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As cidades de um modo geral exercem um encanto sobre as pessoas, afinal 

de contas é nesse espaço que quase tudo acontece, não é mesmo?

De modo especial  elas  despertam o interesse de muitos  pesquisadores, 

entre eles os arqueólogos, os historiadores, os geógrafos, os arquitetos, os quais 

buscam  explicar  as  características  próprias  das  cidades  em  determinadas 

sociedades.

Mas quando surgiram as primeiras cidades?

Segundo  alguns  historiadores  as  primeiras  cidades  teriam surgido  entre 

quinze a cinco mil anos atrás, dependendo das diversas definições existentes sobre 

o que define um antigo assentamento permanente como cidade.
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Já li o livro todo e não 
encontrei a história da 

minha cidade. Será 
que ela já nasceu 

feita?

Cidade. (Do latim civitate). 1. Complexo demográfico formado; social e 
economicamente, por uma importante concentração populacional não agrícola, 

dedicada a atividades de caráter mercantil, industrial, financeiro e cultural. 6. Bras. 
Sede de Município, independentemente do número de seus habitantes. (Novo 
Dicionário da Língua Portuguesa de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira).



As primeiras cidades conhecidas apareceram na Mesopotâmia, tais como Ur, 

ao  longo  do  Rio  Nilo,  na  civilização  do  Vale  do  Indo  e  na  China,  entre 

aproximadamente  sete  a  cinco  mil  anos  atrás.  Harappa  e  Mohenjodoro,  ambas 

cidades da civilização do Vale do Indo,  eram as mais populosas destas  antigas 

cidades, com uma população conjunta estimada entre 100 e 150 mil habitantes.

O crescimento de impérios antigos e medievais levou ao aparecimento de 

grandes  cidades  capitais  e  sedes  de  administração  provincial,  como  Babilônia, 

Roma, Antioquia, Alexandria, Cartago, Selêucida do Tigre, Pataliputra, (localizada na 

atual  Índia),  Changan  (localizada  na  atual  República  Popular  da  China), 

Constantinopla (atual Istambul).

Mas quando é que um povoado se torna uma cidade? Você já parou para 

pensar nisso?

Se você for procurar a definição de uma cidade, vai descobrir que ela varia 

de país para país, não há uma definição padrão.

A Organização das Nações Unidas (ONU),  por  exemplo,  considera  uma 

cidade somente áreas urbanizadas que possuam mais de 20 mil habitantes.

No Brasil, o conceito de cidade è o do IBGE o órgão 

oficial  do  Governo  Federal  responsável  pelos  censos 

demográficos.  Segundo  tal  critério,  qualquer  comunidade 

urbana caracterizada como sede de município é considerada 

uma  cidade,  independentemente  de  seu  número  de 

habitantes,  sendo  a  parte  urbanizada  de  seus  distritos 

considerados prolongamentos destas cidades.

O IBGE caracteriza a rede urbana da seguinte forma:

• cidade pequena: 500 a 100.000 habitantes

• cidade média: 100.001 a 500.000 habitantes

• cidade grande: acima de 100.000 habitantes

• metrópole: acima de 1.000.000 de habitantes

• megacidade: acima de 10.000.000 de habitantes

Tendo em vista o critério acima, responda:

• Quantos habitantes têm sua cidade? Como ela se caracteriza?

Uma cidade certamente não nasce feita, sua origem é sempre influenciada 

por diversos fatores.
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IBGE – Instituto 
Brasileiro de Geografia 
e Estatística - fundação 

pública da administração 
federal criada em 1934 

no governo do
presidente Getúlio 

Vargas. Sua sede está 
localizada na cidade do 
Rio de Janeiro. Entre as 
suas funções inclui-se a 
realização de pesquisas, 
censos e organização das 

informações obtidas 
para suprir órgãos das 

esferas governamentais 
federal, estadual e 

municipal e ainda outras 
instituições e o público 

em geral.



As primeiras povoações que surgiram na área onde é hoje o Estado do 

Paraná foram fundadas em 1557, por espanhóis: Ciudad Real Del Guayra (1557), e 

Vila Rica del Espiritu Santo (atual cidade de Fênix).

A descoberta de ouro próximo à Baia da Paranaguá, em meados do século 

XVII, estimulou o inicio do povoamento, sendo Paranaguá elevada à vila.

A criação de uma vila ou município no Brasil, durante o período colonial, 

seguia as determinações da coroa portuguesa, sendo que as câmaras municipais 

instituídas nessas vilas representavam a aliança entre o poder central e o local. 

A Província do Paraná tornou-se independente da capitania de São Paulo 

em  19  de  dezembro  de  1853.  Nessa  época,  a  província  tinha  duas  cidades 

(Paranaguá e Curitiba),  sete vilas (Antonina, Morretes, Guaratuba, São José dos 

Pinhais,  Lapa, Castro e Guarapuava)  e seis freguesias (Campo Largo,  Palmeira, 

Ponta Grossa, Jaguariaíva, Tibagi e Rio Negro).

No início do período republicano a província do Paraná contava com 27 

municípios. Segundo o dicionário Aurélio, município vem do latim “municipiu”, que 

significa circunscrição administrativa autônoma do estado governada por um prefeito 

e uma câmara de vereadores.

Os termos município e cidade são largamente utilizados como sinônimos, 

embora  tecnicamente  a  cidade  seja  a  parte  urbana de  um município  onde está 

situada a sua sede. Você sabe quantos municípios o Paraná possui atualmente? E o 

Brasil?  Procure  obter  tais  informações  através  de  revistas,  livros  atualizados  e 

internet. 

No texto acima aparecem as palavras freguesia, vila e província. Em grupo 

realize uma pesquisa procurando descobrir os seus significados.
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Você já viu este postal? Este é um postal de uma cidade localizada na região 

do Norte Pioneiro do Paraná, década de 1980. Mas, afinal qual é o nome dessa 

cidade?

Esta é a cidade de Conselheiro Mairinck, conhecida durante muito tempo 

por Souza.

A  historiografia  não  conta  muito  de  Conselheiro  Mairinck.  Através  de 

documentos coletados na Prefeitura Municipal e depoimentos de antigos moradores, 

sabe-se que sua origem deu-se por volta da década de 1920, tendo como primeira 

moradora uma senhora  viúva  por  nome de Maria  Souza,  que chegou na região 

acompanhada do filho João de Souza, vindo não se sabe ao certo se do Estado de 

São Paulo ou Minas Gerais.Residia num rancho construído de ripões, coberto de 

taboinhas de pinho com piso de chão batido.

O pequeno povoado que se formou, recebeu o nome de “Patrimônio Maria 

Souza” em homenagem a sua fundadora.

Em 14 de Novembro de 1951, pela Lei nº 790, o povoado foi  elevado à 

categoria  de  Distrito  Judiciário,  recebendo  o  nome de  Conselheiro  Mairinck,  em 

homenagem a Francisco de Paula Mairinck, residente no Rio de Janeiro, na época 

grande latifundiário  na  região.  Posteriormente  sua  filha  D.  Maria  José Paranhos 

Mairinck, doou uma quadra à Cúria Diocesana, onde foi construída uma tosca Igreja 

de madeira coberta de telhas.

Em face de seu crescimento, no dia 25 de julho de1960, através da Lei 

Estadual nº 4245, o Distrito foi elevado à categoria de município, desmembrando-se 

do Município de Jaboti.

O  município  instalou-se  oficialmente  em  03  de  dezembro  de  1961.  O 

primeiro prefeito municipal foi o senhor José Leite Ribeiro, nomeado interinamente. 

Em 15 de novembro de 1961, ocorreu a primeira eleição para prefeito, sendo eleito o 

senhor José Feliciano Santana, o qual tomou posse no dia 03 de dezembro de 1961.

Estas  são  as  primeiras  informações  sobre  a  origem  do  município  de 

Conselheiro Mairinck. 

Você conhece o histórico de seu Município? O que você sabe sobre sua 

cidade?

Sob a orientação de seu professor, faça uma pesquisa sobre seu município. 

Procure descobrir: 
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• A origem de seu município.

• Há quantos anos seu município é emancipado.

• Se ele já pertenceu a outro município.

• Já teve outros nomes? Quais? Qual a origem do nome da sua cidade?

• Quais os prefeitos que já administraram seu município?

Seria interessante também: 

• Elaborar uma linha de tempo, com os principais fatos da história de seu 

município.

• Conversar com pessoas antigas do município, procurando descobrir outras 

histórias relacionadas ao seu povoamento. No final compare essas informações com 

as obtidas nos documentos oficiais e compartilhe-as em sala de aula.

• Você gosta de colecionar postais? Que tal realizar um intercâmbio com 

estudantes de outros municípios para trocar postais. Se for necessário, peça ajuda a 

seu professor.

             

Nos dados gerais sobre o município de Conselheiro Mairinck, percebe-se 

que houve uma queda drástica no número de habitantes,  da década de 1970 a 

1980. Procure descobrir quais os fatores que influenciaram essa queda.

Com  a  ajuda  de  seu  professor  de  geografia,  organize  um  gráfico 

demonstrando a variação populacional de seu município, nas últimas três décadas. 

Discuta o resultado com seus colegas de sala. 
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Dados Gerais sobre o Município de Conselheiro Mairinck
O municio de Conselheiro Mairinck pertence a MICRO REGIÃO “5” 

AMUNORPI (Associação dos municípios do Norte Pioneiro), com sede 
em Joaquim Távora.

POPULAÇÃO: (1960) – 3.017 habitantes 
(1970) – 6.552 habitantes
(1980) – 3.649 habitantes
(2000) – 3.463 habitantes
Densidade Demográfica: 17,95 hab. Km²
Área 204,705 Km²
Altitude: 520 m 
Índice de Desenvolvimento Humano – (IDH – M): 0,707 
 



Bem continuando nossa conversa, me diga: você gosta de viajar? Tenho 

certeza  que  sim,  principalmente  nos  dias  atuais  em  que  as  facilidades  e 

comodidades oferecidas são excepcionais, apesar do caos aéreo e das péssimas 

condições em que se encontram grande parte das rodovias brasileiras.

                                                        WACHOWICZ, História do Paraná, 1995. p. 72

Observe o mapa acima e com a ajuda de seu professor de geografia realize 

as seguintes atividades: 

• Cubra com caneta colorida o caminho percorrido pelos tropeiros desde 

Viamão até Sorocaba e calcule a distância percorrida.

• Copie em seu caderno os nomes das cidades que serviam de pousada 

para as tropas.

•  Faça uma comparação entre  o Mapa Político do Paraná (atual)  com o 

mapa Caminhos de tropas e procure localizar sua cidade e a cidade de Conselheiro 
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Mairinck, obtendo informações sobre a distância entre ambas,  o relevo,  a região 

onde se localizam e as rodovias que cortam as duas cidades.

          BR 153 recentemente restaurada - entrada da cidade de Conselheiro Mairinck (Fotografado pela autora)

Nos primeiros séculos da história brasileira, os meios de locomoção e as vias 

de penetração eram completamente precárias e insuficientes.

As  únicas  vias  existentes  eram  os  chamados  “caminhos”,  por  onde  só 

podiam transitar tropas de muares, devido às precárias condições.

Em  território  atualmente  paranaense,  os  primeiros  caminhos  terrestres 

tiveram  sua  origem  com  os  indígenas.  Depois  de  utilizados  largamente  pelos 

bandeirantes em suas caminhadas, transformaram-se com o correr do tempo em 

caminhos de tropas, pelo menos em largos trechos.

A região do norte pioneiro era cortada por importantes caminhos de tropas, 

sendo um deles o “Caminho de Sorocaba a Viamão”.

Esse caminho era na realidade uma picada, que comunicava os campos do 

Rio Grande do Sul, desde Viamão até a tradicional feira paulista de Sorocaba.

Nos séculos XVIII e XIX, seu trânsito foi muito intenso, o gado e a tropa de 

muares transportado do Rio Grande do Sul era revendido em Sorocaba e conduzido 

até as Minas Gerais.

Inúmeras pousadas, que serviam para descanso das tropas, foram surgindo 

ao longo do percurso deste caminho dando origem a várias cidades como: Palmas, 

Ponta Grossa, Lapa, Rio Negro, Palmeira, Piraí do Sul, Jaguariaíva e Castro.  
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O troperismo teve grande influência no povoamento do Norte Pioneiro. Entre 

os primeiros colonizadores dessa região haviam muitos mineiros e paulistas.  Por 

volta  de  1840,  fazendeiros  mineiros  em  dificuldades  econômicas  passaram  a 

conduzir  tropas  de  Viamão  a  Sorocaba.  Ao  passarem  pelo  registro  de  Itararé 

(espécie de barreira alfandegária)  na divisa entre Paraná e São Paulo,  tomaram 

conhecimento da existência de terras férteis e devolutas na região, venderam suas 

terras em Minas Gerais tornando-se os primeiros povoadores do Norte Pioneiro. 

Segundo  Ruy  Wachowicz:  “quando  chegavam  à  região  ocupavam  um 

“água”.  Este era o nome à terra  posseada (...)  instalando-se na cabeceira  eram 

donos da água, isto é, do terreno que margeava  o riacho.”

Nos  depoimentos  colhidos  de  antigos  moradores  de  nosso  município, 

verifica-se que no processo de ocupação do município de Conselheiro Mairinck, tal 

sistema era muito utilizado.

Procure na biblioteca da sua escola livros de História do Paraná e faça uma 

pesquisa sobre a forma como se deu o povoamento de sua região. E para que sua 

pesquisa fique mais interessante,  procure descobrir  quais cidades de sua região 

tiveram origem no tropeirismo.

Com certeza você descobrirá que o tropeiro foi um personagem típico de 

nossa sociedade de antigamente. Desempenhava por conta própria o trabalho do 

correio, numa época em que o mesmo era praticamente inexistente no interior; era o 

homem que trazia as notícias dos últimos acontecimentos aos vilarejos por onde 

passava; era também o portador de bilhetes, recados e o intermediário de muitos 

negócios.

Foi o tropeiro ainda que trouxe para o Paraná inúmeros termos de origem 

castelhana,  como  por  exemplo:  churrasco,  chimango,  charque,  rabicho,  arroio, 

bombacha,  poncho,  rincão,  coxilha,  estância,  etc.,  termos  estes  que  estão 

definitivamente incorporados no linguajar de todos os paranaenses.

Foi nesta sociedade campeira que se aprimorou a pronúncia que caracteriza 

o  paranaense  do  centro  sul  do  estado.  O  “leiTE  quenTE”  originou-se  dessas 

populações  dos  Campos  Gerais,  mais  tarde  reforçada  pela  presença  de  várias 

correntes imigratórias que aportaram ao Estado. Já em 1820,  o naturalista Saint 

1



Hilaire1,  que  percorreu  a  região,  detectava  a  existência  dessa  pronúncia.  No 

linguajar do povo;  os “ch” e ‘xis”  (influência portuguesa),  cediam lugar para uma 

pronúncia mais clara. Pronunciava-se como estava escrito, bem claro.

À mistura  dessas  influências  vieram se  somar  as  migrações,  que  foram 

gerando sotaques.

A todas estas influências e diferenças na língua dá-se o nome de Variação 

Geográfica. Embora sejam diferentes da norma padrão, não podemos considerá-las 

“erradas”, e sim entender esta diversidade, como cultura e sempre respeitá-la.

Em cada região do Brasil  observam-se formas distintas de falar  e  estas 

variações podem ser identificadas no aspecto sonoro (pronúncia), no vocabulário, 

em certas expressões.

Através  de  entrevistas  com antigos  moradores  de  Conselheiro  Mairinck, 

descobriu-se inúmeros vocábulos e expressões que eram comuns entre as décadas 

de 50 e 60, e que hoje não são mais usados. Quer um exemplo?

No período citado era comum ir a um bar da cidade e pedir um dolé. Mas 

afinal o que era o dolé? Era um delicioso sorvete de palito.

Interessante não é mesmo? Que tal combinar com seu professor e colher 

depoimentos a respeito de palavras, expressões que não são usuais nos dias de 
1 Auguste  de  Saint  Hilaire,  botânico  francês  que  no  período  que  vai  de  1816 a  1822,  viajou  por  diversas 
províncias que correspondem hoje aos estados do Rio de Janeiro,  Espírito Santo, Minas Gerais,  Goiás,  São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Em sua viagens fazia anotações sobre a fauna e a flora, sobre o nosso povo, seus usos e costumes, nossa 
economia política e história.
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Exemplo de modo de expressão verbal da zona rural norte-

paranaense, influenciada pela soma dos falares mineiros, paulistas e 

nordestinos:

1 . Substituição da consoante “l” pela consoante “r”:

• “quarter” = quartel

• “carção” = calção

2 . Grafia e pronúncia deficiente:

• “trabissero” = travesseiro

 • “bassora” = vassoura
(Marcas de fala caipira norte-paranaense, Tadeu França, 1977, p.92)



hoje? Você poderá iniciar na sua família, com seus pais, seus avós e estender para 

sua comunidade. No final é só elaborar uma lista e compartilhar com o professor e 

colegas de sala.

Procure reparar como é o jeito de falar do lugar onde você mora. Se existe 

um sotaque procure pesquisar quais os fatores que o influenciaram.

Foi entrevistando antigos moradores do município de Conselheiro Mairinck, 

que  descobriu-se  que  uma  das  primeiras  atividades  econômicas  praticadas  no 

município, era a agricultura de subsistência, ligada a suinocultura, denominada de 

sistema de safra.

Basicamente a safra consistia no seguinte: derrubavam-se o mato e após a 

queimada,  plantava-se  milho,  abóbora,  batata  doce.  Quando  o  milho  já  estava 

crescido, o safrista percorria a região comprando porcos dos sitiantes. Quando o 

milho começava a amarelar, esses animais eram soltos no milharal. Passavam ali 

cerca de 100 a 120 dias. Quando estavam prontos para o abate, eram tocados até 

os municípios de Pinhalão e Tomazina, para serem vendidos para as fábricas de 

banha da região.

O sistema de safra passou a ser atividade dominante em muitas cidades do 

Norte  Pioneiro,  atraindo a atenção dos grandes frigoríficos brasileiros,  como é o 

caso da firma de Francisco Matarazzo,  que resolveu instalar-se  em Jaguariaiva, 

iniciando seus trabalhos em 1924.

Em 1944, ocorreu uma grande seca e no ano seguinte surgiu uma terrível 

peste  suína  em  toda  a  região,  causando  um  desastre  econômico.  O  próprio 

frigorífico Matarazzo, encerrou suas atividades no ano de 1947.

Afinal de contas, você já tinha ouvido falar no sistema de safras? Procure 

saber se no seu município esse sistema era praticado, como funcionava, para onde 

os porcos eram levados. Quais as cidades do Norte Pioneiro que se destacaram 

como  safristas?  Além  de  pesquisar  em  livros  de  História  do  Paraná,  seria 

interessante entrevistar antigos moradores, com certeza terão muito o que contar e 

você estaria ajudando a preservar a memória de seu município. É uma boa idéia, 

não acha?

Para organizar e preservar a memória de uma cidade, uma boa proposta 

seria a criação de um Museu Escolar, através do qual seria contada a história da 

cidade.
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Você já  teve  a  oportunidade de visitar  um museu? O que você  sabe a 

respeito de museu? 

A palavra museu vem do latim “museum”, que por sua vez é derivado da 

língua grega “mouseion”,  que refere-se a um lugar ou a um templo dedicado às 

musas, as divindades na mitologia grega que inspiravam as artes.

O museu pode ser considerado uma instituição permanente, sem finalidade 

lucrativa, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento. É uma instituição aberta 

ao  público,  a  qual  adquire,  conserva,  pesquisa,  comunica  e  exibe  evidencias 

materiais do homem e de seu ambiente para fins de pesquisa educação e lazer.

A importância do museu na vida contemporânea levou ao surgimento de 

uma disciplina, a Museologia que trata de tudo quanto diz respeito  a museus sua 

história, finalidades e organização.

Em março de 2006 inaugurou-se o Museu da Língua Portuguesa em São 

Paulo,  um museu interativo sobre a língua portuguesa localizado na cidade com 

maior número de falantes do idioma no mundo.

Para você obter maiores informações sobre museus, pesquise em jornais, 

revistas, livros, enciclopédias e na internet. Tais informações poderão ser discutidas 

em sala de aula e servir como fonte de pesquisa no Museu Escolar de sua cidade.

Pretendo montar um museu na escola onde trabalho e você também poderá 

com a  colaboração  de  seus  colegas,  professores  e  da  comunidade  montar  um 

museu escolar em sua escola. De início você precisará de um pequeno espaço onde 

será  arquivado  e  exposto  todo  material  coletado  através  de  entrevistas, 

depoimentos, história oral,  pesquisas, abordagens das práticas da vida cotidiana, 

arquivos familiares, recolhimento de fontes materiais escritas e visuais que ajudaram 

você a contar a história de sua cidade. 

Estes  são  apenas  alguns  exemplos  de  atividades  que  poderão  ser 

realizadas na organização do museu escolar.

 Já  vimos  que  a  palavra  museu  está  muito  ligada  às  musas,  seres 

maravilhosos  inventados  pelos  antigos  gregos,  muitos  séculos  antes  de  Cristo. 

Naquele tempo,  acreditava-se que as musas “sopravam” idéias nos ouvidos dos 

artistas  e  os  faziam  escrever  poesias,  cantar  esculpir,  pintar,  inventar,  criar, 

descobrir...
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Que tal  aproveitar  a influência das musas e com a colaboração de seus 

colegas de classe, professores e comunidade descobrir novas histórias sobre sua 

cidade que possam ser contadas através do Museu Escolar? 

E então, o que achou da minha proposta? Se você topa, mãos à obra, pois 

temos muita história para contar...  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

AMARAL, Emília;  et.  Al.  Português:  Novas Palavras.  São Paulo.  Editora 
FTD, 2000.

BOSI, Alfredo. Reflexões sobre a arte. São Paulo: Ática 1995.
 
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é folclore? São Paulo: Brasiliense.

BURKE,  Peter  (org).  A  escrita  da  História. P  23.  São  Paulo.  Editora 
UNESP, 1992.

CADERNO  DE  HISTÓRIA.  O  uso  escolar  do  documento  histórico: 
ensino e metodologia. Curitiba. UFPR/PROGRAD, 1997

CANIELLI, Marlene. Educação Histórica: perspectivas de aprendizagem 
da história  no ensino fundamental. In:  SCHIMIDT,  Maria  Auxiliadora.  BRAGA. 
Tânia (org).  Dossiê e educação histórica. Educar em Revista. Curitiba. Editora 
UFPR. 2006.

CORRÊA,  Maria  Helena;  LUFT,  Celso  Pedro.  A palavra  é  a  sua.  São 
Paulo. Editora Scipione 2002.

COULANGES, Fustel de. A cidade Antiga. São Paulo: Martin Claret, 2002 
(Col. A obra prima de cada autor).

DECCA,  Edgar.  Memória  e  cidadania.  In:  O  direito  da  memória: 
patrimônio histórico e cidadania. São Paulo. DHP, 1992.

FERREIRA,  Aurélio  Buarque  de  Holanda.  Novo  Dicionário  da  Língua 
Portuguesa.

FERREIRA,  Marieta  de  Moraes.  AMADO,  Janaina.  Usos  e  abusos  da 
História Oral. Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 1998.

FRANÇA, Tadeu. Marcas de fala caipira norte-paranaense. (Dissertação de 
Mestrado)  Facul.  de  Filos,  Ciênc.  e  Letras  Sagrado “Coração de Jesus”,  Bauru, 
1977.

1



LAVILLE, Christian.  A construção do saber: manual de metodologia da 
pesquisa em ciências humanas. Porto Alegre – Artes Médicas Sul Ltda.. Editora 
UFMG Belo Horizonte.

LE GOFF, Jacques.  O apogeu da cidade medieval. São Paulo:  Martins 
Fontes, 1992.

MARTINS, Romário. História do Paraná – Curitiba: Travessa dos Editores, 
1995

PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação.  Diretrizes Curriculares da 
Rede  Pública  de  Educação  Básica  do  Estado  do  Paraná  –  História. SEDD, 
Curitiba. 2006.

SAINT-HILAIRE,  Auguste  de.  Viagem a  Curitiba  e  província  de  Santa 
Catarina. Belo Horizonte, Itatiaia, 1978.

SCHIMIDT,  Maria  Auxiliadora  e  CAINELLI,  Marlene.  História  local  e  o 
ensino de história. In: Ensinar História. São Paulo. Scipione, 2004.

WACHOWICZ,  Ruy  Christovan.  História  do  Paraná. Curitiba:  Vicenta, 
1988.

1


