momento da história local, referência compartilhada amplamente pela população do 

município e que nos levou a entender tais memórias como um mito fundador. Porém, em 

outro sentido, o modo como a população local recebeu tais memórias públicas e compartilhou 

de seus elementos foram diferenciados daquilo que se procurou instituir, o que ficou 

evidenciado através da série de disputas que permearam a recepção dessas versões.  

Percebemos, então, que esses movimentos contribuíram para que tais memórias 

assumissem centralidade na esfera pública e se tornassem elemento-chave no debate político e 

do exercício da cidadania em Toledo. Eis o porquê de seus elementos se tornarem tão 

presentes na argumentação em prol de projetos para o local e do título de “pioneiro” ter se 

tornado objeto de reivindicação da população do lugar.  

Observamos ainda que, graças a algumas vertentes da historiografia acadêmica regional, 

tais versões do passado extrapolaram o âmbito local e a “colonização” empreendida pela 

Maripá tornou-se um marco também para a região, o que levou à conclusão de que história e 

memória não se separam, concepção-chave deste trabalho. Assim, dentro da dinâmica social, 
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o historiador não possui, naturalmente, um lugar privilegiado, separado das disputas pelo 

passado, de onde exerce seu ofício, pelo contrário, a historiografia se configura em um lugar 

atravessado por memórias e, por isso, também integra o campo de embates em torno do 

passado local e regional. 

Este trabalho, porém, não pretende constituir-se na “palavra final” sobre os assuntos 

nele tratados, mas tão somente contribuir para o debate sobre a sociedade local e as formas 

como ela se relaciona com seu passado. Pretendemos, também, abrir novos espaços para a 

disputa nas memórias públicas do lugar, uma vez que ainda existem muitas outras 

possibilidades de pesquisa, aliás, percebidas ao longo do trabalho, porém não desenvolvidas 

devidos aos limites da tese. 

Assim, seria importante um estudo que fizesse o caminho inverso do nosso e partisse 

das memórias das pessoas consideradas “pioneiras”, a fim de acompanhar o movimento de 

reelaboração que acaba por converter suas narrativas em memórias públicas da cidade. Um 

ponto de partida para um trabalho desse tipo certamente seriam as celebrações do “dia do 

pioneiro” e o acervo de entrevistas orais do museu histórico “Willy Barth” de Toledo.  

Também cabe um estudo mais aprofundado sobre como os moradores da cidade lidam 

com as memórias públicas locais, tanto aqueles que mudaram para o lugar durante o período 

“colonizatório” quanto aqueles que chegaram em momentos posteriores. Quanto aos 

primeiros, seria importante destacar a multiplicidade de recordações existentes no interior 

desse grupo e sobre os demais, seria preciso conferir visibilidade à sua presença na cidade, 

pois compõem a maioria da população local e carregam em suas trajetórias experiências 

produzidas nos conflitos e contradições sociais locais.  

Por fim, um estudo viável poderia aprofundar as reflexões iniciadas por Davi Félix 

Schreiner,3 sobre os movimentos empreendidos pelos trabalhadores de Toledo. A década de 

1980, em especial, constituiu-se em um período muito rico em termos de movimentos sociais 

no local, cujas experiências ainda foram pouco trabalhadas pela historiografia acadêmica. 

Também seria de grande valia explorar o avanço da “europeidade” sobre as memórias 

públicas de Toledo e região, pois percebemos que tal movimento é relativamente recente e 

procura construir a noção de uma cidade/região de cultura “europeia”, encravada no interior 

do Brasil. Muito embora essa tendência fosse presente em todo o sul do país, no local existia a 

                                                
3 SCHREINER, Davi Felix. Cotidiano, Trabalho e Poder: a formação da cultura do trabalho no 

extremo oeste do Paraná. Toledo: Ed. Toledo, 1997. 
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particularidade de auxiliar a reelaborar as memórias públicas, tornando-as ainda mais 

homogêneas, questão que também merece um estudo específico. 

Entendemos ainda que fosse necessário um trabalho que abordasse de forma mais direta 

os diferentes grupos sociais que viveram no local as décadas de 1940 e 1950. Esse período foi 

muito estudado na cidade e na região, porém, pouca visibilidade se deu aos trabalhadores que 

ali viviam e atuavam em diferentes atividades, principalmente aquelas relacionadas ao ramo 

madeireiro. Em especial, pouco se problematizou as trajetórias, experiências e memórias na 

cidade dos trabalhadores “paraguaios”, apesar de serem um grupo social importante que lutou 

para permanecer ali e conquistar espaço. Entendemos que urge um estudo mais aprofundado 

sobre esse grupo, pois mesmo a visibilidade conquistada por eles nas memórias públicas 

acaba por realimentar estereótipos construídos em torno de si, como aqueles que os tratam 

como remanescentes de “vítimas passivas” da “escravidão” mantida outrora pelas obrages. 

Por outro lado, faz-se necessário um trabalho que aborde as relações entre Estado e 

empresas “colonizadoras”, na região, a fim de aprofundar os estudos sobre as políticas 

públicas de “colonização” durante as décadas de 1940 e 1950, porque muito do que foi 

difundido como iniciativas dessas empresas compunham as diretrizes estatais para esse tipo 

de empreendimento e essa questão precisa ser mais bem compreendida.  

Em outra direção, também é necessário explorar outros processos históricos, além do 

marco da “colonização”, pois como é de nosso conhecimento, mesmo nas décadas de 1940 e 

1950, existia todo um cotidiano rico em experiências e uma multiplicidade de processos 

sociais, que não estavam submetidos a uma temporalidade única, construída em torno do 

empreendimento “colonizador”. A vida de todos os moradores que se dirigiram à cidade, 

naquele período, não deveria ser reduzida a um projeto de “colonização”, pois ia muito além 

dele. Caberiam novos estudos que explorassem a riqueza desse dia-a-dia, com as múltiplas 

temporalidades, expectativas e interpretações criadas pelos moradores locais e que lhes 

serviram de orientação. A vida dessas pessoas, bem como os processos históricos que 

fomaram e ainda formam a cidade, também não acabaram naquelas décadas, uma vez que 

existe um período mais recente, pontuado por transformações e por uma multiplicidade ainda 

maior de sujeitos históricos que refizeram a cidade em um processo contínuo e coletivo. Tais 

elementos ainda carecem de maior atenção, pois são centrais para se compreender a sociedade 

local nos períodos mais recentes. 

Nesse sentido, a compreensão de que a cidade toda é resultado do empreendimento da 

Maripá parece ser deveras reducionista, pois, nas memórias públicas do local, o caráter de 

sujeito histórico dos moradores foi deslocado para a empresa e houve um silenciamento em 
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torno das inúmeras disputas, que acabaram por dar outros contornos e rumos para os 

processos de formação da cidade e região e fomentaram modificações mesmo nos projetos 

iniciais da empresa e do Estado.  

É necessário e urgente, portanto, a construção de novas narrativas históricas sobre a 

cidade, as quais precisam estar comprometidas com as pessoas – porém, situando-as em seus 

lugares sociais – ao invés de atuar em prol da manutenção de uma visão mítica de Toledo e de 

determinados personagens e empresas. Porém, de nada adiantará se esses esforços se 

limitarem a “incluir” novos sujeitos à condição de integrantes de um enredo de 

“desenvolvimento” para o local, de maneira a tratar suas ações como “contribuições para o 

progresso”. Mais do que exaltar a prosperidade como uma realidade concreta, seria 

importante construir um conhecimento preocupado com a reflexão sobre a processualidade da 

história local e crítico com seu crescimento econômico, a fim de explorar suas contradições, 

ambiguidades e os múltiplos sujeitos envolvidos nos processos históricos que geraram o 

município.  

Nesse aspecto, são necessárias outras perspectivas que vão além dos limites colocados 

pela ordem vigente e também que no presente a “utopia” seja recuperada para que seja 

possível visualizar um futuro de igualdade.  
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364, p. 3, 8 de março de 1996. Cidade.  
 
AEROPORTO REGIONAL ganha espaço entre prioridades estaduais. Gazeta de Toledo. 
Toledo/PR, ano V, n. 1357, p. 2, 25 de julho de 1999. Editorial.  
 
AGROPECUÁRIA FOI a base da economia nestes 50 anos. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, 
ano IX, n. 2360, p. 18, 14 e 15 de dezembro de 2002. Especial. 
  
ANDREGUETTO VEM à região inaugurar obras. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano IX, n. 
2358, capa, 12 de dezembro de 2002. 
 
ANDREGUETTO VEM inaugurar obras. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano IX, n. 2358, p. 
3, 12 de dezembro de 2002. Cidade.  
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA parabeniza os 10 anos da Gazeta de Toledo. Gazeta de 
Toledo. Toledo/PR, ano X, n. 2940, p. 4, 03 de dezembro de 2004. Estadual. 
 
ATERRO SANITÁRIO de Toledo será inaugurado na sexta. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, 
ano IX, n. 2358, p. 2, 12 de dezembro de 2002. Regional. 
 
COLÉGIO VICENTINO Incomar – mais de 50 anos de amor à educação e formação de 
cidadãos. Gazeta de Toledo. Toledo, n. 2360, ano IX, p. 24, 14 e 15 de dezembro de 2002. 
Especial.  
 
COLONIZAÇÃO DE Toledo começou em 1946. Gazeta de Toledo. Toledo, n. 2360, ano 
IX, p. 18, 14 e 15 de dezembro de 2002. Especial.  
 
CRESCIMENTO CONSTANTE estimula construção civil. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, 
ano IX, n. 2360, p. 31, 14 e 15 de dezembro de 2002. Especial. 
  
DERLI DONIN mentiu à Receita Federal e à Junta Comercial. Gazeta de Toledo. 
Toledo/PR, ano II, n. 533, p. 3, 24 de setembro de 1996. Cidade. 
 
DERLI MENTIU também na Junta Comercial. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano II, n. 533, 
capa, 24 de setembro de 1996. 
  
DINÂMICA ECONÔMICA marca desenvolvimento de Toledo. Gazeta de Toledo. 
Toledo/PR, ano IX, n. 2360, p. 22, 14 e 15 de dezembro de 2002. Especial. 
 
EDÍLIO FERREIRA propõem [sic] festa do cinqüentenário de Toledo. Gazeta de Toledo. 
Toledo/PR, ano I, n. 168, p. 4, 08 de março de 1995. Rota oeste. 
 
FAMÍLIA REÚNE-SE e presta homenagem a desbravadores Ruaro. Gazeta de Toledo. 
Toledo/PR, ano V, n. 1253, capa, 20 de março de 1999. 
 
FAMÍLIA RUARO presta homenagens a seus desbravadores. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, 
ano V, n. 1253, p. 5, 20 de março de 1999. Cidade. 
  
FESTAS DO interior exploram pratos típicos. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano IX, n. 
2360, p. 23, 14 e 15 de dezembro de 2002. Especial. 
 
FESTAS GASTRONÔMICAS são destaque em Toledo. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano 
IX, n. 2360, p. 23, 14 e 15 de dezembro de 2002. Especial. 
  
Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano 1, n. 03, 06 de dezembro de 1994. Expediente. 
 
Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano I, n. 296, p. 2, 01 de dezembro de 1995. Expediente. 
   
Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano V, n. 1337, capa, 01 de julho de 1999.  
 
Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano XII, n. 3538, capa, 10 de dezembro de 2006.   
 
GAZETA DE TOLEDO: Pioneirismo marca trajetória nos 10 anos. Gazeta de Toledo. 
Toledo/PR, ano X, n. 2940, [número de página ilegível], 03 de dezembro de 2004. Especial.  
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GAZETA FAZ 10 anos lutando pela região. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano X, n. 2940, 
capa, 03 de dezembro de 2004. 
 
HOMENAGENS AO padre Patuí serão hoje. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano II, n. 489, 
p. 3, 3 de agosto de 1996. Cidade.  
 
INDÚSTRIA E o comércio foram marcos do desenvolvimento. Gazeta de Toledo. 
Toledo/PR, ano IX, n. 2360, p. 19, 14 e 15 de dezembro de 2002. Especial. 
  
MISSA NO Parque dos Pioneiros homenageia padre Antonio Patuí. Gazeta de Toledo. 
Toledo/PR, ano II, n. 489, capa, 3 de agosto de 1996. 
 
MONUMENTO AOS pioneiros começa a ser instalado. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano 
II, n. 364, capa, 8 de março de 1996. 
  
MONUMENTO NA praça homenageia família Ruaro. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano 
V, n. 1254, p. 5, 21 de março de 1999. Cidade. 
  
NOVO PARQUE traz mais lazer ao Jardim Bressan. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano IX, 
n. 2359, capa, 13 de dezembro de 2002. 
  
OBRA É trabalho de escultor toledano. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano II, n. 364, p. 3, 8 
de março de 1996. Cidade.  
 
OLDONI, Ana Paula. Toledo completa 50 anos como um dos pólos regionais do oeste. 
Gazeta de Toledo, Toledo/PR, ano IX, n. 2360, pp. 18-19, 14 e 15 de dezembro de 2002. 
Especial.  
 
PARQUE DOS pioneiros e Piá ambiental também receberá obras. Gazeta de Toledo. 
Toledo/PR, ano IX, n. 2359, p. 8, 13 de dezembro de 2002. Cidade. 
 
PIONEIRO RELATA saga e diz que cidade de Toledo não tem limite para crescer. Gazeta 
de Toledo. Toledo/PR, ano IX, n. 2360, p. 30, 14 e 15 de dezembro de 2002. Especial. 
 
PIONEIROS IRÃO conhecer parque que os homenageia. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano 
II, n. 301, p. 3, 7 de dezembro de 1995. Cidade. 
 
PRIMEIRA ETAPA da dragagem do rio Toledo já foi concluída. Gazeta de Toledo. 
Toledo/PR, ano I, n. 28, p. 5, 6 de janeiro de 1995. Geral. 
 
QUALIDADE DE vida deve ser marca a ser preservada em Toledo. Gazeta de Toledo. 
Toledo, n. 2360, ano IX, p. 4, 14 e 15 de dezembro de 2002. Editorial.  
 
SENAI-TOLEDO completa 16 anos formando mais de 2 mil profissionais por ano. Gazeta 
de Toledo. Toledo, n. 2360, ano IX, p. 28, 14 e 15 de dezembro de 2002. Especial. 
 
TOLEDO CHEGA aos 50 anos como pólo no oeste. Gazeta de Toledo. Toledo, n. 2360, ano 
IX, capa, 14 e 15 de dezembro de 2002. 
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TOLEDO É pólo educacional e universitário. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano IX, n. 
2360, p. 19, 14 e 15 de dezembro de 2002. Especial. 
 
TOLEDO FOI construída em meio à mata que dominava o Oeste. Gazeta de Toledo. 
Toledo/PR, ano V, n. 1253, p. 5, 20 de março de 1999. Cidade. 
 
TORRES, Eliane Cargnelutti. Produtor tem saudade do tempo em que criava porco solto. 
Gazeta de Toledo, Toledo/PR, ano IX, n. 2360, p. 26, 14 e 15 de dezembro de 2002. 
Especial. 
  
UMA DÉCADA de compromisso com nossa região. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano X, 
n. 2940, p. 4, 03 de dezembro de 2004. Editorial. 
 
URBANIZAÇÃO DE fundo de vale cria novo parque. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano 
IX, n. 2359, p. 8, 13 de dezembro de 2002. Cidade. 
 
ZULMIRO RUARO acaba fundando a cidade de Toledo. Gazeta de Toledo. Toledo/PR, ano 
V, n. 1253, p. 5, 20 de março de 1999. Cidade. 
 

 
4.4. “Geração em revista” 
 

Geração em revista. Toledo/PR, ano I, n. 1, p. 1, 14 de dezembro de 1973. Expediente. 
 
Geração em revista. Toledo/PR, ano I, n. 2, p. 1, s/d [1974]. 
 
LAMBARÉ: “o amansa bicho”. Geração em revista. Toledo/PR, ano I, n. 1, pp. 87-88, 14 
de dezembro de 1973. Toledo no folclore. 
 
MOLA MESTRA: (O corretor de serviços). Geração em revista. Toledo/PR, ano I, n. 1, p. 
89, 14 de dezembro de 1973. Toledo no folclore.  
 
MUNDO NOVO: um preso da Coluna Prestes. Geração em revista. Toledo/PR, ano I, n. 1, 
p. 88-89, 14 de dezembro de 1973.  Toledo no folclore.  
 
NICHETTI: “o acendedor de piras”. Geração em revista. Toledo/PR, ano I, n. 1, p. 90, 14 
de dezembro de 1973.  Toledo no folclore. 
 
PORTO ALEGRE: (Um rico deserdado). Geração em revista. Toledo/PR, ano I, n. 1, p. 89, 
14 de dezembro de 1973. Toledo no folclore. 
 
TIPOS POPULARES. Geração em revista. Toledo/PR, ano I, n. 1, pp. 87-90, 14 de 
dezembro de 1973.  Toledo no folclore.  

 
 
4.5. “Jornal do Oeste” 

 

A CRISE e o amor a Toledo. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 13, n. 3191, p. 2, 14 de 
dezembro de 1996. Editorial.  
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A FAMÍLIA Ruaro e as origens de Toledo. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 15, n. 3831, p. 
8, 20 de março de 1999. Cidade.  
 
A VISITA de Lerner: Governo já investiu R$ 24 mi em Toledo. Jornal do Oeste. 
Toledo/PR, ano 13, n. 3481, capa, 6 de dezembro de 1997. 
 
AEROPORTO FICA entre Cascavel e Tupãssi. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 13, n. 
3464, p. 3, 15 e 16 de novembro de 1997. Cidade/Região. 
 
COLONIZAÇÃO DO oeste: obra será lançada hoje. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 23, n. 
6247, p. 3, 29 de março de 2007. Cidade. 
 
CUIDADO COM loteamentos clandestinos. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 17, n. 4709, 
capa, 3 de março de 2002. 
  
DA GLÓRIA a humilhação. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 10, n. 2232, p. 2, 25 de julho 
de 1993. Editorial. 
  
EDITORIAL: “RANKING” partidário. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 2, n. 139, p. 2, 13 
de dezembro de 1985.  
 
EM CENA: a cultura Toledana. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 1, n. 1, p. 6, 20 de maio de 
1984.  
 
EMOÇÃO NO sepultamento de Alcides Donin. Jornal do Oeste, Toledo, n. 3916, ano 16, 
capa, 4 de julho de 1999. 
 
EMOÇÃO NO sepultamento de Alcides Donin. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 16, n. 
3916, p. 3, 4 de julho de 1999. Cidade. 
 
ESPIGÃO AZUL e Esquina Memória: definida a área para construção do aeroporto. Jornal 
do Oeste. Toledo/PR, ano 13, n. 3464, capa, 15 e 16 de novembro de 1997. 
 
FAMÍLIA RUARO comemora viagem para fundar Toledo. Jornal do Oeste. Toledo/PR, 
ano 15, n. 3831, p. 8, 20 de março de 1999. Cidade. 
  
FAMÍLIA RUARO: festa comemora viagem histórica. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 15, 
n. 3831, capa, 20 de março de 1999. 
 
HÁ RAZÕES e fatos para comemorar. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 13, n. 3488, p. 2, 
14 de dezembro de 1997. Editorial. 
 
HOJE TOLEDO é um dos pólos no Estado. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 15, n. 3831, p. 
8, 20 de março de 1999. Cidade. 
 
HOMENAGENS A pioneiros resgatam a história. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 15, n. 
3839, p. 8, 30 de março de 1999. Cidade. 
 
JORNAL DO Oeste, uma história de muitas histórias. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 22, 
n. 5979, p. 17, 20 de maio de 2006. Especial. 
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Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 1, n. 1, 20 de maio de 1984. 
 
Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 1, n. 1, p. 2, 20 de maio de 1984. Expediente. 
 
Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 1, n. 10, p. 2, 21 a 27 de julho de 1984. Expediente. 
 
Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 2, n. 63, p. 2, 20 a 26 de julho de 1984. Expediente. 
 
Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 23, n. 6158, capa, 13 de dezembro de 2006.  
 
Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 25, n. 7200, 27 de janeiro de 2010. 
 
Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 25, n. 7229, 28 de fevereiro de 2010. 
 
LATROCIDAS MOSTRAM como mataram pioneiro. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 15, 
n. 3.637, capa, 5 de julho de 1998. 
 
LATROCÍNIO: SEPULTADO o pioneiro Oswaldo Hoffmann. Jornal do Oeste. Toledo/PR, 
ano 15, n. 3.637, p. 4, 5 de julho de 1998. Polícia. 
 
LERNER EM Toledo: “Vim para integrar a região e unir lideranças”. Jornal do Oeste. 
Toledo/PR, ano 13, n. 3481, p. 6, 6 de dezembro de 1997. Cidade. 
  
LERNER EM Toledo: Governador declara de utilidade pública a área para o aeroporto. 
Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 13, n. 3481, p. 7, 6 de dezembro de 1997. Cidade. 
  
LIMINAR SUSPENDE leilão da Coopagro. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 13, n. 3191, 
capa, 14 de dezembro de 1996.  
 
LOTEAMENTOS VÃO ser regularizados. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 13, n. 3267, p. 
5, 25 de março de 1997. Cidade. 
  
MEMÓRIA: A história que o povo não conhece. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 17, n. 
4.643, p. 11, 9 de dezembro de 2001. Educação. 
 
MEMORIAL HOMENAGEIA pioneiros de Toledo. Jornal do Oeste. Toledo/PR, 03 de 
março de 2012. Cidade. Disponível em: <http://www.jornaldooeste.com.br/cidade/memorial-
homenageia-pioneiros-de-toledo-17847/>. Acesso em: 14 de março de 2012. 
 
MOSTRA HISTÓRICA chega ao interior. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 4, n. 534, p. 3, 
19 de junho de 1987.  
 
OS VERDADEIROS fundadores de Toledo. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 15, n. 3831, 
p. 8, 20 de março de 1999. Cidade. 
 
POLÍCIA FLAGRA e prende invasores em aterro. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 24, n. 
6.355, p. 5, 9 de agosto de 2007. Segurança. 
PRAÇA VIRA recanto de desocupados. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 20, n. 3122, p. 3, 
23 de julho de 2003. Cidade.  
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PREFEITURA ALERTA sobre loteamentos sem infraestrutura. Jornal do Oeste. 
Toledo/PR, ano 17, n. 4709, p. 3, 3 de março de 2002. Cidade.  
 
REUNIÃO DE pioneiros inaugura marco histórico. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 21, n. 
5.546, p. 6, 15 de dezembro de 2004. Cidade. 
 
REUNIÃO INAUGURA marco histórico. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 21, n. 5.546, 
capa, 15 de dezembro de 2004. 
 
REVITALIZAÇÃO DE praça encontra resistência. Mexendo com a história: parte da 
comunidade, à primeira vista, foi contra o projeto de revitalização da Praça Willy Barth. 
Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 22, n. 5.729, p. 3, 23 de julho de 2005. Cidade. 
 
SPERAFICO: “LERNER encerra divergências”. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 13, n. 
3481, p. 7, 6 de dezembro de 1997. Cidade. 
  
TOLEDO CHEGA aos 45 anos com pés no chão. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 13, n. 
3488, p. 8, 14 de dezembro de 1997. Cidade.   
 
TOLEDO NÃO terá nenhum loteamento irregular. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 13, n. 
3267, capa, 25 de março de 1997. 
 
TOLEDO OBTÉM conquistas históricas. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 13, n. 3488, 
capa, 14 de dezembro de 1997. 
  
TOLEDO TERÁ um novo e grande jornal. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 6, n. 1120, 
capa, 25 de julho de 1989. 
  
VEJA O que diz a nova lei. Jornal do Oeste. Toledo/PR, ano 13, n. 3267, p. 5, 25 de março 
de 1997. Cidade.  

 
 
4.6. Jornal “Nova Geração” 
 

“E agora José?”. Nova Geração. Toledo/PR, nº 144, p. 2, 2 de dezembro de 1977. Editorial. 
  
COM MAIS ânimo. Com mais coragem. Nova Geração. Toledo/PR, n. 148, p. 2, 5 de 
setembro de 1978. Editorial. 
  
NICHETTI E as recordações de 29 anos de Toledo... Nova Geração. Toledo/PR, n. 144, 2 
de dezembro de 1977. [número de páginas ilegíveis].  
 
NOSSA GERAÇÃO: Expediente. Nova Geração. Toledo/PR, n. 149, p. 2, 23 de setembro 
de 1978. 
 
NOVA GERAÇÃO muda impressão. Nova Geração. Toledo/PR, ano II, nº 49, p. 2, 19 de 
julho de 1974. Editorial. 
 
TOLEDO E CASCAVEL: polos industriais. Nova Geração. Toledo, n. 56, ano II, capa, 6 de 
setembro de 1974. 
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UM NOVO jornal. Nova Geração. Toledo/PR, ano 4, nº 144, p. 2, 2 de dezembro de 1977. 
Editorial. 
 

 
4.7. Jornal “O Oéste” 
 

“O OÉSTE”. O Oéste. Toledo/PR, ano I, n. 1, capa, 6 de setembro de 1953.  
 
CHEFATURA DE POLÍCIA/DELEGACIA DE POLÍCIA. Aviso. O Oéste. Toledo/PR, ano 
I, n. 15, p. 3, 10 de janeiro de 1954.  
 
ÉCOS DE um crime bestial. O Oéste. Toledo/PR, ano I, n. 16, p. 2, 24 de janeiro de 1954.  
 
HERÓIS ANÔNIMOS. O Oéste. Toledo/PR, ano I, n. 26, p. 4, 23 de maio de 1954.  
 
MACHADO, Raul. Permuta de almas. O Oéste. Toledo/PR, ano I, n. 26, p. 4, 23 de maio de 
1954. Sociais. 
  
O Oéste. Toledo, n. 15, ano I, p. 2, 10 de janeiro de 1954. 
 
O Oéste. Toledo/PR, ano I, n. 1, capa, 6 de setembro de 1953. 
 
O Oéste. Toledo/PR, ano I, n. 16, capa, 24 de janeiro de 1954. 
 
O Oéste. Toledo/PR, ano I, n. 4, p. 3, 4 de outubro de 1953. (Anúncio). 
 
O Oéste. Toledo/PR, ano II, n. 49, capa, 17 de abril de 1955. 
 
O Oéste. Toledo/PR, ano III, n. 73, capa, 25 de dezembro de 1955. 
 
PRETTO, Napoleão. Homenagem a Toledo. O Oéste. Toledo/PR, ano I, n. 21, p. 4, 21 de 
março de 1953. Sociais. 
 
PROHMANN, Arnoldo. Paraná – Minha terra. O Oéste. Toledo/PR, ano I, n. 7, p. 4, 25 de 
outubro de 1953. Sociais. 
 
SAFONOFF, Francisco. Ao pioneiro. O Oéste. Toledo/PR, ano I, n. 3, p. 4, 20 de setembro 
de 1953. Sociais. 
 

 

4.8. Revista “Recado” 
 

EXPEDIENTE. Recado. Toledo/PR, ano I, n. 3, p. 3, 25 de julho de 1974. 
 
EXPEDIENTE. Recado. Toledo/PR, ano XII, n. 7, p. 04, 07 de julho de 1984. 
 
FERREIRA, Edílio. Papo final: um tempo novo para Toledo. Recado. Toledo/PR, ano XII, 
n. 7, 07 de julho de 1984. 
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O QUE é o município de Marechal Cândido Rondon. Recado. Toledo/PR, ano I, nº 3, s/p, 25 
de julho de 1974.  
 
Recado. Toledo/PR, ano I, nº 1, s/p., 14 de dezembro de 1973. Expediente. 
 
Recado. Toledo/PR, ano I, nº 1, s/p., 14 de dezembro de 1973. 
  
Recado. Toledo/PR, ano I, nº 3, 25 de julho de 1974. 
 
SILVA, Oscar. Um mutirão em marcha. Recado. Toledo/PR, ano XII, n. 7, p. 25, 07 de julho 
de 1984.  
 

 
4.9. Revista “Oeste” 
 

“EMPRESAS EXISTEM para fazer as pessoas felizes”. Oeste, Cascavel/PR, ano IX, n. 89, 
pp. 6-10, dezembro de 1993. Entrevista. 
 
93 MARCOU em Toledo a passagem para o futuro. Oeste. Cascavel/PR, ano IX, n. 89, p. 16, 
dezembro de 1993. Informe especial. 
 
AS IDÉIAS do camarada Alceu: o escritor Alceu Sperança fala sobre o livro “Cascavel, a 
História” e diz que o município continua sendo escravo da “máfia estabelecida”. Oeste. 
Cascavel/PR, ano VIII, n. 79, pp. 33-35, fevereiro de 1993. Cultura. 
 
COLABORARAM NESTA edição. Oeste. Cascavel/PR, ano III, n. 22, p. 5, outubro de 
1987.  
 
CONVITE À demissão: prefeitura pretende enxugar quadro de pessoal para superar as 
dificuldades financeiras. Oeste. Cascavel/PR, ano VIII, n. 79, p. 10, fevereiro de 1993. 
Toledo. 
  
DIÁRIO DA guerrilha no parque: documento apreendido pela repressão em 69 retrata o dia-
a-dia dos militantes do MR-8 nas matas do Iguaçu. Oeste. Cascavel/PR, ano VII, n. 70, pp. 
43-45, março de 1992. Memória I. 
  
DISPUTA PELA audiência: a Rádio Integração entra rachando em Toledo e obriga a 
concorrência a se mexer. Oeste. Cascavel/PR, ano IX, n. 86, p. 3, setembro de 1993. 
Comunicação. 
 
FACULDADES ESTÃO à míngua: cortes no repasse de verbas do governo do estado 
colocam os quatro centros universitários da Unioeste em sérias dificuldades. Oeste. 
Cascavel/PR, ano VIII, n. 84, pp. 8-9, julho de 1993. Administração pública. 
 
JORNALISMO PALHAÇO: o deputado Varisco está sendo vítima da maior covardia que se 
possa usar contra um cidadão. Oeste. Cascavel/PR, ano VIII, n. 75, p. 5, setembro de 1992. 
Imprensa. 
  
LEI GERA incentivos para a expansão do parque industrial. Oeste. Cascavel/PR, ano IX, n. 
91, p. 9, fevereiro de 1994. Toledo.  
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MAIS 2.400 desempregados: as dispensas de pessoal até agora feitas pelas 4 principais 
Prefeituras da região e as que estão por vir, desenham um quadro trágico. Oeste. 
Cascavel/PR, ano VIII, n. 84, pp. 24-25, julho de 1993. Administração pública. 
 
O DUELO dos jornalões. “Gazeta do Paraná” completa seis meses de circulação e abre 
baterias contra “O Paraná”: Na briga pelo mercado, quem tende a ganhar é o leitor. Oeste. 
Cascavel/PR, ano VII, n. 72, p. 11, maio de 1992. Imprensa. 
  
O EXEMPLO da gleba Vitória: ex-sem terra assentados em Lindoeste respondem por 50% 
da produção de grãos do município e reaquecem a economia local. Oeste. Cascavel/PR, ano 
VIII, n. 84, pp. 30-31, julho de 1993. Reforma agrária. 
  
O FRANCO favorito. Com 57% das intenções de voto, Corazza lidera campanha: PDT tenta 
evitar clima de “já ganhou”. Oeste. Cascavel/PR, ano VIII, n. 75, p. 13, setembro de 1992. 
Toledo. 
 
O SONHO de Corazza: Ex-prefeito gostaria de ver rearticulado o processo comunitário que  
projetou Toledo. Oeste. Cascavel/PR, ano VII, n. 70, p. 12, março de 1992. Toledo. 
 
Oeste. Cascavel/PR, ano II, n. 16, p. 8, setembro de 1995. Expediente. 
 
PARQUE PARA o futuro: Prefeitura de Toledo pretende ampliar área no Parque Ecológico 
Diva Paim Barth. Oeste. Cascavel/PR, ano VIII, n. 84, p. 6, julho de 1993. Área verde. 
  
QUEM VAI votar nos comunistas. Oeste. Cascavel/PR, ano II, n. 13, pp. 6-7, outubro de 
1986. 
 
RODRIGUES, Iloni. Toledo implanta incubadora industrial. Oeste. Cascavel/PR, ano VIII, 
n. 84, p. 47, julho de 1993. Empresas e empresários. 
 
SUCESSÃO COMPLICADA: dinamismo da política toledana poderá marcar a sucessão 
municipal com lances inusitados. Oeste. Cascavel/PR, ano VII, n. 64, p. 6, setembro de 1991. 
Toledo. 
 
TOLEDO LANÇA programa “Plantar” e jogos comunitários. Oeste. Cascavel/PR, ano VIII, 
n. 84, p. 27, julho de 1993. Informe especial. 
 
TROCA DE comando: grupo ligado aos deputados Sperafico e Genari assume o comando do 
“Jornal do Oeste”. Oeste. Cascavel/PR, ano XI, n. 110, p. 16, setembro de 1995. Imprensa. 

 
 
4.10. Jornal “Tribuna D’Oeste” 
 

BARROS, Pitágoras da Silva. Opinião! Tribuna D’Oeste. Toledo, ano II, n. 103, p. 2, 19 a 
25 de outubro de 1977.  
 
BARROS, Pitágoras da Silva. OPINIÃO! Tribuna D’Oeste. Toledo/PR, ano II, n. 106, p. 2, 
9 a 16 de novembro de 1977.  
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BARROS, Pitágoras da Silva. OPINIÃO! Tribuna D’Oeste. Toledo/PR, ano II, n. 107, p. 2, 
16 a 23 de novembro de 1977.  
 
BARROS, Pitágoras da Silva. OPINIÃO! Tribuna D’Oeste. Toledo/PR, ano II, n. 109, p. 2, 
29 de novembro a 07 de dezembro de 1977. 
  
BARROS, Pitágoras da Silva. Opinião. Tribuna D’Oeste. Toledo/PR, ano II, n. 110, p. 2, 14 
a 21 de dezembro de 1977. 
 
BARROS, Pitágoras da Silva. OPINIÃO! Tribuna D’Oeste. Toledo/PR, ano II, n. 111, p. 2, 
12 de dezembro de 1977. 
 
CORAZZA NÃO precisou dos votos de Campagnollo [sic] para vencer. Tribuna D’Oeste. 
Toledo/PR, ano VII, n. 314, p. 02, 24 a 27 de novembro de 1982.  
  
CRIME: CASAL baiano foi friamente assassinado com quatro tiros. Tribuna D’Oeste. 
Toledo/PR, ano I, n. 39, capa, 23 de junho de 1976. 
 
DUPLO ASSASSINATO enlutou população toledana. Tribuna D’Oeste. Toledo/PR, ano V, 
n. 206, p. 3, 01 de março de 1980. Polícia.  
 
EDITORIAL. Tribuna D’Oeste. Toledo, n. 107, ano II, p. 2, 16 a 23 de novembro de 1977. 
Editorial. 
  
MÃE DESNATURADA enterrou seu próprio filho no fundo do quintal. Tribuna D’Oeste. 
Toledo/PR, ano II, n. 111, capa, 28 de dezembro de 1977. 
  
NOSSO DESTINO. Tribuna D’Oeste. Toledo/PR, ano 1, n. 1, p. 3, 7 de fevereiro de 1976. 
Expediente. 
 
OS COMENTÁRIOS... Tribuna D’Oeste. Toledo/PR, ano II, n. 70, p. 2, 9 de fevereiro de 
1977. 
 
PAI PROMETE entregar seu filho à polícia. Tribuna D’Oeste. Toledo/PR, ano II, n. 93, 
capa, 20 a 27 de julho de 1977. 
 
PIONEIROS ASSASSINADOS a pauladas e facadas. Tribuna D’Oeste. Toledo/PR, ano V, 
n. 206, capa, 01 de março de 1980. 
  
POLÍCIA JÁ sabe quem é o pai da criança: um jovem de 17 anos. Tribuna D’Oeste. 
Toledo/PR, ano VI, n. 261, capa, 25 de julho de 1981. 
 
 PRESO, O último dos assassinos dos taxistas. Tribuna D’Oeste. Toledo/PR, ano II, n. 106, 
capa, 9 a 16 de novembro de 1977. 
 
QUEM É o dono do Pouso Frio? Ou a história de gente que só quer viver. Tribuna D’Oeste. 
Toledo/PR, n. 94, ano II, pp. 10-11, 27 de julho a 03 de agosto de 1977.  
 
SEQUESTRO DE São Pedro teve assunto resolvido na última quinta-feira. Tribuna 
D’Oeste. Toledo/PR, ano V, n. 208, capa, 15 de março de 1980. 
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TOLEDO 25 anos. Tribuna D’Oeste. Toledo, n. 103, ano II, capa, 19 a 25 de outubro de 
1977. 
 
TOLEDO VIVEU tempos difíceis na gestão do folclórico Campagnollo [sic]. Tribuna 
D’Oeste, Toledo/PR, s/n, p. 37, 14 de dezembro de 1981. 
 
TOLEDO: CAPITAL da cultura quer expansão industrial. Tribuna D’Oeste. Toledo, n. 90, 
ano II, p. 17, 29 de junho de 1977. (Conforme apontava o jornal, essa matéria foi reproduzida 
da revista Parlamento [n. 48, ano 7], publicada em Porto Alegre.  
 
Tribuna D’Oeste. Toledo/PR, ano 1, n. 1, p. 2, 7 de fevereiro de 1976. Expediente. 
 
Tribuna D’Oeste. Toledo/PR, ano II, n. 109, p. 2, 29 de novembro de 1977 a 07 de 
dezembro de 1977. Editorial. 
 
Tribuna D’Oeste. Toledo/PR, ano II, n. 110, 14 a 21 de dezembro de 1977. 
 
Tribuna D’Oeste. Toledo/PR, ano II, n. 70, p. 4, 9 de fevereiro de 1977.  
 
Tribuna D’Oeste. Toledo/PR, ano III, n. 151, p. 2, 13 a 20 de dezembro de 1978. 
Expediente. 
 
Tribuna D’Oeste. Toledo/PR, ano VI, n. 281, 24 de dezembro de 1981. 
 
Tribuna D’Oeste. Toledo/PR, ano VII, n. 314, 24 a 27 de novembro de 1982. 

 
 
4.11. Revistas e jornais diversos 
 

BARROS, Pitágoras da Silva. O show das velas. Viver Toledo. Toledo/PR, ano 3, n. 109, p. 
7, 3 a 9 de setembro de 2011.  
 
COMUNICAÇÃO Social. Toledo: comunidade no poder. Toledo/PR, n. 2, p. 13, fevereiro 
de 1986. 
 
TOLEDO: POPULAÇÃO cresce 20% em 10 anos e município está envelhecendo, aponta 
IBGE. Casa de notícias. Toledo/PR, 26 de novembro de 2010. Disponível em: 
<www.casadenoticias. com.br/noticias/590>. Acesso em: 28 de abril de 2011. 
 

 
4.12. Recortes de jornais constantes do acerco do Museu Histórico “Willy Barth” 

de Toledo  
 

DE TOLEDO: emoções proporcionadas pela viagem de Guaíra a Porto Mendes Gonçalves. 
Diário do Paraná [?]. Curitiba, s/n., s/p, 28 de fevereiro de 1957. (Recorte de jornal sem 
número de edição, número de página e nome de jornal. Data anotada em manuscrito em 
anexo. A matéria aponta Ondy H. Niederauer como correspondente do jornal em Toledo e, 
consequentemente, autor do texto). 
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DE TOLEDO: Indiscutível a fertilidade das terras da região oeste. Diário do Paraná. 
Curitiba, s/n., s/p., 7 de junho de 1956. (Recorte de jornal sem número de edição e número de 
página. Data anotada em manuscrito em anexo. A matéria aponta Ondy H. Niederauer como 
correspondente do jornal em Toledo e, consequentemente, autor do texto). 
 
DE TOLEDO: lançada no rio Paraná a primeira lancha a motor construída na região. Diário 
do Paraná [?]. Curitiba, s/n., s/p., 28 de fevereiro de 1957. (Recorte de jornal sem número de 
edição, número de página e nome de jornal. Data anotada em manuscrito em anexo. A 
matéria aponta Ondy H. Niederauer como correspondente do jornal em Toledo e, 
consequentemente, autor do texto). 
 
DE TOLEDO: políticos e populares construíram a hidro-elétrica municipal. Diário do 
Paraná [?]. Curitiba, s/n. , s/p., 7 de junho de 1956. (Recorte de jornal sem número de 
edição, número de página e nome de jornal. Data anotada em manuscrito em anexo. A 
matéria aponta Ondy H. Niederauer como correspondente do jornal em Toledo e, 
consequentemente, autor do texto).  
 
KUHN, Wilson Carlos e KUHN, Maria Augusta S. Um povoado chamado Ontiveiros. O 
Paraná. Cascavel/PR, s/n., p. 35, 21 de outubro de 2001.  
 
TOLEDO: ESPERA-SE para breve a solução do problema da energia elétrica. Diário do 
Paraná [?]. s/l, s/d, s/p., 2 de junho de 1955. (Recorte de jornal sem número de edição, 
número de página e nome de jornal. Data anotada em manuscrito em anexo. A matéria 
aponta Ondy H. Niederauer como correspondente do jornal em Toledo e, consequentemente, 
autor do texto). 
 
 
5. Entrevistas orais  

 
Entrevista 1 – Marli, empregada doméstica, moradora do Jardim Parizotto de Toledo-PR. A 
entrevista foi realizada em 21 de março de 2008, quando ela possuía 48 anos de idade. 
 
Entrevista 2 – Junior, operário, morador do Jardim Parizotto de Toledo-PR. A entrevista foi 
realizada em 21 de março de 2008, quando ele possuía 27 anos de idade. 
 
Entrevista 3 – Márcio, operário, morador do Jardim Parizotto de Toledo-PR. A entrevista foi 
realizada em 21 de março de 2008, quando ele possuía 27 anos de idade. 
 
Entrevista 4 – Jair, barbeiro/cabeleireiro autônomo, morador do Jardim Panorama. A 
entrevista foi realizada em 10 de janeiro de 2009, quando ele possuía 57 anos de idade. 
 
Entrevista 5 – Leocádia, dona de casa, moradora do Jardim Panorama de Toledo-PR. A 
entrevista realizada em 10 de janeiro de 2009, quando ela possuía 54 anos de idade. 
 
Entrevista 6 – Lala, serviços gerais, moradora do Jardim Panorama de Toledo-PR. A 
entrevista foi realizada em 10 de janeiro de 2009, quando ela possuía 35 anos de idade. 
 
Entrevista 7 – Eliane, serviços gerais, moradora do Jardim Panorama de Toledo-PR. A 
entrevista foi realizada em 11 de janeiro de 2009, quando ela possuía 36 anos de idade. 
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Entrevista 8 – Jair (da entrevista 4), barbeiro/cabeleireiro autônomo, morador do Jardim 
Panorama. A entrevista foi realizada em 12 de janeiro de 2009, quando ele possuía 57 anos 
de idade. (Segunda entrevista efetuada com a mesma pessoa). 
 
Entrevista 9 – José Antunes, aposentado, morador do Jardim São Francisco de Toledo-PR. 
A entrevista foi realizada em 12 de janeiro de 2009, quando ele possuía 72 anos de idade. 
 
Entrevista 10 – Alex, motorista, morador do Jardim Panorama de Toledo-PR. A entrevista 
foi realizada em 12 de janeiro de 2009, quando ele possuía 30 anos de idade. 
 
Entrevista 11 – Aleida, dona de casa, moradora da região central da cidade de Toledo-PR. A 
entrevista foi realizada em 13 de janeiro de 2009, quando ela possuía 69 anos de idade. 
 
Entrevista 12 – Odilon, aposentado, morador do Jardim Porto Alegre de Toledo-PR. A 
entrevista foi realizada em 14 de janeiro de 2009, quando ele possuía 65 anos de idade. 
 
Entrevista 13 – Seu Serginho, zelador, morador do Jardim Panorama de Toledo-PR. A 
entrevista foi realizada em 14 de janeiro de 2009, quando ele possuía 50 anos de idade. 
 
Entrevista 14 – Edna, aposentada, moradora do Jardim Panorama de Toledo-PR. A 
entrevista foi realizada em 14 de janeiro de 2009, quando ela possuía 66 anos de idade. 
 
Entrevista 15 – José Carlos, aposentado, morador do Jardim Panorama de Toledo-PR. A 
entrevista foi realizada em 14 de janeiro de 2009, quando ele possuía 71 anos de idade. 
 
Entrevista 16 – Damião, vigia, morador do Jardim Panorama de Toledo-PR. A entrevista foi 
realizada em 15 de janeiro de 2009, quando ele possuía 60 anos de idade. 
 
Entrevista 17 – Marly, autônoma, moradora da área central da cidade de Toledo-PR. A 
entrevista foi realizada em 15 de janeiro de 2009, quando ela possuía 35 anos de idade. 
 
Entrevista 18 – João, operário industrial, morador da área centra da cidade de Toledo-PR. A 
entrevista foi realizada em 15 de janeiro de 2009, quando ele possuía 40 anos de idade. 
 
Entrevista 19 – Cida, diarista, moradora do Jardim Belo Horizonte de Toledo-PR. A 
entrevista foi realizada em 18 de janeiro de 2009, quando ela possuía 50 anos de idade. 
 
Entrevista 20 – Silvestro, aposentado, morador do Jardim Porto Alegre de Toledo-PR. A 
entrevista foi realizada em 19 de janeiro de 2009, quando ele possuía 74 anos de idade. 
 
Entrevista 21 – Dirlei, professora aposentada, moradora do Jardim Porto Alegre de Toledo-
PR. A entrevista foi realizada em 19 de janeiro de 2009, quando ela possuía 67 anos de 
idade. 
 
Entrevista 22 – Lázaro, aposentado, morador do Jardim Porto Alegre de Toledo-PR. A 
entrevista foi realizada em 20 de janeiro de 2009, quando ele possuía 66 anos de idade.  
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Entrevista 23 – Gentil, aposentado e microempresário, morador do Jardim Panorama de 
Toledo-PR. A entrevista foi realizada em 21 de janeiro de 2009, quando ele possuía 53 anos 
de idade. 
 
Entrevista 24 – Orildo, agricultor aposentado, morador do Jardim Gisela de Toledo-PR. A 
entrevista foi realizada em 22 de janeiro de 2009, quando ele possuía 69 anos de idade.  
 
Entrevista 25 – Arlindo, agricultor aposentado, morador do Jardim Panorama de Toledo-PR. 
A entrevista foi realizada em 23 de janeiro de 2009, quando ele possuía 65 anos de idade. 
 
Entrevista 26 – Amâncio, pedreiro aposentado, morador do Jardim Porto Alegre de Toledo-
PR. A entrevista foi realizada em 24 de janeiro de 2009, quando ele possuía 79 anos de 
idade. 
 
Entrevista 27 – Maria (Esposa do Gentil), microempresária, moradora do Jardim Panorama 
de Toledo-PR. A entrevista foi realizada em 26 de janeiro de 2009, quando ela possuía 49 
anos de idade. 
 
Entrevista 28 – João dos Santos, serviços gerais, morador do Jardim Maracanã de Toledo-
PR. A entrevista foi realizada em 27 de janeiro de 2009, quando ele possuía 56 anos de 
idade. 
 
Entrevista 29 – Maria Salete, dona de casa, moradora do Jardim Maracanã de Toledo-PR. A 
entrevista foi realizada em 27 de janeiro de 2009, quando ela possuía 54 anos de idade. 
 
Entrevista 30 – Irineu, aposentado, morador da Vila Pioneiro de Toledo-PR. A entrevista foi 
realizada em 29 de janeiro de 2009, quando ele possuía 81 anos de idade. 
 
Entrevista 31 – Rosa, aposentada, moradora da Vila Pioneiro de Toledo-PR. A entrevista foi 
realizada em 29 de janeiro de 2009, quando ela possuía 79 anos de idade. 
 
Entrevista 32 – Avani, dona de casa, moradora da área central de Toledo-PR. A entrevista 
foi realizada em 30 de janeiro de 2009, quando ela possuía 63 anos de idade. 
 
Entrevista 33 – Julia, servidora pública aposentada, moradora da área central de Toledo-PR. 
A entrevista foi realizada em 30 de janeiro de 2009, quando ela possuía 70 anos de idade. 
 
Entrevista 34 – Maria Rosa, aposentada, moradora do Jardim Alto Alegre de Toledo-PR. A 
entrevista foi realizada em 31 de janeiro de 2009, quando ela possuía 50 anos de idade. 
 
Entrevista 35 – Juarez, motorista, morador do Jardim Alto Alegre de Toledo-PR. A 
entrevista foi realizada em 31 de janeiro de 2009, quando ele possuía 33 anos de idade. 
 
Entrevista 36 – Januário, agricultor aposentado, morador do Jardim Maracanã de Toledo-
PR. A entrevista foi realizada em 31 de janeiro de 2009, quando ele possuía 82 anos de 
idade. 
 
Entrevista 37 – Enio, arquiteto, morador da área central de Toledo-PR. A entrevista foi 
realizada em 21 de novembro de 2009, quando ele possuía 56 anos de idade. 
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Entrevista 38 – Dionísio, caminhoneiro, morador do Jardim Coopagro de Toledo-PR. A 
entrevista foi realizada em 09 de dezembro de 2009, quando ele possuía 37 anos de idade. 
 

Entrevista 39 – Eva, agricultora aposentada, moradora do Jardim Coopagro de Toledo-PR. 
A entrevista foi realizada em 12 de dezembro de 2009, quando ele possuía 84 anos de idade. 
 
Entrevista 40 – Dilacir, autônoma, moradora do Jardim Pansera de Toledo-PR. A entrevista 
foi realizada em 09 de janeiro de 2010, quando ela possuía 46 anos de idade. 
 
Entrevista 41 – Antônio R., empresário, morador da Vila Boa Esperança de Toledo-PR. A 
entrevista foi realizada em 11 de janeiro de 2010, quando ele possuía 55 anos de idade. 
 
Entrevista 42 – Vicente, autônomo, morador do Jardim Maracanã de Toledo-PR. A 
entrevista foi realizada em 11 de janeiro de 2010, quando ele possuía 54 anos de idade. 
 
Entrevista 43 – Otávio, microempresário, morador da Vila Boa Esperança de Toledo-PR. A 
entrevista foi realizada em 12 de janeiro de 2010, quando ele possuía 59 anos de idade. 
 
Entrevista 44 – Maria F., serviços gerais, moradora do Jardim América de Toledo-PR. A 
entrevista foi realizada em 16 de janeiro de 2010, quando ela possuía 51 anos de idade. 
 
Entrevista 45 – Elson, pedreiro, morador do Jardim América de Toledo-PR. A entrevista foi 
realizada em 16 de janeiro de 2010, quando ele possuía 46 anos de idade. 
 
Entrevista 46 – Dulce, serviços gerais, moradora do Jardim Maracanã de Toledo-PR. A 
entrevista foi realizada em 19 de janeiro de 2010, quando ela possuía 46 anos de idade. 
 
Entrevista 47 – Maria F. F., agricultora aposentada, moradora do Jardim Maracanã de 
Toledo-PR. A entrevista foi realizada em 19 de janeiro de 2010, quando ela possuía 86 anos 
de idade. 
 
Entrevista 48 – Oristina, dona de casa, moradora da Vila Boa Esperança de Toledo-PR. A 
entrevista foi realizada em 20 de janeiro de 2010, quando ela possuía 55 anos de idade. 
 
Entrevista 49 – Clorivaldo, pedreiro, morador da Vila Boa Esperança de Toledo-PR. A 
entrevista foi realizada em 20 de janeiro de 2010, quando ele possuía 49 anos de idade. 
 
Entrevista 50 – Nelda, agricultora aposentada, moradora do Jardim Coopagro de Toledo-PR. 
A entrevista foi realizada em 21 de janeiro de 2010, quando ela possuía 66 anos de idade. 
 
Entrevista 51 – Ivone, professora, moradora do Jardim Europa de Toledo-PR. A entrevista 
foi realizada em 29 de janeiro de 2010, quando ela possuía 57 anos de idade. 
 
Entrevista 52 – Zita, trabalhadora rural, moradora do Jardim Europa de Toledo-PR. A 
entrevista foi realizada em 30 de janeiro de 2010, quando ela possuía 58 anos de idade. 
 
Entrevista 53 – Genessi, dona de casa, moradora do Jardim Europa de Toledo-PR. A 
entrevista foi realizada em 30 de janeiro de 2010, quando ela possuía 39 anos de idade. 
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Entrevista 54 – Inácio, autônomo, morador do Jardim Europa de Toledo-PR. A entrevista 
foi realizada em 01 de fevereiro de 2010, quando ele possuía 62 anos de idade. 
 
Entrevista 55 – Edir, professora, moradora do Jardim Europa de Toledo-PR. A entrevista foi 
realizada em 01 de fevereiro de 2010, quando ela possuía 55 anos de idade. 
 
Entrevista 56 – Maria C., aposentada, moradora do Jardim América de Toledo-PR. A 
entrevista foi realizada em 03 de fevereiro de 2010, quando ela possuía 66 anos de idade. 
 
Entrevista 57 – Amarantino, aposentado, morador do Jardim América de Toledo-PR. A 
entrevista foi realizada em 03 de fevereiro de 2010, quando ele possuía 71 anos de idade. 
 
Entrevista 58 – João, aposentado, morador do Jardim Panorama de Toledo – PR. A 
entrevista foi realizada em 08 de fevereiro de 2009, quando ele possuía 72 anos de idade.  
 
Entrevista 59 – Irene, professora aposentada, moradora do Jardim Gisela de Toledo-PR. A 
entrevista foi realizada em 09 de fevereiro de 2010, quando ela possuía 59 anos de idade. 
 
Entrevista 60 – Amâncio (da entrevista 26), pedreiro aposentado, morador do Jardim Porto 
Alegre de Toledo-PR. A entrevista foi realizada em 07 de março de 2010, quando ele 
possuía 80 anos de idade. (Segunda entrevista efetuada com a mesma pessoa). 
 
 
6. Fotografias  
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LANGARO, Jiani Fernando. Parque dos Pioneiros. Toledo/PR, 2010. 1 fot. 
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Toledo/PR, 2009. 1 fot. 
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LANGARO, Jiani Fernando. Vista interna do Parque dos Pioneiros. Toledo/PR, 2010. 1 
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7. Mapas  
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2 de fevereiro de 2012. 
 
MESORREGIÃO DO oeste paranaense com destaque para a microrregião de Toledo (ou do 
extremo-oeste paranaense). Produzido a partir de: SECRETARIA DE ESTADO DO 
DESENVOLVIMENTO URBANO – PARANÁ; PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MARECHAL CÂNDIDO RONDON; VERTRAG PLANEJAMENTO URBANO. 
Localização regional. Disponível em: <www.mcr.pr.gov.br/upload/down.php? 
setFile=d5731d69a3.pdf>. Acesso em 02 de fevereiro de 2012. 
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO. Toledo e seus distritos. In: Cartilha de 
Toledo. Toledo: Prefeitura do Município de Toledo, 1985. p. 16.  
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO; SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO; DEPARTAMENTO DE CADASTRO. Mapa político. Disponível em: 
<http://www.toledo.pr.gov.br/mapas/mapaPolitico.php.> Acesso em: 2 de fevereiro de 2012.  
 
WACHOWICZ, Ruy Christowam. Principais “obrages” no oeste do Paraná. In: Obrageros, 
mensus e colonos: História do oeste paranaense. Curitiba: Ed. Vicentina, 1982. p. 64 apud 
GRONDIN, Marcelo. Localização das concessões às empresas estrangeiras no extremo-oeste 
paranaense. In: O alvorecer de Toledo: na colonização do oeste do Paraná (1946-1949). 
Marechal Cândido Rondon/PR: Germânica, 2007. p. 46. 
 
 
8. Esculturas, monumentos e artefatos culturais em geral  

 
ASSOCIAÇÃO DOS PIONEIROS DE TOLEDO. Sem título. 1 carteira de sócio em papel 
com envólucro plástico nas cores branca e verde, contendo nome do(a) sócio(a) (Alfredo 
Bombardelli), localidade e assinatura do presidente da entidade. 1 carteira. 
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ASSOCIAÇÃO DOS PIONEIROS DE TOLEDO. Sem título. 1 Carteira de sócio em papel 
com envólucro de material plástico nas cores branca e verde, contendo nome do(a) sócio(a) 
(Ema Bombardelli), localidade e assinatura do presidente da entidade. 1 carteira. 
 
BELLO, Aldo e BUCALÃO, Nelson B. Sem título. 1996. 1 estrutura em concreto e metal, 
nas cores verde e marrom, que reproduz um casal com uma criança de colo, esculpida como 
homenagem à “família pioneira”. 1 escultura. 
 
BELLO, Aldo. Sem título. 1999. 1 estrutura em homenagem à família Ruaro, em madeira e 
metal, nas cores marrom e preto, que reproduz um tronco e um machado. 
 
ESTÁTUA em concreto: reproduz a figura de padre Antonio Patuí, nas cores verde, marrom, 
cinza e branca. [Toledo: Prefeitura Municipal, 1996]. 1 escultura. 
 
MARCO em concreto: em formato semipiramidal, porta placa de metal em homenagem 
àqueles que se considerava como os primeiros moradores do lugar. [Toledo: Prefeitura 
Municipal, 2004]. 1 estrutura. 
 
MARCO em concreto: porta placas comemorativas à reinauguração da Praça Willy Barth e 
ao último biênio da gestão de Avelino Campagnolo junto à prefeitura municipal. [Toledo: 
Prefeitura Municipal, 1968]. 1 estrutura em concreto. 
 
MONUMENTO em concreto, mármore e pedra: reprodução do busto de Willy Barth. 
[Toledo: Prefeitura Municipal, 1968]. 1 escultura. 
 
PILAR em concreto, metal e vidro: contém chapa de metal que reproduz fotografias da praça 
e área central de Toledo (nas décadas de 1940 e 1950). [Toledo: Prefeitura Municipal, 2007]. 
1 pilar. 
 
PILAR em concreto, metal e vidro: contém chapa de metal que reproduz fotografias da praça 
e área central de Toledo (nas décadas de 1950 e 1960). [Toledo: Prefeitura Municipal, 2007]. 
1 pilar. 
 
PILAR em concreto, metal e vidro: contém chapa de metal que reproduz fotografias da praça 
e área central de Toledo na década de 1960 (uma das fotografias se refere à urbanização 
realizada no local neste período). [Toledo: Prefeitura Municipal, 2007]. 1 pilar. 
PILAR em concreto, metal e vidro: contém chapa de metal que reproduz fotografias da praça 
e área central de Toledo (que indicam a “reurbanização” realizada em 2007). [Toledo: 
Prefeitura Municipal, 2007]. 1 pilar. 
 
PILAR em concreto, metal e vidro: contém chapa de metal que reproduz fotografia do centro 
da cidade de Toledo (vista aérea da década de 2000). [Toledo: Prefeitura Municipal, 2007]. 1 
pilar. 
 
PILAR em concreto, metal e vidro: contém chapa de metal que reproduz fotografias da praça 
e área central de Toledo na década de 1960 (uma das fotografias apresenta vista da catedral 
antiga). [Toledo: Prefeitura Municipal, 2007]. 1 pilar.   
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PILAR em concreto, metal e vidro: contém chapa de metal que reproduz fotografias de vistas 
da catedral a partir da praça, na década de 1980. [Toledo: Prefeitura Municipal, 2007]. 1 
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iniciada em 1988). [Toledo: Prefeitura Municipal, 2007]. 1 pilar. 
 
PILARES em concreto, metal e vidro: contém chapas de metal que reproduzem fotografias 
da praça e área central de Toledo (entre as décadas de 1940 e 2000). [Toledo: Prefeitura 
Municipal, 2007]. 8 pilares. 
 
PINTOR DESCONHECIDO. Sem título. s/d. 1 painel que reproduz fotografias das “três 
primeiras casas” e do “Colégio Incomar”. 
 
PINTOR DESCONHECIDO. Sem título. s/d. 1 painel que reproduz fotografias com 
“trabalhadores olhando a mata” e uma “caravana de compradores de terras” tentando retirar 
veículo em meio a um atoleiro. 
 
PINTOR DESCONHECIDO. Sem título. s/d. 1 painel que reproduz imagens do monumento 
à “família pioneira”, no Parque dos pioneiros e o “Salto São Francisco”. 
 
PINTOR DESCONHECIDO. Sem título. s/d. 1 painel que reproduz imagens do “Parque 
Ecológico Diva Paim Barth” com destaque para a “Usina do Conhecimento”. 
 
PLACA de metal prateado, com letras e entalhes dourados, disposta em estojo de madeira 
revestido de tecido azul: homenagem aos “pioneiros” pela passagem dos cinquenta anos de 
instalação do município. [Toledo: Prefeitura Municipal, 2002]. 1 placa. 
 
PLACA em metal: contém uma chapa de metal com escritos em alto-relevo, produzida em 
comemoração à inauguração do busto de Willy Barth. [Toledo: Prefeitura Municipal, 1968]. 
1 placa. 
 
PLACA em metal: contém uma chapa de metal com escritos em alto-relevo, produzida em 
comemoração à inauguração do busto de Willy Barth. [Toledo: Prefeitura Municipal, 1968]. 
1 placa. 
 
PLACA em metal: contém uma chapa de metal com escritos em alto-relevo, produzida em 
comemoração à reinauguração da Praça Willy Barth. [Toledo: Prefeitura Municipal, 1968]. 1 
placa. 
 
PLACA em metal: contém uma chapa de metal com escritos em alto-relevo, produzida em 
comemoração ao último biênio da gestão de Avelino Campagnolo junto à prefeitura 
municipal. [Toledo: Prefeitura Municipal, 1968]. 1 placa.  
 
PLACA em metal: contém uma chapa de metal com escritos em alto-relevo, produzida em 
comemoração à inauguração da escultura em homenagem aos Ruaros. [Toledo, 1999]. 1 
placa.   
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PLACA em metal: contém uma chapa de metal com escritos em alto-relevo, produzida em 
comemoração à inauguração da escultura em homenagem à “família pioneira”. [Toledo: 
Prefeitura Municipal, 1996]. 1 placa.   
 
 
PLACA em metal: contém uma chapa de metal com escritos em alto-relevo, produzida em 
comemoração à inauguração da estátua de padre Antonio Patuí. [Toledo: Prefeitura 
Municipal, 1996]. 1 placa.   
 
PLACA em metal: contém uma chapa de metal com escritos em alto-relevo, produzida em 
homenagem àqueles que se considerava como os primeiros moradores do lugar. [Toledo: 
Prefeitura Municipal, 2004]. 1 placa. 
 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. Praça Willy Barth. 2007. Totem em metal e vidro. 
Colorido. 
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