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RESUMO 

Este projeto foi aplicado no Colégio Estadual Dom Manoel Könner, de Santa Terezinha de Itaipu, 
com alunos do 8º ano do Ensino Fundamental II. A proposta pedagógica teve o objetivo de 
conduzir os alunos à compreensão do processo de colonização e emancipação política do 
município de Santa Terezinha de Itaipu. Pretendeu-se levar os alunos a pesquisar, analisar e 
conhecer a história local e identificar os sujeitos que participaram desse processo de colonização 
e emancipação.  Após a aplicação e estudo, podemos afirmar que o município de Santa 
Terezinha de Itaipu, no oeste do Paraná, não possui uma bibliografia “oficial” relatando a sua 
história. Por conta disso, a pesquisa problematizou, com base em entrevistas orais com antigos 
moradores e usando documentos e imagens diversas, uma história que vai além da história 
oficial, tendo como base, além do exposto acima, mostrar a participação da mulher na 
construção histórica do município. Esta pesquisa é de cunho bibliográfico, qualitativo e descritivo. 
Para o desenvolvimento e fundamentação teórica do presente artigo, utilizou-se, como 
referências bibliográficas principais, as obras de Wachowicz, Colodel, Lopes e Gregory. Para a 
implementação da proposta, as atividades foram realizadas com os alunos no contraturno e 
durante as aulas. Os alunos foram organizados em grupos para a coleta de informações, 
documentos e imagens diversas, além dos relatos dos antigos moradores do município, através 
do contato com os colonizadores e seus familiares. Os dados coletados foram examinados e 
debatidos em sala de aula. As atividades desenvolvidas com os alunos contribuíram para que 
eles tivessem acesso aos sujeitos da História de Santa Terezinha de Itaipu. Os pais também 
tiveram acesso ao trabalho e contribuíram com suas memórias, recordando de épocas difíceis. 
Indiscutivelmente, o trabalho aproximou os alunos e a escola da comunidade, trazendo 
benefícios para ambos. Após a aplicação e estudo, podemos afirmar que o município de Santa 
Terezinha de Itaipu – PR não possui uma bibliografia oficial relatando a sua história. Esse projeto 
foi desenvolvido com o intuito de que se possa conhecer outros sujeitos da história local, sujeitos 
que não aparecem como protagonistas, mas que se fizeram presentes na época. É o caso das 
mulheres. Nosso estudo ouviu os depoimentos das pioneiras, relatando suas dificuldades e os 
desafios enfrentados na época da colonização do município.  
PALAVRAS CHAVE: colonizadores; emancipação política; Santa Terezinha de Itaipu. 
 

1 Introdução 

 Propõe-se, no presente artigo, um estudo onde o tema central será a 

história da colonização e emancipação política de Santa Terezinha de Itaipu - 

PR, tendo como base os relatos, as entrevistas realizadas, as coletas de 

imagens e as rodas de conversa com os moradores da época da colonização.  A 

pesquisa consiste em abordar questões que levam o educando a conhecer a sua 

própria história e o meio em que está inserido.  

É fundamental que o educando conheça os diversos aspectos do 

processo de colonização e emancipação política do seu município, além de ter 
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acesso também às informações sobre os sujeitos que atuaram como 

mediadores nesse processo. Nesse sentido, destacamos que na história oficial3  

há poucos ou nenhum relato envolvendo a participação feminina neste 

processo. Portanto, além de reafirmar importantes elementos desse movimento 

de emancipação política vivido pelo município de Santa Terezinha de Itaipu, 

pretendemos também acrescentar dados que mostram a importância da 

participação das mulheres e o papel que desempenharam na configuração do 

contexto da época. 

Com o intuito de ampliar as leituras hoje existentes para realizar este 

estudo, objetivou-se pesquisar, questionar e analisar a importância dos 

colonizadores no município, ouvindo seus relatos acerca das atividades que 

foram desenvolvidas. 

É importante chamar a atenção para o fato de que a literatura disponível 

nos permite apenas um olhar vago sobre a colonização do município. 

Chamamos a atenção aqui para o caso das mulheres que atuaram no 

desenvolvimento das atividades dentro do município no período de sua 

colonização até os dias de hoje, conforme comprovam os registros fotográficos 

da época, no entanto, não são igualmente constatáveis através dos relatos 

escritos que, justamente, acabam voltando o foco apenas para a participação 

dos homens nesse processo. 

É importante que tomemos em conta que o fato do município ter sido 

emancipado há poucas décadas (1982), oportuniza, por outro lado, que muitas 

fontes orais ainda estejam presentes na sociedade, permitindo-nos o 

levantamento e o relato de acontecimentos vivenciados daquela época. 

Ao trabalhar esta temática com os alunos, pretendeu-se mostrar a 

importância do conhecimento da nossa história e do nosso passado para nos 

situarmos melhor no presente e estarmos capacitados para mudar o futuro. 

Almejou-se levar os alunos a conhecer os elementos que contribuíram para a 

construção do município de Santa Terezinha de Itaipu a partir de “recortes” da 

história dos primeiros colonizadores, compreender as modificações que 

ocorreram, o processo de emancipação, incluindo até mesmo a modificação da 

paisagem com a construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu e como tudo isso 
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colaborou para a formação da memória histórica do município. 

Para contar a história de Santa Terezinha de Itaipu, contamos com o livro 

produzido pelo professor Sebastião Francisco da Silva: “Na trilha dos pioneiros: 

Santa Terezinha de Itaipu”4. No entanto, pelas delimitações do trabalho e o fato 

do autor fazer e ser parte interessada da história da qual ele está trabalhando, 

percebemos que o livro traz apontamentos importantes para a história, mas ao 

mesmo tempo nos conduz à necessidade de novas interpretações, por não 

apresentar outros agentes, no caso, a mulher. Por isso, nem sempre é 

referenciado como fonte científica e fidedigna da História, por ser um livro 

criado através de informações colhidas em pesquisas com os munícipes.  

Algumas das informações descritas no livro de Sebastião Francisco da 

Silva podem estar sujeitas a erros de memória ou acrescidas de demasiado 

sentimentalismo em relação aos fatos, por serem narrados pelas próprias 

pessoas que viveram esses acontecimentos. Neste sentido, nosso trabalho tem 

por finalidade realizar uma análise histórica da colonização e emancipação de 

Santa Terezinha de Itaipu e possibilitar aos alunos do 8º ano, o entendimento 

dos processos, levando-os a colaborar no levantamento de dados (escritos, 

imagéticos, orais, entre outros) que permitam recontar a história de seu 

município. Nesta narrativa, pretende-se possibilitar a evidência de outros 

sujeitos para além daqueles considerados oficiais. O texto trará a possibilidade 

não só de ter-se outra visão dessa história, como também a construção de um 

material alternativo embasado teoricamente e que se apresente como apoio 

aos professores, quando trabalharem com essa temática. 

 

2 Relatos sobre a História do Paraná 

A História do Paraná é um domínio de estudos da História do Brasil, vol-

tado para a análise dos fatos históricos, cujos relatos se estendem desde as 

primeiras expedições exploradoras, no século XVI, até os dias atuais. No en-

tanto, a história do Estado começa efetivamente antes do descobrimento do 

Brasil, quando seu atual território era habitado por povos indígenas, tais como: 

os tupis-guaranis, caingangues e xoclengues. No século XVI, com a fundação 

de várias missões jesuítas no atual Estado do Paraná, muitos índios foram 
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buscar refúgios nas missões, devido à caça ao índio que era uma prática co-

mum pelos bandeirantes paulistas, que faziam incursões periódicas no interior 

do território, capturando índios livres para escravizar. Em 1820, o território oci-

dental do Paraná passou definitivamente à coroa portuguesa, passando a inte-

grar politicamente a província de São Paulo, sendo conhecida como "Comarca 

de Curitiba". Com a descoberta de ouro em Minas Gerais, os grandes latifundi-

ários iniciaram no Paraná a criação de gado para abastecer Minas Gerais. Po-

rém, apenas no século XIX as terras do centro e do sul do Paraná foram defini-

tivamente ocupadas pelos fazendeiros. No fim do século XIX, a erva-

mate dominou a economia e criou uma nova fonte de riqueza para os líderes 

que partilhavam o poder. Com o aparecimento das estradas de ferro, ligando a 

região da araucária aos portos e a São Paulo, já no fim do século XIX, ocorreu 

novo período de crescimento.  

 A partir de 1850, o governo provincial de São Paulo empreendeu um 

amplo programa de colonização, especialmente de alemães, italianos, 

poloneses e ucranianos, que contribuíram decisivamente para a expansão da 

economia paranaense e para a renovação de sua estrutura social. O Paraná 

era parte da província de São Paulo, da qual se desmembraria apenas 

em 1853. Nessa época, a produção de café começou a ganhar destaque. O 

rápido desenvolvimento da cultura cafeeira atraiu milhares de imigrantes das 

províncias do Sul, do Sudeste e do Nordeste do país. 

A inquietação do governo brasileiro em relação ao oeste do Paraná vem 

desde o Império já que, com o fim da guerra entre Brasil e Paraguai, o governo 

criou colônias para proteger as fronteiras nacionais.  Em 1889, por motivo de 

segurança, foi fundada na região Oeste do Paraná a Colônia Militar de Foz do 

Iguaçu. O objetivo do governo era fixar colonos brasileiros para a produção de 

gêneros alimentícios na colônia. A presença de brasileiros na fronteira, à 

época, era muito pequena, sendo predominante a presença de estrangeiros 

paraguaios e argentinos. A maioria dos brasileiros trabalhava nos serviços 

públicos, na fiscalização ou na cobrança de impostos.  

A ocupação oficial do oeste do Paraná começa quando Getúlio Vargas, 

através de seu discurso nacionalista, incentivou e fez o chamamento para a 

cruzada rumo ao oeste, posteriormente chamada de “Marcha para o Oeste”. Em 

seus discursos, dava a ideia simbólica de que todos os brasileiros eram 

coproprietários do território nacional. 
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A preocupação dele era com o extenso território despovoado, pois parte 

dele estava praticamente nas mãos de estrangeiros. Ao longo de seu governo, 

ocorreram várias tentativas de colonização do oeste do Paraná. Foram muitos 

Decretos e Leis com a intenção de nacionalizar a região Oeste. Durante as dé-

cadas de 1930 e 1940, milhares de pequenos camponeses marcharam para o 

oeste, a fim de expandir e conquistar novos espaços. De acordo com Wacho-

wicz, 

 
Para os teóricos da marcha para o oeste, bandeirar significava abrir 
caminhos, expandir-se, tomar a vanguarda. Na prática, isto significa 
renovar o gosto pelo sertão, deslocar-se para oeste. Para esses teó-
ricos, bandeirar no século XX era horizontalizar quistos étnicos, eco-
nômicos e sociais, mas sem suprimir a hierarquia. Bandeirar era fazer 
os brasileiros circularem para o oeste, a fim de que todos, de uma 
forma ou de outra, estivessem presentes no grande todo (WACHO-
VICZ, 1987, p. 144-145). 

 

A colonização da região oeste do Paraná aconteceu no século XX, 

quando agricultores de Santa Catarina e Rio Grande do Sul vieram se estabe-

lecer na região como pequenos proprietários de terras. Na Revolução de 1924, 

considerada a situação em que se encontrava o oeste do Paraná, o governo 

volta a atenção para a região que estava sobre o domínio dos argentinos e pa-

raguaios5 e adota medidas para a colonização do oeste do Paraná. 

A colonização do oeste do Paraná ocorreu também devido a 

necessidades de terras para os agricultores descentes de europeus que viviam 

na região sul do Brasil. A falta de terra para a produção agrícola era um dos 

fatores que pedia a atenção do governo federal. A ocupação se deu através de 

empresas que vieram para a região para a exploração da madeira e da erva-

mate. Essas empresas trouxeram famílias para trabalhar na região e umas das 

propostas do governo federal eram que fossem empregadas mão de obra 

brasileira. Um exemplo dessas empresas é a Companhia Mate Laranjeiras, que 

começou a explorar madeira e a erva-mate no Mato Grosso e depois no 

território paranaense. 

A preocupação do governo com as terras da região oeste do Paraná eram 

devido às obrages existentes na região às margens do Rio Paraná, como no 

oeste do Paraná, onde não havia fiscalização. O obrageiro6 argentino utilizava o 
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rio Paraná para chegar às Sete Quedas levando os mensus7 para trabalhar na 

extração da erva- mate.  

Nessa região foram criados muitos portos, de tal forma que em poucas 

décadas a presença de estrangeiros na região passou a ser comum. As vilas 

eram povoadas de “guaranis modernos” vindos da Argentina e do Paraguai.  

Em 1937, Getúlio Vargas outorgou a Constituição do Estado Novo. Essa 

Constituição continha a “Lei das Fronteiras”, que mais tarde seria 

regulamentada pelo Decreto-Lei nº 1968, de 17 de janeiro de 1940 e 

estabelecia que “as concessões de terras na faixa ao longo da fronteira do 

território nacional somente poderão ser feitas mediante prévia audiência do 

Conselho de Segurança Nacional” (BRASIL, 1940, apud LOPES, 2002, p. 52) e 

exigia que os concessionários devessem, preferencialmente, ser brasileiros. 

Além disso, a legislação exigia que as empresas de indústria e comércio que 

se estabelecessem na região tivessem ao menos 2/3 de trabalhadores 

brasileiros.  

Ao longo do governo de Getúlio Vargas ocorreram várias tentativas de 

colonização do Oeste do Paraná. Foram muitos Decretos e Leis com a intenção 

nacionalizar a região Oeste. 

O Oeste do Paraná foi colonizado, principalmente, pelos povos do Rio 

Grande do Sul e de Santa Catarina. Esses povos vinham em busca de terras 

férteis e garantia de subsistência para as famílias.  

De acordo com Wachowicz, no Estado do Paraná duas ações 

contribuíram para a colonização do oeste. A primeira ação, ocorrida no governo 

provisório do Presidente Vargas, foi a construção da ferrovia que liga São Paulo 

ao Rio Grande do Sul, de acordo com a qual a empresa receberia concessões 

de terras. A segunda ação foi a escolha do Interventor general Mario Tourinho8 

para resolver questões das terras fronteiriças com o Paraguai e Argentina. 

 

  3 História do Município de Santa Terezinha de Itaipu 

 

 O Estado do Paraná, assim como outros Estados brasileiros, é dividido 
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em municípios. Cada um desses municípios possui um território, um nome 

próprio e autoridades para governá-lo. Podemos dizer que o município é uma 

parte do Estado e que, geralmente, é formado pela zona urbana e zona rural.  

Santa Terezinha de Itaipu, cidade de porte pequeno, inserida no extremo 

oeste do Paraná, com uma extensão de 259,393 km² e com aproximadamente 

20.841 habitantes, conforme o censo de 2010. O município é portão de entrada 

do MERCOSUL, é cortado pela BR 2779, uma das principais rodovias do 

Estado, que liga Paranaguá a Foz do Iguaçu, passando por Curitiba. Tem como 

confrontantes, ao norte, o Lago de Itaipu, ao sul, o Parque Nacional do Iguaçu, 

a leste, a cidade de São Miguel do Iguaçu e a Oeste, Foz do Iguaçu. 

A vocação primária do município é voltada para a agricultura, pois suas 

terras roxas são todas planas e mecanizadas. Localizado a uma altitude de 297 

metros do nível do mar e com clima quente-temperado, adaptando-se 

perfeitamente às culturas de clima tropical. 

Os primeiros grupos que chegaram a Santa Terezinha de Itaipu eram de 

diferentes origens: italiana, alemã, polonesa, paraguaia, entre outras. Quando 

esses grupos chegaram, encontraram somente matas e, para se deslocar de um 

local para outro, foi preciso abrir “picadas” e construir estradas. 

                               

Dona Maria Barbosa da Silva relatando a 
história da colonização de STI e o contexto da 
Marcha para o oeste para os alunos do 
Colégio Dom Manoel Könner (jun./2014). 

Dona Libera Moro Guelere e seu esposo 
Valdino Savio Guelere em sua residência, 
recebendo os alunos do 8ª A, para os quais 
relataram histórias de sua chegada ao 
município (jun./2014).  

Para que Santa Terezinha de Itaipu atingisse o nível de desenvolvimento 

que hoje possui, muitos fatos ocorreram desde a chegada dos primeiros 

desbravadores. Alguns marcos da história do município são destacados segundo 

na apostila que é utilizada nas escolas do município: 
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Década de 1920 – Miguel Matte pediu ao governo do Estado terras 
para a exploração da erva-mate e da madeira. 
Década de 1930 –Teófilo Kukul, Adão Kults e Ludovico Kalicheski 
ocuparam as terras às marg ens do Rio São João.  
Década de 1940 – Outras famílias se instalaram nas proximidades da 
região para o cultivo da terra.  
Década de 1950 – A Colonizadora Criciúma comprou as terras que 
hoje formam o município, trazendo famílias catarinenses que vieram 
principalmente, da cidade de Criciúma. Foi aberta a BR-35, que logo 
se transformaria na BR-277, e foi instalada a primeira serraria.  
Década de 1960 – Foi iniciado o cultivo da hortelã e criado o Cartório 
de Registro Civil. Além disso, houve início do processo de escolariza-
ção com as primeiras séries (antigas 1ª a 4ª séries). Ainda nessa dé-
cada, foi implantado o ensino de 5ª a 8ª séries (antigo ginásio).  
Década de 1970 – Foi implantando o ensino de 2º grau (atual Ensino 
Médio). Pequenas fábricas já atuavam no então distrito de Santa Te-
rezinha. As lideranças locais começavam a pensar na emancipação 
política, ou seja, em deixar de ser uma parte de Foz do Iguaçu.  
Década de 1980 – A população votou o plebiscito e optou pela eman-
cipação político-administrativa. Assim, em 03 de maio de 1982, por 
meio da Lei nº 7.572/1982, foi fundado oficialmente o município de 
Santa Terezinha de Itaipu. Nesse mesmo ano, foi realizada a 1ª elei-
ção municipal, na qual a senhora Lenir dos Reis Spada foi eleita pre-
feita. Ainda nessa década, foi criado o Terminal Turístico Alvorada de 
Itaipu (SANTA TEREZINHA DE ITAIPU, 2013, p. 36-7) 

 

O nome do município foi alterado de Santa Terezinha para Santa 

Terezinha de Itaipu porque já existiam, na Bahia e no Ceará, outros dois 

municípios com esse mesmo nome. O termo “Itaipu” foi acrescentado ao nome 

para diferenciar a cidade. Além disso, o município também recebeu esse novo 

nome por causa da construção da barragem, no Rio Paraná, da Itaipu 

Binacional e, consequentemente, da formação do lago de Itaipu. Portanto, o 

nome Santa Terezinha de Itaipu faz duas homenagens: uma à padroeira da 

cidade e outra à hidrelétrica de Itaipu. 

 Conforme Silva (1995), a colonização oficial de Santa Terezinha de Itaipu 

teve início em 1950 com a Colonizadora Criciúma Ltda., que comprou as terras 

que hoje formam o município. A Colonizadora Criciúma teve um papel 

importante no processo de colonização do referido município, pois tomou como 

um dos seus objetivos transformar partes das terras adquiridas para a extração 

de madeira em núcleos habitacionais.  

No entanto, apesar da colonização oficial ser dada pela Colonizadora 

Criciúma, é importante lembrarmos que a região Oeste do Paraná era habitada 

por índios que, com a intervenção das colonizadoras, foram expulsos de suas 

terras e passaram a viver em outras localidades. 

Com a construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu, em associação entre 

Brasil e Paraguai no Rio Paraná, na região de Foz de Iguaçu, entre os anos de 



1975 e 1982, os distritos costeiros ao novo lago de Itaipu, formado pelo 

represamento do rio, passaram a buscar sua emancipação política devido aos 

royalties que seriam pagos aos municípios lindeiros. É importante lembrar 

também que, com o represamento do lago, necessário para a construção da 

usina, muitas terras foram alagadas e que muitos moradores tiveram que 

abandonar suas casas e buscar moradia em outras regiões.  

A emancipação política de Santa Terezinha de Itaipu ocorreu quando um 

grupo de cidadãos do distrito resolveu empenhar-se junto ao governo estadual 

sobre a possibilidade da emancipação do distrito. Esses cidadãos eram donos 

das principais empresas do local e buscavam uma maior independência 

econômica e política. Formou-se, então, uma diretoria, cujo intuito era o de 

iniciar a campanha para emancipação política do município. A diretoria foi 

dividida em duas comissões, uma para recolher adesões, e outra para os 

trabalhos burocráticos. Tal comissão foi auxiliada pelo Deputado Estadual 

Tércio Alves de Albuquerque que colaborou na organização da documentação 

a ser encaminhada para a emancipação política do mesmo (SILVA, 1995, p. 16-

17). 

  

4 Mulheres como Agentes da História de Santa Terezinha de Itaipu 

4.1 A mulher no contexto da colonização no sul do país 

As mulheres que participaram da colonização no sul do país eram de 

várias classes sociais, muitas eram emigrantes vindas da Itália e Alemanha. 

Como eram de diversas etnias, tinham costumes diferentes. A formação da 

região sul do país era composta de grupos brancos que eram mais 

numerosos do que os negros do nordeste do país. Como já mencionamos 

anteriormente e ressaltamos aqui novamente, a colonização da região sul 

deu-se de maneira calculada devido ao projeto de “branqueamento” em 

meados do século XIX.  

Conforme destaca Joana Maria Pedro (2001), com o processo migratório 

e devido à ausência dos maridos, na região sul muitas casas eram dirigidas 

por mulheres, que se responsabilizavam pela sua manutenção, 

diferentemente de outras regiões do país, onde havia uma hierarquia 

patriarcal, onde o homem tinha uma presença dominante e era responsável 

pela distribuição das funções de cada membro da família. 



Nesse contexto histórico, de acordo com Ismael Vannini (2010), cabia a 

mulher o papel de cuidar da horta e da criação de animais junto com os filhos 

menores. No entanto, a mulher era subordinada ao pai e depois ao marido. 

Seu trabalho não era valorizado, sua vida girava em fornecer o bem estar 

para a família, e sua principal função era a de procriar para aumentar a 

população da região e ter mão de obra abundante. Cabia à mulher instruir os 

filhos no catolicismo e ser mediadora nos conflitos familiares. 

As anciãs eram responsáveis pela preservação da memória oral, que 

consistia em repassar para as futuras gerações as tradições culturais como: 

músicas, lendas sagradas e profanas, artesanato, culinária, brincadeiras 

infantis, entre outras. 

Novamente voltando às mulheres da região sul, além de suas atividades 

cotidianas, elas ainda se responsabilizavam pela educação formal dos filhos, 

ensinando-lhes a leitura e a escrita. Com o tempo, passaram a ensinar nas 

escolas que foram construídas em parceria com o Estado, companhias 

colonizadoras e instituições religiosas.  

Joana Pedro (2001) destaca que a mulher foi valorizada no papel da 

maternidade. No sul do país precisava- se de mão de obra e, por isso, era 

necessário aumentar a população para a colonização. Nas regiões onde 

predominavam muitos escravos africanos, eles realizavam as atividades do dia-

a-dia, no entanto, como na região sul havia pouca mão de obra africana, quem 

realizava essas tarefas eram as mulheres. Por isso, a necessidade da 

manutenção de determinados estereótipos femininos. 

 

4.2 A colonização de Santa Terezinha de Itaipu e a participação das 

mulheres 

A colonização do município iniciou-se com a participação de vários 

grupos étnicos e todos que participaram desse processo tiveram como objetivo 

buscar melhores condições e manutenção de sua família.  

As primeiras famílias a participarem do processo de colonização de 

Santa Terezinha de Itaipu eram oriundas dos estados de Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul, onde, em sua maioria, as mulheres eram descendentes de 

italianos e alemães e a influência religiosa estava muito presente.  

Naquele tempo, a função da mulher era proliferar e ter muitos filhos para 

ajudar a colonizar a terra. As mulheres tinham dupla jornada de trabalho. 



Muitas delas vieram para a região por terem sido convencidas por seus 

esposos de que estariam se mudando para um lugar melhor. Chegando aqui, 

encontravam poucas moradias e uma situação bem difícil para criar os filhos, 

na medida em que não havia infraestrutura mínima no local. Luz elétrica, água 

encanada, escolas, hospitais, mercados, não existiam no distrito de Criciúma10, 

local para onde vieram os primeiros colonizadores. Aos homens cabia o 

trabalho com a lavoura e, nessa tarefa, desde o início, contavam com a ajuda 

de toda a família. O papel da mulher, no início da colonização, seguiu o mesmo 

padrão das mulheres que viveram em outras localidades, sendo sempre 

submissas e obedientes à figura masculina.  

O relato da participação das mulheres no início da colonização do 

município não faz jus à relevância dos papéis por elas desempenhados. 

Acreditamos que isso ocorra devido à predominância da população masculina 

na época e ao fato de ser delegado à mulher um papel secundário em relação 

à sociedade da época. Entretanto, destacamos sua atuação nos trabalhos 

comunitários, uma ajudando a outra, e a preocupação com a manutenção das 

famílias unidas, sua educação, saúde, os afazeres domésticos, além de ajudar 

os maridos no trabalho com o campo.  

Através das rodas de conversa, ficou salientado que, além das tarefas – 

e não eram poucas – já mencionadas acima, algumas dentre elas tiveram 

ainda que “tomar a frente” nos papéis que classicamente cabiam aos homens, 

tomando decisões relativas à manutenção da família e a preservação de suas 

propriedades, seja por ter um esposo que se encontrava doente e 

impossibilitado de tomar as decisões familiares, seja por ser viúva e ter que 

assim mesmo encarar a vida e os desafios propostos pela condição de formar 

família e ser responsável pelo zelo e educação dos mesmos. No entanto, 

algumas delas acabam por ser esquecidas, ou seja, deixam de ser 

mencionadas nos documentos e escritos que relatam a trajetória de Santa 

Terezinha de Itaipu. 

 Obviamente, não podemos deixar de mencionar que muitas mulheres 

desempenhavam atividades relacionadas àquilo que, para a época, eram 

consideradas “tarefas menores” e que envolviam o cuidado dos afazeres 

domésticos em suas casas e com os filhos, enquanto os maridos estavam a 

                                                           
10

 Criciúma, na época distrito do município de Foz do Iguaçu, compõe, nos dias de hoje, o 
município de Santa Terezinha de Itaipu. 



campo. No entanto, não deixa de ser importante a sua participação neste 

contexto, devido ao fato de que sozinho o homem não alcançou seus objetivos, 

pois alguém estava ao seu lado, mesmo que anonimamente, dando força e 

cuidando do fundamental na vida do ser humano: o lar, a família. 

 É imprescindível que sejam realizadas reflexões sobre a participação e 

atuação da mulher nas conquistas itaipuenses, desde o momento da abertura 

da primeira estrada – enquanto o distrito ainda pertencia ao município de Foz 

do Iguaçu – bem como as dificuldades encontradas pelas mesmas, já que se 

sabe que além da luta braçal havia ainda a luta contra o preconceito machista 

da época. 

 É importante afirmar que a participação das mulheres como sujeito da 

colonização do oeste do Paraná inicia no momento em que elas deixam suas 

comunidades e empreendem uma longa jornada, seguindo seus maridos em 

busca de terra nessa região.  

               

O primeiro casamento em terras itaipuenses 
(1945): João Kopack e Rosa Wichoski (Fonte: 
SILVA, 1995, p. 167). 

(1945) Assunta e Alexandre Venson no 
cafezal em que trabalhava o casal com a 
família (Fonte: SILVA, 1995, p. 102). 

As mulheres tiveram (e ainda têm) papel fundamental no processo 

formativo, uma vez que, na educação formal dos filhos, eram elas que 

geralmente realizavam a tarefa de educar. Tais atividades eram exercidas em 

espaços físicos improvisados nas comunidades e a profissão de professora era 

exercida muitas vezes por voluntárias ou por mulheres leigas.  

Como não havia hospitais na comunidade, cabia às mulheres chamadas 

“parteiras” auxiliar nos nascimentos ocorridos em Santa Terezinha de Itaipu na 

época. A elas também cabia a tarefa de auxiliar a sua família nas doenças 

buscando conhecimento medicinal através das ervas. 

  Conforme relatamos a pouco, não eram poucas as atividades em que se 

envolviam as mulheres no processo inicial de formação do município. No 



entanto, com o desenvolvimento da região, logo elas vieram a buscar outros 

espaços estudando, aprendendo uma profissão, compondo o mercado de 

trabalho e, com isso, desempenhando funções que até então era consideradas 

como próprias dos homens.  

 
 

          

Roda de conversa realizada no Colégio Dom 
Manoel Könner, com a participação de 
algumas pioneiras de Santa Terezinha de 
Itaipu-PR (maio/2014). 

Lenir dos Reis Spada, prefeita de Santa 
Terezinha de Itaipu-PR, entre os anos de 1983 
e 1988. 

Não podemos deixar de mencionar a contribuição das mulheres 

itaipuenses no cenário político. A primeira prefeita do município, por sinal uma 

mulher, merece atenção especial, justamente por ocorrer num cenário em que 

a participação da mulher no processo político ainda era incipiente em todo o 

país. Lenir dos Reis Spada elegeu-se prefeita no ano de 1983 a 1988.  A 

mesma chegou na cidade com sua família em 1962, juntamente com seu 

esposo Natalino Spada. Ambos comerciantes, sem pretensões políticas, 

trabalhavam com o comércio em geral, porém, com o passar dos anos foram 

adquirindo interesse pela política. Após vinte anos morando em Santa 

Terezinha, o Sr. Natalino Spada, concorria ao cargo de prefeito, quando veio a 

falecer dias antes das eleições. A Srª Lenir dos Reis Spada imediatamente 

passou a ocupar seu lugar como candidata às eleições, concorrendo com mais 

três candidatos homens, sendo eleita com 1.948 votos. 

 

5 Considerações Finais 

 

A implementação do presente plano de desenvolvimento educacional, 

teve como objetivo levantar dados sobre a história da colonização e 



emancipação política do município de Santa Terezinha de Itaipu-PR. O trabalho 

foi desenvolvido com o objetivo de investigar e conhecer outros personagens 

que participaram da colonização do então distrito Criciúma. Essa pesquisa foi 

desenvolvida pelos alunos do 8º ano A do Colégio Estadual Dom Manoel 

Könner de Santa Terezinha de Itaipu- PR. 

Para a efetivação do trabalho, os alunos foram incentivados a realizar 

pesquisas de campo com familiares e moradores da cidade. As seguintes 

atividades foram propostas:  

1º) Pesquisar sobre a colonização do município, trazendo fotos e 

imagens dos grupos que colonizaram Santa Terezinha de Itaipu. Explicar como 

eles influenciaram nossos costumes, nossas crenças e nossa culinária. 

2º) As imagens e outros dados levantados pelos alunos foram 

fotografados e digitalizados para comporem um painel montado para exposição 

das atividades.  

3º) Os resultados de seus trabalhos de pesquisa foram amplamente 

discutidos em um seminário  realizado com a turma.  

4º) Debate comparativo entre as informações colhidas e a explanação 

feita pelo autor do livro “Na Trilha Dos Pioneiros”. 

5º) Após a conclusão de todas as apresentações, cada aluno redigiu um 

relatório, onde constava a narrativa dos depoimentos colhidos. A atividade foi 

desenvolvida com o intuito de que o aluno perceba que todos os envolvidos 

tiveram sua importância no processo da construção da história do município. 

Com as entrevistas e relatos de alguns pioneiros do município, os alunos 

observaram que outros sujeitos participaram da História, cada um com uma 

visão diferente dos fatos acontecidos na época.  

Os diálogos e entrevistas com homens oportunizaram aos alunos de 

perceberem como era o cotidiano deles, seu trabalho, seu lazer, as rodas de 

conversa etc. As mulheres, por outro lado, relataram as dificuldades 

enfrentadas por cada uma delas no início da colonização. Foram narradas as 

dificuldades no enfrentamento das doenças, os partos, a falta de comida e de 

água para lavar as roupas e muitas outras privações que tiveram que suportar 

nas condições muitas vezes desumanas de sobrevivência.  

Devo salientar que os alunos absorveram mais informações sobre a 

história de Santa Terezinha de Itaipu, que é a sua própria história, na medida 

em que conheceram um pouco mais desse processo. A atividade permitiu que 



as demais turmas e a comunidade tivessem acesso às informações através da 

apostila que foi montada com os materiais colhidos pelos alunos e a exposição 

que foi realizada pelos mesmos. 

As atividades foram realizadas durante um semestre, teve seus pontos 

positivos e negativos. Algumas atividades foram muito complexas para a faixa 

etária do 8º Ano, que tiveram dificuldades de absorver alguns fatos relatados 

pelos pioneiros.  

No GTR (Grupo de Trabalho em Rede) realizado com professores da 

rede de ensino do Paraná, alguns participantes sugeriram que essa temática 

fosse trabalhada com os alunos do Ensino Médio, pois eles teriam maior 

compreensão do conteúdo. Com a troca de experiências realizadas com os 

professores de municípios diversos, muitos deles afirmavam que assim como a 

história de Santa Terezinha de Itaipu, a maioria dos municípios, principalmente 

da região oeste do Paraná, é bastante similar. Os participantes do GTR 

aplicaram as atividades propostas com seus alunos e por isso fizeram tal 

afirmação.  

No término deste trabalho, todos os materiais produzidos durante a 

implementação foram apresentados à comunidade escolar numa mostra de 

trabalhos pedagógicos. 

Para que pudesse ser realizado o acervo documental dos dados 

colhidos, as atividades foram acervadas e encontram-se disponíveis na 

biblioteca do colégio. 
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