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Apresentação do Caderno Pedagógico
Este Caderno Pedagógico, da disciplina de História, tem como título
"Fotografia e História: O uso da fotografia como fonte histórica para pesquisa da
História de Toledo (1946 - 1955)” e está vinculada a temática “Fundamentos teóricometodológicos para o ensino de História”. O presente Caderno Pedagógico será
desenvolvida no 2º ano do Ensino Profissionalizante Formação de Docente, do
Colégio Estadual Presidente Castelo Branco – Ensino profissional e Médio do
município de Toledo – PR.
O objetivo principal deste Caderno Pedagógico é apresentar a fotografia
como uma técnica e como documento histórico, e com seu uso, reapresentar e
problematizar a História de Toledo no momento da sua colonização.
Para contemplar a fotografia enquanto uma técnica, o ponto de partida
consistirá em um breve resgate histórico da História da fotografia, da sua origem a
sua chegada no Brasil. A realização de exposição de fotografias e câmeras
fotográficas também serão organizadas. Pretende-se também oportunizar aos
alunos o conhecimento básico da parte técnica da fotografia. Para isto irei promover
palestras sobre fotografia a partir dos seguintes temas: técnica de digitalização e
recuperação de fotografias antigas; a manipulação de imagem fotográfica com o uso
da informática; técnica básica de fotografar digitalmente. A visita de estudo a
laboratório fotográfico também será oportunizada. O contato direto entre alunos e a
parte tecnológica da fotografia tem como objetivo levar ao conhecimento do aluno,
os elementos constitutivos que deram origem a fotografia.
A fotografia como fonte de pesquisa será trabalhada na parte dois deste
Caderno Pedagógico. Faço uma breve análise sobre o processo da Revolução
Documental ocorrida no Final do século XIX, no qual a fotografia passa a ser tratada
como documento histórico de primeira categoria tal como os documentos escritos
eram vistos. A análise técnica e iconográfica também será debatida, juntamente com
uma proposta metodológica para interpretação de fotografia. Visitas de estudo
também serão realizadas neste momento de implementação do projeto na escola.
Pretende-se levar os alunos aos espaços de memória e História do município de
Toledo (monumentos em homenagem aos pioneiros, museu histórico da cidade,
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Parque dos pioneiros, Rua Sete de Setembro). A preservação dos documentos
fotográficos também será debatido, a partir de uma oficina organizada e efetivada
pelo autor do projeto (técnica de higienização de fotografia antiga). Como
fechamento da parte dois da implementação do projeto, coloco a fotografia como
fonte de emoção e recordação. A Imagem fotográfica como uma poderosa forma de
resgatar a memória individual e coletiva da sociedade.
A parte final deste Caderno Pedagógico trabalho a História de Toledo no
momento da sua colonização. A compra da fazenda Britânia pela Companhia
Colonizadora Rio Paraná S/A, a MARIPÁ, será tratada a partir de um texto didático

intitulado “A Empresa MARIPÀ e a compra da Fazenda Britânia”. No texto informo
fatos referentes as primeiras ações administrativas da MARIPÀ no processo de
colonização do Oeste do Paraná. Trabalho também, a questão das aberturas das
estradas no município de Toledo a partir do texto “A Avenida Maripá e a organização
inicial da cidade Toledo”. A antiga picada Nunez Y Gibaja, da época das obrages,
será comentada nesse momento. A História da constituição dos bairros de Toledo,
também será discutida. Trabalho a História da origem do bairro Boa Esperança com
o texto didático “Pouso Frio: o outro lado do rio” e abro possibilidade de trabalhar a
História dos outros bairros a partir do estabelecimento de atividades.
As questões-problema centrais do projeto (o uso da fotografia como
propaganda para atrair pessoas à Toledo, e desmistificar a ideia que a posição que
as pessoas ocupam na fotografia representa uma relação de poder) serão
implementadas a partir de duas ações: o estudo do Plano de Colonização da
MARIPÀ, no âmbito escrito e imagético e um trabalho de entrevistas envolvendo
alunos, fotógrafos amadores e profissionais entre outros.
Concluo a implementação com a questão da diversidade étnica e cultural
presente em Toledo no processo de colonização. Será encaminhada uma atividade
de pesquisa com o uso de fotografias. A ideia e resgatar a presença das etnias no
processo de colonização de Toledo com um trabalho fotográfico.

6

CRONOGRAMA PARA IMPLENTAÇÃO
1º PERÍODO – 1º SEMESTRE DE 2014
ATIVIDADES

FEV MAR ABR

Apresentação do projeto aos professores e
equipe pedagógica da escola.

x

Abertura da exposição “Toledo 66 anos” e
apresentação do projeto aos alunos

x

História da fotografia

x

Realização da atividade nº 1

x

Exposição de câmeras fotográficas

x

Visita de estudos ( FASUL e Foto Clivatti)

x

Realização da atividade nº 2

x

Realização da atividade nº 3

x

Palestra: Técnicas básicas de fotografar
digitalmente – Palestrante Zigomar Scholer

x

Palestra: As técnicas de digitalização e
recuperação de fotos antigas- palestrante
Maico Stun

x

Palestra: A manipulação da imagem
fotográfica com o uso da informáticapalestrante Leão Cardoso da Silva

x

MAI

A Fotografia como documento históricoTexto: A Revolução Documental e a
fotografia como documento histórico

x

Métodos para análises e interpretação de
fotografias

x

Sugestão de roteiros para análise
iconográfica

x

JUN

JUL
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Técnica de higienização de fotografia
antiga

x

Fotografia: Fonte de Recordação e
Emoção

x

A fotografia como fonte histórica para
pesquisa da História de Toledo - Texto: A
Empesa MARIPÁ e a compra da Fazenda
Britânia

x

A Avenida Maripá e a organização inicial
da cidade Toledo

x

O Pouso Frio – o outro lado da cidade

x

Plano de colonização do município de
Toledo

x

Atividades 15: As fotografias do plano de
colonização como propaganda para atrair
moradores para Toledo

x

Desmistificado a ideia que a posição que
uma pessoa ocupa na fotografia
representa poder

x

A diversidade étnica cultural presente na
fase inicial do município de Toledo

x
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UNIDADE I – A HISTÓRIA E A TÉCNICA DA FOTOGRAFIA

1 – Exposição de 66 fotografias sobre Toledo

Como ponto de partida para a implementação do projeto “Fotografia e
História: O uso da fotografia na pesquisa da História de Toledo no momento da sua
colonização (1946-1955)”, será organizada na escola, em uma área de grande
circulação de alunos, uma exposição de fotografias sobre Toledo. A ideia é
selecionar 66 fotografias com o tema “Toledo 66 anos”, contendo fotos de Toledo,
uma foto para cada ano do município. As fotos atuais de Toledo serão fotografadas
pelo autor do projeto e as de épocas passadas serão obtidas no museu da cidade. O
objetivo central desta atividade é sensibilizar os alunos, uma espécie de convite para
as várias ações pensadas na implementação do projeto na escola.
Atividade 01: antes e depois
A partir da observação das fotografias (nº1, nº2), (nº3, nº 4), (nº5, nº6), (nº 7, nº8),
(nº9, nº10), (nº 11, nº12), (nº 13, nº14), (nº 15, nº16), em grupo, descrevam:
Semelhanças, Permanências, Diferenças entre os espaços registrado por cada
dupla de foto. Cada grupo de trabalho analisa uma dupla de fotos.
Foto 1:Vista Parcial Av Tiradentes (1969)

Foto 3: Vista Parcial Rua 7 de setembro (1949)

Foto 2: Vista Parcial Av Tiradentes (2013)

Foto 4: Vista Parcial Rua 7 de setembro (2013)
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Foto 5: Prédio antiga delegacia (1956-1960)

Foto 7: Rodoviária de Toledo (1980)

Foto 6: Prédio da ACIT (2013)

Foto 8: Complexo comercial e hotel imperial (2013)

Foto 9: Rua Barão do Rio Branco (1956)

Foto 10: Rua Barão do Rio Branco (2013)

Foto 11: Av Maripá (1964) - Sentido centro Vila
Vila Brasil

Foto 12: Av Maripá (2013) - sentido centro
Vila Brasil
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Foto13: Rua 7 de setembro (1960)
Ao lado da Praça Willy Barth

Foto 15: Rua 7 de Setembro (1949)

Foto 14: Rua 7 de setembro (2013)
ao lado Praça Willy Barth

Foto 16: Rua 7 de Setembro (2013)

Fontes: As fotos da esquerda pertencem ao acervo do Museu Histórico Willy Barth de Toledo; as fotos
da direita foram produzidas pelo autor do projeto Gilson de Amorin

2 – História da Fotografia

Para iniciar a implementação do projeto, terminadas as atividades iniciais de
sensibilização, estarei realizando uma breve viagem sobre a História da fotografia. O
objetivo deste momento é trazer ao conhecimento dos alunos, um breve contato
sobre a História da fotografia. Para isto, utilizarei dois textos didáticos, produzidos
para este fim, que sintetizam a história da fotografia no mundo e em Toledo. A
fotografia assume importante papel para o município de Toledo, da década de 1946
até 2013. Mas, considerando o recorte temporal que estabeleci para meu estudo
(1946-1955), este Caderno Pedagógico, propõe também debater a História da
fotografia nestes mesmos anos. Os textos didáticos serão lidos em conjunto com os
alunos, discutidos e problematizados sempre que necessário.
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Texto didático 1 – História da Fotografia
A fotografia é resultado de um longo processo de experiências que tem
origem na Antiguidade, com o conhecimento da câmera escura, e acaba se
materializando em 1826 com sua invenção por Nicéphore Nièpce. Primeiro os
cientistas descobriram o mecanismo de reflexão de imagens com o uso da
câmera escura1, depois as técnicas de imprimir e fixar a imagem em um papel
com o uso de produtos químicos.
A origem exata da câmara escura é desconhecida, mas há referências sobre
seu uso entre os gregos, chineses, árabes, assírios e babilônios muitos anos
antes da invenção da fotografia. Apesar da câmara escura ter origem escusas,
seu uso parecia estar muito bem disseminado entre os renascentistas. Era
utilizada pelos artistas da renascença para produzir moldes para eventuais
desenhos.
A técnica de produzir imagens da realidade com uso de uma câmera escura
já era conhecida desde a antiguidade. Era preciso encontrar uma forma de
capturar e fixar a imagem refletida pela câmera escura. É nesse contexto de
busca que se destaca o trabalho de pesquisa de Nicéphore Nièpce. Ele
conseguiu fixar a imagem em uma placa sensibilizada a partir de produtos
químicos, sendo atribuído a ele a produção da primeira fotografia.
A partir da invenção da fotografia, a técnica fotográfica é difundida pelo
mundo. Aos poucos o invento vai se popularizando. Em 1840 a fotografia chega
ao Brasil por intermédio de Louis Compte. Ele realiza uma demonstração da
técnica fotográfica para o Imperador Dom Pedro II. O Imperador Dom Pedro II,
acabou se interessando pela arte fotográfica, chegando até a adquirir em 1840
um daguerreotipo2 em Paris. Possivelmente Dom Pedro II tenha se tornado o
primeiro fotografo do Brasil.
Uma outra pessoa que assume importante papel para a História da fotografia
é Antoine Hercules Romuald Florence. Ele é um dos pioneiros da fotografia no
Brasil e contribuiu muito para o desenvolvimento da técnica fotográfica no
mundo. Em 1833, Florence, usando uma câmera escura com uma chapa de
vidro, usou um papel sensibilizado para a impressão de uma fotografia por
contato. Embora totalmente isolado e sem conhecimento das pesquisas que
estavam sendo realizadas na Europa pelos seus contemporâneos Joseph
Nicéphore Niépce e Louis Jacques Mandé Daguerre, Florence obteve o
resultado fotográfico, que chamou pela primeira vez de ''Photografie''. O nome
fotografia foi usado pela primeira vez por Florence, adotado cinco anos depois
pelos pesquisadores europeus. Pela descoberta, Florence é considerado um dos
pioneiros na Fotografia, embora sem reconhecimento da comunidade científica
mundial da sua época. Em 1976, a pedido do fotógrafo e Historiador Boris
Kossoy, químicos dos Estados Unidos repetiram as experiências realizadas por
1

Câmera Escura: A câmera escura é uma caixa vedada da luz, adaptada com uma abertura com
lente ou sem lente em um de seus lados apontada para algum objeto, a luz refletida deste projeta-se
para dentro da caixa e a imagem dele se forma na parede oposta à do orifício. A imagem se
apresenta de forma invertida.
2
Daguerreotipo: Placa de cobre polida e prateada, exposta em vapores de iodo, formava uma
camada de iodeto de prata sobre si. Quando numa câmera escura e exposta à luz, a placa era
revelada em vapor de mercúrio, aquecido, este aderia onde havia a incidência de luz, mostrando as
imagens. Estas imagens eram fixadas com o uso de uma solução química, o tiossulfato de sódio, no
processo de revelação chamado de fixador.
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Florence descritas em seu manuscrito e provaram a história que ainda é pouca
conhecida no Brasil. Hoje Florence é citado nas bibliografias internacionais como

uns dos pais da fotografia, reconhecimento que demorou mais de um século
para acontecer.

Texto didático 2 – A fotografia chega em Toledo
Durante o período inicial da História de Toledo, a presença de Ondy H.
Niederauer e Augusto Clivatti, foi muito valorosa para a fotografia. Ondy H.
Niederauer, contador e fotógrafo amador e Augusto Clivatti, fotógrafo profissional
e funcionário do Ministério do Trabalho, produziram as primeiras imagens
fotográficas do município de Toledo. Os registros fotográficos realizados por eles
retratam vários aspectos sobre Toledo no momento da sua colonização.
Ondy H. Niederauer chegou em Toledo por volta de 1950, cumprindo funções
contabilistas da Empresa Colonizadora MARIPÁ. Mas, por ser apaixonado pela
fotografia, Niederauer fotografava tudo que julgava ser importante para a História
de Toledo. Ele dizia que “fotografava imaginando o futuro”. Podemos encontrar
no Museu de Toledo boa parte do seu acervo fotográfico. Além de ser contador e
fotógrafo amador, Ondy H. Niederauer é autor de um documento chamado
“Plano de Colonização”3 no qual ele expõe 62 fotografias do período inicial da
década de 1940, retratando também no livro, com fotos e relatos escritos, a
transformação dos espaços na região. O livro “História de um latifúndio
improdutivo, sua reforma agrária, sua colonização, seu progresso”, no qual é
possível encontrar aspectos importantes para o conhecimento da História de
Toledo, é também de sua autoria. Pelo fato de produzir o plano de colonização
(primeira obra escrita que traz fotografias de Toledo) ele, “reivindicava para si a
qualidade de primeiro escritor da história local” (SANTOS, 2010, p. 65).
Augusto Clivatti, vem para Toledo em 1953 e inaugura na vila recém criada, a
primeira loja de fotografia. Segundo relato realizado por Reginaldo Aparecido
dos Santos em sua tese de mestrado, Augusto Clivatti começou a trabalhar no
dia seguinte a sua chegada em Toledo, de forma improvisada em uma sala de
hotel. Clivatti fotografava a cidade de Toledo e as inaugurações de vilas
inseridas dentro da área pertencente a Colonizadora MARIPÀ. Suas fotos eram
comercializadas pela população local e possíveis compradores de terras.
Augusto Clivatti realizava coberturas fotográficas de casamentos, batizados,
primeira eucaristias e outros eventos.
No período inicial da constituição do município de Toledo, a arte fotográfica
era desenvolvida amadoramente por várias pessoas ligadas à Empresa
Colonizadora MARIPÁ. Destaco a contribuição de Bolivar Ruaro, Júlio Bastian,
Egon W. Bercht, Henrique Isernhagem e Lúcio Liehl. Os referidos fotógrafos
amadores viam a fotografia como atividade de lazer diversão e hobby. Pelo fato
de ter uma ligação de trabalho com a MARIPÁ, as fotos produzidas por eles
enquadravam um olhar da cidade a partir da perspectiva da empresa, da qual
faziam parte. João Zanolla também era fotografo profissional. Atuava na cidade
3

Plano de colonização: Havia um controle de Estado com relação as ações das colonizadoras que
atuavam na região Oeste Paranaense. Todas as colonizadoras eram obrigadas a prestar contas das
ações implementadas. O plano de colonização realizado por Ondy H. Niederauer é um relatório
detalhado contendo informações escrita e visuais sobre as ações realizadas pela Empresa MARIPÁ
no processo de colonização do Oeste do Paraná.
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de Pato Branco. Porém, em Toledo, deixou a profissão de fotografo para se
dedicar a agricultura.

Atividade 02: Fotografe o presente de Toledo pensando no futuro.

Após a leitura e discussão dos textos didáticos apresentados acima,
encaminharemos a atividade proposta abaixo:
O contador da Empresa Colonizadora MARIPÁ, Ondy H. Niederauer, dizia que
“fotografava imaginando o futuro”. Neste sentido ele produziu várias fotografias,
retratando as ações e realizações implementadas no município de Toledo. Em
grupo, produzam fotos da sua localidade, que num futuro possam ser usadas como
fonte histórica do seu município. As fotografias produzidas devem ser
acompanhadas com o histórico do objeto fotografado. As fotos serão reveladas no
Foto Clivatti, no dia da visita de estudo. Socializaremos o resultado com uma
exposição dos trabalhos na escola. Como orientação para o desenvolvimento da
atividade, será apresentada em um telão, fotos produzidas por Ondy H. Niederauer.

3 – Exposição de máquinas fotográficas

Para dar seguimento as atividades e aproximar ainda mais os alunos do tema
trabalhado, pretendo realizar uma exposição de máquinas fotográficas na escola.
Acredito que esta exposição será uma atividade valorosa e muito proveitosa. A
fotografia e a câmera fotográfica evoluíram muito ao longo da História. O aluno
participante deste projeto, precisa conhecer como ocorreu este processo de
aperfeiçoamento da câmera e da técnica fotográfica. A ideia inicial presente na
chamada “câmera escura” da Antiguidade e da Idade Média continua ainda presente
nas Câmeras modernas da atualidade. Na exposição o aluno vai contemplar essas
especificidades presentes nas câmeras atuais. O conjunto de câmeras fotograficas
que serão expostas já estão viabilizadas. Fotógrafos profissionais e amadores da
cidade disponibilizaram o empréstimo para a exposição.
A ideia é expor câmeras fotográficas analógicas e digitais de vários modelos e
formatos. O autor do projeto mostrará para os alunos participantes, as característica
funcionais de cada Câmera exposta. Nas atividades de socialização dos
conhecimentos para comunidade escolar, os trabalhos de caracterização de cada um
14

dos equipamentos serão assumidas pelos alunos que participam diretamente do
projeto.

Atividade 03:

Após as exposições de câmeras fotográficas e a palestra sobre a funcionalidade de
cada câmera exposta, responda:
a) Elemento tecnológico presente em todas as câmeras.
b) A câmera fotográfica com grau maior de dificuldade de manuseio.
c) A câmera fotográfica que qualquer pessoa pode produzir boas fotos com mais
facilidades.

4 – Visitas de estudos

Para ampliar o conhecimento técnico da fotografia por parte dos alunos,
serão realizadas entre as ações do projeto, duas visitas de estudo, agendadas e
organizadas para o primeiro semestre de 2014. A primeira visita será na Faculdade
Sul Brasil – FASUL, localizada em Toledo. Lá os alunos terão contato direto com o
laboratório preto e branco da instituição. Na oportunidade os alunos irão conhecer o
processo de revelação de filmes e fotografias preto e branco, na prática. O autor do
projeto é quem irá fazer a demonstração. A segunda visita será no foto Clivatti. Na
casa de fotografia, de propriedade de Augusto Clivatti, primeiro fotógrafo profissional
de Toledo. Os alunos conhecerão o Augusto Clivatti que apesar da longa idade
ainda continua trabalhando. Pretende-se nessa visita promover a revelação de
fotografias produzidas pelos alunos na etapa inicial da implementação, na ação
“Fotografar o presente pensando no futuro”. As fotografias serão reveladas a partir
da técnica de revelação de fotografias coloridas, analógica e digital. O contato com
as instituições já foi realizado. O foto Clivatti e a FASUL aceitaram contribuir para a
implementação desta importante ação.
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Atividade 04:
A produção de fotografia em preto e branco praticamente esta em desuso a partir do
processo antigo. Faça uma pesquisa em grupo. Procure saber se ainda há
possibilidade de produzir fotografias preto e branco com facilidade na atualidade.
Socializar o resultado para seus colegas.

5 – Técnicas básicas de fotografar digitalmente

Para contemplar esta temática será organizada na escola uma palestra
ministrada pelo professor de fotografia da Faculdade Sul Brasil – FASUL: Zigomar
Scholer. O contato com o professor já foi realizado e ele aceitou realizar a atividade
junto aos alunos participantes do projeto.
A câmera fotográfica e as técnicas fotográficas evoluíram muito nos últimos
anos. A linguagem do conhecimento fotográfico da era analógica ainda é válida para
o nosso tempo, porém com a fotografia digital o fotógrafo necessita de novos
conhecimentos, em especial da informática. O meu tempo como fotógrafo estava no
contexto da era analógica, por isso a ideia de trazer à escola um profissional
adequado com a linguagem digital da fotografia. Esta ação de implementação
objetiva levar ao conhecimento dos alunos técnicas básicas de fotografia, uma vez
que os alunos em vários momentos da implementação do projeto deverão realizar
produções fotográficas. Nesta palestra os alunos receberão informações básicas
sobre princípio da fotogenia, enquadramento, escolha de planos, como fotografar
melhor, etc.
Atividade 05:
Com a sua câmera nas mãos, produzam uma fotografia seguindo as técnicas
básicas de fotografar melhor aprendidas na palestra com o professor Zigomar
Scholer. A escolha de tema é livre. Use a técnica do enquadramento correto;
Escolha a luz ideal, etc... Socialize o resultado do seu trabalho para seus colegas.

6 – As técnicas de digitalização e recuperação de fotos antigas

A fotografia marca presença na vida de nossos alunos. Os álbuns familiares
estão repletos de fotos interessantes que podem ser exploradas em sala de aula.
Penso ser possível organizar ações didáticas com a utilização de fotografias antigas,
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criar momentos educativos na escola afim de aproximar os alunos com

fotos

antigas.
Neste momento, pretendo oportunizar aos alunos, contatos diretos com as
fotografias selecionadas da História de Toledo, e as suas próprias fotografias.
Posteriormente, este contato inicial será utilizado também para trabalhar a fotografia
como fonte histórica. No momento atual, o objetivo desta ação é levar ao
conhecimento dos alunos técnicas básicas de digitalização e recuperação de fotos
antigas com o uso da informática. É preciso mostrar aos alunos as várias
possibilidades de recuperação e preservação de fotos antigas. Para contemplar essa
ação na escola será realizada uma palestra com o fotógrafo Leão Cardoso da Silva.
Contatado, ele aceitou participar desta ação. Silva mostrará na prática, formas de
digitalização e recuperação de uma foto antiga a partir do uso da informática.
Atividade 06:
Como uso do scaner faça uma digitalização de uma foto antiga pertencente ao seu
acervo particular que esteja precisando de um reparo. Com o uso do Photoshop
procure deixar a sua foto com uma cara melhor. O resultado do trabalho de
digitalização e recuperação deverá ser socializado com seus colegas em sala.

7 – A manipulação da imagem fotográfica com o uso da informática

O uso do computador com um programa adequado, pode facilitar a vida de
todos. É possível usar a informática em todas as areas de serviços. A produção
fotográfica sofreu uma verdadeira revolução a partir do advento da fotografia digital.
Milhares de equipamentos da era analógicas foram descartados e os fotógrafos
tiveram que se adaptar a nova era da fotografia.
Na década de 1980, quando iniciei na profissão de fotógrafo em Toledo, o
rítimo da produção fotográfica era intenso. Porém, para se produzir uma foto colorida
demorava semanas, uma vez que em Toledo ainda não havia laboratório fotográfico
colorido. Hoje para se ter uma ideia, com a fotografia digital, o resultado fotográfico é
instantâneo.
A fotografia digital facilitou a vida dos fotógrafos. Produzir fotografias tornouse fácil. Qualquer pessoa tem todas as condições de manipular Câmeras
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fotográficas e produzir boas fotografias. Com o uso do computador é possível
promover uma verdadeira transformação em uma imagem fotográfica.
Para desenvolver a ação “A manipulação da imagem fotográfica com o uso da
informática” será organizada na escola uma palestra com o Sr. Mayco Sturm,
fotógrafo profissional de Toledo. Ele mostrará para os alunos, técnicas básicas de
manipulação de imagem fotográficas com o uso do photoshop. O objetivo desta
ação é mostrar para os alunos que a fotografia enquanto documento histórico pode
mentir. A imagem pode ser alterada, representar uma falsa verdade da realidade
que ela enquadrou.
Atividade 07:
Em grupo, com uma câmera digital nas mãos, produzam uma fotografia com tema
livre. Pode ser pessoas, monumentos, natureza... Em seguida, com o uso do
photoshop, promovam um breve tratamento da sua fotografia.

Sugestão de vídeo sobre a História da fotografia:

http://youtu.be/GyNa1OdJJcg http://youtu.be/7otsnw2rPNk ttp://youtu.be/4cSMG5XAq7c
http://youtu.be/yZlt8VgjKdc http://youtu.be/Oj2gU13A3qc http://youtu.be/V_NQpGaDJBI

BIBLIOGRAFIA UTILIZADA NESTA UNIDADE

SANTOS, Reginaldo Aparecido dos. Narrativas Urbanas: Cidade, Fotografias e
Memórias, Toledo Paraná 1950 - 1980. Toledo. (Dissertação de Mestrado).
Biblioteca da UNIOESTE Campus de Marechal Cândido Rondon. 2010.
PORTZ, Solange da Silva. As paisagens da memória: um estudo sobre as
fotografias do plano de colonização da empresa Maripá - 1946 - 1955. Niterói, 2002
(Dissertação de Mestrado). Biblioteca da UNIOESTE - Campus de Marechal
Cândido Rondon.
http://www.miniweb.com.br/artes/artigos/Hist%F3ria_fotografia.pdf; Por Filipe Salles,
Breve História da Fotografia, acessado 05/11/2013.
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UNIDADE II: A FOTOGRAFIA COMO DOCUMENTO HISTÓRICO
Na sequência das ações de implementação do projeto na escola, o contato
direto com fontes históricas sobre a História de Toledo será disponibilizado aos
alunos. Os alunos conhecerão a fotografia como fonte histórica e as várias
possibilidades de seu uso na pesquisa histórica. Para viabilizar esse importante
momento, disponibilizarei visitas de estudos a espaços de memória e História de
Toledo e debates a partir de textos didáticos. O objetivo deste momento é mostrar
para os alunos a História de Toledo e apresentar a fotografia como documento
histórico e algumas técnicas de análise de documentos fotográficos.

Texto didático 3 - A Revolução Documental e a Fotografia
como Documento Histórico
A fotografia como uma técnica passa a ser conhecida em 1826, com a sua
invenção, mas como documento histórico só a partir de 1900 com a revolução
documental.
Durante muito tempo os pesquisadores faziam o uso de documentos escritos
como fonte privilegiada para a reconstrução do passado, e os outros tipos de
fontes históricas eram desprezadas como fonte confiável de pesquisa. A
fotografia, por exemplo, era tratada como documento histórico de segunda
categoria, usada como mera ilustração, prova ou forma de reforçar uma
interpretação textual. Essa supremacia dos documentos escritos perpassará as
primeiras décadas do século XX, até que Lucien Febvre e Marc Bloch sugerem a
ampliação e necessidade do uso de documentos não escritos
para o
desenvolvimento de eventuais pesquisas. A falta de registros escritos não
poderia significar a ausência de possibilidade de escrita da História. Conforme
relata Le Goff “A História faz-se com documentos escritos, sem dúvida. Quando
estes existem. Mas pode fazer-se, deve fazer-se sem documentos escritos,
quando não existem” (LE GOFF, 2003, p. 53).
A partir da invenção da fotografia, como relata Boris Kossoy, "A expressão
cultural dos povos exteriorizada através de seus costumes, habitações,
monumentos, mitos e religião, fatos sociais e políticos, passou a ser
gradativamente documentada pela câmera" (KOSSOY, 2001, p. 26), e "as
múltiplas informações de seus conteúdos enquanto meio de conhecimento têm
sido timidamente empregadas no trabalho histórico" (KOSSOY, 2001, p 28).
Kossoy entende a fotografia como "um caminho a mais para a elucidação do
passado humano nos seus últimos cento e sessenta anos" (KOSSOY, 2001, p.
32).
A fotografia enquanto uma técnica imagética mostra em seu conteúdo cenas
do passado que foram registradas pelos homens ao longo da História. Ela
guarda/congelada para sempre um momento do tempo. Quem irá dar a
fotografia um teor de documento histórico é o historiador que tem acesso a ela
no desenvolvimento da sua pesquisa. Uma foto pode ser apenas uma
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representação artística, mas conforme a abordagem do historiador, pode se
tornar um poderoso documento histórico. Ana Maria Maud em seu artigo,
“Fotografia e História – possibilidades de análise”, diz que “as fotografias
guardam, na sua superfície sensível, a marca indefectível do passado que as
produziu e as consumiu. Um dia já foram memória presente (...) relíquias,
lembranças, ou testemunhos. O historiador entra em contato com esse presente
e passado e o investe de sentido (...) próprio à problemática ser estudada”
(MAUAD, 2004, p. 26). A Imagem, segundo Maud, “não fala por si só, é
necessário que as perguntas sejam feitas” (MAUAD, 2004, p. 26).
Kossoy diz que "Toda fotografia tem a sua origem a partir do desejo de um
indivíduo que se viu motivado a congelar em imagem um aspecto dado do real,
em determinado lugar e época" (KOSSOY, 2001, p. 28). Então, podemos dizer
que a fotografia representa a vontade do seu autor (o fotógrafo) que expressa
em imagem, a sua visão de mundo, como muitas vezes vemos nos documentos
escritos.

8- Métodos para análises e interpretação de fotografias

O projeto Fotografia e História tem como um dos objetivos reapresentar a
História de Toledo no momento da sua colonização tendo a fotografia como fonte de
pesquisa. Penso ser necessário trabalhar com os alunos alguns encaminhamentos
metodológicos para análise iconográfica. Os alunos precisam receber orientações
para saber interpretar uma imagem fotográfica. O estudo de Boris Kossoy sobre
análise técnica e iconográfica será discutida através de um texto didático e o
encaminhamento de um roteiro de análise.

Texto Didático 4 – Análise técnica e análise iconográfica
A fotografia é indiscutivelmente um meio de conhecimento do passado, mas
para ser usada como fonte de pesquisa faz-se necessário o uso de uma
metodologia adequada para a sua compreensão e interpretação. Boris Kossoy
em seu livro “Fotografia e História” nos oferece dicas para análise de fotografia.
O ponto de partida que pode ser usado para a interpretação de uma fotografia,
segundo Boris Kossoy, é o estudo técnico-iconográfico. A partir do estudo
técnico-iconográfico o pesquisador conhece a natureza do documento, o “ser” do
documento, o que realmente o documento é. O passo seguinte para a promoção
da interpretação da fotografia é desvendar a procedência e trajetória do
documento fotográfico. Trata-se da determinação científica do achado que tem
como objetivo, conforme relato de Guillermo Bauer: “Registrar com exatidão a
existência, o conteúdo e os caracteres da fonte, tal como de momento se
apresentam ao pesquisador, como a indicação da época e do lugar do achado, a
investigação da origem da fonte quanto ao tempo e ao lugar de que procede e a
história das vicissitudes pelo qual passou” ((BAUER, 1970, p 223-224, apud,
KOSSOY, 2001, p74 ).
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As fotografias, como todos os documentos, monumentos e objetos produzidos
pelo homem, tem atrás de si uma história que precisa ser conhecida pelo
pesquisador para o eventual sucesso do seu estudo. Recuperar a procedência e
trajetória do documento fotográfico para análise preliminar de uma fotografia é
uma ação importante no processo de interpretação de um documento
fotográfico, mas, segundo Boris Kossoy, a determinação da origem do
documento nem sempre será possível, pois o pesquisador pode, no decorrer do
seu estudo, descobrir que as informações contidas no documentos são errôneas
ou imprecisas. Mas segundo Kossoy, isto não impede em absoluto o
prosseguimento da pesquisa, uma vez que o pesquisador pode fazer o uso da
heurística4 para definir a procedência das fontes.
Boris Bossoy, entende a fotografia como uma técnica inovadora com um
potencial enorme como fonte de pesquisa. Kossoy sugere a interpretação de
uma fotografia a partir de uma dupla linha de investigação. A primeira linha de
investigação recai sobre o autor da fotografia, a tecnologia empregada para a
produção do conteúdo registrado pela fotografia. A segunda via refere-se ao
próprio conteúdo da fotografia: A imagem. O momento da realidade congelada
pela ação do fotógrafo. A fotografia é um documento por aquilo que mostra do
passado e também como resultado do trabalho do seu autor e da tecnologia
usada.
Analisar fotografias a partir de uma via dupla, segundo Kossoy, possibilita
reunir informações preliminares importantes, para que num segundo momento,
através de uma interpretação mais aprofundada, possa o pesquisador alcançar o
sentido da imagem apresentada na fotografia.
Promover a análise da fotografia a partir de uma dupla linha de investigação
não significa fazer uma análise em parte. Por exemplo: primeiro a parte técnica
depois a parte iconográfica. Boris Kossoy sugere realizar a análise técnica e a
análise iconográfica conjuntamente. Assim, o resultado será mais rápido e
eficaz. A habilidade e a experiência do pesquisador é que irá determinar tal
procedimento. Ele, se quiser, até pode promover a análise em parte.
No processo de análise técnica e iconográfica de fotografia, ocorrerá contínuo
cruzamento das informações sobre o documento analisado. Informações tanto
de âmbito técnico da fotografia como também da própria imagem representada
na fotografia. O pesquisador, a partir das informações levantadas e de seu
conhecimento sobre a História da fotografia em nível internacional, regional e
local, poderá reconstruir o processo que culminou com a materialização
iconográfica de um artefato fotográfico num particular lugar e época. Uma foto
pode ser considerada uma farsa pela análise técnica. Por exemplo: não havia
fotografia produzida em Toledo com a técnica da fotografia colorida nos anos de
1946. Se aparecer uma fotografia colorida dita como original, retratando
aspectos de Toledo da década de 40, podemos considerá-la manipulada. É
comum também o pesquisador conhecer o autor de uma fotografia apenas pelo
estilo e a técnica usada que aparece implícito em uma foto. Sabendo o autor de
uma fotografia, pode-se também desvendar de maneira muito simples a época
aproximada do registro fotográfico. Basta conhecer a história do autor da
fotografia, o tempo de sua atuação como fotógrafo em um determinado lugar
pode contribuir para a definição aproximada da época do registro fotográfico.
4

Heurística: Procedimento metodológico de análise para descobrir verdades, resolver problemas ou
fazer invenções, através de uma pesquisa documental; ciência auxiliar da História.
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Quanto mais informações o pesquisador levantar sobre a fotografia com qual
esta trabalhando, melhor será o resultado da sua pesquisa. A foto desamparada
de informação, não tem valor nenhum para o pesquisador. É o pesquisador que
vai dar a fotografia valor de documento histórico. Boris Kossoy é conhecedor do
importante papel da heurística, do estudo técnico-iconográfico e da iconologia5,
como subsidio para o pesquisador levantar o máximo de informações possível
sobre o documento imagético estudado.

Texto Didático: 5 – Sugestão de roteiros
No seu livro Fotografia e História, Boris Kossoy, sugere um modelo de roteiro
que o pesquisador pode seguir para a realização do exame técnico-iconográfico
de uma fotografia. A partir do exame técnico-iconográfico pode-se encontrar
informações referentes à procedência, à conservação, e a identificação do
documento fotográfico, além das concernentes aos seus elementos constitutivos.
Para promover a sistematização das informações as dicas são as seguintes:

Tabela 1 - Roteiro de exame técnico-iconográfico adaptado da obra de Boris Kossoy. Fotografia e História.

ROTEIRO
I- Referencia visual
do Documento
II- Procedência do
Documento

III- Conservação do
Documento

V- Informações
referentes ao Tema
representado na
imagem

AÇÕES REALIZADAS
1. Reprodução do documento matrizfrente e verso se for o caso ( digitalização,
fotografias);
1 Local onde se encontra. (museu,
arquivo,
Biblioteca,
coleção
particular...);
2 Código de referência. (número do
tombo);
3 Origem da aquisição. (de quem foi
adquirido);
4 Tipo de aquisição, data e demais
detalhes;
5 Informações adicionais sobre a
procedência do documento;
1 Estado atual de conservação (bom,
regular, mau, péssimo);
2 Condições de armazenamento
(pasta, envelope, arquivo de madeira
ou outros materiais);
3 Condições ambientais em que se
acha armazenado (local climatizado
ou não);
1. Aspectos referente ao local onde se de
o registro;
2. Aspectos referente a data e época em
que se deu o registro;

5

Iconologia: Etapa do processo de análise de uma fotografia. Primeiro faz-se, o exame técnicoiconográfico (fase descritiva do documento fotográfico) depois realiza-se a face iconológica ( fase da
interpretação do documento fotográfico)
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VI- Informações
referentes ao
Fotógrafo

VII- Informações
referentes a
Tecnologia usada

3.
Arrolamento
sistematizado
dos
elementos icônicos que compõem o
conteúdo da imagem. Visando à
recuperação de informações múltiplas de
cada
elemento
em
particular.
Levantamento preciso de todas as
informações contidas na foto, inclusive
legendas
impressa
ou
manuscrita
referente a identificação do assunto, e as
notas
marginais,
comentários,
dedicatória, data e local, e outras
informações anotadas;
1. Fotógrafo ou estabelecimento autor do
registro;
2.
Endereço do fotografo ou do
estabelecimento. Se o endereço não
constar no documento, pode o mesmo
ser determinado pela pesquisa relativa à
época em que o fotógrafo atuou no local
em que a foto foi produzida;
3.
Identificar a autoria da foto por
atribuição (caso não se achar inscrito o
nome do fotógrafo ou estabelecimento no
documento fotográfico em estudo). O
estudo comparativo, O estilo do trabalho
fotográfico, A época de atuação do
fotógrafo, o cenário de estúdio, mobiliário,
decoração, composição,
Iluminação,
ângulo de tomada etc. São informações
explicitas na foto que poderão ajudar o
pesquisador identificar o autor do
documento por atribuição;
1.
Equipamento utilizado (tipo de
câmera, modelo, objetiva. Acessório etc.);
2. Natureza do material fotográfico
(negativo ou positivo);
3. Processo fotográfico empregado;
4. Textura da superfície do papel (mate,
semimare,
seda,
brilhante,
outros
materiais);
5. Tonalidade (sépia, marrom, arroxeada,
preto e branco, fotos coloridas);
6. Formato da imagem (Altura x Largura,
em cm);
7. Quando se trata de uma reprodução,
fornecer indicações sumárias referentes
as característica técnicas da reprodução
e as eventuais pistas que possam levar à
identificação da tecnologia empregada no
original.

Rui Bragado Sousa, também realizou estudo referente a análise iconográfica
de documento fotográfico. Ele diz que “É preciso estabelecer perguntas,
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hipóteses, crítica interna e externa ao documento, priorizando informações ou
pistas contidas nas entrelinhas, olhar através da imagem e superar a superfície
da mensagem fotográfica e chegar ao que não foi revelado pelo olhar
fotográfico” (SOUSA, 2013, p. 40).
Para Ana Maria Mauad, o significado da fotografia se da a partir de quem a
olha e interpreta por isso é necessário que o historiador tenha domínio de outras
áreas do conhecimento como a Sociologia, a Antropologia e a Semiótica e seja
também “um excelente detetive para aprender a relativizar, desvendar redes
sociais, compreender linguagens, decodificar sistemas de signos e decifrar
vestígios, sem perder jamais a visão do conjunto” (MAUAD, 1996, p. 06).

Atividade 8
É possível encontrar várias fotografias retratando Toledo no momento da sua colonização.
Podemos ver a partir de fotografias as mudanças e permanências da ocupação do solo ao
longo do tempo, aspectos econômicos e culturais. Enfim, momentos importantes da História
de Toledo. Em grupo façamos o exame técnico-iconográfico da foto disponibilizada pelo
professor para cada grupo de trabalho. A atividade será socializada para os colegas.

9-Técnica de higienização de fotografia antiga

Para desenvolver essa ação importante do projeto, a ideia é colocar os alunos
em contato com as suas fotografias antigas. Mostrar para eles o quanto a fotografia
pode auxiliar para a recuperação da memoria do passado. Conscientiza-los da
necessidade de preservação desta importante fonte de pesquisa. Ensinar para eles,
técnicas de preservar aquela foto amarelada pela ação do tempo e suja pela ação
da poeira e até mesmo devido a manipulação sem os devidos cuidados. O processo
de reprodução e digitalização de fotografia constituem uma importante ação para
promoção da preservação da imagem fotográfica. Mas, quero disponibilizar aos
alunos do projeto algumas técnicas de higienização de fotos antigas usadas pela
comunidade museológica. O uso de borracha, luvas especiais, pincéis macios e
delicados e até banho químico são técnicas que pretendo implementar no processo
de higienização de fotos antigas.

Atividades prática 9:
Encontre em seu acervo particular uma foto que necessite de uma higienização. Dê
preferências as fotos antigas. A partir do uso da técnica de higienização apresentada
em aula, faça a higienização cuidadosa e criteriosa da sua foto.
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10- Visitas a espaços toledanos de valorização de memória e História

Momentos de visitas de estudos são importantes e proveitosas para o
processo de ensino aprendizagem. O professor precisa, na medida do possível,
organizar ações em sua prática, no sentido de disponibilizar o contato direto entre
aluno e objeto de sua análise. No projeto Fotografia e História serão realizadas
quatro visitas de estudos aos espaços de memória e História do município de
Toledo.
A primeira será no museu Histórico da cidade. No museu, os alunos terão
uma palestra proferida pelo Sr Anésio Vitto que é funcionário da instituição. Vitto
costuma receber alunos de todas as escolas municipais de Toledo em agendas
semanais concorridas. Toledo possui um programa cultural que valoriza a História
do povo Toledano, chamado de “conhecendo Toledo”. Anésio Vitto atua nesse
programa. Há casos de escolas de outros municípios e até mesmo o público
universitário que participam destas visitações monitoradas.
A segunda visita será no Memorial da Colonização. Espaço destinado a
homenagens aos pioneiros toledanos, localizado no centro da cidade de Toledo.
Nesse espaço de memória e História estão dispostos vários murais com nomes dos
pioneiros do município.
A terceira acontecerá no Parque dos pioneiros, localizado as margens do Rio
Toledo, na Vila Brasil. Nesse espaço de memória e História os alunos conhecerão
as máquinas usadas na usina hidrelétrica de Toledo, estátuas dos pioneiros e do
Padre Antônio Patui, primeiro padre de Toledo.
Fecho as visitas com uma ida a Rua 7 de setembro, que foi tombada como
patrimônio histórico da cidade. O governo municipal manteve parte da Rua 7 de
setembro preservada com paralelepípedo, objetivando preservar características
antigas de Toledo. Eu pretendo colocar o aluno em contato direto com os
documentos e monumentos que fazem parte da Historia do município de Toledo,
objeto de estudo do projeto.
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Atividade 10:
A partir da visita de estudo aos espaços de memória e História da cidade de
Toledo, em grupo, façamos as seguintes atividades:
Como é a Organização do museu da cidade com relação ao agendamento de
visitas monitoradas?
Como funciona o processo de doação de fotografia e a sua catalogação como
acervo?
Procedimento do museu para preservação de fotografia; modelo de catalogação de
fotografias;
Como funciona o processo de doação de objeto, sua catalogação como acervo?
Elabore um texto tratando da chegada da Luz elétrica em Toledo. A construção da
usina, tecnologia usada, localização da usina, a casa das máquinas, a chegada da
Copel.
O resultado do trabalho será socializado entre os alunos do curso Formação
Docente.

11- Fotografia: Fonte de Recordação e Emoção
Um bom exercício para reviver o passado é apreciar nossas próprias
fotografias. Elas, nos levam de volta ao passado, e em fração de segundo podemos
lembrarmos de momentos primorosos de nossas vidas. Quando olhamos os retratos
antigos que estão muitas vezes em caixas de sapatos, álbuns estragados pela ação
do tempo, nos emocionamos e percebemos que o tempo passou. A noção de
passado se torna concreta para nós.
Através de nossas fotografias antigas, podemos rever o rosto de um ente
querido falecido; podemos rever antigos amigos que não convivem mais no mesmo
espaço; podemos reviver espaços alterados e mantidos; podemos rever uma data
festiva como um casamento, uma celebração religiosa, uma festa inesquecível.
Podemos rever um amor perdido... Enfim, fatos que fazem a gente se emocionar e
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trazer em nossas memórias momentos felizes do passado, congelados em uma
fotografia.
Atividade 11:
Escolha uma foto de seu acervo particular que lhe faz voltar ao passado e reviver um
momento feliz da sua vida. Faça a descrição da imagem retratada na fotografia. Muitos fatos
que aconteceram no momento em que a foto foi tirada não aparecem na fotografia. Procure
descrever esses fatos também. Como ponto de partida para atividade o professor autor do
projeto promoverá uma descrição de uma fotografia do seu acervo. O resultado da atividade
será socializada para todos os colegas.
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UNIDADE III: A FOTOGRAFIA COMO FONTE HISTÓRICA PARA
PESQUISA DA HISTÓRIA DE TOLEDO

Texto didático 6: A Empesa MARIPÁ e a compra da Fazenda
Britânia
A Companhia Colonizadora Rio Paraná S/A – a MARIPÁ, adquiriu, em 1946,
uma área de terra no Oeste do Paraná denominada Fazenda Britânia. Uma área
de terra de 274.846 hectares. Vários municípios do Oeste paranaense estão
inseridos nas áreas que pertencia a Fazenda Britânia. A MARIPÀ, colonizadora
do Oeste do Paraná, estava sediada em Porto Alegre com escritório
representativo em Toledo. Atuava na compra e venda de terras, extração e
exportação de madeira beneficiada. Segundo relato de Solange da Silva Portz,
“os acionistas se orientavam pela política da Marcha para o Oeste,
desencadeada no Estado Novo” (PORTZ, 2002, p. 23). A ideia da colonizadora
era promover a colonização preferencialmente por colonos, oriundos do excesso
de mão de obra agrícola, detectado nas antigas colônias de Imigrantes do Rio
Grande do Sul e de Santa Catarina. O projeto de colonização da MARIPÁ
direcionava a seleção dos grupos humanos (alemães e italianos), a divisão das
terras em pequenos lotes, o sistema de policultura, industrialização e
comercialização do excedente da produção.
A primeira caravana de colonos enviadas para as terras da fazenda Britânia,
continha 14 homens, sob liderança de Alfredo Ruaro. Eles partiram de São
Marcos – Rio Grande do Sul. A viagem durou 38 dias. Os colonos chegaram em
27 de março de 1946. Eles tomaram posse das terras, escolheram o local da
vila, promoveram o desmatamento do local e encaminharam a construção das
primeiras casas.
Ondy H. Niederauer, conta em seu livro “Toledo no Paraná – a história de um
latifúndio improdutivo sua reforma agrária sua colonização seu progresso”, que a
maior dificuldade perpassada nesse período inicial de colonização era alimentar
as pessoas envolvidas nos trabalhos. As cidades mais próximas era Cascavel e
Laranjeira do Sul. Muitas vezes, por falta de mantimentos nessas cidades, era
necessário enviar um caminhão à Rio Grande do Sul para conseguir alimentos.
Após a construção das primeiras casas, os colonizadores organizaram a
aberturas de estradas. Para construir as primeiras estradas, os trabalhos eram
totalmente manuais, Os trabalhadores usavam o machado, a foice e serra
manual. A empresa MARIPÀ ainda não possuía tratores. Solange Da Silva Portz,
em seu estudo sobre a História de Toledo, intitulado “As paisagens da Memória:
um estudo sobre as fotografias do plano de colonização da empresa MARIPÁ –
1946-1955”, relata que “à abertura das primeiras estradas (...) seguiam algumas
picadas. Um grupo de paraguaio iam à frente roçando e alargando a antiga
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picada. Atrás vinham outro grupo derrubando as árvores, afastando-as para o
lado e liberando a estrada” (PORTZ, 2002, p. 24).
A Empresa Colonizadora MARIPÁ possuía um estatuto bem definido com
regras bem claras. Nele estava traçado os planos de colonização. As ações
realizadas pela empresa seguiam rigorosamente o que estava definido no
estatuto. O primeiro item do estatuto definia a compra da fazenda e a ideia de
explorar comercialmente a madeira. No item segundo, aparece a exploração da
erva mate, seu beneficiamento e sua comercialização. A colonização, a
agricultura, a pecuária e a atividade industrial entre outras, entra também com
ação traçada no estatuto. Primeiro a empresa tratou de explorar as riquezas
naturais em seguida pensou na possibilidade de ampliar as atividades
econômicas na região.
Na medida que a colonização da fazenda Britânia avançava rumo ao
progresso, a Empresa Colonizadora MARIPÁ tratava de criar toda uma infraestrutura para agradar e recepcionar os eventuais compradores de terra. Como
por exemplo: a casa do migrante, local de apoio para os colonos com terras
compradas porém ainda sem moradias. Havia também, vários núcleos de apoio 6
da Fazenda Maripá. espaços criados pela colonizadora para amparar os colonos
recém chegados. A ideia da colonizadora era organizar em cada vila, uma
escola, uma igreja e uma sede social.
Uma decisão sábia da MARIPÁ, ao meu ver, foi o estabelecimento de lotes
rurais longos de aproximadamente 24 hectares, todos beneficiados com pelo
menos um curso d’ agua. Esse modelo de divisão de lotes é conhecido como
espinha de peixe. Dentro do sistema de distribuição dos lotes na Fazenda
MARIPÁ, havia também o estabelecimento de perímetro7, ao todos eram 50
perímetros de variados tamanhos distribuídos nas áreas de terras da Fazenda
MARIPÁ. O modelo de colonização, implantado pela MARIPÀ, o “esquema
Alemão”8, seria o responsável pelo sucesso do empreendimento da MARIPÁ no
Oeste do Paraná.

6

Núcleos de apoio: Os núcleos de apoio estavam dispostos em diferentes ponto da fazenda. Foram criados
paulatinamente. Em 1946 núcleo de Toledo, Porto Mendes, Porto Britânia, Porto Rio Branco ; em 1949 núcleo
de Serro da Lola; 1950 núcleos de Esquina Ipiranga; Linha São Paulo, Dois Irmãos; 1951 núcleo de Dez de Maio,
Quatro Pontes; Novo Sarandi, General Rondon; 1952 núcleo de Vila Nova, Nova Concordia, Vila Margarida, Vila
Mercedes, Novo Três Passos; Nova Santa Rosa; 1953 núcleo de Maripá, Ouro Preto; 1954 núcleo de Pato
Bragado, São Roque, Pérola independente e Sol Nascente, 1959 núcleo de Entre Rios; 1950 núcleo de Ouro
Verde, São Francisco e São Sebastião; 1961 núcleo de Santa fé e Luz Marina; 1963 núcleo de são Pedro; 1964
núcleo de são Luiz do Oeste; 1971 núcleo de Bela Vista.
7
Perímetro: Um conjunto de colônia formava um perímetro
8
Esquema Alemão: No museu da cidade de Toledo há acervado um documento chamado de Plano
de colonização que na realidade é o esquema alemão. Nesse documento é demostrado os rumos da
colonização adotado pela MARIPÁ, sob a direção de Willy Barth. Fica bem definido, o tipo de
propriedade e as características dos grupos étnicos humanos que deveria ocupar as terras
colonizadas pela Empresa colonizadora MARIPÁ.
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Texto didático 7: A Avenida Maripá e a organização inicial da cidade
de Toledo
A Avenida Maripá, esta inserida no coração do povo de Toledo. É
considerada a primeira rua de Toledo. Era através dela que as primeiras
caravanas de compradores de terras chegavam na Vila Toledo. Ela Cruza o
perímetro urbano da cidade de Leste a Oeste. Em torno dela ocorreu a
construção das primeiras casas. Ela levava também os colonos ao Porto
Britânia. Conforme relato inserido na obra “Ruas de Toledo – Identidades que se
cruzam”, “A sua importância histórica compreende os períodos anterior e
posterior a fundação da cidade de Toledo” (COLOGNESE, 2011, p. 33), visto
que na época das obrages a Rua Maripá era uma picada, chamada de “picada
Nunez y Gibaja”, na qual ocorria o escoamento de madeira e erva mate
explorada no imóvel chamado de Lopeí, localizado na divisa dos municípios de
Toledo e Cascavel. “A picada iniciava no Porto 12 (Rio Paraná), passava pelo
interior da Fazenda Britânia e chegava até o Imóvel Lopei” de propriedade da
firma Argentina Nunez y Gibaja.
Em 1946, A Indústria Madeireira e Colonizadora Rio Paraná S/A, realizaram a
compra da Fazenda Britânia. Alfredo Ruaro, diretor administrativo da empresa
MARIPÀ, organizou um expedição à área comprada. Eles partem de São Marcos
Rio Grande do Sul, com 14 homens, tendo Zulmiro Antonio Ruaro como chefe da
expedição. O objetivo principal da expedição é tomar posse da fazenda Britânia,
organizar a construções das primeiras casas e Alargar a picada Nunez y Gibaja
até o Rio Paraná.
Ao longo da sua existência, a Rua Maripá foi ganhando características de
uma avenida imponente. De uma picada de chão batido entre a mata fechada
até uma avenida de mão dupla pavimentada e bem iluminada de hoje. Silvio A.
Colognese, descreve na sua obra, “Ruas de Toledo o antigo traçado da picada
Nunez y Gibaja”, que “Na direção leste, o traçado da picada Nunez y Gibaja foi o
meio que tornou possível aos pioneiros alcançarem Toledo. Vindo de Cascavel,
este traçado permaneceu como a principal ligação entre Toledo e Cascavel até o
final da década de 1970. Passava pelas localidades de Gramado, Bom Princípio
e Vista Alegre. Descia a direita da Sanga Pinheirinho até alcançar o Rio Toledo
(a chamada estrada velha à Cascavel). O seu percurso foi alterado apenas com
a construção de BR-467, no final da década de 1970. No seu traçado urbano, a
Rua Maripá passou a receber pavimentação com pedras irregulares antes do
asfalto no meado dos anos 1960.(...) A então picada Nunez y Gibaja foi
convertida em primeira rua de Toledo recebendo agora a denominação da
Empresa MARIPÀ” (COLOGNESE, 2011, p. 36),
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Av Maripá - centro de Toledo hoje – Acervo Museu Histórico Willy Barth

Av Maripá próxima ao Rio Toledo (1964).
Acervo Museu Histórico Willy Barth.

Av Maripá centro da cidade de Toledo (2013)
Foto Gilson de Amorin

Av Maripá – centro da cidade de Toledo década.(1940)
Acervo Museu Histórico Willy Barth.

Vista parcial Toledo (1952), destaque Av Maripá
Acervo Museu Histórico Willy Barth

Atividades 12: Conhecendo a origem do nome da ruas e avenidas de Toledo.
O governo municipal de Toledo, durante o mandato do Prefeito José Carlos
Schiavinato, apoiou e financiou a elaboração da obra denominada “Ruas de Toledo
– Identidade que se cruzam”. Nessa importante obra, organizada pelo professor Dr
Silvio e com o trabalho de pesquisa coordenado por Anésio Vitto, esta disposta a
História da origem do nome de cada rua e avenida da cidade. Em dupla vamos
realizar uma pesquisa, sobre a origem do nome das seguintes ruas de Toledo: Rua
Almirante Tamandaré; Avenida Largo São Vicente de Paula; Rua Sete de Setembro;
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Rua Rui Barbosa; Rua Barão do Rio Branco; Rua São João; Avenida José João
Muraro; Avenida Parigot de Souza; Avenida Senador Atílio Fontana; Rua Alcides
Pan; Rua Valério Lambaré; Rua Augustinho Donin. O resultado da pesquisa deverá
ser socializada com a turma e com a comunidade escolar através de cartazes.

Texto didático 8: O Pouso Frio – o outro lado da cidade
A cidade de Toledo de hoje está rodeada de bairros. Cada bairro tem suas
especificidades e assume importante papel para a História de Toledo. Neste
texto didático, pretende-se trazer para sala de aula alguns aspectos sobre o
bairro “Pouso Frio”9 de Toledo: O bairro do outro lado do rio.
No período pré-colonial da região Oeste do Paraná, as obrages10 constituíam
uma realidade. A fazenda Britânia11 que foi adquirida pela Colonizadora MARIPÁ
em 1946, era uma obrage pertencente a uma Companhia inglesa com sede em
Buenos Aries. Dentro da área da obrage fazenda Britânia, havia uma picada,
chamada Nunez Y Gibaja, que iniciava no Porto 12 de Outubro do Rio Paraná,
passava pelo interior da Fazenda Britânia e chegava até o imóvel Lopeí de
propriedade da firma Nunez y Gibaja. Haviam 5 pousos constituídos ao longo da
sua extensão. Os pousos eram usados pelos exploradores de erva mate para
depósitos e descanso. A distância de um pouso ao outro representava uma
jornada de viagem. O Pouso Frio, bairro de Toledo, hoje Boa Esperança, estava
localizado exatamente no pouso nº 5 da Fazenda Britânia nos tempos das
obrages.
Dentro da área de terras da fazenda Britânia, o lugar onde estava o bairro
Pouso frio, não pertencia à MARIPÀ. Sendo assim, a área estava propensa a
invasões e apropriação de terras. As pessoas que lá moravam não eram vistas
como moradores de Toledo. Pouso Frio era assim chamado, primeiro por que
estava localizado no pouso nº 5, segundo, pelo fato de ser uma área de invasões
e as pessoas que lá moravam não possuíam documentos que comprovasse a
propriedade da terra.
O Pouso Frio, antes de 1982, era um bairro totalmente desamparado pelo
poder público. Não havia saneamento básico, as estradas eram totalmente
desorganizadas, caminhos abridos pelos próprios moradores. Não havia o
serviço de fornecimento de agua tratada e luz elétrica. Era comum cada lote
urbano possuir uma patente e um poço de água, próximo um do outro. O crime
de morte era bastante comum no bairro. O Pouso Frio era o lado “feio” da cidade
de Toledo.

9

Pouso Frio: Denominação que a Empresa MARIPÁ dá, a região chamada de pouso nº 5, área
medindo aproximadamente 200 hectares, também chamada de Pouso Toledo. Essa área não
pertencia a Fazenda Britânia.
10
Obrages: é um termo regional, que no estado do Paraná, denomina um lugar junto à margem de
um rio, onde se corta e prepara a madeira destinada á descer pela água.
11
A Fazenda Britânia, era uma extensa área de terra no oeste do Paraná com 274.846 hectares,
Adquirida junto ao governo brasileiro pela companhia inglesa Alto Paraná, com sede em Bueno
Aries. De formato retangular, a fazenda media cerca de 40 Km de Norte ao Sul ao longo do Rio
Paraná (largura) e 68Km de Leste a Oeste (comprimento).
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No inicio dos anos de 1980, o Governo municipal de Toledo, Albino Corazza
Neto, concluiu a regulamentação do Bairro Pouso Frio. A Prefeitura de Toledo
comprou a área junto aos herdeiros da firma Nunez y Gibaja e promoveu a
entrega da escritura para cada morador do bairro. O contrato de gaveta serviu
como prova de propriedade para receber a escritura.
A partir da regulamentação realizada pelo poder público, o bairro passou a se
chamar Boa esperança. Além de regulamentar as propriedades, ocorreu também
a urbanização do bairro. A prefeitura trouxe para o bairro agua encanada e
tratada, a luz elétrica e a pavimentação das ruas. Não é possível encontrar
registro fotográfico do bairro Pouso Frio dos anos de 1950, uma vez que nessa
localidade, havia “construções consideradas simples e de arquitetura não
desejada para representar a organização urbana nascente na década de 1950”
(SANTOS, 2010, p. 115). As características antigas do bairro Boa Esperança
ainda pode ser vista hoje. Construções simples e estradas que fogem ao modelo
padrão de quadra e ruas estabelecidas pela MARIPÁ. Abaixo, vista parcial do
bairro, com suas ruas estreitas, fugindo os padrões de organização de ruas e
quadra estabelecido pela MARIPÀ.

Fonte: Gilson de Amorin

Fonte: Gilson de Amorin

Atividades 13: História do bairro
A cidade de Toledo possui inúmeros bairros, uns com origem recente e outros
fundados no período inicial da colonização do município. Cada bairro estabelecido
forma a cidade imponente que hoje é Toledo. Em grupo vamos realizar a pesquisa
da História dos bairros mais antigos de Toledo: Vila Industrial, Jardim Porto Alegre,
Jardim La Salle e Vila Pioneira. O resultado da pesquisa deverá ser socializada com
os colegas da sala e com a comunidade escolar.

Texto Didático 9 – Plano de colonização do município de Toledo
Em 1955, a Empresa Colonizadora Rio Paraná S/A – MARIPÁ, organizou um
relatório detalhado das atividades desenvolvidas por ela no processo de
colonização do Oeste do Paraná (Fazenda Britânia). O relatório era uma
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exigência do Estado, com a finalidade de acompanhar a ações das empresas
colonizadoras que atuavam no estado. Foi apresentado em um concurso
organizado pelo governo estadual em Londrina no ano de 1955. A Empresa
Colonizadora MARIPÀ foi premiada como umas das colonizadoras que mais
havia progredido até o ano de 1955.
O relatório12 foi produzido por Ondy H. Niederauer, contador chefe do
escritório da Empresa MARIPÁ em Toledo, com a aprovação dos seus
acionistas, Willy Barth e Egon W. Bercht. O relatório foi organizado em duas
partes: uma teórica e outra prática. Na parte teórica, segundo Solange da Silva
PORTZ, “foi desenvolvido um estudo, levando em conta a localização da área, a
propriedade do solo, o clima, os agricultores, o povoamento e os produtos
agrícolas, dentre outros” (PORTZ, 2002, p. 31). Na segunda parte, a prática, é
observado as questões referentes à medição e vendas de terras, contabilidades,
construções de estradas, amparo técnico aos agricultores, assistência médica e
escolas, industrialização e comercialização.
O plano de ação da MARIPÁ, estabelecia 5 elementos fundamentais para
organização da colonização: elementos humanos, pequena propriedade,
policultura, escoamento da produção, industrialização.
O elemento humano pretendido pela colonizadora deveria ser
preferencialmente alemães e italianos, oriundos de Santa Catarina e Rio Grande
do Sul, que se tornariam proprietários livres de suas pequenas propriedades. A
ideia da pequena propriedade garantia maior quantidade de pessoas na região.
O sistema de produção, pensado pela Colonizadora MARIPÁ, deveria ser a
policultura, a fim de garantir um maior equilíbrio econômico. A MARIPÀ também
pensou no escoamento da produção para grandes centros consumidores e a
organização de indústria, para suprir as necessidades locais.
O plano de colonização organizado por Ondy H. Niederauer, continha também
62 fotografias com o tema colonização. Ele mostrava de forma escrita, o
progresso e desenvolvimento do município e, a partir de imagens fotográficas,
comprovava o seu relato.
O plano de Colonização organizado pela empresa Colonizadora MARIPÀ foi
elaborado em 1955, portanto, 9 anos após o início da colonização do município
de Toledo. As fotografias que Ondy H. Niederauer anexou ao documento foram
produzidas em datas anteriores a elaboração do plano de ação. Olhando as
fotografias dispostas no documento, percebe-se a preocupação da Empresa
Colonizadora MARIPÀ, representada pelo seu funcionário Ondy H. Niederauer,
em promover o município, fazer propaganda, mostrar a partir de imagem, que
Toledo poderia ser uma boa opção, para o trabalho, o progresso coletivo e
individual.

12

O relatório, produzido por Ondy H. Niederauer, encontra-se acervado no museu histórico Willy
Barth da cidade de Toledo. O documento é conhecido como plano de Colonização da MARIPÁ.
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Atividades 14: As fotografias do plano de colonização como propaganda para
atrair moradores para Toledo
O plano de ação organizado por Ondy H. Niederauer, possui 67 fotografias dispostas em suas
páginas. Podemos encontrar nas fotografias, vários aspectos de Toledo dos anos de 1946 a
1955. Como por exemplo: aberturas de ruas, construções de casas, construções de hospitais,
inaugurações de agencia bancária e do correio, espaços religiosos e escolares, atividades
econômicas, assembleias para definição de algumas benfeitorias para a sociedade, entre
outras. Em grupo vamos mostrar a partir de um debate, em que sentido as fotografias do
plano de colonização serviram como propaganda, para atrair moradores para Toledo. O
professor irá dividir as 62 fotografias expostas no plano de colonização para cada grupo de
trabalho.

12- Desmistificado a ideia que a posição que uma pessoa ocupa na
fotografia representa poder
Entre as questões-problemas pensadas para serem desenvolvidas no
projeto Fotografia e História, é tentar desmistificar a ideia de que a posição que as
pessoas ocupam na fotografia representa uma relação de poder entre as pessoas
retratadas. Em seu artigo, "Educando o trabalhador da grande "família" da fábrica - A
fotografia como fonte histórica", Maria Ciavatta apresenta uma fotografia e realiza
uma análise iconográfica da mesma. Ela diz, como resultado da sua análise:
O que permanece é a identificação de grupo pela fábrica, a grande
"família da fábrica" a que pertenciam. Sua identidade aparente se
manifesta pelos sinais de status, ternos, chapéus, bengalas para as
chefia, ou pelas ferramentas e produtos de seu trabalho para os
demais trabalhadores. No caso dos primeiros diretores, chefias, a
posição dos fotografados, as cadeiras, os ambientes revelam sua
identidade na escala do poder (CIAVATTA, 2004, p. 53).

Para Maria Ciavatta, a posição ocupada por algumas pessoas e a forma que
foram retratadas, evidencia uma escala de poder. Esta ideia é defendida por Maria
Ciavatta e também por outros autores como, por exemplo, Nilda Alves, que no estudo
"Nossa lembrança da escola tecida em imagens" discute esta questão a partir da
análise de fotografia em ambientes escolares. A autora realiza a análise de uma
fotografia da sua turma do primeiro ano do primário, e como um dos resultados da sua
análise iconográfica ela diz que "por ser a primeira aluna da turma, esta do lado da
professora" (ALVES, 2004, p. 130). Portanto, o destaque dela na aprendizagem, teria
dado a ela o privilégio de estar ao lado da professora na foto de sua turma.
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Pretendo estabelecer nesta Uniadade Didática uma reflexão acerca desta
questão. Mostrar que, por mais que em algumas fotografias esta análise é acertada,
em alguma delas a posição que cada pessoa ocupa na foto é obra do acaso, não há
uma intencionalidade de demonstrar uma relação de poder entre as pessoas
retratadas. Neste sentido irei promover a realização de algumas entrevistas com
fotógrafos amadores e profissionais de diferentes épocas. Levantarei a seguinte
pergunta: "Quando você organiza um grupo para ser fotografado, qual é a sua postura
para promover a posição que cada pessoa irá ocupar na fotografia?
Além do uso de entrevista, solicitarei para que os alunos produzam fotografias
de grandes agrupamentos de pessoas. As várias turmas do colégio podem ser
usadas como modelos para essa atividade ou até mesmo seus familiares. Após a
realização das fotos, promoverei um momento de debate envolvendo todos os alunos
com suas produções fotográficas. Cada aluno dirá qual foi a estratégia usada para
estabelecer a posição de cada pessoa na fotografia.

Atividade 15:
Ao longo da História de Toledo muitos fotógrafos13 atuaram no município. Uns
profissionalmente e outro amadoramente. Todos assumiram importante papel para a História
de Toledo e da fotografia. Individualmente, produza uma fotografia grupal e entre em contato
com fotógrafo amador ou profissional. Façam a seguinte pergunta: Quando você organiza um
grupo para ser fotografado, qual é a sua postura para promover a posição que cada pessoa
irá ocupar na fotografia? Socialize o resultado do seu trabalho com a sala

13 – A diversidade étnica cultural presente na fase inicial do município de
Toledo

A Empresa Colonizadora MARIPÀ seguia rigorosamente um estatuto como guia
para o processo de colonização da Fazenda Britânia. Havia também o Plano de
Colonização de 1955, que orientava os trabalhos da colonizadora no Oeste do
13

Entre os fotógrafos que atuam profissionalmente em Toledo que podem ser entrevistados, então:
Augusto Clivatti, Arno Peyrot, Zigomar Scholer, Kéia Tonin, Juliano F. Kelniar, Zilton Salustiano,
Cezar Salustiano, Deomar, João, Irineu Sturm, Edson Esmagnoto, Maico sturm. Ednéia Holdefer,
Vivian Salustiano.Leão Cardoso da Silva, entre outros.
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Paraná. A ideia com relação aos elementos humanos era promover a ocupação da
fazenda Britânia privilegiando grupos de alemães e italianos. Apesar da Empresa
Colonizadora MARIPÀ visar alemães e italianos, outros grupos étnicos acabaram
chegando e ficando por aqui. É possível encontrar fotografias da década de 19461950 de trabalhadores paraguaios, descentes direto de indígenas, grupos de
japoneses, entre outros. Podemos identificar presentes em nosso município vários
aspectos culturais dos povos que aqui chegaram e assumiram importante papel para
o progresso e desenvolvimento da localidade. As fotografias abaixo mostram a
presença importante desses grupos étnicos no município de Toledo.

Trabalhadores paraguaios - Rio são Francisco (1947)
Acervo Museu Histórico Willy Barth.

Valério Lambaré , paraguaio, Trabalhava na Fazenda Britânia.
Acervo Museu Histórico Willy Barth.

Casa de madeira estilo germânico (1947
Acervo Museu Histórico Willy Barth.

Atividade 16
Em Grupos, elaborem uma pesquisa sobre a presença da cultura alemã, italiana, japonesa
afrodescendente, indígenas e outros na sua cidade ou bairro, na arquitetura das casas,
igrejas, clubes, monumentos, nomes de ruas ou praças, etc. Escolhe um grupo. Registrem
por escrito e fotografem. O resultado do trabalho será socializado para sala.
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ACERVO MUSEU HISTÓRICO WILLY BARTH
Estatuto da MARIPÀ – 1946-doc. 192- pasta 18
Plano de Colonização MARIPÁ- 1955- pasta 12
Fotografias acervada no museu histórico Willy Barth
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