
 

 

  



            Elaborar um guia histórico de museu. Eis o desafio que nos foi proposto pelo Prof. Dr.

Dennison  de Oliveira  no âmbito do programa de extensão universitária  “Educação para a

Cidadania” no ano de 2002. Posto que possuímos grande afeição pelo Museu Municipal  de

São José  dos  Pinhais  –  denominado Atílio  Rocco –  e  que  seu  acervo  de 4500 peças  é

extremamente denso sob  uma perspectiva  histórica,  o  elegemos  para ser  nosso tema de

pesquisa por  alguns meses.  A idéia recebeu  grande apoio por  parte da administração do

Museu,  que merece nossos agradecimentos pelo pronto auxilio que nos forneceu  em tudo

aquilo  que  foi  solicitado.  Prestamos

homenagens  também  a  Ernani  Zétola,

idealizador  do  Museu,  que  colaborou

sobremaneira  em  nosso  trabalho.

Finalmente,  agradecemos  ao  professor

Dennison,  que  nos  orientou  com  ímpar

competência  para  a  realização  desse

escopo.  Ao  cabo  de  inúmeras  visitas  ao

Museu  Atílio  Rocco  e  uma  intensa

pesquisa bibliográfica, eis aqui o resultado

de nossos esforços – o Guia Histórico do

Museu Municipal Atílio Rocco.

            O Guia Histórico do Museu Municipal Atílio Rocco está dividido de acordo com as 17

salas e espaços que compõem o Museu. Mas afinal, o que é um guia histórico de museu? Um

guia de museu descreve aquilo que determinado museu possui de mais significativo em seu

acervo. Mas, um guia histórico vai além da discriminação das peças. Em primeiro lugar, um

guia histórico contextualiza o acervo. Dessa forma, o tema de cada sala e espaço do Museu

Atílio Rocco foi enfocado em sua devida conjuntura histórica. Assim, a primeira parte de cada

uma das salas e espaços do Museu Atílio Rocco refere-se ao seu apropriado contexto histórico.

            Em segundo lugar, um guia histórico de museu também deve enveredar pelo ensino

da História. Não basta apenas contextualizar o acervo, é necessário demonstrar como se pode

ensinar História num lugar que é, por excelência, patrimônio da História. Fundamentamo-nos,

para tanto, nos Parâmetros Curriculares Nacionais do  Ensino Médio (PCN-EM), elaborados



pelo Ministério da Educação. Aproveitamos essa segunda parte, também, para inserir algumas

sugestões  para  um  melhor  aproveitamento  do

acervos.  Indicamos,  além  de  objetos

significativos e didaticamente apropriados,  itens

que  julgávamos  estar  incoerentes  com  a

proposta  de  determinado  espaço.  Assim,  a

segunda parte deste guia versa sobre o ensino

da História no Museu Municipal de São José dos

Pinhais.

             Como todo guia de museu, este também

elenca as peças mais significativas de cada sala.

Esta é a parte terceira do Guia.  Por último, citamos algumas curiosidades descobertas em

nossas  pesquisas,  apontadas  na  quarta  parte  de  cada  espaço.  Assim,  cada  uma  das

dezessete partes do Guia está subdividida em quatro. Destarte pretende-se eliminar a idéia de

que um museu é tão somente um depositário de objetos antigos. Ele destina-se principalmente

à valorização da História como meio de fomentar uma reflexão crítica ao visitante. Dessa forma,

enfocando o contexto histórico e sua aplicação social é que se elaborou o Guia Histórico do

Museu Municipal Atílio Rocco. Ao fim e ao cabo, um guia de museu jamais substituí uma visita

ao museu. Portanto, desejamos a todos uma boa visita ao Museu Municipal Atílio Rocco.

CLIQUE NA FIGURA PARA ENTRAR

   



 

         

 



Dedicada aos idealizadores, Sr. Ernani Zétola e Lyons Clube Aeroporto, esta sala destaca as
primeiras peças doadas ao museu e homenagens ao fundador.

 

1. HISTÓRIA DO MUSEU MUNICIPAL ATÍLIO ROCCO

2. O ENSINO DE HISTÓRIA NO MUSEU

3. DESTAQUES

4. CURIOSIDADE



O Museu Municipal de São José dos Pinhais foi criado pela lei municipal 34/77 em 19 de

setembro de 1977, durante o governo de Moacir Piovesan, eleito prefeito em 1976 pelo MDB

com 6.709 votos.  Essa lei  significava o  coroamento  de  uma idéia  que contou  com apoio

decisivo do Lyons Clube Aeroporto, e que foi idealizada por Ernani Zétola. Em verdade, Ernani

sempre teve uma vida devotada à cultura. Filho de imigrante italiano, nasceu em São José dos

Pinhais em 30 de julho de 1921. Trabalhou na Empresa de Correios e Telégrafos por toda a

vida. No entanto, Ernani sempre desenvolveu diversas atividades relacionadas à cultura. Foi o

primeiro colunista social da cidade, quando escreveu na década de 1950 para “O Correio de

São José” sua “Coluna da Saudade”. Participou ativamente nas diretorias do São José Esporte

Clube,  Sociedade Esperança,  Sociedade Garibaldi  e  Centro  Cultural  Ítalo-brasileiro  Dante

Aligheri.  Fundou com amigos o Centro Cultural  Scharffenberg de Quadros em 1953 e, dez

anos  depois,  o  Grupo  Folclórico  Italiano.  Todo  esse  incentivo  à  cultura,  em  especial  às

tradições  italianas,  lhe  conferiu  do  governo  italiano  em  1970  o  diploma  e  a  insígnia  de

Cavalheiro da Ordem da Estrela.

Inconformado com a ausência de um museu em sua

cidade natal, Ernani idealiza e divulga o projeto de criação

de um espaço voltado para a História de São José dos

Pinhais.  O  recém  criado  Lyons  Clube  Aeroporto  se

encarrega  de  forma  decisiva  no  proselitismo  e

disseminação  da  idéia  de  Ernani.  Com  grande  apoio

popular,  a  idéia  ganha projeção  também nos  periódicos

locais.  Finalmente  sua  voz  se  faz  ouvir  durante  a

administração de Moacir Piovesan, criando o cerne do atual

Museu Atílio Rocco.

Primordialmente o museu situava-se na Rua Mendes

Leitão, nº 2571 em uma pequena sala, com poucas peças.

Em  1981  seu  acervo  foi  transferido  para  a  sede  atual

situada à Rua XV de Novembro, 1660. Esse edifício data do

final da década de 1910. Fora construído por Luiz Victorino Ordine, prefeito de São José dos

Pinhais  de 1900 a 1908.  Em 1920,  o prédio foi  vendido para a municipalidade,  e abrigou

simultaneamente os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.  Com a transferência para a

nova  sede,  o  acervo  foi  devidamente  registrado  e  classificado  em  serviços  de  História,

Biblioteca, Etnologia, Numismática, Fotografia e História Natural.

O Museu, de linhas neo-clássicas, passou por duas reformas. Em idos da década de

80, com o apoio da iniciativa privada, foram restaurados paredes e pisos. Em 1996, contando

com recursos do poder público, o Museu empreendeu uma grande reforma na distribuição do



espaço interno.

Existem projetos de expansão e revitalização do Museu. Pretende-se ampliar o número

de salas, construir um auditório e facilitar o acesso de deficientes ao Museu.  Dados do censo

de 2000 do IBGE mostram que 24% dos municípios brasileiros não têm uma biblioteca sequer.

Em relação aos museus, o descaso é maior, haja vista que 84% das cidades brasileiras não

possuem museu. São José dos Pinhais é, portanto, privilegiada por ter um museu municipal, e

deve explorar ao máximo as potencialidades desse patrimônio histórico. As sugestões abaixo

são no intuito desse melhor aproveitamento do Museu Municipal Atílio Rocco.



Conforme sugerem os PCN do Ensino Médio,

“A História para os jovens do Ensino Médio possui condições de ampliar conceitos
introduzidos nas séries anteriores do Ensino Fundamental, contribuindo substantivamente para
a construção dos laços de identidade e consolidação da formação da cidadania. O ensino de
História pode desempenhar um papel importante na configuração da identidade, ao incorporar
a reflexão sobre a atuação do indivíduo nas suas relações pessoais com o grupo de convívio,
suas afetividades, sua participação no coletivo e suas atitudes de compromisso com classes,
grupos sociais, culturas, valores e com gerações do passado e do futuro” (MEC; 1998: 22).

 

            A Sala da Fundação pode ser potencializada exatamente nesse sentido. Pode-se

incutir  tais  reflexões  de  acordo  com  o  engajamento  de  Ernani  Zétola  e  da  sociedade

são-joséense pela criação do museu. No entanto, da idealização de um museu municipal até a

formação do Museu de fato ocorreu um processo interessante. O Museu Atílio Rocco, apesar

de se dizer municipal – o que denotaria um museu voltado para a História do município, não

celebra exatamente os acontecimentos,  processos e transformações históricas de São José

dos Pinhais. Pouquíssimas são as peças que versam sobre o tropeirismo – conjuntura decisiva

na formação da sociedade dos Campos Gerais. São José rural e agrícola é preterida em prol

de uma imagem de cidade urbana e industrializada.  A idéia que Ernani  Zétola lançara e

ganhara coro na sociedade, de um museu municipal que realmente contasse a História de São

José  dos  Pinhais,  foi  deturpada.  Não encontramos,  por  exemplo,  menção aos  golpes  de

Vargas e dos militares.  Essas rupturas,  bem como muitos outros acontecimentos políticos,

passam ao largo do acervo do Museu. Aliás, inexiste uma seqüência cronológica ou temática

que desenvolva uma História coerente do município. Isso se dá, em certa medida, porque o

Museu  Atílio  Rocco  se  transformou  num  museu  que  se  propõe  a  celebrar  a  História  de

determinadas  famílias.  Mais  adiante teremos  oportunidade de questionar  quem são essas

famílias.

          Todavia,  a  Sala da Fundação  tem um valor  importantíssimo.  Isso  porque um

compromisso fundamental da História encontra-se em sua relação com a memória, livrando as

novas gerações da “amnésia social” que prejudica suas formações críticas e compromete a

constituição de suas identidades culturais (MEC; 1998: 26). O direito à memória faz parte da

cidadania cultural  e revela a necessidade de debates sobre o conceito de preservação das

obras humanas. É nesse sentido que a Sala da Fundação, e o Museu Atílio Rocco como um

todo, devem ser utilizados. Retirar os alunos da sala de aula e proporcionar-lhes o contato

ativo e crítico com museus e outros patrimônios históricos constitui excelente oportunidade

para uma aprendizagem significativa.



 

Doações do Sr. Ernani Zétola

Fotos e documentos sobre a criação do Museu

Homenagens ao Sr. Ernani Zétola

Maquete do edifício do museu





 

            As cinco primeiras peças do acervo são: 1. Resplendor em prata para cabeça de santo,

século XIX. 2. Vestido de arcanjo, século XIX. 3. Pilão e respectiva mão, século XX. 4. Distintivo

da Sociedade dos Chauffeurs, século XX. 5. Toalha de Rosto, século XVIII.



Espaço para exposições temporárias que apresentam coleções especiais do museu, além de
uma homenagem a Atílio Rocco.

 

1. HISTÓRIA DE ATÍLIO ROCCO

2. UMA NOVA MÃO-DE-OBRA

3. DESTAQUES

4. CURIOSIDADE



            Descendentes de italianos, Atílio Rocco nasceu em 04 de março de 1901, em São José

dos Pinhais. Trabalhou em diversos ramos tais como serraria, açougue e laminação. Em 1954,

Atílio e seu irmão Júlio compram o Campo da Vila, que mais tarde seria loteado em Vila Rocco

I  e  Vila  Rocco II.  A fortiori,  compraram outro  terreno que  virou  a  Vila  Rocco  III.  Em tais

loteamentos, alguns terrenos foram doados pela família à prefeitura. Nestes foram construídos

o Ginásio Costa Vianna e a escola Municipal Olavo Bilac.

            Atílio Rocco foi um grande “latifundiário urbano” que, de certa forma, contribuiu para a

urbanização de São José dos Pinhais. Depois de angariar grande capital, deixa São José dos

Pinhais em 1959.  Montara uma serraria em Tibagi,  onde fixaria residência.  Só retornaria à

cidade oito anos depois. Esporadicamente, visitou São José dos Pinhais até sua morte em 23

de agosto de 1980. Graças à influência econômica de Atílio a família Rocco se tornou deveras

importante em São José dos Pinhais.



            No esteio de uma Segunda Revolução Industrial (1875-1945) que percorria a Europa,

alguns países que haviam ficado quase incólumes em relação à Primeira Revolução Industrial

(1760-1875) recebiam agora os efeitos de tal fenômeno. Um desses efeitos foi a proletarização

das camadas subalternas de países como Polônia, Itália, Portugal e Espanha. Fugindo desse

arrocho social, muitos europeus migraram para o Brasil, com a intenção de buscar uma vida

melhor, “de fazer a América”. Aqui se incentivava a imigração, num contexto de substituição da

mão-de-obra  escrava e  de  uma tentativa  de  povoamento  das  fronteiras  do  vasto  território

brasileiro. O Espaço Destaques pode ser direcionado a exemplificar como se deu a vinda de

imigrantes em busca de uma vida melhor. Atílio, filho de imigrantes, vivera numa época na qual

o  que  predominava  era  o  louvor  ao  trabalho.  Das  conjunturas  de  crise  na  Europa  e  de

transição para mão-de-obra assalariada no Brasil,  tem-se um clima altamente favorável  às

imigrações. Mostrando as inúmeras atividades que esse filho de italianos exerceu até atingir

um destacado poder econômico, pode-se ter uma idéia das vastas oportunidades que existiam

no Paraná em princípios do século XX.

            O Espaço Destaques também pode ser pensado em função de suas exposições

temporárias. Dessa forma quebra-se a imagem de museu como algo monolítico e imutável.

Ademais,  as interessantes peças expostas em cada exposição podem ser aproveitadas sob

diversas perspectivas por professores que desejarem utilizar seu espaço para a aprendizagem

de seus discentes. São objetos que se referem preponderantemente ao uso cotidiano. Ora, de

acordo com os PCN do Ensino Médio,

 

“(...) trabalhar com temas variados em épocas diversas, de forma comparada e a partir de
diferentes fontes e linguagens, constitui uma escolha pedagógica que pode contribuir de forma
significativa para que os educandos desenvolvam competências e habilidades que lhes
permitam apreender as várias durações temporais nas quais os diferentes sujeitos sociais
desenvolveram ou desenvolvem suas ações, condição básica para que sejam identificadas as
semelhanças, diferenças, mudanças e permanências existentes no processo histórico” (MEC;
1998: 26).

 

            Ao comparar-se objetos do cotidiano de diferentes épocas e estruturas de poder,

desde brinquedos  até  cédulas,  pode-se  perceber  mudanças  e  permanências,  durações  e

rupturas. É uma forma de utilização possível do Espaço Destaques.



 

Foto e história de Atílio Rocco

Exposições Temporárias (escala sujeita a alteração):

Janeiro/Fevereiro: “Imagens do Passado – Cartões Postais”

Março/Abril: “Imagens do Passado – Antigas Revistas e Almanaques”

Maio/Junho: “Objetos da Escravidão”

Julho/Agosto: “Tempo – Relógios Antigos”

Setembro/Outubro: “Brinquedos do Passado ou Brincadeiras infantis do
folclore paranaense”

Novembro/Dezembro: “Numismática – Moedas e Cédulas do passado”



  

 



 

            Atílio casou-se com Paulina. Dessa união nasceu Maciel. Quando Atílio ficou viúvo de

Paulina, casou-se com Ana Pauluk. Maciel, filho de Atílio, casou-se com a irmã de Ana, Luiza.

Quando Maciel, por sua vez, ficou viúvo de Luiza, casou-se com uma moça que era sobrinha

de sua mulher Luiza e de sua madrasta Ana. Relações intrínsecas e endógenas entre duas

famílias, coisa comum na época, poderiam indicar matrimônios também por interesses

econômicos, através da formação social entendida como "família extensa".



Celebra a História das famílias de São José dos Pinhais.

 

1. A COMPOSIÇÃO DEMOGRÁFICA

2. AS "PRINCIPAES" FAMÍLIAS DA TERRA

3. DESTAQUES

4. CURIOSIDADE



A estrutura familiar européia é praticamente inexistente nos primórdios da colonização.

Esta,  por  ser  de  caráter  aventureiro,  não  permitia  a  vinda  de  mulheres  em  quantidade

suficiente para atender às necessidades matrimoniais dos europeus que se fixavam no Brasil.

No  entanto,  nossa  peculiar  estrutura  familiar  vai  ser  de  grande  importância  na  formação

histórica brasileira, principalmente a partir do século XVIII.

Indígenas, portugueses, africanos e – na segunda metade do século XIX – italianos,

poloneses, alemães dentre outros povos supostamente “morigerados e laboriosos”, imigraram

para São José dos Pinhais e todo o Paraná. Constituíram estruturas sociais, contribuindo na

formação e consolidação do município. A fortiori,  na década de 1960, uma densa migração

interna  aumentará  em  muito  a  população  de  São  José  dos  Pinhais  que,  desde  então,

apresentar-se-á com o perfil aproximado com o atual.



           

            Vida cultural costuma ser sinônimo de vida urbana, ou ao menos, costumava ser. Por

esta razão o Museu Municipal Atílio Rocco, como guardião desta concepção de cultura, está

vocacionado para a preservação da memória das famílias de São José dos Pinhais.

            Recepcionando os visitantes,  está a Sala das Famílias,  espaço chave para se

entender a concepção do Museu. Estão expostos alguns móveis e utensílios usados na virada

do século XIX para o XX, nas casas são-joséenses mais abastadas. Quadros, louças, talheres

e enfeites, juntamente com exposições temporárias e um belo piano completam o espaço. Em

poucas  palavras,  na  teoria  a  Sala  das  Famílias  homenageia  todas  as  famílias  que

contribuíram para a História de São José dos Pinhais.

            Na práxis, a realidade é outra. Infelizmente, as famílias mais simples, oriundas das

camadas mais profundas da sociedade não são bem representadas na sala. Todavia, assim

como as “pessoas principaes das terras” da “melhor nobreza e christandade”, as famílias mais

humildes  contribuíram em muito para a formação do município.  Não esqueçamos que os

colonos, os “caboclos”, e até ex-escravos e seus descendentes, vivendo nas regiões periféricas

do município constituíam até a década de 1940 o eixo da economia de São José dos Pinhais.

Eram pequenos proprietários rurais, que desempenharam papel importantíssimo na formação

econômica e social  do município.  Estas famílias mais pobres,  possuidoras de um “enxoval”

muito  menos  numeroso  e  elegantes,  não  são  lembradas.  Talvez  pelo  fato  dos  utensílios

usados por este não mais existirem ou, quiçá, considerados não como antigüidades mas como

quinquilharias, e assim descartados.

            Mesmo assim, a Sala das Famílias ostenta doações que nos ajudam a recriar o modo

de vida aproximado de algumas famílias do município. Recria-se, em certa medida, o aspecto

das salas de estar e de jantar de algumas casas de São José dos Pinhais entre os séculos XIX

e início do XX. Os objetos de louça e cerâmica têm um caráter bastante explicativo. O aspecto

e feitio deles pode refletir tanto o período em que foi feita a peça, como o poder aquisitivo da

família  proprietária.  Os artigos  mais  finos  e requintados  são geralmente peças  inglesas  e

japonesas. Talheres e bibelôs também revelam os padrões culturais,  financeiros e estéticos

das famílias são-joséenses do período.



 

Belos guarda-louças

O piano e sua cronologia

Lampião da década de 1930

Quadro religioso com três perspectivas figuras diferentes.

  





            Encontra-se exposição nessa sala um imersor de chá da década de 1920. Trata-se de

um pequeno utensílio doméstico que contava com pequenos orifícios. Graças a estes, o chá

ganhava o sabor da erva as esta não caía na xícara, ficando presa no imersor. Esse curioso

objeto é o avô dos saquinhos de chá.



Abriga diversos instrumentos musicais, principalmente os da antiga banda Afonso Pena.

 

1. BANDAS E ORQUESTRAS

2. MÚSICA, PASSADO E PRESENTE

3. DESTAQUES

4. CURIOSIDADE



           A década de 1920 foi marcante em São José dos Pinhais no que diz respeito à música.

Conjuntos musicais como a Banda Santa Cecília, reuniam as famílias de São José dos Pinhais

nos domingos à tarde, para conversar e escutar as músicas que então se tocava. Nessa altura,

a cidade contava com um coreto, espaço clássico no qual as bandas apresentavam-se. Em

1926, foi formada por colonos poloneses a Banda Afonso Pena, que leva o nome da colônia na

qual habitavam. Esta seria uma das mais populares bandas de São José dos Pinhais.

Ainda na década de vinte,  surgiram a Orquestra Murici e a Orquestra de Serenatas –

que acompanhavam as sessões de filmes mudos do Ideal Cinema. Pouco depois, São José

dos Pinhais rendia-se à onda do jazz, com a criação da São José Jazz Band. Posteriormente

surgiu a Orquestra da Saudade, que se apresentava nos Bailes da Saudade e no reveillon. É

interessante destacar que todos esses grupos musicais eram formados por amadores.  Em

meados do século XX, as bandas e orquestras começam a perder prestígio e popularidade. Tal

fato pode indicar uma maior disseminação do rádio, o que levaria as pessoas a ficarem ouvindo

música no conforto de seus lares. A par e passo, a internacionalização da música, com grande

influência de gostos estrangeiros no Brasil, pode ter substituído a primazia que as bandinhas e

orquestras possuíam.



          

        A Sala de Recitais teria como proposta, dentro do que sugere o Museu Atílio Rocco,

tratar da relação das famílias e da História de São José dos Pinhais com as famílias. A maior

virtude  didático-pedagógica  da  Sala  de  Recitais  se  refere  à  dialética  nas  relações  entre

passado e presente. Os PCN do Ensino Médio afirmam que

“A aproximação entre a Antropologia e a História tem sido importantes, dando origem a
abordagens históricas que consideram a cultura não apenas em suas manifestações artísticas,
mas nos ritos e festas, nos hábitos alimentares, nos tratamentos das doenças, nas diferentes
formas que os vários grupos sociais, ao longo dos séculos, têm criado para se comunicar,
como a dança, o livro, o rádio, o cinema, as caravelas, os aviões, a Internet, os tambores e a
música.” (MEC: 1998; 22)
 

            A evolução da História cultural pode ser abordada na Sala de Recitais de forma

comparativa. Em outras palavras, na década de 1920, a reunião de famílias para ouvir músicas

das bandas da cidade que tocavam no coreto era um evento cultural freqüente. No entanto,

pode-se dizer que atualmente os eventos culturais são da mesma guisa?

            O  acervo  relativo  aos  instrumentos  que pertenceram à  Banda Afonso Pena

apresentam-se  coerentes  com  a  proposta  adotada  pelo  Museu,  haja  vista  as  relações  já

citadas entre os grupos musicais da cidade e as famílias. Quanto ao acervo recolhido junto às

famílias e que tem um caráter mais particular (instrumentos de uso doméstico, ou que não

pertenceram a nenhuma banda) duas peças pouco expressam uma ligação com a proposta

em questão. O bandolim português e a cítara sueca, ambos réplicas do século XVIII, apesar de

terem sido doados por uma família de São José dos Pinhais não se encaixam na tradição

musical local. Nunca foram usados em bandas, e foram instrumentos domésticos muito pouco

recorrentes  na  região.  Já  peças  como a  cadeira  de  palha,  o  tapete,  o  criado-mudo  e  o

gramofone, juntos e numa idéia bastante criativa procuram remontar o ambiente de uma sala

de música da época. As legendas facilitam a identificação do acervo.

            Apesar da sala em questão apresentar uma proposta bastante criativa e coerente,

algumas dificuldades técnicas se fazem presentes. Constantemente seu acervo de exposição é

reduzido para dar lugar à exposições temporárias, prejudicando seu melhor aproveitamento.

Também não há uma divisão do acervo, nem cronológica nem por assuntos, o que dificulta ao

visitante seguir uma certa ordem de raciocínio. No entanto, o que salta mais à vista é o fato de

que o piano, instrumento musical em certa medida bastante comum à certas famílias locais,

está noutra sala.



 

Gramofone (1902)

Órgão Elétrico (pertencente à igreja local)

Acordeon (década de 40)

Rádio Vitrola (década de 50)

Instrumentos da Banda Afonso Pena (década de 20)

  





            Muitas das colônias de São José dos Pinhais possuíam suas próprias bandas. Todas

tocavam no carnaval, onde existia um certo clima de rivalidade.



Mostra de equipamentos e materiais das diversas profissões exercidas desde o final do
século XIX em São José dos Pinhais.

 

1. OS OFÍCIOS MAIS PRESTIGIADOS

2. O SISTEMA DE FÁBRICA

3. DESTAQUES

4. CURIOSIDADE



           

            Durante muito tempo o vestuário dos brasileiros, desde a “roupa de ir à missa” ou os

trajes de festa, até as peças intimas e de uso cotidiano, era feito sob encomenda por alfaiates

e costureiras.  Mas com o desenvolvimento industrial  do país,  a grande maioria das roupas

passou a ser incumbência das industrias têxteis. Embora, deve-se ressaltar que o surgimento

das grandes confecções industriais mecanizadas, com o sistema de moldes padronizados e a

produção em larga escala, não acabou totalmente com o trabalho autônomo das costureiras e

alfaiates.  Estes  continuaram sendo requisitados  para a preparação dos  vestidos  de noiva,

smokings e peças de uso cotidiano.

O mesmo processo se observa com os ofícios de sapateiro e de marceneiro. Também

devido à industrialização do país,  passaram a não mais fabricar seus artigos,  mas, apenas

repará-los e, em alguns casos, fazê-los sob encomenda.

             A farmácia, no Paraná do início do século, representava o centro das informações

políticas e religiosas, das boas e más notícias, das novidades regionais e locais, de tudo o que

se passava pelo mundo. Isso porque o farmacêutico, presença obrigatória para o bem-estar da

cidade, era um homem letrado, literato por necessidade e por vocação, detentor da cultura,

conhecedor  do folclore  e  da cultura  regional  e  que lutava pela  saúde da população.  Na

farmácia muitas vezes reunia-se o médico, o advogado, o juiz e demais autoridades para, em

conjunto, deliberarem as medidas necessárias para o desenvolvimento local.

A medicina,  o  direito  e  a  engenharia  foram  sempre  as  profissões  mais  desejadas.

Todavia,  por  exigirem uma formação superior,  assim como a farmácia,  tinham seu  acesso

quase que restrito aos mais ricos. Esse mesmo processo perpetrava suas clientelas, que eram

em sua maioria composta pelos mais abastados, pois os serviços destes profissionais eram

bastante caros.



            O Espaço dos Ofícios pode ser pensado de acordo com suas virtudes didático-

pedagógicas para mostrar o novo sistema de trabalho proveniente da Revolução Industrial.

Este grande processo dos séculos XVIII e XIX, introduziu relações entre o homem e os

recursos naturais em escala sem precedentes, impondo novo ritmo no processo de

transformações e de permanências. Constitui-se novas formas de os homens organizarem o

tempo, com novos ritmos. Ao longo desse processo, o tempo da natureza foi sendo substituído

pelo tempo da fábrica. O Espaço dos Ofícios oferece a oportunidade de mostrar a gradativa

substituição do putting-out system (sistema onde o produtor gozava de certa autonomia e

podia trabalhar em casa) pelo sistema de fábrica (onde o produtor agora é um assalariado

trabalhando sob a supervisão direta dos patrões).

            Além disso, o Espaço dos Ofícios pode mostrar a importância de certos indivíduos e

profissões na as relação com a sociedade. No caso do farmacêutico, por exemplo, percebe-se

sua grande interação com os mais diversos segmentos sociais. Dessa forma pode-se

   “incorporar a reflexão sobre a atuação do indivíduo nas suas relações pessoais com o
grupo de convívio, suas afetividades, sua participação no coletivo e suas atitudes de
compromisso com classes, grupos sociais, culturas, valores e com gerações do passado e do
futuro” (SIMÕES PEREIRA –PCN-EM).

           

O  Espaço  dos  Ofícios  tem  seu  acervo  modificado  a  cada  sessenta  dias,  ficando

expostos de cada vez apenas duas dos muitos ofícios existentes. Tal fato é uma lástima, pois

todo o acervo é extremamente interessante e significativo. Fica a sugestão de uma ampliação,

na medida do possível, nesse espaço destinado aos ofícios.



 

Seringas, agulhas, frascos e medicamentos (farmacêutico)

Revistas, dedais e máquina de costura (alfaiate)

Chanfradores, alisadores de couro e gigas (sapateiro)

Máquinas fotográficas e fotos com métodos antigos (fotógrafo)

Plaina, serrote e arco de pia (carpinteiro)

Moldes, cadeira e utensílios (dentista)





 



 



            Com o advento do sistema de fábrica, surgiram também as primeiras greves. Em

Curitiba, existem diversos relatos de greves na décadas de 1910 feitas por trabalhadores que

não admitiam perder seus empregos para o sistema fabril.



Acervo de peças relacionadas à Igreja católica no município.

 

1. IGREJA E SOCIEDADE

2. A PREDOMINÂNCIA DO CATOLICISMO

3. DESTAQUES

4. CURIOSIDADE



          

            A origem da primeira paróquia em São José dos Pinhais é desconhecida, tornando-se

foco de divergências por parte de pesquisadores. Como outras cidades brasileiras, São José

dos Pinhais erigiu-se em torno de uma capela, designada Bom Jesus dos Perdões. Em 1905

ocorreu a construção da atual matriz da cidade, concluída em 1920.

            A relação da Igreja com a sociedade local foi marcada por diversas manifestações de fé

que  acarretavam  duradouras  missas,  procissões  solenes  e  realizações  de  ofícios,  com  a

presença obrigatória dos fiéis da freguesia. As festas religiosas também se destacavam nesta

comunidade, como a Festa do Divino Espírito Santo, por exemplo.

            A religiosidade sempre foi uma característica marcante na vida dos homens, tanto no

meio rural quanto no meio urbano. Sendo assim, inúmeras pessoas que se identificavam com

o catolicismo acreditavam na possibilidade de conseguir, através da confissão, a salvação de

suas almas. Apesar disso, não é verdade que a relação dos fiéis com a Igreja foi apenas de

conforto.  No  crepúsculo  da  décima-oitava  centúria,  iniciaram-se  conflitos  rodeados  de

denúncias como abuso de poder e exploração econômica por parte do clero, além do registro

de casos de padres “que mantinham mulheres portas adentro”.  As confrarias ao conformar as

formas tradicionais das devoções populares, e as freguesias ao trazer o aparato institucional

da Igreja, funcionavam como um regulador da moral e dos costumes cristãos.

            O padre era o responsável  pela administração dos sacramentos como batismo,

confissão, matrimônio, extrema unção, além da cobrança de dízimos, de registrar os óbitos, de

efetuar recenseamentos e de incentivar as políticas do Reino. Fato decorrente de a Igreja ser,

além  do  braço  burocrático  do  Estado,  um  forte  poder  político  até  o  século  XIX.  Padres

regulares como os carmelitas, franciscanos e jesuítas percorriam todo o território paranaense,

evangelizando e criando escolas eclesiásticas por onde passavam.

            No Paraná colonial as irmandades mais antigas foram instituídas no século XVII, em

Paranaguá – cidade em que se acredita ter surgido a primeira capela do Estado em 1560

(Nossa Senhora do Rosário). As irmandades eram responsáveis por promover cultos, festejos a

determinados santos e organizar enterros.



           

            É de suma importância ressaltar que o Espaço Religioso dá exclusividade ao

catolicismo romano no que se refere ao conteúdo do acervo. De fato, deve-se reconhecer que

o catolicismo foi, indubitavelmente, predominante na época colonial e em períodos posteriores.

Mas  deve-se  reconhecer  que  o  município  de  São  José  dos  Pinhais  também  conheceu

penetrações  de  outras  religiões,  como  luteranos,  umbandistas,  judeus  e,  posteriormente,

diversas congregações evangélicas que somam atualmente uma grande comunidade.

            O Espaço Religioso, dessa forma, expõe objetos do culto predominante em São José

dos Pinhais, embora não o único. Seu acervo de peças católicas é de grande valor histórico,

mostrando parte da realidade e do espírito de devoção que refletia nos habitantes dos séculos

XIX e XX. Grande parte das peças doadas ao museu é oriunda de fiéis e de membros da

Igreja.

            Ao estudar o acervo, nota-se uma ampla diferença em partes do rito católico do século

XIX para com o atual. Um exemplo é o obsoleto uso de latim nos missais. O visitante pode

perceber  um contraste  entre  a  Igreja  católica  atual  e  a  de  príscas  épocas.  Além dessas

diferenças temporais e da Igreja como forma de poder, a religião faz parte daquilo que Braudel

define com estrutura histórica,  permitindo assim diversas utilizações do Espaço Religioso

para o ensino da História.



 

Quadro da Sagrada Família (proveniente da Polônia, 1879)

Objetos litúrgicos

 Bíblia em Latim

 Indumentárias eclesiásticas

Imagem de Santo Antônio (séc. XVIII)

  



       



           O quadro representando a Sagrada Família, trazido da Polônia pelo casal Jacob e

Maria Haluch data de 1879. Além da bela imagem, o quadro demonstra o quanto a religião

estava inserida no cotidiano do imigrante europeu.



Apresenta a História do Judiciário, do Executivo e do Legislativo em São José dos Pinhais.

 

1. A HISTÓRIA DO MUNICÍPIO

2. A DIVISÃO DOS PODERES

3. DESTAQUES

4. CURIOSIDADE



           

            Essa sala tem o anseio de demonstrar a relação entre os poderes e a história da

formação do município de São José dos Pinhais. A partir do século XVII a fixação de migrantes

e imigrantes vai ser consolidade nos Campos Gerais. Padre João da Veiga Coutinho erigiu em

1690 uma capela sob invocação de Bom Jesus Dos Perdões, na região que hoje constitui o

município de São José dos Pinhais. Seis anos mais tarde, por escritura pública, doou para a

capela as suas duas fazendas Águas Belas e Capucú. A povoação cresceu com a influência

de mineradores de ouro nas minas situadas às margens do rio São João.

            Desde meados do século XVII, a região de São José dos Pinhais acolheu pessoas das

mais diversas origens em busca de ouro e extração de recursos naturais. Formou-se então um

pequeno povoado que serviria de residência para alguns e passagem a outros. Não obstante,

a extração de erva mate e madeira constituíram importantes agentes povoadores. Já no último

quartel  do  século  XIX,  imigrantes  europeus  fixaram-se  em  São  José  dos  Pinhais  para  a

produção e comercialização de bens primários.

Em 1758 a povoação foi elevada à freguesia, tendo como igreja matriz a capela de Bom

Jesus dos Perdões, havendo necessidade de construção de um novo templo. Enquanto se

levantava a nova igreja, seria interinamente de matriz paroquial a Capela com o título de São

José. Provavelmente aí está a origem do nome definitivo do município e cidade. Posteriormente

a capela do Bom Jesus dos Perdões foi demolida, por achar-se em ruínas, sendo a imagem

remetida ao Rio de Janeiro. Não existe certeza do local exato onde se situava a capela que foi

o berço da cidade, há hipóteses de que abrangiam as regiões Afonso Pena e Guatupê.

Em dezembro de 1793, por ordem do Vigário Capitular de São Paulo, o vigário de São

José entregou  os  bens  da Capela ao administrador  nomeado Capitão Antônio Teixeira de

Oliveira Cordeiro.

Como marco da evolução de São José vale ainda destacar que em 1831 criou-se a

primeira escola primária. Em 1852, pela Lei Provincial nº. 10 de 16 de junho, a freguesia foi

elevada a condição de vila e município,  desmembrando-se do território de Curitiba,  sendo

apenas em 8 de janeiro de 1853 instalado o município de São José dos Pinhais. Em 5 de abril

de 1877, foi criada a Comarca de São José e classificada de 1ª instância em 27 de dezembro

de 1878. Somente em 27 de dezembro de 1897, pela Lei nº 259, a vila foi elevada a categoria

de cidade.

Na primeira etapa – 1900 a 1920 – apenas dois prefeitos foram eleitos, evidenciando que

predominava a influência das lideranças políticas. A pesquisa histórica ainda está por elucidar

se tal como em muitos municípios brasileiros, em São José dos Pinhais era o vereador mais



antigo que ocupava o cargo de prefeito.



           

É  difícil  ensinar  História  com  o  Espaço  dos  Poderes.  Sua  contemplação  é

absolutamente insatisfatória.  Começando pela parede,  há um quadro de representação da

Deusa da Justiça  Themis  que não releva,  em nada,  o  caráter  supostamente histórico  do

ambiente. Outros objetos como a fileira de cadeiras do antigo fórum não possuem expressão

histórica.  Relacionados com o tema,  contudo,  são as fotografias seqüenciais dos primeiros

prefeitos – Norberto de Alves Brito,  Victorino Ordine e Francisco de Paula Killian.  Não há

qualquer indicação sobre seus partidos ou grupos políticos.

Numa espécie de bancada expositora, encontram-se algumas fotografias de época que

denotam a expansão e desenvolvimento do município, como as que demonstram a Rua XV de

Novembro e a primeira escola no início do século. Juntamente a elas, segue uma breve história

do  surgimento  de  São  José  dos  Pinhais,  bastante  antiga,  ausentando-se  de  mostrar  as

contradições da sua consolidação. Pelo que consta em fontes de época, o município passou

por momentos de bastante perturbação, como na eleição de 1880, onde principalmente por

ocasião do pleito, ocorreram tiroteios que foram devidamente relatados.

            Talvez a única temática a ser abordada nesse espaço é a da divisão dos poderes,

embora também não seja contemplada.  O edifício fora sede da prefeitura,  câmara e fórum

concomitantemente.  Não é demonstrado que,  em princípio,  a separação dos  poderes  não

existia,  funcionando  naquela  mesma  casa  o  Executivo,  Legislativo  e  Judiciário

simultaneamente. Falta ao espaço expor objetos mais condizentes com o tema, como a toga

de um magistrado e maiores informações sobre a história do município a qual se propõe.



 

Cadeiras do antigo fórum

Fotografias dos primeiros prefeitos do município

Fotografias de época da cidade – primeira escola e Rua XV de Novembro

Breve histórico do município

  

 



            A casa onde se situa o Museu Municipal Atílio Rocco foi construída pelo primeiro

prefeito  eleito  do  município  –  Luiz  Victorino  Ordine  –  que  a  vendera  posteriormente  a

Municipalidade em 1922, no mandato do prefeito João José Massaneiro.



Acervo de objetos do mundo rural em contraste com o cotidiano urbano.

 

1. O PARANÁ URBANO E O PARANÁ RURAL

2. O CONTRASTE

3. DESTAQUES

4. CURIOSIDADE



            

            No  século  XIX,  a  fase  da  pecuária  encerrou  um  sistema econômico  social

fundamentado na mão-de-obra escrava e na fazenda. As pretensões dos grandes fazendeiros

por  terras  e  escravos  era  imperativa  para  a  pretensão  do  seu  status  social.  Nos  últimos

decênios do século XIX, ocorre uma conjuntura desfavorável ao sistema de criação de gado,

que entra num processo de desintegração que afeta fortemente a sociedade rural.

O Brasil  inicia sua industrialização no final  do século XIX, coincidindo com a primeira

fase da corrida imperialista e a Segunda Revolução Industrial. No Paraná, o início do processo

de industrialização coincide com a intensificação das políticas migratórias e com o auge da

exploração da erva-mate. A partir de 1820, o mate tornara-se o principal produto de exportação

paranaense, mantendo-se em tal patamar por praticamente todo o século XIX. O comércio da

erva, e todas as outras atividades direta ou indiretamente a ela ligadas foram os responsáveis

pela consolidação de São José dos Pinhais como uma cidade, no sentido sociológico do termo.

A vinda de imigrantes europeus ao longo do século XIX ajudou a criar um mercado local para

os bens de consumo e uma nova feição sócio-cultural  ao Estado. Por todo o século XX, a

cidade de Curitiba expande suas áreas de influência econômica,  beneficiada anteriormente

pelo  ciclo  do  mate.  São José dos  Pinhais  acaba por  integrar-se  a  Curitiba,  pelo  fato  da

expansão econômica e demográfica desta.

            Dessa forma, em finais do século XIX e na aurora do XX, ocorre um contraste na

sociedade paranaense. Desperta um Paraná urbano ao lado de um tradicional Paraná rural. O

aumento da população, seguido de um crescimento no comércio e importação de artigos de

luxo acaba demonstrando a força econômica do meio urbano. Embora continue com grande

força econômica, o meio rural vai ceder espaço nas esferas cultural e política para os meios

urbanos, que se proliferam ainda mais a partir das décadas de 1950 e 1960.



           

           O Espaço Rural/Urbano mostra alguns aspectos da vida material e urbana do Paraná

dos últimos decênios do XIX e primeiras décadas do XX. O acervo rural é bastante apropriado,

expondo  máquinas  utilizadas  na  agricultura  e  instrumentos  típicos  dos  pecuaristas.  O

contraste que o espaço se propõe a mostrar fica evidente através da exposição de diversos

produtos importados da Europa, trazidas por famílias abastada da sociedade são-joséense.

O  Espaço  Rural/Urbano  possuí uma alta potencialidade histórica exatamente focada

nesse contraste que se propõe. Pode-se questionar se tudo o que vem da cidade, tudo que é

novo, produto da mais avançada tecnologia é realmente eficaz.

“Os  paradigmas  científicos  que  sustentavam  as  bases  fundamentais  dessas
concepções estão sendo questionados e colocados em cheque pelas realidades
que glorificam o novo tecnológico, mas não solucionam problemas antigos, como as
desigualdades,  preconceitos,  dificuldades de percepção do “outro” e as diversas
formas de convivência e de estabelecimento de relações sociais”. (MEC; 1998: 20).

           Esse espaço do Museu Atílio Rocco é elucidativo nessa direção. Mostra uma sociedade

urbana paranaense embebida por hábitos e costumes europeus, que convive a pari passu com

uma sociedade rural, tradicionalista, e muitas vezes alcunhada de retrógrada.



 

Gamelas

Máquinas de debulhar milho e de amassar pão

Broches e colares

Luva e bolsa importadas

Silhão

         

       



         O silhão é uma espécie de sela feminina para montaria. Datada de 1880, demonstra a

inserção da mulher na sociedade paranaense. Ao mesmo tempo em que a mulher paranaense

poderia  ostentar  um luxuoso broche em metal,  de estilo  art-nouveau,  ela  poderia  exercer

funções rurais, sendo acostumada desde a infância à equitação.



Espaço montado para ambientar objetos utilizados nas cozinhas em diversas épocas.

 

1. COZINHAS ANTIGAS

2. AS DURAÇÕES NA COZINHA

3. DESTAQUES

4. CURIOSIDADE



          

            Muitas  cozinhas  permaneceram  até  meados  do  século  passado  como  um

acrescentamento  da  residência,  um  puxado  coberto  voltado  mais  para  o  quintal  do  que

propriamente para o interior da casa. Era um lugar quente, esfumaçado, cheio de teias de

aranha, engordurado pelos alimentos que eram pendurados no fumeiro, com os tijolos do chão

desgastados pelas pancadas do machado na lenha,  onde a dona de casa permanecia de

cócoras, debruçada sobre gamelas e peneiras, ou em pé, socando o pilão, o que as deixava

comas  mãos  vermelhas  e  cheias  de  bolhas  em  razão  do  esforço  repetido,  sendo

freqüentemente obrigadas a parar o serviço para matar baratas, espantar as moscas ou lutar

contra um exército de formigas.

            Ali era realizado um trabalho cansativo, demorado e sujo, seja pela preparação dos

pratos, seja pela limpeza das panelas engorduradas e enegrecidas pela fuligem. Basta tomar

como exemplo o consumo de aves. Antes da popularização da geladeira, mesmo nas cidades

e nas casas mais ricas, sobrevivia o costume ancestral de manter um galinheiro, onde eram

criados frangos, patos e perus. Antes de serem abatidas, as aves eram examinadas para se

diagnosticarem possíveis doenças e passavam por um jejum que durava cerca de três dias,

tempo suficiente para que eliminassem das entranhas o que haviam comido e também, caso

houvesse,  vermes.  Para que se transformassem em alimentos tinham que ser  mortas (em

algumas receitas, como o Frango ao Molho Pardo, era necessário colher-lhes o sangue fresco,

em pleno abate), depenadas em água quente, chamuscadas, abertas para que se tirassem as

vísceras, lavadas, temperadas e, finalmente, cozidas ou assadas.

            Para  a  limpeza  das  panelas  e  frigideiras  de  ferro,  pedra,  barro,  cobre  e,

modernamente, alumínio (consideradas mais econômicas e higiênicas) utilizava-se sabão feito

em casa com uma mistura de cinzas e folha de pau de pita. As panelas eram areadas com

areia, cacos de telha reduzidos a pó, e batatinha; para ficarem brilhantes, deveriam ser postas

para secar ao sol no jirau. Além ser o local onde eram pilados diferentes produtos, preparados

os alimentos e lavada a louça, a cozinha era também onde se guardava a bacia para banhos,

se fervia a água, banhavam-se as crianças, passava-se à roupa e, em muitas casas, onde as

empregadas dormiam sobre esteiras.



           

            Os ritmos da duração, conforme descritos por Fernand Braudel, permitem identificar a

velocidade em que as mudanças ocorrem e como nos acontecimentos estão inseridas várias

temporalidades:  a  curta  duração,  a  dos  acontecimentos  breves,  com  data  e  lugar

determinados;  na média duração,  no decorrer  da qual  se dão as  conjunturas,  tendências

políticas e/ou econômicas, que, por sua vez, se inserem em processos de longa duração, com

permanências e mudanças que parecem imperceptíveis. É o ritmo das estruturas, tais como a

constituição  de  amplos  sistemas  produtivos  e  de  relações  de  trabalho,  as  formas  de

organização  familiar  e  dos  sistemas  religiosos,  a  constituição  de  percepções  e  relações

ecológicas estabelecidas na relação entre o homem e a natureza. A apreensão das noções de

tempo  histórico  em  suas  diversidades  e  complexidades  pode  favorecer  a  formação  do

estudante como cidadão, aprendendo a discernir os limites e possibilidades de sua atuação,

na permanência ou na transformação da realidade histórica em que vive. 

O Espaço Cozinha poder ser utilizado de forma a demonstrar esses ritmos de duração.

Se  por  um  lado  a  Segunda Revolução  Industrial  –  ou,  o  que  é  o  mesmo,  a  Revolução

Científico- Tecnológica – trazia num ritmo muito rápido novos utensílios, padrões e hábitos para

a cozinha; por outro lado as donas de casa resistiam à essas mudanças, estando por demais

apegadas aos velhos hábitos. Foi preciso um período de duração maior em que as pessoas,

paulatinamente,  mudavam seus  hábitos.  O  Espaço  Cozinha  pode  ser  aproveitado dessa

forma. No entanto, deve ser utilizado com cautela, pois os objetos que lá se encontram datam

de diversas épocas.  É preciso ter  cuidado na seleção de objetos  a serem utilizados para

determinada  reflexão,  escolhendo  àqueles  que  bem  retratam  esse  período  da  Segunda

Revolução Industrial.

A cozinha higienizada, veiculada pelas revistas desde as primeiras décadas do século,

com ladrilhos, paneleiro repleto de panelas de alumínio reluzentes, fogão elétrico ou a gás,

geladeira,  mesa, pia com água encanada, boa iluminação, comandada por uma cozinheira,

com avental impecável, elegante, bem vestida e de sapatos de salto alto, acabou por erradicar

das nossas memórias suas antigas configurações e funções. Mas, para que as donas de casa

adotassem definitivamente essas regalias tecnológicas,  foi preciso uma fase de adaptação.

Pois, devido ao longo tempo em que estes antigos e ultrapassados utensílios foram utilizados,

foi, por parte das donas de casa, bastante difícil abandonar seu uso.

Embora algumas donas de casa já tivessem a sua disposição o fogão a gás e alguns

eletrodomésticos, sinal de bom gosto e prestígio da família, estes permaneciam encostados,

enquanto no uso diário fazia-se uso do fogão a lenha ou a carvão, considerado econômico; 

dos liquidificadores e batedeiras manuais para o preparo das refeições mais elaboradas, e da



espiriteira, para fazer comidas rápidas e para esquentar água. Após este período de adaptação

o fogão a gás e os eletrodomésticos ganharam seus terrenos. Conquistaram a confiança das

donas de casa e passaram a ser indispensáveis e essenciais para o preparo e conservação

das refeições.



 

Pilão de madeira

Filtro de cerâmica alemão (século XIX)

Liquidificador manual (1945)

Batedeira manual

Moedor de café

Manteigeira







            Encontra-se em exposição no Museu Municipal Atílio Rocco um exemplar da primeira

geladeira hermeticamente fechada a chegar no Brasil  na década de 30. Da marca GE, que

começou a ser fabricada em 1925 esta geladeira é, ao que se sabe, a única em exposição no

Brasil.



Acervo de peças e informações sobre a Segunda Guerra Mundial e a força de paz de Suez

 

1. PRACINHAS E BOINAS AZUIS

2. MICRO E MACRO-HISTÓRIA

3. DESTAQUES

4. CURIOSIDADE



          

            A campanha da FEB – Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial–

durou sete meses e dezenove dias: de 16 de setembro de 1944, quando um batalhão do 6º

Regimento  de  Infantaria  marchou  frente  o  rio  Serchio  (entre  Pietrassanta  e  Luca),

conquistando Camaiore, até a ordem de cessar fogo, a 2 de maio de 1945, freando o avanço

do 3º Batalhão do 11º Regimento de Infantaria, na localidade de Verselli, no vale do Pó.

            Nesse ínterim de quase oito meses, a 1ª Divisão Expedicionária (FEB) incursou por

duas frentes. A primeira durante o outono de 1944 pelo rio Serchio e a segunda, a do rio Reno,

ao norte de Pistóia,  em plena cordilheira apenina.  Nesta localidade,  não apenas o perigo

inimigo, mas outra dificuldade encontrariam os brasileiros - as baixas temperaturas. Por mais

de dois meses, a FEB enfrentaria o terrível inverno da montanha, que, por vezes, atingia 15ºC

abaixo de zero.

E daí,  tendo como ponto de partida o Quartel-General  avançado de Porreta-Terme,

avançaria  para a conquista dos  seus  maiores  feitos:  a  vitória  de Monte Castelo,  a  21 de

fevereiro de 1945; a de Montese, a 14 de abril de 1945; até o aprisionamento de toda a 148ª

Divisão Alemã e remanescentes de uma Divisão de Infantaria italiana,  bem como de forças

blindadas do antigo "Afrika Korps", sucesso que teve lugar a 28 de abril de 1945, ou seja, no

mesmo dia em que, quilômetros adiante, na região do lago de Como, Benedito Mussolini caia

nas mãos dos "partigiani".

Além dos pracinhas, contudo, essa sala expõe também um são-joseense que compôs

os boinas azuis brasileiros na missão de Suez – Thomas Stonoga Filho. Caracterizadas por

suas boinas azuis, as forças de manutenção de paz das Nações Unidas ajudam a aplicar os

acordos de paz, fiscalizam o cessar fogo, fazem patrulhamento das zonas desmilitarizadas,

criam zonas de separação entre forças em conflito e procuram suspender as lutas, enquanto

os negociadores buscam uma solução pacífica para as controvérsias.

É  importante  esclarecer  que  a  ONU não  tem  exército.  Os  países  membros  é  que

oferecem equipes e tropas para cada missão de manutenção de paz,  de forma voluntária.

Além dos militares, essas operações contam também com agentes de polícia e observadores

da situação dos direitos humanos, que só utilizam as armas estritamente necessárias para sua

defesa  pessoal.  Em  muitos  dos  casos,  vão  desarmados,  tendo  na  imparcialidade,  na

persuasão e no uso mínimo da força a sua principal "arma".

Embarcaram em Paranaguá, numa viagem que durou 32 dias até o porto de Said, no

Egito. Mais dois dias de trem até a fronteira do Egito com Israel na Faixa de Gaza, Canal de

Suez,  com o objetivo de manter  a paz  entre os  dois  países  – representando o chamado



“Batalhão de Suez”. A região onde nosso Batalhão de Suez cumpriu a sua difícil missão era

considerado a área mais perigosa devido a zona de Guerra, como também a mais endêmica do

mundo, onde a lepra, a febre amarela, tuberculose, eram doenças características da área, mas

nossos valorosos soldados foram devidamente vacinados e a missão fora cumprida sem dúvida

alguma.



           

             Na esfera militar, o Museu Municipal Atílio Rocco é de magnífica importância pois é o

único  estabelecimento,  na  Região  Metropolitana  de  Curitiba,  a  contemplar  os  pracinhas

brasileiros da Segunda Guerra Mundial, além do Museu do Expedicionário de Curitiba. Ora, de

acordo com os PCN do Ensino Médio

“a pesquisa histórica esforça-se atualmente por situar as articulações entre a micro e a
macro-história, buscando nas singularidades dos acontecimentos as generalizações
necessárias para a compreensão do processo histórico” (MEC; 1998: 21).
 

            Através do Espaço Militar, São José dos Pinhais ingressa à História Mundial, porque

desse município saíram diversos militares que comporiam o contingente brasileiro na guerra

contra  o  Eixo.  Os  são-joséenses

também  foram  representados  nas

expedições  dos  boinas-azuis,

participando assim de outro evento

mundial.  O  espaço  é  muito  bem

estruturado,  conseguindo atingir  o

objetivo  proposto  e  possibilitando

os  diálogos  entre  micro  e  macro-

história  estimulando  discentes  e

docentes  a  debates  em  sala  de

aula  a  fortiori.  É  necessário

ressaltar,  no entanto,  que há uma

peça destoante. A “bola de canhão”

exposta  perde-se  no  contexto.  É

vítima de anacronismo e “degredo”, pois o projétil  data do século XIX e, não obstante, fora

encontrado na região da Ilha do Mel não havendo, portanto, conexão alguma com a história

local.



 

Roupa e condecoração militares de Antônio Stonoga Filho – boina azul

Roupagem de um pracinha

Projéteis

Bandeira da FEB e homenagem aos combatentes

 



   



           Em 1942,  o exército brasileiro possuía problemas para ingressar na guerra.  Seu

armamento era defasado e obsoleto e as táticas inaptas para a guerra de movimento, sendo

baseadas  primordialmente  na  concepção  tática  francesa  pré-guerra  –  essencialmente

defensivas e estáticas. Além disso, o exército ainda encontrara problemas com o recrutamento

de combatentes, sendo que, dos que efetivamente foram à guerra, 49% dos subalternos da

tropa pertenciam à reserva, isto é, eram civis convocados nas mais diferentes partes do Brasil

para completar os quadros da Força Expedicionária Brasileira.



Apresenta fotos e objetos significativos da história das instituições de ensino em São José
dos Pinhais.

 

1. HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

2. EDUCAÇÃO E CULTURA

3. DESTAQUES

4. CURIOSIDADE



          

            Por muito tempo, a educação de cunho eclesiástico foi a que predominou no Paraná.

Dentre  as  ordens  religiosas  que  possuíam  escolas,  os  jesuítas  eram  os  mais  eficientes.

Todavia, com sua expulsão do Brasil em 1758 por ordem do Marquês de Pombal, a educação

paranaense ficara desestabilizada.

            Há indícios que, para além do ensino religioso, houvesse professores particulares com

permissão para lecionar. Tratava-se de letrados de maior ou menor grau que disponibilizavam

um espaço de suas casas para as atividades pedagógicas.  Em São José dos Pinhais,  tal

processo também ocorria.  Custeadas pelo subsídio literário da Real  Fazenda,  alugavam-se

salas  em  residência  de  particulares  –  via  de  regra  dos  próprios  professores.  Estes,  os

chamados  mestres  de  ler  e  escrever,  eram,  muitas  vezes,  semi-alfabetizados,  e  regiam

diversas disciplinas para uma turma multisseriada. A primeira dessas instituições públicas de

ensino que se tem notícia em São José dos Pinhais data de 1831.  Não passava de uma

pequeníssima sala de aula, voltada para o ensino fundamental. A par e passo havia também

os  chamados  mestres-régios.  Estes  eram  professores  particulares  mais  capacitados,

provisionados pela capitania e com a confirmação do rei. Há menção da existência de mestres-

régios em São José dos Pinhais desde 1840.

Quando  foi  instalada  a  Província  do  Paraná,  em  1853,  esta  contava  com  62  mil

habitantes. Destes, 615 freqüentavam os cursos de primeiras letras. A partir de 1870, com o

incentivo de uma regulamentação imperial  aparecem, de forma bastante efêmera,  algumas

escolas religiosas particulares e de cunho elitizante. Essas escolas confessionais vão ganhar

maior ímpeto na virada do século, e vão manter um grande prestígio por longas décadas. Eram

estabelecimentos no estilo de confessionários e internatos, nos quais se separavam meninos

das  meninas,  e  onde havia a  descriminação de diversas  infrações  que,  sendo reprimidos

eventualmente  com  castigos  físico,  davam  margem  à   abusos  de  poder.  No  sentido

foucaultiano,  eram  verdadeiras  instituições  disciplinares.  Em  São  José  dos  Pinhais,  o

representante dessas instituições que refletiam o gosto cosmopolita da sociedade dos Campos

Gerais era o Ginásio São José mantido pelas freiras da Congregação francesa de São José.

Dentre as escolas públicas ainda existentes no município, a mais antiga é a que leva o

nome de Silveira Motta.  Embora tenha transferido suas instalações,  sua fundação data de

1908. Na Primeira República, há um entusiasmo pela educação, que disseminava as escolas

primárias com o intuito de popularizar o ensino. As pressões das colônias de imigrantes foram

um propulsor da criação de escolas públicas. Quando as demandas não surtiam efeito,  os

próprios  imigrantes  criavam suas  escolas  particulares,  de forma bastante precária.  Com a



reestruturação do ensino secundário, criou-se em 1947 o primeiro ginásio de São José dos

Pinhais - Ginásio Costa Viana. Nessa época, as escolas de normalistas com seus famosos

uniformes ganhavam prestígio. A partir do segundo quartel do século XX começam a surgir, de

forma velada, algumas escolas particulares que não pertenciam à entidades religiosas.

Em relação ao ensino superior, não existia nenhum curso no Paraná até o século XX. Os

jovens da elite econômica recorriam às faculdades de São Paulo, Recife, Rio de Janeiro e, se

tivessem recursos, às faculdades européias. O curso de direito da Universidade de Coimbra

era o mais almejado pelos jovens brasileiros. Só em 1912 criae-se-ia o cerne daquilo que em

1945 seria a Universidade Federal do Paraná.

            Diversas personalidades se destacaram na Educação de São José dos Pinhais.

Todavia, é de se destacar o empenho de alguns abnegados que, para lecionar, se dirigiam às

comunidades mais ermas de charrete, cavalo ou até mesmo a pé. Muitos eram, e ainda são, os

óbices a ser enfrentados para a implementação de entidades pedagógicas no município. Havia

- assim como hoje - escassez de professores habilitados, dificuldades de locomoção e faltavam

locais para se ministrar aulas.



           

           A compreensão da cidadania em uma perspectiva histórica, como resultado de lutas,

confrontos e negociações, e constituída por intermédio de conquistas sociais de direitos, pode

servir como referência para a organização dos conteúdos da disciplina histórica. As questões

que versam sobre analfabetismo, educação e cultura são uma excelente oportunidade para se

abordar esse tema.

A educação é um aspecto inseparável da cultura de uma sociedade. Só para citar um

exemplo,  os  grandes  pecuaristas  do  Paraná  eram  em  sua  maioria  analfabetos.  Alguns

possuíam piano, considerado símbolo de status social, embora não soubessem tocá-lo. Assim,

analisar educação e cultura no Estado do Paraná supõe uma abordagem complexa, que em

muito deriva do fato de por largo espaço de tempo, ter havido uma associação entre ‘educado’

e ‘culto’. Se hoje as noções de cultura indicando modos de vida e de pensamento e da sua

diversidade nos contextos históricos são bastante aceitas, este consenso nem sempre existiu.

Ora, a cultura paranaense, devido às diversas influências, é riquíssima. A educação, devido ao

desinteresse das autoridades públicas, recorrentemente foi paupérrima.

            O Espaço Educação  possuí um acervo bastante interessante e pertinente à educação

na virada do século XIX para o século XX.  Apenas o ensino religioso não é contemplado

explicitamente. Dessa forma, fica a sugestão para tentar se anexar ao acervo uma “palmatória”,

objeto que remete a essas instituições rígidas e disciplinares.  Todavia,  muitos dos objetos

utilizados  em  tais  estabelecimentos  eram  os  mesmo  utilizados  em  instituições  não

eclesiásticas. Assim estão expostos o mata-borrão, a caneta tinteiro e diversos outros objetos

típicos da educação nesse período. A escrivaninha também ajuda a compor o ambiente de

forma bastante pedagógica.  As fotos  e documentos antigos mostram a precariedade e as

dificuldades presentes na História da Educação de São José dos Pinhais,  e até de todo o

Paraná. O uniforme de normalista também condiz com uma época em que as Escolas Normais

estavam em voga. O Espaço Educação,  a despeito do pouco espaço, apresenta de forma

coerente o recorte histórico que se propõe.



 

Documento criando a primeira escola para adultos (1882)

 Mata borrão em madeira (início do séc. XX)

Lousa de ardósia com esponja (1920)

Espátula de Marfim (1918)

Apontador de lápis à manivela (1950)

Foto histórica da primeira escola municipal (1908)

Uniforme de desfile das normalistas (1965)

 



  



           O professor Jorge Nascimento, diretor da escola Silveira da Motta, no início do século

XX foi o primeiro a trabalhar oficialmente com a alfabetização de adultos em período noturno.



Exposição de objetos que representam o desenvolvimento tecnológico mundial em meados do
século XX.

 

1. O PARANÁ INDUSTRIALIZA-SE

2. O IMPACTO DA INDUSTRIALIZAÇÃO

3. DESTAQUES

4. CURIOSIDADE



          

       

Após a eclosão da Revolução Industrial  no século XVIII,  a Europa verificou um século mais

tarde sua evolução – a Segunda Revolução Industrial,  ou,  o que é o mesmo,  Revolução

Científico-Tecnológica.  Desenvolvendo-se de finais  do século XIX até meados  da vigésima

centúria, a Segunda Revolução industrial  legou à humanidade mudanças jamais vistas, que

afetariam desde a ordem e hierarquias  sociais  até  as  noções  de tempo e espaço destas

pessoas.

            Com novas formas de energia, diversos campos científicos desenvolveram-se, tais

como a indústria, a saúde, meios de locomoção e de alimentação. Uma tecnologia em especial

teve grande influência na vida das pessoas comuns – os meios de comunicação. Embora livros

e cartas, e a fortiori jornais e periódicos, fossem meios importantes de comunicação, foi a partir

de meados do século XX que começaram a se disseminar outras formas de comunicação,

informação e entretenimento. Estas abrangiam um número muito maior de pessoas. Invenções

como o rádio, o cinema e a televisão trouxeram uma nova perspectiva à sociedade assim como

se tornaram grandes formadores de opinião.  De impacto cuja importância é desmesurada,

essas  novas  tecnologias  exerciam  um  grande  fascínio  para  a  população,  assim  como

mudavam significativamente seu quotidiano.

            No Paraná a industrialização é um processo recente. A economia que aqui prevaleceu

sempre fora a agrícola.  A exportação da erva-mate possibilitou  um incipiente processo de

industrialização e urbanização. Todavia, a economia agrícola só vai ser superada pela indústria

nas  últimas  décadas  do  século  XX.  O  marco  dessa  industrialização  são  as  montadoras

internacionais  que se instalaram em território  paranaense na gestão do governador  Jaime

Lerner.  Num  processo  muito  controvertido,  Renault,  Audi-Volkswagen,  Nissan,  e

temporariamente Chrysler, instalaram grandes linhas de produção no Paraná



           

            Reflexo de uma industrialização tardia, a tecnologia no Brasil sempre foi importada. A

total  falta  de investimento em educação bem como a falta  de incentivos  para a indústria

nacional fez com que o país se tornasse defasado em termos tecnológicos se comparado com

o avanço internacional.

"O  trabalho  permanente  com pesquisas  orientadas  a  partir  da  sala  de  aula  constitui  importante
alternativa para viabilizar  essas sugestões pedagógicas.  Sugestões que pretendem desenvolver  no
aluno a capacidade de refletir  sobre o tempo presente também como processo.  Entender  o atual
estágio tecnológico requer, por exemplo, que o aluno entenda o que é a linguagem escrita e seu papel
social, situando-a nos diversos suportes usados pelos homens para criá-la e dela se apropriar, tais
como papiros, pedras, placas de barro, papel, livros e computadores.” (MEC; 1998: 26).

            O Espaço Tecnológico permite a compreensão de pelo menos um desses estágios

tecnológicos. Assim o Espaço Tecnológico pode ser utilizado para demonstrar um pouco da

tecnologia do século XX, principalmente importada, que mudou profundamente a rotina das

pessoas, impondo importantes mudanças na sociedade.



 

Televisor Philco (1950)

Autenticador de cheques (meados do século XX)

Computador da marca Cobra (década de 1960)

Projetor de cinema mudo (década de 1930)

Gravador para fitas de rolo (1960)

 

  



           O Televisor Philco que se encontra exposto no Museu Atílio Rocco é extremamente

funcional.  Sua  tela  permite  uma  rotação  no  eixo  vertical  o  que  possibilita,  por  exemplo,

assitir-se televisão enquanto se está numa mesa de jantar ao lado.



Exposição de fotografias, prêmios e objetos do piloto automobilístico Germano Schlögl.

 

1. GERMANO PARA SEMPRE

2. UM ESPORTE POPULAR

3. DESTAQUES

4. CURIOSIDADE



          

            Indubitavelmente, Germano Schlögl foi mais célebre piloto de automóveis de São José

dos Pinhais. Suas atuações cobrem de orgulho a população são-joséense, que o tem como

um grande destaque no esporte nacional.  Germano Schlögl  nasceu em São Bento do Sul,

Santa  Catarina,  a  16  de  fevereiro  de  1926.  Quando  migrou  para  o  Paraná  emergiu  seu

interesse  automobilístico.  Trabalhando  como  mecânico  e  funileiro,  interessou-se  bastante

pelas corridas de “carreteiras”. Em 1954, pilotando um Ford 1946 participou pela primeira vez

de uma corrida, conseguindo um quarto lugar no circuito do Tarumã.

            Após este início promissor, Germano obteve várias vitórias correndo no Paraná, Santa

Catarina e Rio Grande do Sul. Porém, sua maior glória fora nas mil milhas brasileiras, prova

mais importante do automobilismo brasileiro na época.  Logo em sua primeira participação,

Germano conseguira um honroso quarto lugar. Participaria de mais outras quatro edições da

corrida, mas com atuações mais discretas. A posição de destaque nas mil  milhas lhe valeu

grande  prestígio.  Germano e  seu  companheiro  Perereca  foram  recebidos  com  festa  pela

população, que seguiu em carreata pela Avenida Cândido de Abreu até o Palácio Iguaçu. Lá

ambos  foram  recebidos  com  toda  pompa  pelo  astuto  governador  Moisés  Lupion,  que

compartilhava assim da felicidade popular.

            Como tantos outros pilotos de carreteira, Germano teve uma curta vida profissional,

competindo ao longo de apenas  seis  anos.  Faleceu  tragicamente aos  37 anos  de idade.

Passeava com sua família numa manhã de domingo quando foi abalroado por um ônibus de

linha, destroçando seu carro. Germano foi incontineti levado ao hospital e, para comoção geral

dos fãs do automobilismo paranaense, faleceu horas depois.



                    

“A pesquisa histórica esforça-se atualmente por situar as articulações entre a micro e a
macro-história, buscando nas singularidades dos acontecimentos as generalizações
necessárias para a compreensão do processo histórico. Na articulação do singular e do
geral recuperam-se formas diversas de registros e ações humanas tanto nos espaços
considerados tradicionalmente os de poder, como o do Estado e das instituições oficiais,
quanto nos espaços privados das fábricas e oficinas, das casas e das ruas, das festas e
das sublevações, das guerras entre as nações e dos conflitos diários para sobrevivência,
das mentalidades em suas permanências de valores e crenças e das transformações
advindas com a modernidade da vida urbana em seu aparato tecnológico” (MEC; 1998:
21).

 

            Os carros, essas maravilhas da tecnologia, em pouco tempo exerceram grande fascínio

na população. Reflexo de uma industrialização tardia, o Brasil das décadas de 50 e 60

embevecia diante dessas máquinas de correr. As carreteiras bem denotam esse fenômeno, de

uma teleologia otimista advinda com a modernidade. As carroças que até a década de 60 do

século XX eram vistas no centro de Curitiba cediam espaço para esses “homens maravilhosos”

e suas máquinas. De acordo com a linha de história das famílias que o Museu propõe, o

Espaço Germano Schlögl pode ser usado, de forma assaz cautelosa, para mostrar o

envolvimento das famílias do município nesse fenômeno cultural. Corria-se nos arredores da

cidade, os mecânicos montavam os carros nos pátios de suas casas, e os pilotos não viviam do

esporte. As famílias nutriam uma admiração ilibada pelo automobilismo, dominados por

monopólios estrangeiros tais como Ford e Chevrolet.



 

Uniforme de corrida

Troféus e medalhas

Capacete de corrida
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           Na última prova que disputou, o Grande Prêmio São José dos Pinhais, Germano e seus

fãs foram protagonistas de um fato curioso. Ao perceber que sua carreteira número 19 estava

com um pneu furado, Germano encostava o carro pensando em abandonar a provar. Seus fãs

acudiram imediatamente,  levantando o carro para que Germano pudesse trocar o pneu.  A

ajuda do público lhe valeu mais uma vitória em sua carreira.



Exibe objetos e instrumentos de diversos grupos indígenas.

 

1. OS PRIMEIROS HABITANTES

2. O ENGODO DO EUROCENTRISMO

3. DESTAQUES

4. CURIOSIDADE



          

            O Primeiro Planalto paranaense, aonde se encontra o município de São José dos

Pinhais,  era  habitado  antes  da  chegada  dos  europeus  por  diversas  tribos  indígenas  de

diferentes famílias lingüísticas. A Arqueologia informa que nos municípios de Piraquara, São

José dos Pinhais e Campina Grande existem em abundancia as covas.  As covas,  também

chamadas de “buracos de bugre” são estruturas habitacionais relacionadas aos índios “jê”, os

botocudos  citados  pelos  portugueses.  Elas  demonstram  uma  adaptação  do  homem  às

condições  adversas  do meio ambiente:  temperaturas  fracas  e ventos  frios.  Escavando um

espaço circular no solo e cobrindo a abertura externa com folhas, o índio obtinha um abrigo

eficiente contra as intempéries dos meses frios do ano. Todavia, isto não descarta o uso das

famosas tabas ou ocas nos demais meses do ano. Nessas covas e em suas proximidades

encontram-se panelas de argila e pedaços destas;  machados de pedra polida;  pontas de

flechas de quartzo lascado; um ou outro tembeta[1] de cristal de rocha raríssimo; mós[2] de

pedra polida para pilão ou almofariz[3].

            Romário Martins dá-nos sua opinião quanto à existência de índios Tingüí – da família

Tupi-guarani – no primeiro planalto. “Estes dominavam, no século do descobrimento do sertão,

os campos de Curitiba a partir da encosta ocidental da Serra do Mar” (MARTINS; 1939: 41).

Menos arredios que os índio do grupo dos “jê”, os Tingüí se tronaram os grandes aliados dos

portugueses na descoberta e exploração desta parte do Paraná.

Além  das  duas  famílias  já  citadas  habitavam  o  Primeiro  Planalto,  na  região  das

nascentes do Rio Iguaçu  os índios “crên”.  Estes,  membros das tribos dos “ibirajara”,  eram

referenciados pelos portugueses como “índios cabeludos”.  No entanto, alguns antropólogos

consideram apenas duas as famílias lingüísticas indígenas: a dos “jês” e a dos “tupi-guaranis”.

Os índios,  durante o processo de colonização foram escravizados para trabalhar em

lavouras. Inúmeras foram as bandeiras paulistas dirigidas ao sul  do Brasil  com o intuito de

prear índios. Considerado o “ouro vermelho”, os cativos indígenas eram vendidos por um bom

preço a diversas regiões do país. Alie-se a esse processo a evangelização levada a cabo pelas

Missões  Jesuíticas  e  tem-se  um  panorama  de  degradação  da  rica  cultura  indígena.

Atualmente, com uma cultura muito modificada, subsistem alguns poucos grupos indígenas

nas pequenas reservas a que foram confinados.

[1] Enfeite labial indígena, em forma de "T". Podia ser feito de madeira, rocha ou resina e era
colocado em um orifício feito no lábio inferior.



[2] Peça usada para moer grãos, folhas ou outras coisas batendo-se contra o pilão.

[3] Peça de pedra onde se trituram substâncias sólidas. Basicamente, um pilão em miniatura.



           

            A história social e cultural tem se imposto de maneira a rearticular a história econômica

e  a  política,  possibilitando  o  surgimento  de  vozes  de  grupos  e  de  classes  sociais  antes

minimizados.  Mulheres,  crianças,  grupos étnicos diversos têm sido objeto de estudos que

redimensionam a compreensão do cotidiano em suas esferas privadas e políticas, a ação e o

papel dos indivíduos, rearticulando a subjetividade ao fato de serem produto de determinado

tempo  histórico  no  qual  as  conjunturas  e  as  estruturas  são  valorizadas.  A  produção

historiográfica,  pelo menos desde a década de 60,  busca estabelecer diálogos com o seu

tempo, reafirmando o adágio que “toda história é filha do seu tempo”, mas sem ignorar ser

fruto de muitas tradições de pensamento.

Corriqueiramente se pensa que a História do Brasil  tem início com o descobrimento

europeu.  Tal  fato  advém da  grande exaltação  que se  faz  à  cultura  estrangeira,  européia

principalmente, em detrimento de uma valorização das nossas próprias peculiaridades. Esse é

o engodo do eurocentrismo.  Não que se deva exaltar  despudorada e desmesuradamente

aquilo que foi produzido aqui. Trata-se apenas de se lhe conferir sua devida valorização.

O Espaço Etnológico mostra um pouco da vida material e transcendental destes povos

que foram “absorvidos” pelo processo exploratório europeu. Todavia, deve-se ressaltar que os

índios possuíam sociedades algumas vezes bastante complexas. Embora não documentada,

possuíam sim uma História.  Estruturas culturais tão densas possuíam estes povos que seu

legado, por exemplo, nos é ainda bem forte no que diz respeito à linguagem. Tamanha foi a

influência do linguajar Tupi-guarani que muitas palavras do português do Brasil  têm origem

dele- abacaxi, Curitiba, Paraná e muitas outras. Alguns hábitos como a coivara e a alimentação

de mandioca também são influências indígenas. Desta forma, o Espaço Etnológico aponta

para reflexões importantes sobre as versões possíveis de História.

É  preciso  ter  cuidado  ao  estudar  o  acervo,  porque  poucas  das  peças  do  Espaço

Etnológico  são oriundas  de tribos  que  viveram no  que seria  o  atual  estado do  Paraná.

Todavia,  a  cultura  dos  indígenas  que  aqui  viveram,  pouco  diferia  das  culturas  que

confeccionaram a maioria dos instrumentos em exposição. Embora pouco numerosas, essas

peças ajudam a imaginar o cotidiano, o festivo e o religioso dos povos indígenas.



 

Colares de dentes de javali e de ossos de peixe

Chocalho da tribo bororo (MT)

Colar com apito da tribo bororo (MT)

Pontas de flechas feitas em rocha. (A ponta indicada com o número 13

foi  retirada do crânio de um esqueleto humano numa urna funerária

guarani – São Carlos SC)

  







            Os Tupi-guaranis, índios que em maior número habitavam o atual território do Paraná,

possuíam ímpares conhecimentos astronômicos.  Em verdade, boa parcela de seu cotidiano

estava ligada aos astros. O viajante europeu Yves d’Evreux assim escrevera em princípios do

século XVII:  “Pelos astros orientavam suas marchas e expedições guerreiras;  através deles

controlavam as suas lavouras;  e,  com eles,  regulavam toda uma cronologia,  sem falar dos

mitos que os mesmos inspiravam. Não há estrela no céu que não conheçam”.



Mostra de animais empalhados.

 

1. A FAUNA DOS CAMPOS GERAIS

2. O SÍMBOLO DO PARANÁ

3. DESTAQUES

4. CURIOSIDADE



          

            O município de São José dos Pinhais apresenta uma vegetação bastante particular,

característica da região do Estado do Paraná. Nessa vegetação, denominada Mata ou Floresta

de Araucária,  pode-se encontrar  uma vasta diversidade biológica.  A fauna encontrada nos

Campos Gerais conta com poucos espécimes de maior porte. Apesar disso, não perde sua

riqueza e exuberância.

Estudos aprofundados e publicados sobre a fauna de São José dos Pinhais são quase

inexistentes. No entanto, estudos mais amplos, que abrangem a área paranaense coberta pela

Mata  de  Araucária,  servem  de  base  para  o  estudo  de  alguns  animais  encontrados  no

município.  Destacam-se  principalmente  aves  e  roedores  de  pequeno  e  médio  porte.  Em

relação às aves, o Instituo ambiental  do Paraná contabilizou 708 espécies que compõem a

fauna paranaense. Destas, talvez a mais conhecida seja a gralha azul,  espécie peculiar da

Mata de Araucária.

Com  a  progressiva  urbanização  da  região  e  conseqüente  destruição  de  parte  da

vegetação em questão, muitos dos animais peculiares aos Campos Gerais acabaram por entrar

em risco de extinção. A urbanização não só expulsou diversas espécies de seu habitat natural,

como  também  inibiu  condições  naturais  adequadas  de  reprodução.  No  Brasil,

aproximadamente 60 espécies de mamíferos estão ameaçadas de extinção, das quais 50%

estão  representadas  em  território  paranaense.  As  de  maior  porte,  com  baixo  potencial

reprodutivo,  especializadas,  ou  com  alto  interesse  cinegético,  são  as  mais  sujeitas  a

desaparecer em futuro próximo.



           

            Através da Lei Estadual número 7957 de 21 de novembro de 1984, o Governo do

Estado do Paraná declara a gralha azul ave símbolo do Paraná. Posto que se trata de uma ave

típica da vegetação de São José dos Pinhais, a gralha azul, por ambas essas razões, não

poderia ficar de fora do acervo de animais empalhados do Museu Municipal Atílio Rocco.

Entretanto, o Museu Atílio Rocco silencia frente um dos símbolos oficiais do Paraná. Em

verdade, alguns dos espécimes que lá se encontram são vítimas do degredo. Um melhor

levantamento acerca da fauna de São José dos Pinhais e sua relação com a História da região

ainda está por ser feito.

             O Espaço História Natural  poderia se aproveitado para o ensino da História

demonstrando as influências mútuas entre homem e natureza. Dentre os aspectos importantes

decorrentes  dessa abordagem destaca-se  a  reciprocidade  das  transformações  promovidas

pela natureza sobre a vida dos homens e como estes mudam os ritmos de tempo da natureza.

A natureza foi, muitas vezes, condicionante do desenvolvimento de determinada sociedade. Se

os  primeiros  europeus  não  tivessem  adquirido  hábitos  indígenas,  dificilmente  teriam

sobrevivido num habitat  tão diferente daquele que viviam.  Inúmeros  são os  exemplos das

condicionantes da natureza no rumo da História.  A constituição de percepções e relações

ecológicas estabelecidas na relação entre o homem e a natureza possuí inúmeras vertentes,

inclusive a relação dos homens com a fauna de certa localidade.



 

Animais empalhados

 



              A Gralha Azul e o Pinheiro do Paraná são os grandes símbolos naturais do Estado.

Por uma infeliz ironia do destino, ambas as espécies estão ameaçadas de extinção.



                                                                                                                                      



                                                                                                                                     



 

VISITAÇÃO PÚBLICA

ARQUIVO HISTÓRICO

MUSEU ESCOLA

MUSEU TERCEIRA IDADE

MÚSICA NO MUSEU

 



 

            O Museu Municipal Atílio Rocco situa-se em São José dos Pinhais na Rua XV de

Novembro, 1660. Está aberto a visitação pública de segunda a sexta das 9h. às 17h. Maiores

informações pelo telefone 282-5533. Elabora-se atualmente uma home-page do Museu, que

em breve deverá estar na rede.

 



 

        O Museu Municipal Atílio Rocco possui um vasto acervo histórico aberto para pesquisas.

São mais  de dois  mil  documentos,  e centenas de periódicos e livros,  além de quase 700

fotografias antigas à disposição da população. Os documentos e fotografias remontam desde

meados do século XIX. Diante das necessidades e desafios educacionais que se apresentam

atualmente, torna-se indispensável  a informatização do arquivo histórico, projeto que deverá

ser empreendido em breve.

 



 

            Tendo em vista a dinamização da função e atuação do Museu Atílio Rocco junto à

comunidade, este projeto atende aos alunos das escolas municipais, estaduais e particulares

do município. Visitas monitoradas podem ser agendadas por qualquer instituição que solicite

tal  serviço.  É  necessário  a  contratação  de  um  historiador  para  que  se  possa  orientar

adequadamente os monitores  e aproveitar  o Museu  Municipal  Atílio Rocco em toda a sua

potencialidade para  o  ensino  da História.  Sendo o  Museu  Municipal  um local  de  intensa

peregrinação, acredita-se que a reorganização do espaço interno e do acervo seria certamente

mais aproveitado se integrado ao currículo escolar, com visitas e atividades programadas em

conjunto com as escolas.



 

            O Museu Municipal Atílio Rocco, através deste projeto, visa atrair para seus espaços os

grupos de terceira idade. Atendendo aos idosos, tenta-se lhes proporcionar uma nova forma de

lazer,  e de formação cultural,  e conseqüentemente um maior bem estar a esse grupo.  Os

idosos poderiam não apenas contemplar o acervo do Museu, como participar ativamente da

contextualização das peças. Eles são importantíssimas fontes históricas que, por conhecerem

ou terem utilizado diversas das peças que lá se encontram, poderiam ter seus depoimentos

gravados.  Essas  fontes  orais  poderiam  ser  anexadas  ao  arquivo  histórico  do  Museu  ou

ingressar um CD-Rom do museu. Além disso, outro projeto que faria com que esse grupo da

terceira-idade se sentisse socialmente útil, seria torná-los monitores de Museu, pois eles, mais

do que qualquer outra pessoa, possuem propriedade para ponderar sobre o acervo.



 

           Este projeto tem a intenção de oferecer momentos de vivência e reflexão através da

valorização  da  música.  O  Museu  Atílio  Rocco  disponibiliza  para  os  cidadãos  concertos  e

apresentações musicais. Além de proporcionar um momento altamente prazeroso, induz-se o

público a conhecer o acervo do Museu. Poder-se-ia aproveitar para contextualizar as músicas

executadas no museu. Qualquer tipo de música, desde de uma sinfonia até um rap, possuí

uma conjuntura histórica na qual foi concebida, que pode ser discorrida brevemente antes das

apresentações.
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            Cabe ponderar, numa última palavra sobre o museu Atílio Rocco, algumas sugestões. Em primeiro lugar, posto que o poder público

pretere totalmente a educação e cultura nesse país,  poder-se-ia tentar  articulações com a esfera privada e usar da criatividade para

angariar investimentos. Os museus europeus, só para citar um exemplo, possuem centenas de produtos licenciados que, postos à venda,

convertem-se em sua principal fonte de renda. Com idéias criativas tirar-se-ia do papel os projetos de ampliação e melhorias na estrutura

do Museu.

            O fantástico acervo do Museu Municipal  Atílio Rocco é vítima da falta de espaço. Para um melhor aproveitamento de sua

potencialidade, o museu precisaria ter, no mínimo, o dobro do espaço em que atualmente se encontra confinado. Sugerimos a doação do

edifício que se encontra nos fundos do Museu Atílio Rocco para sua administração. Seria um excelente local para se colocar as peças

relacionadas ao mundo rural, freqüentemente muito grandes.

Fica a sugestão de uma reforma no horário de visitação pública.  Funcionando em horário comercial,  dificulta-se a visitação de

pessoas  que trabalham o dia inteiro.  As  dificuldades  econômicas  em se pagar  funcionários  em “horas  extras”  não podem servir  de

desculpa. Cultura e educação devem ser prioridades de qualquer administração. Poder-se-ia fechar na segunda, como todos o museus do

mundo, ou trabalhar-se por escalas de fim-de-semana, acarretando pouco aumento na folha de pagamento.

            O Museu Atílio Rocco, como reduto e patrimônio da História, deveria estar aos cuidados de historiadores. Não é o que acontece. No

quadro de profissionais efetivos do Museu não se encontra um historiador sequer. Por razões desconhecidas e ilógicas, lá se encontram

profissionais  com  formação  que  nada  ou  pouco  tem  a  ver  com  o  domínio  da  História.  Embora  extremamente  esforçados  e

bem-intencionados, as pessoas formadas nas demais áreas não possuem as competências peculiares a um historiador. Este é profissional

incontestavelmente mais gabaritado e competente para tornar, sob o prisma histórico, a proposta do museu mais significativa e coerente; e,

sob o prisma didático, tornar seu acervo mais proveitoso. É mister a contratação efetiva de historiadores nos quadros institucionais do

Museu Atílio Rocco. Quando se trata de museus, o historiador é um primus super pares.

            Tais sugestões devem ser encaradas como propostas para um melhor aproveitamento de um espaço que, com tanta luta,

conseguiu se firmar no coração dos são-joséenses. É nítida a identificação que a sociedade possui com o Museu Atílio Rocco. Por isso

mesmo, ele deve ser sempre aperfeiçoado, de forma a servir cada vez melhor a essa sociedade. O desafio está lançado.
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