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RESUMO - Este trabalho tem por objetivo apresentar as reflexões realizadas no estudo 
sobre  História  do  Paraná,  especificamente  sobre  a  colonização  da  região  Norte  do 
Paraná, com o intuito da produção de material didático sobre a temática, destinado à 
docência na Educação Básica. O referido estudo constitui-se como atividade integrante 
do  Programa  de  Desenvolvimento  Educacional  –  PDE,  componente  da  política  de 
formação continuada para professores da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. 
Parte-se  do  pressuposto  de  que  o  objeto  de  estudo  deve  ser  entendido  dentro  das 
relações sociais em que se dá sua produção, ou seja, o desenvolvimento do capitalismo 
em sua  fase  imperialista  do  século  XX.  Insere-se,  ainda,  no  campo  das  discussões 
acerca  das  metodologias  e  da  didática  para  o  ensino  de  História  que  busca  utilizar 
material imagético como uma das fontes para o conhecimento histórico. Ressalta-se que 
o  uso  de  imagens  contribui  para  o  entendimento  das  relações  de  temporalidade  e 
espacialidade, permitindo ao aluno compreender melhor o espaço, as relações em que 
vive e a historicidade da qual faz parte enquanto sujeito. Tais reflexões resultaram na 
produção de um material didático sobre a temática delimitada a ser utilizado nas escolas 
da rede estadual do Paraná.
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COLONIZATION OF THE  NORTH OF  PARANÁ (1925 – 1960): NOTES ABOUT 
ITS STUDY AND THE PRODUCTION OF AN EDUCATIONAL MATERIAL

ABSTRACT - This work has as objective to present the reflections carried out in the study 
on History of  Paraná, specifically on the colonization of the North region of  Paraná, with 
the intention of  the production of  educational  material  on the theme,  destined for  the 
teaching in the Basic Education.The above-mentioned study is constituted as integrant 
activity of the Program of Education Development – PDE, component of the politics of 
continued graduation for teachers of the General office of State of  Education of  Paraná. 
It proceeds from the assumption that the object of study must be understood inside the 
social relations in which its production happens, in other words, the development of the 
capitalism in its imperialist  phase of  century XX.  It  is  inserted,  still,  in the field of  the 
discussions about the methodologies and the education for the teaching of History for that 
it looks to use imagetic material as one of the sources for the historical knowledge.It is 
emphasized that the use of images contributes to the understanding of the relations of 
temporality and space, allowing a student to understand better the space, the relations in 
which it lives and the history of which it makes part as a  subject. Such reflections turned 
in the production of an educational material on the delimited theme to be used in the 
schools of the state net of Paraná.
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Introdução

O  presente  artigo  compõe  uma  das  tarefas  dos  professores  da  rede  pública 

estadual, vinculados ao Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). Esse 

programa, realizado pela Secretaria de Estado da Educação (SEED), em conjunto 

com Instituições de Ensino Superior (IES) conveniadas, consiste numa proposta 

de  formação  continuada  e  de  valorização  dos  professores  da  rede  pública 

estadual  em que,  basicamente,  o afastamento das atividades de docência,  no 

período de um ano, sem prejuízo funcional ou financeiro, possibilita ao professor o 

retorno às atividades acadêmicas de sua área de formação, para a atualização e 

aprofundamento de conhecimentos teórico-práticos, com vistas à mudanças na 

prática escolar (PARANÁ, 2008).

O PDE constitui-se de três grandes eixos: a)  atividades de integração teórico-

práticas, da qual fazem parte um plano de trabalho, especificando o processo de 

intervenção  pedagógica  na  escola,  uma  produção  didático-pedagógica  e  a 

implementação da referida intervenção, e um artigo científico como trabalho final; 

b) atividades de aprofundamento teórico com cursos nas IES, numa carga horária 

de 256 horas, e a participação em seminários, encontros, simpósios e grupos de 

estudos promovidos pela SEED; c) atividades de instrumentalização tecnológica 

para atuar com os outros professores da rede através de grupos de trabalho em 

rede, além do acompanhamento e registro  das atividades desenvolvidas pelos 

professores no âmbito do programa (PARANÁ, 2008).

O  objetivo  deste  trabalho  é  apresentar  as  reflexões  realizadas  no  estudo  da 

colonização do Norte do Paraná, no período de 1925 a 1960, e na produção de 

um material  didático acerca do tema eleito.  O intento é que sua socialização, 

entre  os  colegas professores  de  História,  possa contribuir  com a  melhoria  da 

qualidade do ensino na rede pública estadual numa temática, cuja escassez de 

material didático é apontada como um dos principais empecilhos para seu ensino 

e discussão em sala de aula.



O material didático produzido sobre o assunto, também como uma das atividades 

do  PDE,  compõe-se  de  duas  partes.  A primeira  é  uma  breve  apresentação 

bibliográfica sobre a colonização do Norte do Paraná, realizada em quatro sub-

temas, destinada aos professores. A segunda parte constitui-se de um conjunto 

de  slides,  a  maioria  fotografias,  apresentados  na  seqüência  dos  sub-temas 

tratados, a ser utilizado com os educandos. 

Para  dar  conta  do  que  se  propõe,  apresenta-se  neste  trabalho,  as  reflexões 

teóricas que pautaram sua produção,  ou seja,  os sub-temas selecionados em 

uma revisão bibliográfica sobre a temática. Uma introdução sobre a utilização de 

imagens, em especial a fotografia, como recurso e estratégia para o trabalho do 

historiador também se faz presente, além das impressões e comentários sobre o 

trabalho  de  implementação  do  projeto  de  intervenção  na  escola,  atividade 

requerida pelo PDE.

Para o entendimento do objeto de estudo proposto neste trabalho parte-se do 

pressuposto de que este não pode ser apreendido fora do contexto e das relações 

sociais  em  que  se  dá  sua  produção.  Nesse  sentido,  o  objeto  deve  estar 

relacionado  com  as  questões  gerais  e  determinantes  históricos  e  sociais  do 

desenvolvimento do capitalismo em sua fase imperialista no século XX, isto é, 

com  as  relações  econômicas,  políticas,  sociais  e  ideológicas  da  sociedade 

capitalista.

Ao estabelecer tal referencial teórico-metodológico tem-se claro que os estudos 

de  história  regional  são  objeto  de  debates  constantes  entre  historiadores  de 

diferentes pontos  de  vista  teóricos.  Situamos o  estudo de história  regional  na 

perspectiva da categoria  da mediação,  no entendimento da importância  dessa 

categoria de análise para a compreensão da totalidade real. Enquanto processos 

e  configurações  mais  gerais  ressaltam  as  semelhanças,  a  história  regional 

destaca  as  diferenças  e  multiplicidades  concretas.  “A  história  regional 

proporciona,  na  dimensão  do  estudo  do  singular,  um  aprofundamento  do 

conhecimento sobre a história nacional, ao estabelecer relações entre situações 

históricas diversas que constituem a nação” (BITTENCOURT, 2004, p. 161).



Aspectos do estudo da colonização do Norte do Paraná

Sem  pretender  se  aprofundar  no  campo  movediço  do  embate  teórico  da 

historiografia, são evidentes as mudanças que se puseram nas últimas décadas, 

com  a  produção  e  colocação  de  novas  preocupações,  interesses,  temas  e 

metodologias na pesquisa histórica e no campo do ensino desta disciplina na 

Educação Básica. É o caso do ensino da História do Paraná e de suas temáticas, 

tornado  obrigatório  por  meio  da  Lei  n.  13381/01(PARANÁ,  2001)  e  também 

encaminhada pelas Diretrizes Curriculares da Rede Pública da Educação Básica 

do Estado do Paraná (PARANÁ, 2006).

Como  se  sabe,  toda  seleção  e  recorte  de  objetos  de  estudo  e  conteúdos 

curriculares é um ato arbitrário, voluntário e, acima de tudo, político do educador, 

que  o  realiza  conforme  seus  objetivos  imediatos,  sua  visão  de  mundo  e  de 

interesses aos quais se vincula, conscientemente ou não. Nosso estudo não foge 

a tais condicionamentos.

A tentativa de suprir  a falta de materiais didáticos disponíveis  para o trabalho 

docente sobre a temática no Ensino Médio, vislumbra-se, ainda, com a realização 

do presente recorte historiográfico, além do conhecimento dos fatos históricos, a 

possibilidade do estabelecimento de relações com problemáticas atuais como, por 

exemplo, as questões ecológicas e, mais recentemente, com a crise da produção 

de alimentos, a problemática do planejamento e problemas urbanos, entre muitos 

outros. Por tal motivo, acreditamos que o material pedagógico ora disponibilizado 

por este trabalho possa ser utilizado também em outras disciplinas, como a de 

Geografia, por exemplo.

Delimitamos,  assim, o estudo da colonização do Norte  paranaense em quatro 

temáticas básicas ao elegermos como tópicos de trabalho a sua representação, 

enquanto  espaço  ocupado,  a  produção  econômica  efetivada  com  a  cultura 

cafeeira,  a  atuação  da  Companhia  Melhoramentos  Norte  Paraná  e  o 

planejamento urbano da cidade de Maringá, que apresentamos a seguir. 



a) O norte do Paraná e sua representação

Nos mapas de nosso estado, desde o final do século XIX até a década de 1950, o 

Norte  do  Paraná  ou  boa  parte  dele  é  representado  como  um  grande  “vazio 

demográfico”, uma extensa faixa de terras, com extensos municípios, ressaltando 

a ausência de representações que indiquem a presença humana, especialmente 

da constituição de aglomerados urbanos.

Contudo,  essa  idéia  do  “vazio  demográfico”  foi  intencionalmente  construída 

durante boa parte do século XX. Mota (2005) nos mostra que tal representação é 

uma  visão  que  os  conquistadores  fizeram  de  si  mesmos.  Geógrafos, 

historiadores, sociólogos, representantes da burocracia e empresas colonizadoras 

difundiram  a  noção  dessa  região  como  terra  desabitada,  sem  aglomeração 

urbana, lugar de terras virgens e intocadas, terras devolutas e desconhecidas, 

vasto  sertão,  ilimitado  deserto  humano  e  vazio  absoluto.  Um ideário  que,  na 

verdade,  acabou  servindo  de  base  para  a  apologia  das  companhias 

colonizadoras, justificando sua atuação, e contribuiu para a construção do mito do 

pioneiro/desbravador a preencher e domar heroicamente tão bravio espaço.

As produções acadêmicas mais recentes, porém, imprimem um novo sentido a 

essa visão, contrariando o discurso posto. A presença de caboclos, safristas e 

posseiros, em período imediatamente anterior, denotam a ocupação humana na 

região.  Os  conflitos  pela  posse  da  terra,  acompanhados  de  sua  violência 

intrínseca, e a necessidade de constantemente garantir a regularidade dos títulos 

de propriedade por parte das companhias colonizadoras, comprovam a presença 

humana e a prática de atividades econômicas que já se desenvolviam na região, 

mesmo que de forma isolada e de pouca expressão comercial.

Ao retroagirmos aos séculos anteriores,  quando da chegada dos europeus ao 

continente  americano,  defrontamo-nos  com  as  inúmeras  expedições  que 

cruzaram a região onde hoje se situa o Paraná, em busca de riquezas minerais, 

aprisionamento de índios e como caminho para atingir as atuais terras do Mato 



Grosso,  Paraguai  e  as  riquíssimas  minas  bolivianas  e  peruanas,  então 

pertencentes à Espanha. Seus registros materializaram-se, ainda no século XVI, 

na fundação de cidades como Ciudad Real del Guairá (Guaíra), Villa Rica del 

Spiritu Sancto (Fênix) e na organização de várias reduções indígenas nos vales 

do rios Ivaí, Tibagi, Parapanema, Piquiri e Paraná (MOTA; NOELI, 1999; MOTA, 

2005).

A presença  humana  em  terras  paranaenses  data  até  11  mil  anos  atrás.  Os 

trabalhos arqueológicos que tratam de estudos da chamada “Tradição Humaitá” 

mostram a existência das populações de caçadores e coletores pré-históricos que 

ocuparam  primeiramente  os  estados  do  Sul  do  Brasil  e  regiões  vizinhas  do 

Paraguai  e  da  Argentina.  Diferenciadas pela  sua população e  pela  língua,  as 

populações  indígenas  presentes  no  Paraná  são  divididas  em  quatro  grandes 

grupos: os Guarani, os Kaigang, os Xokleng e os Xetás, que ocupavam os vales 

dos grandes rios da região (MOTA, 2005).

As evidências apontam, portanto, dentro dessa discussão, na direção de que a 

idéia de “vazio demográfico” no Norte do Paraná não tem fundamento histórico, a 

não ser como construção ideológica comprometida com a justificação e visão dos 

vencedores nesse processo.

 
É importante dizer que não há uma continuidade étnica e cultural 
entre os maringaenses e as populações pré-históricas e indígenas 
que viveram onde atualmente se encontram os limites do município. 
Para existir Maringá e o “Norte do Paraná”, foi necessário expulsar, 
destruir  e  confinar  as  populações  indígenas  que  viviam  nessas 
regiões (NOELLI; MOTA, 1999, p. 06).

 b) O desflorestamento e a expansão da fronteira agrícola

O processo de colonização do Norte do Paraná insere-se, em nível nacional, num 

contexto  de  expansão  da  economia  capitalista  e  de  redefinição  do  papel  da 

agricultura  no  novo  modelo  de  acumulação  de capital,  implantado a  partir  de 

1930.  Oliveira  (1987)  nos  mostra  que,  ao  contrário  de  uma  propalada  e 

equivocada  dualidade  entre  agricultura  e  indústria,  os  dois  setores  estiveram 

intimamente  ligados  no  período.  Cabia  à  agricultura  duas  novas  tarefas  a 



executar:  de um lado,  ampliar  o  setor  de  produtos  exportáveis  para  servir  ao 

pagamento das importações de bens de capital; de outro, suprir as necessidades 

de alimentação das massas urbanas em expansão no período e de matérias-

primas sem, no entanto, elevar o custo da reprodução da força de trabalho ou os 

custos de produção, o que inviabilizaria o processo de acumulação. A agricultura, 

portanto,  deveria  ser  estimulada,  sem  que  se  tornasse  a  unidade  central  do 

sistema, baseando-se no enorme contingente de mão-de-obra e na oferta elástica 

de terras ainda por cultivar, boa parte delas no Norte do Paraná.

Se  a  expansão  da  economia  capitalista  no  Brasil,  a  partir  de  1930,  de  base 

industrial, exigia a expansão da fronteira agrícola e sua incorporação subordinada 

ao mercado capitalista, a ação resultante requerida era o desflorestamento de 

imensas  áreas.  Nesse  aspecto,  foi  utilizada  uma  nova  tática  de  ataque  às 

florestas,  certamente  mais  rápida  e  mais  completa:  a  divisão  das  terras  em 

pequenas propriedades, menores que o normal e subcapitalizadas (DEAN, 1996).

Assim,  a presença de pequenos agricultores no Norte  do Paraná contribuiu  e 

acelerou o processo de devastação da floresta da região, mesmo que legalmente 

os contratos  de  compra e  venda de terras  com as companhias  colonizadoras 

exigissem  a  permanência  de  parte  das  florestas  como  reserva.  Na  ânsia  de 

modificar as difíceis condições de vida dos primeiros agricultores, a derrubada da 

mata  era  completa  nas  pequenas  propriedades,  o  que  explica  o  fato  dos 

remanescentes florestais estarem em grandes propriedades. 

[...].  O  pequeno  agricultor  necessitava  de  toda  a  terra  para  sua 
sobrevivência, já o grande e médio agricultores, à vezes, poderiam 
deixar  áreas  florestadas  que  fossem  impróprias  ou  com  baixa 
possibilidade  de  aproveitamento  agrícola  (CARVALHO;  NODARI, 
2007, p. 272). 

Um dos resultados desse grande desflorestamento foi  que a grande oferta de 

madeiras, nesses primeiros tempos, mantinham baixos os seus preços, ao ponto 

de,  em certas  épocas,  o  preço  da  terra  limpa  ser  maior  do  que  a  terra  com 

florestas. Peroba, cedro, pinho, figueira, pau d’alho, caviúna, alecrim, canjarana e 

angico abasteceram as madeireiras que acompanhavam a fronteira agrícola, além 



de um verdadeiro  desperdício  natural  realizado,  já  que se  retirava  apenas as 

espécies nobres, enquanto o restante apodrecia ou era queimado.

A percepção e a construção de um imaginário sobre a floresta também contribuiu 

para a radicalidade do desflorestamento na região. A identificação da floresta com 

mato, como área inculta, não zelada, como um “nada”, com sua “desorganização” 

natural  foi  associada  ao  atraso,  à  preguiça,  à  falta  de  trabalho.  Desflorestar, 

manter limpo, era garantir o direito de posse e propriedade, de exaltar a nobreza 

do  trabalho,  a  vitória  sobre  a  inospitalidade,  a  grandeza  da  racionalidade  da 

produção, da perspectiva de enriquecimento e de melhores condições de vida 

(CARVALHO; NODARI, 2007).

A força da expansão da fronteira agrícola no Norte do Paraná está diretamente 

ligada ao boom da lavoura cafeeira. Voltado para o mercado externo, a cultura do 

café teve,  especialmente a partir  de 1945,  uma conjuntura muito favorável  de 

preços altos, devido ao fim da Segunda Guerra Mundial e ao esgotamento dos 

estoques.  As  geadas  de  1953  ocasionaram  novo  impulso  nos  preços  e 

estimularam  o  aceleramento  do  plantio  e  incorporação  de  novas  áreas 

(CANCIAN, 1981).

Entretanto,  a  estreita  dependência  do  mercado  externo  e  das  oscilações  de 

preços fez do café uma cultura itinerante. Sua presença no Paraná é resultado da 

expansão da cafeicultura  paulista  que buscou novas  e  férteis  terras,  onde os 

custos  de  produção  compensassem  os  períodos  de  baixa  dos  preços.  Esse 

deslocamento ocorre também no interior do próprio Norte do Paraná, das áreas 

mais antigas do Norte Pioneiro para as áreas de fronteira agrícola no Norte Novo 

e Novíssimo. 

A expansão cafeeira foi sempre acompanhada de um movimento 
dinâmico  que  compreendia  uma  área  onde  o  café  estava 
penetrando; uma em que se achava plenamente em produção, e 
outra,  decadente,  onde a  cultura  se  achava  em declínio.  Daí,  a 
existência de centros dinâmicos onde a cafeicultura se encontrava 
momentaneamente no apogeu (CANCIAN, 1981, p. 92).

A cultura cafeeira permitia, ainda, a produção de alimentos, plantados entre as 



ruas de café. Essa produção foi fundamental para a subsistência das famílias dos 

pequenos proprietários e colonos das fazendas e geravam alguma renda com a 

venda  dos  excedentes  nos  núcleos  urbanos,  enquanto  os  cafeeiros  não  se 

tornavam  totalmente  produtivos.  Esses  excedentes  de  alimentos  foram 

fundamentais para o abastecimento dos grandes centros e o controle da elevação 

de seus preços, condições essenciais para a expansão do modelo de acumulação 

capitalista industrial no Brasil.

c) A atuação da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná

O relato da obra colonizadora da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná 

(CMNP) é bastante conhecido. Fundada com capitais ingleses, em 1925, iniciou 

suas atividades com a denominação de Companhia de Terras Norte do Paraná e 

adquiriu de particulares e do Governo do Estado do Paraná, 516.017 alqueires de 

terra,  entre  os  anos  de  1925  e  1927.  Sua  atuação  concentrou-se  em  três 

atividades  principais:  a)  colonização  –  planejamento,  loteamento  e  venda  de 

terras; b) construção de estradas – para escoamento da produção e ligação com 

outras regiões; c) implantação de núcleos urbanos – cidades e patrimônios para 

concentrar atividades econômico-sociais (LUZ, 1997). 

Com  a  perspectiva  de  auferir  maiores  lucros  com  a  venda  da  terra  e  a 

demonstração  prática  da  viabilidade  econômica  da  produção  cafeeira  em 

pequenas e médias propriedades, com a separação dos processos de produção e 

beneficiamento (CANCIAN, 1981), a estratégia definida pela CMNP para a venda 

dos lotes foi, basicamente, o de pequenas propriedades, amparada em intensa 

atividade  publicitária  para  atrair  compradores.  Ao  basear-se  em  trabalhos  de 

pesquisadores estrangeiros, Gonçalves (1999, p. 117) afirma que 

[...]  do  ponto  de  vista  do  sucesso  empresarial,  poucas  firmas 
podiam  se  igualar  à  aquela,  mesmo  que  seu  cronograma  de 
colonização  (que  seus  autores  aceitam  como  um  dado  da 
realidade) formulado nos anos 30, não tenha sido cumprido à risca.

LUZ (1997, p. 40, 42-43), em trabalho bastante conhecido, descreve a atuação 

colonizadora da referida companhia:



A Companhia vendeu: a) datas, nas cidades fundadas por ela, com 
extensão média de 500-600 m² cada uma; b)  chácaras, em redor 
das cidades e vilas, até a área de 5 alqueires paulistas; c)  lotes 
rurais,  com  área  superior  a  5  alqueires  paulistas  para  sítios  e 
fazendas.
As condições de aquisição eram diferentes, conforme se tratasse 
de:  a)  lotes  agrícolas:  30% de  entrada  e  4  anos  de  prazo  de 
pagamento;  b)  chácaras:  40%  de  entrada  e  2  anos  para 
pagamento; c) datas urbanas: 50% de entrada e 50% no prazo de 
um ano, Os juros cobrados eram de 8% ao ano. Os funcionários da 
Companhia gozavam de um desconto especial de 20%.
No que concerne aos lotes agrícolas, a Companhia Melhoramentos 
Norte  do  Paraná  organizou  o  pagamento  em  quatro  anuidades 
desiguais com juros de 8%. A repartição dos pagamentos era feita 
de maneira a aliviar  a carga do lavrador mo começo:  o primeiro 
pagamento (entrada), pagável na assinatura do ato de venda, era 
igual a 30% do preço total; no fim do primeiro ano, o pioneiro devia 
pagar 10%, depois 20% no fim de cada um dos três anos restantes. 
Um abatimento de 20% a 30% era concedido aos imigrantes vindos 
de  países  longínquos  e  que  tiveram  consideráveis  gastos  de 
viagem,  ou  àqueles  cuja  pobreza  era  digna  de  ser  tomada  em 
consideração; os poloneses se beneficiaram dessas vantagens.
[...]  O  loteamento  foi  iniciado  em  1930  e  desenvolveu-se 
obedecendo a planos predeterminados. Os lotes foram constituídos 
por faixas de largura variável, desde o topo das elevações até o 
fundo dos vales,  ao longo de toda encosta,  incluindo todos eles 
uma parte de baixada e uma de espigão.  Contavam, ainda, com 
água  corrente  e  acesso  por  estrada  de  rodagem.  Não  havia, 
portanto,  servidão  nem  propriedade  encravada.  Na  parte  de 
baixada  o  colono  geralmente  construía  sua  casa,  plantava  um 
pomar e uma horta, cercava um pasto, enfim, produzia o necessário 
para a subsistência. Nos trechos mais elevados, menos atingidos 
pelo frio, estendia o cafezal, que constituía a sua fonte principal de 
renda.
Na  região  colonizada  pela  Companhia  Melhoramentos  Norte  do 
Paraná,  o tamanho médio  das  propriedades rurais  era  de 10-15 
alqueires paulistas (24.200 m² ou 2,42 há).  O maior  número era 
constituído de pequenas propriedades de 10,  15 e 20 alqueires. 
Eram poucas as  propriedades que possuíam área superior  a 50 
alqueires.
[...] O eixo de toda a colonização e espinha dorsal da penetração foi 
o espigão que divide as bacias dos rios Ivaí e Parnapanema (sic), o 
qual, com seu topo largo e plano, possibilitou o traçado dos leitos 
da  ferrovia  e  da  estrada  principal,  e  o  estabelecimento  dos 
principais núcleos urbanos da região.

Desde o final da década de 1980, novos enfoques e questionamentos têm sido 

lançados sobre a atuação da CMNP. Instiga alguns pesquisadores um imaginário 

consensual  construído  deliberadamente  acerca  da  positividade  da  atuação  da 

referida companhia, como, por exemplo, a realização de uma propalada reforma 



agrária  promovida pela  empresa.  Um consenso tão poderoso que acabou por 

identificar toda a área do Norte do Paraná com os domínios da CMNP, quando 

“[...] essa companhia apenas participou da (re)ocupação de 20% do território em 

estudo [...]” (TOMAZI, 1999, p. 78).

Conforme Gonçalves (1999), uma vigorosa ação publicitária orquestrada, divulgou 

e sedimentou algumas idéias que contribuíram para uma imagem auto elogiosa 

da companhia: a) a competência em instalar uma estrutura fundiária de pequenos 

e médias propriedades quando, no belicoso período da década de 1930 e 1940, 

crescia os questionamentos sobre os latifúndios de propriedade de estrangeiros; 

b)  a  manutenção  de  contínua  expansão  da  lavoura  cafeeira  como  base  da 

atividade geradora de riquezas por meio de gestões junto às autoridades políticas 

para a liberação do plantio de cafeeiros; c) negação da participação do Estado  no 

processo de desenvolvimento da região, numa verdadeira ode à iniciativa privada 

e  ao  liberalismo;  d)  o  planejamento  privado  como  elemento  superior  às 

incompetências  da  administração  pública.  Como  historiadores,  tais  consensos 

devem fazer-nos prontamente desconfiados.

d) O planejamento urbano: o caso de Maringá

Se  o  objetivo  principal  da  CMNP  era  a  venda  de  terras,  o  sucesso  de  tal 

empreitada estava vinculada à criação de uma infra-estrutura logística mínima 

que viabilizasse economicamente o processo de produção a ser  estabelecido. 

Decorre  disso  a  importância  das  outras  atividades  a  que  se  dedicou  a 

colonizadora,  isto  é,  a  construção  de  estradas  e  a  implantação  de  núcleos 

urbanos.

Com  a  finalidade  de  dar  apoio  à  atividade  agrícola,  evitar  o  isolamento  do 

agricultor  e  sua família,  dar  suporte  comercial  à  produção agrícola  e  fornecer 

gêneros que o lavrador não produzia, a CMNP planejou a implantação de centros 

urbanos  de  maior  importância,  a  uma  distância  de  100  quilômetros  uns  dos 

outros: Londrina, Maringá, Cianorte, Umuarama. Entre esses núcleos fundaram-

se cidades menores, de 15 em 15 quilômetros aproximadamente, como centros 



intermediários. O núcleo urbano foi dividido em datas para prédios comerciais e 

residenciais,  circundado  por  um  “cinturão  verde”  repartido  em  chácaras 

destinadas ao abastecimento de hortigranjeiros à população (LUZ, 1997).

De todas as cidades implantadas pela CMNP, Maringá e Cianorte  apresentam 

princípios urbanísticos diferentes do chamado sistema ortogonal, conhecido como 

“tabuleiro xadrez”. Essas duas cidades estabeleceram-se a partir do planejamento 

baseado  na  idéia  de  cidade-jardim,  que  se  contrapunha  como  alternativa  às 

caóticas e desumanizadas metrópoles industriais e seus problemas, do final do 

século XIX, na Europa.

A proposta original, grosso modo, era eliminar a dicotomia entre o 
campo e a cidade, aproveitando o que cada um tinha a oferecer de 
benéfico  e  eliminando  os  devidos  problemas,  ou  seja,  da  vida 
urbana o congestionamento, a poluição, entre outros malefícios, e 
da  vida  rural  a  dificuldade  de  acesso  a  alguns  serviços,  a 
monotonia,  entre  outros.  A sugestão  era  a  implantação  de  uma 
constelação de cidades,  ligadas pela  ferrovia,  com alojamento  a 
baixo custo e uma administração comunitária (STEINKE, 2005, p. 
41).

A referida concepção teve influência direta na formação do engenheiro Jorge de 

Macedo  Vieira,  contratado  pela  CMNP  para  planejar  essas  duas  cidades, 

absorvendo a tendência de um traçado mais orgânico, sempre atentando para a 

topografia do terreno.

Assim, para além de dizer que o plano inicial destinava a localização prévia de 

bairros  conforme  sua  função  –  residencial,  residencial  popular,  industrial,  de 

armazéns -, ou do centro cívico e administrativo localizado no centro da cidade 

junto com a área comercial e das áreas reservadas para equipamentos públicos, 

parece-nos muito mais rico e interessante a junção de sua descrição funcional 

com  a  de  suas  formas,  buscando  fazer  emergir  a  idéia  de  sua  concepção 

subjacente e a presença e intervenção de seu planejador, assim como faz Steinke 

(2005, p. 47 - 49):

Observando a planta da cidade de Maringá, podemos afirmar que a 
mesma recebeu um traço que mescla linhas dispostas ortogonal e 
radialmente.  No  plano  original,  a  zona  plana  é  destinada  ao 
comércio, com arruamentos ortogonais que dão origem ás quadras 



em xadrez. A zona industrial se estende pela linha da ferrovia e, 
próximo  a  ela,  se  localiza  o  bairro  operário  e  a  zona  dos 
armazéns.Tudo isto associado a um rígido zoneamento das funções 
urbanas. 
[...] Prevista inicialmente para suportar uma população de duzentos 
mil habitantes, a cidade foi projetada com seu traço adaptando-se 
ás curvas de nível do terreno. Uma grande avenida, com refúgios 
centrais, destinados ao ajardinamento e arborização, faz a ligação 
da  estação  ferroviária  ao  centro  cívico,  o  qual  se  destaca  pela 
peculiaridade  de  sua  forma.  Os  elementos  do  centro  cívico  são 
importantes para a constituição do espaço enquanto simbologia. A 
praça, a catedral, a prefeitura, o fórum, a agência dos correios, a 
biblioteca municipal formam um conjunto. 
[...]  As avenidas do acesso rápido, por sua vez, além de fazer a 
conexão  entre  os  bairros  e  o  centro,  são  aproveitadas  para 
contornar parques urbanos, se transformando em amplas avenidas, 
as chamadas parkways (avenidas-parque). 
[...]  A regularidade  clássica  vista  no  centro  dá  lugar  ao  traçado 
irregular  na  área  residencial.  Nos  bairros,  as  ruas  seguem  a 
declividade natural, na busca de acompanhar o terreno ao máximo 
em sua topografia, sempre caindo em um raio concêntrico. Essas 
radiais, chamados redondos, se transformam em praças. Os anéis - 
as  radiais  -  encontram-se distribuídos  por  toda a  malha urbana, 
sempre servindo á função de deslocamento, seja na área central, 
seja entre essa e os bairros, permitindo o perpetuu móbile. 
[...]  A  praça  é  como  um  símbolo  histórico,  demarcado 
geograficamente  dentro  da  cidade.  [...]  Seja  pela  repetição,  seja 
pela  sua  extensão,  seja  pela  sua  circunferência,  esses  raios 
concêntricos se tornam mais  um lugar  de circulação do que um 
local pra se ficar sentado. Sua localização e contigüidade física (a 
fluidez  de  carros  em  torno  de  si)  parecem  dar  a  impressão  de 
velocidade e não de contemplação, o que geralmente se espera de 
um local com uma praça.

Certamente, o estudo da colonização do Norte do Paraná não se restringe às 

temáticas apresentadas ou recortes efetuados. Tomados intencionalmente, não se 

tem a pretensão de esgotá-los nem, tampouco, cerrar o estudo de tema tão amplo 

apenas nessas temáticas, mas de dirigir sua reflexão para aquilo que nos parece 

possível no cotidiano escolar. Fica, porém, o desejo de ter contribuído para que 

essa discussão ocorra nas escolas da rede pública estadual e que novos desafios 

e estudos enriqueçam este debate. 

Imagens como fonte histórica e recurso didático

A utilização de imagens no ensino e na pesquisa de História foi intensificada a 



partir da segunda metade do século XX, especialmente com ilustrações nos livros 

didáticos  e  atualmente  tem  alargado  seu  uso  como  recurso  pedagógico, 

potencializado com as novas tecnologias da área da informática disponíveis em 

ambiente  escolar.  Particularmente,  no  Paraná,  tais  tecnologias  foram 

disseminadas,  no  governo  Requião,  com  investimentos  públicos  em 

equipamentos  e  suporte  tecnológico,  com  a  instalação  dos  laboratórios  do 

Programa Paraná Digital e da colocação de uma TVpendrive em cada sala de 

aula. Tais recursos disponibilizados ampliaram as possibilidades do trabalho do 

professor ser incrementado com tais ferramentas e com o uso de imagens.

O  interesse  dos  historiadores  pelas  imagens  faz  delas  fontes  importantes  da 

pesquisa  historiográfica,  especialmente  na  perspectiva  da  história  social  e 

cultural, recorrendo-se ao cinema, fotografia e televisão e suas linguagens como 

formas  de  representação  de  aspectos  da  realidade  social,  aliadas  ao 

estabelecimento  de  relações  com outras  fontes,  principalmente  escritas.  Para 

Burke  (2004,  p.17),  as imagens “[...]  assim como textos  e testemunhos orais, 

constituem-se numa forma importante de evidência histórica. Elas registram atos 

de testemunho ocular”.

Ainda conforme Burke (2004), os pesquisadores da área de História têm ampliado 

consideravelmente seus interesses, afim de incluir não apenas eventos políticos, 

tendências  econômicas  e  estruturas  sociais,  mas  também  a  História  da  vida 

cotidiana  e  da  cultura  material.  O  referido  autor  ressalta  a  importância  das 

imagens para os pesquisadores e professores desta ciência como uma forma de 

evidência, utilizada junto com outros tipos de documentos. Assim, lançar mão de 

tais fontes históricas oferece uma gama mais abrangente de evidências e, nesse 

aspecto, a fotografia tem o seu lugar ao lado de textos literários e testemunhos 

orais, entre outras.

Adverte,  entretanto,  o  mesmo  autor,  que  o  uso  de  imagens  gera  problemas 

incômodos, já que “[...] imagens são testemunhas mudas e é difícil traduzir em 

palavras o seu testemunho” (BURKE, 2004, p.18). O necessário distanciamento e 

objetividade,  como  parte  da  postura  de  pesquisador,  apontam  para  a 



obrigatoriedade da crítica da fonte,  no sentido de desvelar  o  que as imagens 

deixam transparecer tanto quanto elas omitem.

Dessa  forma,  a  utilização  de  imagens  como  evidência  histórica  pode  revelar 

aspectos da realidade social que os textos não se atêm ou valorizam. Por outro 

lado, imagens são representação do real e como tal carregam certas ‘distorções’, 

intencionalidades e interesses que,  se não levados em conta  pelo  historiador, 

conduzem  a  equívocos  de  interpretação.  Essas  próprias  distorções  podem 

constituir-se  em objetos  de  estudo para  os  que desejam discutir  temas como 

mentalidades, ideologias ou identidades, pois transmitem o que não se pode dizer 

em palavras (BURKE, 2004).

A utilização  da  fotografia  como  fonte  histórica  ou  recurso  didático,  requer  do 

historiador a análise do documento em seu caráter de reprodução do real,  ou 

seja,  a fotografia é uma representação do real.  Para entendê-la,  é necessário 

desconstruí-la, desvendá-la: o papel do autor, a escolha do espaço, a postura das 

pessoas  e  objetos,  a  luminosidade,  os  ângulos.  Não  há  neutralidade,  uma 

imagem é produzida  com uma intenção,  com objetivos  pré-determinados,  que 

revela sua historicidade conforme os questionamentos que se lhe façam.

É necessário  perguntar  o  que  está  sendo  fotografado,  a  fim  de 
compreender por que e para que algumas fotografias foram feitas. 
Uma foto é sempre produzida com determinada intenção, existem 
objetivos  e  há  arbitrariedade  na  captação  de  imagens 
(BITTENCOURT, 2004, p.367)

A fotografia,  em especial,  tem-se revelado como objeto  de  pesquisa  ou  fonte 

documental  para  muitos  estudos  contemporâneos,  pela  sua  capacidade  de 

reproduzir o real, um tempo presente que rapidamente se torna passado. “Rever 

fotos significa relembrar, rememorar ou mesmo ‘ver’ um passado desconhecido” 

(BITTENCOURT, 2004, p. 366). A fotografia está intimamente relacionada a um 

processo de memória que desperta a oralidade. Ao ver uma fotografia, saltam de 

imediato  perguntas,  recordações,  descrições,  comentários  pessoais,  como  se 

percebido pelo olho precisasse ser recriado pela palavra.



Assim, a imagem fotográfica está aberta a diferentes leituras e interpretações, que 

dependem das informações do pesquisador, bem como, de suas opções teórico-

metodológicas.  Ressaltamos  a  imagem  fotográfica  como  um  documento 

diferenciado que, por meio de sua tecnologia de captura, registra elementos de 

uma  materialidade  objetiva,  mesmo  que  não  traga  a  mesma  realidade  na 

totalidade.  Ela  permite  uma  representação  que  contêm  elementos  de  uma 

determinada  realidade  que,  quando  questionada  corretamente  colabora  no 

desvelamento da realidade social, conforme afirma Borges (2003, p. 05):

Toda  e  qualquer  imagem  fotográfica  possui  uma  historicidade 
essencial, que aflora com mais ou menos força de acordo com a 
pergunta formulada. [...] A despeito de sua técnica, toda fotografia 
carrega  uma  intensa  humanidade,  e  apesar  dos  procedimentos 
técnicos  e  mecânicos,  toda  imagem  fotográfica  é  passível  de 
interpretação e leitura.

Contudo,  para  além  dessas  e  outras  discussões  teórico-metodológicas  que 

poderiam ser aprofundadas ou ampliadas, retornamos à preocupação prática de 

nosso cotidiano escolar, ou seja, a utilização de imagens no ensino de História e, 

especificamente,  seu uso no estudo do processo de colonização do Norte  do 

Paraná.

Nesse  aspecto,  destacamos  que  o  uso  da  iconografia  contribui  para  o 

entendimento das relações de temporalidade e espacialidade, permitindo ao aluno 

compreender melhor o espaço, as relações em que vive e a historicidade da qual 

faz parte enquanto sujeito.

Ou seja,  através  da  escolha  dos  documentos  e  dos  conteúdos, 
levar o aluno a desenvolver noções de diferença e semelhança, de 
continuidade e de permanência, no tempo e no espaço. [...] Para 
isso,  valorizar  a  iconografia,  utilizando mapas,  fotografias,  peças 
gráficas para uma melhor elucidação do assunto, é de fundamental 
importância para tratar tais temas, tomando como ponto de partida 
o próprio entorno em que vivemos, o que pode levar o interlocutor a 
ser surpreendido ao lançar um olhar inesperado para as ruas pelas 
quais passa todos os dias, o bairro em que mora, percebendo como 
este se caracteriza (STEINKE, 2005, p. 51-52).

Além disso, o uso de imagens e fotografias favorece a introdução dos alunos na 



análise de documentos e fontes históricas e no raciocínio do método comparativo, 

ao assinalar as permanências e mudanças e aprofundar o estudo das imagens 

relacionada  a  textos  escritos,  além  das  possibilidades  abertas  à  trabalhos 

interdisciplinares.

Implementação: um material disponibilizado

O processo de formação continuada desenvolvido no âmbito do PDE visa, em 

última instância, a mudança na prática escolar com vista à melhoria da qualidade 

da  educação  pública.  Assim,  justifica-se  que  o  aprofundamento  teórico-

metodológico realizado na reaproximação com o ambiente acadêmico, nos cursos 

e orientações, resulte numa produção didático-pedagógica – que pensamos já ter 

explicitado na introdução e durante este trabalho com sua forma e elementos 

eleitos para esta tarefa – e num momento de implementação prática no ambiente 

escolar  com  o  sentido  de  contribuir  para  a  superação  das  dificuldades 

diagnosticadas no projeto inicial.

O referido processo de implementação ocorreu no Centro Estadual de Educação 

Básica  para  Jovens  e  Adultos  Prof.  Manoel  Rodrigues  da  Silva,  CEEBJA de 

Maringá, estabelecimento que oferta exclusivamente a modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos, e contou com duas atividades básicas: a realização de uma 

oficina com educandos do Ensino Médio e o trabalho individual com os demais 

professores de História da escola.

A execução da oficina com os educandos tinha o objetivo de realizar uma primeira 

experiência de uso do material didático produzido sobre a colonização do Norte 

do Paraná. Apesar de alguns problemas técnicos no funcionamento das máquinas 

do laboratório do Programa Paraná Digital,  rapidamente contornados, a oficina 

ocorreu de forma bastante positiva.

Por  se  tratar  de  educandos  jovens  e  adultos,  que  se  mostraram  atentos  e 

interessados, foi possível estabelecer um diálogo enriquecedor com as imagens 



apresentadas. Ressalta-se o destaque, pelos educandos, de aspectos que não 

haviam  sido  percebidos  nas  imagens  e  relatos  de  vivências  do  processo  de 

colonização recolhidos do contato direto  com seus familiares e conhecidos.  O 

exercício efetuado mostrou, ainda, a necessidade de pequenos ajustes como a 

inversão  da  ordem  de  algumas  imagens  e  de  redação  dos  pequenos  textos 

escritos  que  acompanham  as  imagens,  de  forma  a  torná-los  mais  claros  e 

direcionados.

A segunda atividade foi desenvolvida junto aos professores de História da escola. 

Estes foram convidados, durante seus períodos de hora-atividade, a conhecer, 

retomar  e  discutir  a  temática  da  colonização  do  Norte  do  Paraná  a  partir  do 

material didático a eles apresentado, em sua parte escrita e em seu conjunto de 

slides.

Em  breves  e  sucintos  relatos  escritos,  os  professores  apontaram  de  forma 

positiva  a  relevância  do  conteúdo,  a  contribuição  dos  textos  teóricos  para  a 

retomada  dos  principais  elementos  do  processo  de  colonização  da  região,  a 

adequação das imagens selecionadas e a disposição de utilizar o laboratório de 

informática para realizar o trabalho sobre a temática.

No  mesmo  relato,  registraram  também  outros  aspectos  não  trabalhados  no 

material didático mas, elencados como importantes para a temática posta como o 

surgimento de outras cidades além de Maringá, aprofundamento da problemática 

dos conflitos pela  posse da terra  na região,  a  atuação de outras  companhias 

colonizadoras no Norte do Paraná e a inserção de imagens atuais que permitam 

processos comparativos. Como entendemos que o material disponibilizado está 

aberto a complementações, tais observações podem e devem ser inseridas por 

cada professor que dele fizer uso.

Como atividade principal do processo de implementação, o contato individual com 

os professores mostrou-se bastante positivo no sentido de estar disponibilizado, 

de forma concreta e viável, um material didático alternativo e diferenciado sobre 

uma temática tão próxima porém, tão pouco trabalhada e discutida em nossas 



escolas.

Considerações finais

Ao colocar em prática um programa como o PDE, a SEED efetivamente incorpora 

uma  nova  concepção  de  formação  continuada  para  professores,  em  que  se 

superam modelos anteriores fragmentados, integra as IES nesse fazer teórico, 

reconhece  os  docentes  como  produtores  de  saber  e  busca  enfrentar  os 

problemas  pedagógicos  vivenciados  no  cotidiano  escolar.  Tal  desafio, 

vanguardista  no  país,  merece  atenção  e  reflexão  para  seu  aprimoramento  e 

continuidade como política permanente de Estado.

As mudanças que se puseram nas últimas décadas, com a produção e colocação 

de novas preocupações, interesses, temas e metodologias na pesquisa histórica e 

no campo do ensino desta disciplina na Educação Básica são evidentes. Nessas 

novas direções, os estudos de História Regional assumem papel destacado ao 

concretizar o interesse investigativo de novos objetos, que expandem a fronteira 

dos temas e periodizações tradicionalmente postos nos currículos escolares da 

Educação Básica para a disciplina de História. 

Nesse processo de renovação do ensino e da pesquisa histórica, encontra-se a 

utilização de outras fontes  históricas,  além dos textos  escritos,  em especial  a 

iconografia. Organizar um material  que tem em imagens, de modo particular a 

fotografia, seu eixo principal realçou a importância de novas leituras, do diálogo 

permanente com outras áreas do conhecimento e da necessidade de se descobrir 

em  outras  linguagens,  diferentes  possibilidades  de  expressão  do  real  e  das 

condições materiais da existência humana em sociedade.

Dentre as várias possibilidades de formato para a produção didático-pedagógica a 

ser  realizada,  sugeridas  pela  coordenação  do  PDE,  a  opção  por  uma  que 

pudesse utilizar os laboratórios do programa Paraná Digital como suporte para 

trabalhar a temática e que oferecesse recursos além de textos escritos a serem 



trabalhados  diretamente  com  alunos  mostrou-se  desafiante.  A  tecnologia 

educacional, cada vez mais presente em nosso cotidiano, não é entendida como 

um fim em si, mas como mais um importante recurso, do qual não se pode mais 

esquivar, para incrementar e facilitar o processo ensino-aprendizagem.

Entretanto, a efetivação do estudo da História do Paraná, como prática de sala de 

aula,  ainda  esbarra  na  falta  de  materiais  didáticos  disponíveis  para  serem 

utilizados pelos professores. Uma série de fatores, que vão desde o processo de 

formação docente até as condições objetivas de trabalho, acaba por empurrar o 

professor para a repetição dos conteúdos e encaminhamentos encerrados nos 

manuais didáticos e seus temas tradicionais, o que se busca ultrapassar com o 

material didático aqui apresentado.
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