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O Programa de Extensão Universitária “Educação para a Cidadania” 

(DEHIS/SCHLA/UFPR) 

Além de gratificante, é altamente produtivo para o processo de ensino-

aprendizagem a realização de  atividades que, transcendendo o espaço da sala de aula 

envolvam  visitas a museus, exposições, sítios arqueológicos ou mesmo  pontos de 

interesse na malha urbana. Esses momentos, para além de seu caráter lúdico,  

representam oportunidades para que todos se coloquem diante de situações 

desafiantes, estimulando o interesse e a participação, propiciando contatos diretos 

com fontes e documentos históricos, incentivando os alunos a formular próprias 

observações. Uma visita à algum destes locais pode suscitar debates sobre a 

preservação do patrimônio histórico e cultural da localidade em questão e propiciar 

discussões sobre a relação entre passado e presente. Essa reflexão é fundamental, já 

que a decisão sobre o que e como preservar pertence a cada geração, bem como a 

preservação do patrimônio é condição para a preservação da memória coletiva.

O Programa  de Extensão Universitária “Educação para a Cidadania” teve 

início no ano de 2000, voltando-se desde sempre para o enfrentamento destas 

questões, no interesse do avanço e aperfeiçoamento do processo de ensino-

aprendizagem de história em todos os níveis. 

O programa é de responsabilidade do Departamento de História da 

Universidade Federal do Paraná, e foi aprovado pelo Comitê Assessor de Extensão 

(CAEX) da Pró-Reitoria de Extensão (PROEC) da Universidade Federal do Paraná,  

estando em sua terceira fase de operação. Ao longo desse tempo o Programa tem  

oferecido a professores das redes pública e privada o acesso à atualização 

permanente bem como o assessoramento e orientação para a montagem e execução 

de projetos de pesquisa a partir de reuniões de grupo de trabalho e orientação on-line;  

orientação e realização de pesquisas bibliográficas e documentais; pesquisa em 

acervos de fontes documentais; visitas técnicas orientadas; workshops com material 
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didático; aulas expositivas, etc. O público alvo a ser atingido são os professores da 

rede pública e privada de ensino; estudantes de ensino médio e superior, inclusive em 

nível de pós graduação; público interessado nas comunidades regional, nacional e 

internacional.

No final de 1999 tivemos abertas, pela Direção da Legião Paranaense do 

Expedicionário (LPE,) as portas do Museu do Expedicionário e seu acervo de fontes 

documentais para a História do Brasil e Mundial. A partir daí, foram consultados por 

parte de professores e estudantes de graduação e pós-graduação, dezenas de títulos 

de livros, revistas, relatórios, manuais,  e outros documentos disponíveis nas 

bibliotecas da Casa. 

A partir da constatação do valor histórico e cultural  inestimável desse 

acervo surgiu a idéia, em conjunto com a direção da LPE, de disponibilizar para o 

mais amplo público possível o conteúdo daquelas fontes históricas. O resultado foi a 

criação de uma home page na Internet   dedicada à divulgar o acervo do Museu do 

Expedicionário, a qual deu-se o nome de Academia Montese. Esta página na internet  

(www.geocities.com/academiamontese) tornou-se então o veículo oficial de 

divulgação das pesquisas realizadas por nosso grupo de estudos que se dedica a uma 

Nova História Militar Brasileira. Seu principal objetivo é proceder à análises de 

fontes documentais de tipos diversos, relativas à participação do Brasil na Segunda 

Guerra Mundial. Desejamos  aqui expressar uma vez mais nosso agradecimento à 

Legião Paranaense do Expedicionário e ao Museu do Expedicionário, que  pelo 

menos durante a gestão do saudoso Major Iwersen (até agosto de 2001) - 

disponibilizou seu extraordinário acervo documental, sem o qual seria impossível 

realizar o objetivo de  disponibilizar, através de nossa HP: 1) fontes para o 

entendimento de um dos mais importantes eventos da  História Militar Brasileira, a  

participação da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial;  2) 

contextualização de tais fontes no que respeita a conjuntura histórica nacional e 
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internacional do período; 3) indicações de  técnicas e métodos para a exploração 

destas fontes tanto no que se refere à pesquisa quanto ao ensino, em todos os níveis.

No primeiro semestre de 2001 foi proposto à direção da LPE um projeto 

piloto de reativação da divisão didático-pedagógica do Museu, infelizmente 

desativado ao longo dos últimos anos. A idéia era treinar estudantes de graduação do 

curso de História (de preferência aqueles que já conheciam as fontes históricas do 

Museu)  como monitores para as visitas de estudantes de nível médio e fundamental 

àquela Casa. Entendeu-se desde o princípio que a riqueza e profundidade do acervo 

exposto no Museu só seriam plenamente entendidas pelos alunos de nível 

fundamental e médio se atendidos alguns pré-requisitos. Reconheceu-se  que a mera 

contemplação do acervo do Museu, por si só,   seria sempre insuficiente para o 

desenvolvimento das competências e habilidades requeridas atualmente daqueles 

estudantes, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) do 

Ministério da Educação (MEC) para o nível médio e fundamental. 

 Para todos envolvidos tornou-se da maior importância  que as visitas de 

estudantes tanto de nível fundamental quanto médio à este museu, fossem 

acompanhadas por monitores treinados e permanentemente atualizados que 

indicassem as diferentes formas de leitura das fontes históricas expostas.

Dois resultados foram obtidos. Primeiro cabe mencionar o treinamento de 

14 (catorze) estudantes de graduação como guias do Museu (no mínimo um para 

cada sala), atuando junto a turmas de oitava série e primeira e segundas séries do 

nível médio. Destes, apenas dois são bolsistas-extensão e o restante são voluntários; 

e a impressão de uma tiragem limitada (590 exemplares)  de um guia do Museu do 

Expedicionário. Cumpre notar que a impressão e distribuição desta tiragem foi 

inteiramente gratuita. Mais ainda, sua reprodução é livre, podendo ser feita por 

qualquer pessoa que disponha de acesso a Xerox ou Internet (esta publicação até 

então  inédita está disponivel também no site do DEHIS e da Academia Montese.) 
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Recentes mudanças na gestão da LPE levaram à interrupção desta 

experiência que foi então transferida para as dependências do Museu Paranaense 

(Curitiba) e Atílio Rocco (São José dos Pinhais) onde se pretende adotar a 

metodologia já testada no Museu do Expedicionário. O texto que o leitor tem agora 

em mãos se refere ao Museu Paranaense, estando em fase de conclusão outro 

idêntico, referente ao Museu Atílio Rocco. Da maior importância para o bom êxito 

dessas duas novas experiências foi a divulgação (15.000 exemplares de cada título) 

da Coleção História do Paraná para Professores da Rede Pública de Ensino (em 5 

vol.), resultado de um convênio entre a Secretaria Estadual da Educação do Paraná 

(SEED/PR), a UFPR e a FUNPAR, também de responsabilidade do Coordenador 

deste programa de extensão. Através desta obra os estudantes bolsistas (6) e 

voluntários (24) puderam ter acesso a sínteses atualizadas da História do Paraná que, 

somada à leitura de bibliografia especializada, se constituíram em fontes 

privilegiadas para a análise e descrição com finalidades didático-pedagógicas das 

exposições mantidas por esses Museus. 

 Finalmente, esperamos que essa obra seja de utilidade para os profissionais 

da área de História, em particular os do nosso Estado, tanto no que se refere à 

superação das implicações derivadas da obrigatoriedade do ensino de História do 

Paraná na rede pública (Lei de 19/12/2001), quanto aos desafios postos pelo Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) e pelo  vestibular, que contamos ver incorporar 

já a partir de 2004 questões de História regional em seu programa.

Boa leitura a todos!
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Prof. Dr. Dennison de Oliveira -
 
coordenador do Programa

 coordenador do curso de História UFPR
 
Coordenador do  convênio “ColeçãoHistória do Paraná para Professores 
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Fazer um livro sobre o Museu Paranaense é uma grande responsabilidade, 
pois é uma instituição que está presente em nossa sociedade há mais de 100 anos. 
Mais problemático é fazer um livro sobre uma sede que , apesar de não ser mais um  
museu, ainda existe dentro do cenário urbano curitibano. A intenção é, portanto, 
comentarmos sobre a Sexta sede do Museu Paranaense que era localizada na praça 

Generoso Marques. Este prédio 
se tornou sede do Museu 
Paranaense em 1973, antes de 
sua transferência inconclusa para 
a Rua Kellers em 2002. O Museu 
Paranaense estava disposto em 4 
andares com exposições de longa 
e curta duração. Os alunos e 
bolsistas do Departamento de 
História da Universidade Federal 
do Paraná, tomaram para si a 
responsabilidade de legar à 
posteridade uma análise desse 

espaço, apontando diversos 
aspectos, tais como história  relacionada, análise crítica do espaço e sugestões sobre 
futuras exposições. Mais do que usar a exposição do Museu como uma porta de 
entrada para a História do Paraná, o objetivo era preservar para a memória 
paranaense aquele que pode ter sido o mais importante espaço de exposição de toda 
história do Museu Paranaense.

No pavimento Térreo possuíamos duas salas de exposições de curta 
duração,  a Reserva Técnica e o salão das artes. Foram realizadas 26 exposições  de 
curta duração no período compreendido entre 1995 e 2002.

O Primeiro Pavimento possuía uma sequência de salas para a compreensão 
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da História do Paraná, desde a pré-história até a época contemporânea. Este andar 
possuía um amplo espaço para o ensino de História do Parana. As salas tratavam 
gradativamente da evolução da ocupação do território paranaense, incluindo 
populações pré-históricas do litoral e do planalto, a ocupação indígena, a chegada 
dos espanhóis e portugueses, a imigração dos europeus. A maioria dessas salas e 
corredores são sendo comentadas aqui no livro, embora não seguindo 
necessariamente a proposta museológica daquela casa.

O Segundo Pavimento apresentava na antiga sala da câmara telas com os ex-
governadores do Paraná, motivo pelo qual chamamos essa sala de Políticos 
Paranaenses. Temos também nesse pavimento em seus corredores telas com os 
políticos do período provincial e outros que mostravam um pouco de Curitiba em 
diferentes  épocas.
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O Terceiro Pavimento era responsável por apresentar ao público a cultura 
indígena, não apenas paranaense, mas também nacional. Estavam expostos vários 
artefatos indígenas, e disponibilizada a exposição de  um filme feito pelo cineasta e 
pesquisador Vladimir Kozák, neste pavimento também se localizava a parte 
de pesquisa do Museu Paranaense.

A Sexta sede do Museu Paranaense era riquíssima em memórias, e sua 
localização era excepcional. Na época em que havia um ponto do expresso na 
frente da praça Generoso Marques era um dos  museus mais visitados de 
Curitiba. A fachada do prédio também é um de seus atrativos, apesar do 
desgaste ainda transmite uma sensação de opulência aos transeuntes. 
Esperamos que a nova sede possa legar ao povo paranaense o que esta sede 
nos passou. Nós que participamos deste projeto gostaríamos de deixar um 
pouco de nossas memórias e saudades com vocês leitores. 

Boa leitura,.

A  equipe

3° PAVIMENTO
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Sala 1: Salão da Música e das Artes  

Carolina Havro Winter & André Castelo Branco Machado (Estudantes do curso de  

História da Universidade Federal do Paraná)

No começo do século XX, os militares 'radicais' do eixo Rio de Janeiro-São 

Paulo, cafeicultores paulistas, políticos republicanos e seus aliados nas carreiras de 

medicina, direito e engenharia iniciaram um projeto modernizador no Brasil, que 

consistia na tentativa de igualar os nossos grandes centros urbanos  aos dos países 

dito “civilizados” no que diz respeito a urbanização e aos costumes culturais. O 

processo  teve como um de seus principais catalizadores a proclamação da República 

em 1889. A partir desse evento  verificou-se uma quase completa "liberalização" da 

economia, manifesta na intensificação da entrada de mercadorias estrangeiras 

industrializadas, empréstimos externos e produtos da sua indústria cultural. 

Devido ao contexto descrito acima e juntamente com o fortalecimento da 

economia do Estado do Paraná, as cidades paranaenses começavam a se modernizar 

e constituir uma nova dinâmica social. Com isso, formava-se também uma cultura 

bem característica das cidades, com uma elite que valorizava as artes, a música e os 

produtos industrializados norte-americanos e europeus. Este aspecto é evidente na 

visualização do Salão das Artes o qual é composto pelas obras de artes plásticas 

produzidas neste momento e pelos instrumentos e aparelhos musicais importados 

destes países industrializados, e que em alguns casos, posteriormente, foram 

produzidos aqui mesmo como o rádio. Dessa forma, o Salão das Artes do Museu 

Paranaense pode ser entendido como um importante espaço de reflexão sobre a 

sociedade paranaense do início do século XX.

A história dos aparelhos de som podem ilustrar este processo de 

desenvolvimento tecnológico e modernizante, nos possibilitando o entendimento da 

história do Brasil e, consequentemente, do Estado do Paraná. 

Pavimento térreo
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Em1877, Thomas Edison conseguiu a primeira gravação de voz humana 

num fonógrafo de cilindros. E após, Emile Berliner, alemão, criou a gravação em 

disco para gramofone. Nesse período, foi fundada a Casa Edison no Rio de Janeiro 

(homenagem ao próprio), que além de casa comercial, também realizava gravações. 

Assim boa parte da história do Brasil e de sua música ficou gravada nos cilindros e 

discos. O fonógrafo deste acervo é da marca Thomas Edison, EUA e foi doado ao 

Museu Paranaense  em 1949. O gramofone foi doado aproximadamente em 1950 e 

restaurado em 1974.

O último aparelho deste acervo, e o mais marcante na história social e 

cultural brasileira, é o Rádio (criado a partir das teorias de James Clerk Maxwell e 

Heinrich Hertz para a propagação eletromagnética no espaço). No Brasil, a primeira 

experiência de radiodifusão, transmissão para vários aparelhos receptores, pode ser 

datada de 7 de setembro de 1922, na exposição comemorativa do centenário da 

independência brasileira, com um discurso do então presidente Epitácio Pessoa, 

transmitido por uma pequena estação de baixa potência. No Paraná, foi lançada a 

terceira emissora de Rádio do país em 1922:  a Rádio Clube Paranaense. O 

lançamento desta Rádio no dia 27 de junho deste ano foi um grande acontecimento na 

cidade de Curitiba, sendo noticiado no jornal "Gazeta do Povo" daquele dia como 
 “que marca um progresso do Estado do Paraná” . A peça de rádio exposta no Museu 

Paranaense é da marca Philco, modelo 46431, importado dos EUA em 1944.

Neste mesmo período, o Paraná produziu uma escola muito interessante de 

artistas, de expressão nacional e internacional, que podem ser representados pelos 

pintores que têm suas obras expostas no Museu Paranaense. Tanto as obras dos 

pintores Theodoro de Bona (1904-1990) Arthur Nísio, Waldemar Curt Freyesleben 

(1899-1970) e Nilo Previdi(1913-1982), e do músico Brazílio Itiberê da Cunha, 

retratado por Eusébio W em uma pintura exposta nesta sala, formam parte integrante 

de uma parcela da sociedade paranaense dedicada às artes e muito valorizada pelas 
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elites locais. A única exceção destes artistas expostos na sala é o pintor 

Augusto Bracet (1881-1960), sendo ele do Estado do Rio de Janeiro, mas sendo uma 

referência para os demais artistas locais. 

Concluindo, cabem algumas considerações acerca das potencialidades 

didático-pedagógicas da utilização desta sala para processos de ensino-aprendizado 

em nível fundamental e médio. O Salão das Artes do Museu Paranaense denota a 

interação dos instrumentos musicais, dos aparelhos de som e das pinturas e nos fala a 

respeito das diferentes visões sobre a realidade social do Paraná do início do século 

XX e da própria trajetória dos artistas (instrumentistas, cantores, pintores, locutores 

de rádio, etc.) presentes na sala com suas obras ou referências às mesmas. Esta 

mistura compõe um olhar holístico sobre a cultura, o processo de modernização e a 

economia do Paraná deste período que podem ser trabalhados, de acordo com os 

PCN's do MEC, em diferentes disciplinas.

6
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Sala 2: Cultura Indígena Kaingáng, Xokléng e Guarani

Mara Cristina Miranda Gomes, Rafaela Lunardi, Sandra Cristina 

Maximiano Quarelli (estudantes do do curso de  História  UFPR)

Nesta sala  que trata dos índios Kaingáng, Xokléng e Guarani, encontram-se  

expostos objetos indígenas e maquetes exemplificando o que seriam os seus hábitat 

originais.  A seguir, procuraremos desenvolver um texto que proporcione ao 

visitante um conhecimento mais aprofundado sobre o modo de vida dessas culturas, 

baseando-se na análise de arqueólogos e outros  pesquisadores que estudam a vida e 

a cultura dos povos antigos por meio de pinturas, esculturas, utensílios e objetos, por 

eles deixados.

 Os locais onde há indícios de acampamentos ou aldeias indígenas são 

denominados pelos arqueólogos de sítios. O Abrigo do Pontão  situado no município 

de Sagés-Pr, o Abrigo de São José da Lagoa I , de Piraí do Sul-Pr e José Vieira  as 

margens do Ivaí, no município de Guaporema-Pr, ilustrados nsta sala,  constituem-se 

em exemplos de sítios arqueológicos paranaenses. Algumas das peças extraídas 

destes sítios estão à mostra na sala Cultura indígena Kaingáng, Xokléng e Guarani do 

Museu Paranaense e contribuem para mostrar como era a vida dos integrantes desses 

grupos indígenas aos visitantes. 

Os Kaigángs habitavam uma área que se estendia pelo oeste dos planaltos 

dos atuais estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Atualmente, pode-se encontrar alguns remanescentes dos Kaingángs em Palmas-Pr. 

Suas antigas habitações eram grandes ranchos cobertos de folhas de 

palmeira e com paredes do mesmo material. Apresentavam uma pequena abertura 

em cada extremidade que servia de porta. O chão era de terra batida e no seu interior 

conserva-se sempre uma fogueira .

1° Pavimento 

7



No que se refere ao vestuário, os homens andavam nus trazendo na cintura 

apenas um cordel enquanto as mulheres usavam tangas que a cobriam até os joelhos. 

Nas festividades ou períodos de frio usavam grandes mantos (curú-cuxá) tecidos 

com fibras de ortiga e o cranenin, uma espécie de túnica sem manga ou gola.  

 Para a vida doméstica utilizavam como recipientes frutos secos de 

cucurbitáceas silvestres. Para moer o milho utilizavam pilões escavados em um 

segmento de tronco de árvore ou talhados em pedra. Seus instrumentos cortantes 

eram feitos de pequenas lascas de pederneiras. As mulheres Kaingángs fabricavam 

também cestos de taquara e utensílios de cerâmica. 

As armas produzidas pelos Kaingángs, arcos, flechas e lanças, eram 

utilizadas para a caça e para a pesca. Os arcos eram feitos em madeira e revestidos por 

cutícula de cipó imbé. Quanto às cordas, eram feitas de fibras de pedúnculos de 

folhas de palmeiras ou de raiz de ortiga. As flechas eram feitas de taquara muito fina e 

com pontas de material e formato variável devido à sua utilização na caça ou pesca. 

Cacetes de madeira rija eram utilizados como arma letal contra povoadores na região 

do atual Estado do Paraná. 

Após a colonização portuguesa e com o decorrer dos séculos as populações 

indígenas não só paranaenses, mas brasileiras, foram sendo paulatinamente 

dizimadas tanto pela violência colonizadora/exploradora como pelo contato com 

uma série de patologias para as quais não possuíam imunidade biológica, além de 

que seus costumes foram sendo modificados devido ao contato com a cultura 

européia. No entanto, a partir principalmente da arqueologia, é possível descrever  os 

antigos costumes desses primeiros habitantes de nosso território, antes da influência 

européia transformá-los irreversivelmente. 

De acordo como os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ministério da 

Educação para o Ensino Fundamental e Médio, vários temas tratados pelas ciências 

humanas condicionam o homem no seu modo de viver, na criação de objetos, 
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habitações, vestimentas, entre outros que podem ser pedagogicamente explorados a 

partir desta sala. Em História, pode-se mostrar que o homem mesmo sem a escrita é 

um agente histórico e faz História e que a História do Brasil é anterior a chegada dos 

portugueses; igualmente é possível compreender as transformações do modo de vida 

dos homens, observando as rupturas e continuidades. No campo da Sociologia e da 

Antropologia,é possível trabalhar com o conceito de cultura, no caso a indígena, bem 

como estudar as trocas e assimilações entre diferentes culturas. Em Geografia é 

possível se estudar como o meio físico condiciona o homem no seu modo de viver e 

vice-versa, na criação de objetos, habitações, vestimentas, entre outros.

.
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Sala 3: Missões (conhecida originalmente como Ocupação Espanhola)

Rafaela Lunardi, Mara Cristina Miranda Gomes, Lawrence K. Lachi, Andréia Maria 

de Souza (estudantes do curso de  História UFPR)

 Os objetos expostos na Sala das Missões do Museu Paranaense referem-se à 

cultura dos povos indígenas que outrora habitaram o atual Estado do Paraná, às 

Bandeiras e, especialmente, às Missões. Estas últimas foram empreitadas da 

Companhia de Jesus, fundada em 1534 por Inácio de Loyola, cuja finalidade 

principal era a recuperação das áreas sob a influência do protestantismo e a difusão 

do catolicismo entre os povos não-cristãos.

 Expõe-se na sala objetos estritamente ligados à cultura indígena, tais como 

diferenciados tipos de arcos e flechas que correspondem a determinados grupos 

indígenas como os Kaingángs e Guaranis, sendo que no que se refere a estes últimos 

há também uma simulação do que seria uma oca guarani, além de urnas cerâmicas, 

utensílios domésticos, cachimbos, flautas, entre outros utensílios. 

 A maior parte do acervo, todavia, corresponde às missões jesuíticas. Aliás, 

grande parte deste é proveniente das ruínas das antigas reduções, como a de Santo 

Inácio (fundada em 1612) na qual o professor Oldemar Blasi, em 1963, promoveu 

escavações intensas que possibilitaram o achado de várias peças. 

 Além das peças e de informações históricas e geográficas a respeito das 

missões, chama a atenção a exposição de uma maquete da Redução de Santo Inácio 

que permite visualizar como eram as construções, a localização da praça e da igreja, 

onde os índios eram nucleados para a catequese, etc. A Redução de Santo Inácio, 

segundo o historiador Romario Martins, havia sido reorganizada pelo padre Roque 

Gonzalez, o qual teria traçado um modelo para as casas e o seu conveniente 

arruamento. No centro da sala ainda é possível constatar a exposição de mais de uma 

maquete. No entanto, esta não se refere às reduções e sim a uma das três povoações
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civis da região do Guaíra: a cidade espanhola de Villa Rica del Espiritu Santo 

(1589-1632). Há também uma reprodução pictográfica e dados históricos 

concernentes às bandeiras.

 Diante desta rápida descrição do acervo da sala, é interessante abordar 

determinadas questões relacionadas à história das missões jesuíticas ocorridas no 

atual Estado do Paraná, para que o visitante, principalmente o aluno de nível médio e 

fundamental, consiga ter uma perspectiva diferenciada daquela que aqui é 

explicitada, no que se refere à  importância das missões para a colonização que se 

operou no Brasil nos séculos XVI e XVII. 

A palavra “redução” sintetiza o preceito de reduzir, delimitar o espaço físico 

para educar, no sentido mais amplo que este verbo possa conter, aos indígenas. 

Pretendia-se introduzir nos nativos a forma de sociedade européia, reunindo-os em 

aldeias. Formavam uma vila organizada, que possuía igreja, escola, refeitório, casa 

para as famílias e oficinas de trabalho. Nela criavam gado, plantavam, aprendiam 

ofícios, música, religião, sempre obedecendo à autoridade da Corôa, assim como 

eram catequizados.

Representação da catequização indígena Redução jesuítica
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Sala 4: Grandes Navegações (conhecida originalmente como Ocupação 

Luso-Brasileira)

Prof. Dr. Dennison de Oliveira - Coordenador do Programa de Extensão 

Universitária Educação Para a Cidadania (DEHIS/SCHLA/UFPR), do Convênio 

“Coleção História do Paraná para Professores da Rede Pública de Ensino” 

(UFPR/FUNPAR/SEED-PR) e do Curso de História da UFPR

No que se refere ao acervo a sala apresenta três maquetes de  navios.  O 

aspecto que mais chama a atenção é o grau de realismo das maquetes (duas caravelas 

e um xaveco) e sua generosa escala (1:16 e 1:20) que faz destas peças do acervo uma 

inspiradora porta de entrada para o conhecimento da tecnologia náutica do início do 

século XVI e sua influência sobre o curso dos acontecimentos daquele período. Mais 

ainda, através do domínio destas informações, o estudante de nível fundamental e 

médio será capaz de efetuar comparações entre aquela época e a que ele mesmo vive, 

em particular no que se refere ao avanço do entendimento dos nexos entre ciência, 

tecnologia e imperialismo. 

Existe certa concordância na literatura disponível sobre as motivações para 

o início destas grandes navegações. Por um lado a rota comercial entre Europa e 

Extremo Oriente, boa parte da qual realizada através do Mar Mediterrâneo, fora 

fechada com a tomada de Constantinopla pelo Império Otomano em 1453; por outro, 

já se estava desenvolvendo  considerável tecnologia náutica, na forma de novos 

barcos (caravelas), novos métodos de combate  (artilharia embarcada ao invés de 

abordagem) e métodos de orientação (bússola, astrolábio, etc.) para alto mar. 

Os navegadores do recém-criado Reino de Portugal desencadearam a partir 

daí extensas jornadas por mar, visando explorar as ilhas mais próximas no Atlântico e 

a costa africana. Ao longo do caminho iam avançando cada vez mais para o sul, tanto 

para testar a possibilidade de se contornar aquele continente para descobrir uma rota 
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alternativa para o Oriente, quanto para realizar um lucrativo comércio de escravos, 

metais preciosos e marfim. Paralelamente, a guerra contra os “infiéis” muçulmanos 

ao longo da costa permitia tanto que se recebesse o apoio da Igreja Católica com sede 

em Roma, quanto se legitimasse a própria escravização. 

Em 1487 a expedição comandada por Bartolomeu Dias se torna a primeira a 

dobrar o Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África, provando que era 

possível se navegar dali até a Índia, como Vasco da Gama conseguiria fazer em 1498. 

Buscando um caminho alternativo para o Oriente a Coroa Espanhola  patrocina em 

1492 uma expedição de três barcos para a Índia, comandada pelo italiano Cristóvão 

Colombo. Seu objetivo era atingir o Oriente navegando sempre para o oeste, 

atingindo assim seu destino através de uma volta quase completa no planeta. No 

caminho sem que soubessem toparam com as ilhas que hoje formam o Caribe e, em 

1498, com aquele que viria a ser conhecido como o  próprio continente americano. 

O fato de Portugal e Espanha terem sido os primeiros Estados Nacionais 

Modernos a consolidarem sua posição diante da oposição às tendências contrárias ao 

seu poder dentro (como os habitantes dos burgos e os senhores feudais) e fora (como 

a Igreja, em princípio uma entidade transnacional) do país tem a ver com os 

investimentos no desenvolvimento dessa tecnologia náutica e do uso que dela foi 

feito. Tal fato permite ao visitante ou estudante comparações com outros contextos 

históricos onde se explicite o  inter-relacionamento do poder nacional com a ciência 

e a tecnologia. As maquetes expostas também permitem ao visitante ter uma boa 

noção das condições de vida e trabalho à bordo destes barcos, o que serve ao objetivo 

de avançar no entendimento de conteúdos típicos da História e da Sociologia, em 

particular a divisão social do trabalho e a apropriação do excedente socialmente 

produzido. Da mesma forma, os interesses econômicos subjacentes à essa 

empreitada também se prestam ao mesmo tipo de comparação, o que é da maior 

utilidade para se exercitar as competências e habilidades requeridas pelos 
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Parâmetros Nacionais Curriculares para o Nível Médio em várias das disciplinas das 

Humanidades (História, Geografia, Ciência Política, Antropologia, Sociologia, etc.)

 

 

As duas caravelas (Santa Maria e São Gabriel)e um xaveco

Detalhe do convés da maquete da S. Maria 
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Sala 5: Vida material e vida econômica no Paraná colonial -  Elites 

Econômicas e Tropeirismo. 

Rosana Bevilaqua (estudante de graduação em História  UFPR)

A partir da expansão marítima portuguesa (vide sala anterior) é que se inicia 

a história da formação das fronteiras e culturas do Brasil atual. A exemplo das 

demais, a sala do Paraná colonial será melhor compreendida a partir de uma revisão 

do respectivo contexto histórico. Enquanto Portugal estava grandemente 

empenhado no domínio de um novo caminho para o Oriente, com uma prática de 

quase cem anos de navegação pelo Atlântico, a notícia de que Cristóvão Colombo 

havia chegado às Índias, em 1492, causou muito espanto aos portugueses. Demoraria 

ainda algum tempo para que se disseminasse com certeza de que não se tratavam das 

Índias, e sim de todo um novo continente, ao qual se daria o nome de América. 

Essa descoberta espanhola precisava ser garantida contra seus rivais. Assim, 

os reis espanhóis buscaram a ajuda do papa Alexandre VI, que elabora a Bula Inter 

Coetera em 1493, dividindo o mundo em duas partes, cabendo aos espanhóis todas as 

terras situadas a oeste de uma linha imaginária que passaria a 100 léguas das ilhas de 

Cabo Verde. Portugal contestou a bula papal e, através de inúmeras negociações, 

conseguiu estender a linha imaginária para 370 léguas. O resultado final dessas 

negociações foi o texto do Tratado de Tordesilhas, assinado por ambas as partes em 

1494. 

Os primeiros povoados que surgiram na área que é hoje o Estado do Paraná 

foram fundados por espanhóis: Ciudad Real del Guayra, próxima ao atual município 

de São Pedro do Ivaí, em 1557, e Villa Rica del Espiritu Santu, próxima ao atual 

município de Guaíra, em 1576. Os elementos luso-brasileiros que se dedicavam à 

preação de índios se aproveitaram da união das coroas ibéricas (1580-1640) e 

reagiram ao avanço espanhol na região organizando expedições para destruir estes 

povoados, que acabaram sendo abandonados em 1632. Os portugueses só ocuparam 
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efetivamente o território um século depois de terem chegado ao litoral.

Foi no século XVI que os paulistas começaram a vir em maior número para a 

Baia de Paranaguá, objetivando prear índios e explorar possíveis metais preciosos. 

Após a divulgação da  descoberta de ouro e  prata nas colônias espanholas, passaram 

a subir do litoral para o  planalto os exploradores paulistas, (santistas e vicentistas) e 

espanhóis com a mesma meta: procura de riqueza metálica.

No fundo da sala há um quadro demonstrativo com gravuras dos 

aldeamentos e armas dos índios da região (Kaingáng, Xeta, Guarani, Botocudos e 

Xokléng). Abaixo está um canhão de bronze que remete às conquistas dos Campos 

de Guarapuava (1810) travadas essencialmente contras os indígenas locais. 

O povoamento efetivo do litoral paranaense resultou da intensa procura de 

metal precioso no inicio do século XVII, buscado principalmente no leito dos rios.  A 

expectativa  de se encontrar ouro provocou movimentos na Capitania de Santo 

Amaro, no litoral de Paranaguá e nos campos, onde atualmente é Curitiba, obrigando 

os paulistas, “faiscadores” de ouro, a fixarem residência no que viria a ser o Paraná.

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

XVII, estimulou o inicio do povoamento. As minas de Paranaguá forneceram ouro 

por um certo período, o que justificou a instalação  de uma fundição para retirada do 

Quinto (20% do ouro em barra que era arrecadado pela Coroa). Em 1649, o povoado 

de Paranaguá foi elevado à categoria de Vila, contribuindo para uma intensa 

movimentação de visitantes,bem como mineradorque se instalaram no litoral nos 

campos da futura Curitiba. Com o passar do tempo os visitantes instalaram-se, dando 

origem ao povoado de nossa Senhora da Luz dos Pinhais que em 1693 será elevado à 

categoria de vila. Pouco depois, com o esgotamento do ouro de aluvião, a economia 

da região se limitaria à agropecuária de subsistência. 

As atividades ligadas à pecuária e ao tropeirismo  que é o  tema tratado nesta 

sala cresceram ainda mais em virtude da demanda gerada pela dificuldade de  
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de abastecimento de outras regiões, principalmente as regiões de mineração. A boa 

localização dos campos da Curitiba de hoje e a necessidade da Capitania de São 

Paulo do transporte de gado para Minas Gerais e, mais tarde, para localidades ainda 

mais distantes como Cuiabá (atual MT) fez com que,  a partir de 1765 até a 

emancipação em 1853, o território “paranaense”, por decisão da Coroa portuguesa, 

pertencesse à capitania de São Paulo. Originou-se uma sociedade rural, a partir do 

estabelecimento de uma economia agrária nas regiões ligadas à pecuária 

caracterizada por vários regimes de trabalho. A mão-de-obra de negros escravos era 

empregada nos serviços internos da fazenda juntamente com os trabalhadores 

assalariados e índios “agregados” que não recebiam remuneração monetária. Com a 

decadência local da mineração a mão-de-obra excedente foi deslocada para a 

pecuária, muito mais lucrativa: mineradores viraram tropeiros, invernadores e 

criadores.

Ilustrando a escravidão no que hoje chamamos de Paraná, a sala possui 

réplicas dos instrumentos usados pelos capatazes nas fazendas para castigar os 

cativos. Além de objetos da senzala, há também uma variedade de outros que 

remetem à vida nas fazendas como itens de uso pessoal (cachimbo, carteira e caixa 

para rapé, lamparina de óleo de mamona, uma garrafa para vinho, castiçais, navalha, 

tesoura, e um vestido de mulher) e máquinas (de costura, moedor de café, ferro de 

passar roupa, dinamômetro) bem como alguns que são típicos do trabalho com o 

gado, como uma boleadeira e um ferro de  marcar,  referências importantes para o 

entendimento da divisão social do trabalho  à época do ciclo da pecuária no Paraná.

Os elementos da vida cotidiana presentes na sala são um instrumento para os 

professores se utilizarem do construtivismo para despertar o interesse  de seus 

alunos. Refiro-me aqui  não apenas a vinculação do construtivismo a simples 

técnicas de animação em sala. Ser construtivista é preparar o terreno  para que os 

esquemas de conhecimento elaborados pelos alunos caminhem num sentido 

produtivo para a aprendizagem e, uma forma de conseguir isso é trabalhar com a 
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História do cotidiano e das mentalidades. No caso do adolescente, estudante de nível 

fundamental ou médio, aqui pode-se abrir-lhe a oportunidade de  entrar em contato 

com  os fatos do dia-a-dia de determinadas famílias daquela época, manifestos na 

vestimenta, nas técnicas de cuidado com a saúde, alimentação, educação, moradia e 

sexualidade, além de se poder reunir elementos para confrontar  diferentes visões de 

mundo dos protagonistas da História. A partir daí, o estudante pode construir melhor 

conceitos e categorias fundamentais para diversas disciplinas das Humanidades 

(História, Sociologia, Antropologia, etc.) como escravidão, servidão e trabalho 

assalariado, estabelecendo comparações a partir do próprio cotidiano.

Além do gado a sala traz informações, ilustrações e artefatos que se remetem 

ao ciclo da Erva mate no Paraná e as suas relações com o capitalismo mundial. A  

implantação da mão-de-obra escrava foi a solução encontrada para inserir o Brasil no 

circuito de trocas do capitalismo comercial europeu. O sistema de exploração 

colonial tem como objetivo o mercado externo, o que pressupõe a manutenção da 

escravidão e o latifúndio como características centrais da formação da sociedade. 

Nos primeiros decênios do século XIX a economia paranaense entrou em uma fase 

marcadamente comercial: o regime de exportação vai substituir quase que 

completamente o de subsistência. É nesse panorama que vai se desenvolver o 

comércio do mate. Essa produção voltada para exportação gerou uma crise de 

abastecimento de alimentos que será suprida pela importação de vários tipos de 

gêneros alimentícios, em especial o trigo, tido como essencial para a fabricação de 

pão. 

O mate, cujo consumo até então se restringia desde tempos imemoriais 

apenas aos indígenas,  surge comercialmente na região do atual Paraná nos primeiros 

decênios do século XVIII, ocasião em que a Coroa pretendia introduzir a bebida na 

Europa e intensificar o comércio com o Prata. A abertura dos portos no início do 

século XIX deu um grande arranco à exportação do mate  e intensificou o movimento 
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comercial no porto de Paranaguá, agora liberado para barcos de quaisquer 

origens. Com referência  à expansão do comércio do mate a sala traz fotos de seu 

plantio e colheita. 

Em relação à economia do mate a sala possui algumas ilustrações de 1846 

mostrando o corte e o preparo do mate pelos índios Guarani, como também fotos da 

árvore da erva-mate e de um engenho no Barigui. Ao lado das janelas há uma pintura 

de Manoel Antonio Guimarães, conhecido com o título de Visconde de Nácar, 

nascido em Paranaguá no ano de 1813. Foi comerciante de erva-mate e chefe do 

Partido Conservador. Ao lado há outra pintura de um comerciante de erva-mate, no 

caso, Manoel Francisco Correia Júnior, um tenente coronel que estudou 

Humanidades na Capitania de São Paulo e era um defensor da separação da 5.ª 

Comarca de São Paulo, que deu origem ao Paraná. 

A evolução da economia do que hoje é o Paraná ilustrada na sala, tem como 

objetivo fazer com que o estudante ao visitá-la compreenda a sociedade, sua gênese,  

transformação e os múltiplos fatores que nela intervê, como produtos da ação 

humana; a si mesmo como agente social; e aos processos sociais como orientadores 

da dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos. Aqui pode-se desenvolver 

estratégias para a se adquirir o entendimento de que o desenvolvimento da sociedade 

se dá como processo de ocupação de espaços físicos e constante formulação das 

relações da vida humana com a paisagem, em seus desdobramentos políticos, 

culturais, econômicos e humanos.

Parte da sala que tratava das elites econômicas e tropeirismo
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Sala 6: Paraná no Século XIX

Eduardo M. Sanches ( bolsista PIBIC, estudante do curso de História UFPR,  e de 

Artes Gráficas- CEFET)

Esta sala demonstra por meio de seu acervo algumas das principais 

características do Paraná no Século XIX, em especial no que se refere à cultura, 

segurança e política. A sala possui artigos de quase todos os eventos dessa fase da 

História do Paraná, primeiro como 5ª comarca de São Paulo, depois sendo depois 

elevada à condição de Província do II Império, e posteriormente passando a ser um 

Estado da Federação a partir do período conhecido como  República Velha (1889-

1930). 

Num painel vê-se uma montagem de propagandas de vários jornais logo de 

frente a porta de entrada da sala, e uma pia do séc. XIX que pertenceu ao Teatro S. 

Theodoro, que é conhecido como Teatro Guaíra atualmente, e era localizado na Rua 

Nova, a Rua Dr. Muricy de nossos dias. Nesta montagem de propagandas existem 

peças teatrais, musicais e até espetáculos de circo de vários teatros paranaenses, em 

particular teatros de Curitiba, Paranaguá, Morretes, Antonina, Lapa, e outros. O 

jornal que circulava à época era o 19 de Dezembro fundado em 1853, um jornal pois 

bastante anterior a nossa octogenária Gazeta do Povo. Este jornal circulava em 

Curitiba e suas freguesias (São José dos Pinhais, Almirante Tamandaré, Colombo, 

Santa Felicidade, Bigorrilho) e até chegava a algumas cidades do litoral. 

O caráter marcadamente multidisciplinar dos estudos da Cultura, em 

especial no que se refere à contribuições de disciplinas típicas de nível médio 

(Sociologia, Antropologia, História, Geografia, etc.) pode perfeitamente se realizar a 

partir do estudo dessa parte da exposição. Não há como esquecer que um fator 

intrínseco a estas apresentações passa um pouco também pela cultura trazida pelos 

imigrantes, principalmente os da Europa, que vieram para o Paraná para “morigerar” 
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a população, como pretendia a elite dirigente da época. Um exemplo, para além   do 

gosto pela freqüência à teatros, são artefatos de mensuração do tempo como o relógio 

do séc. XIX em estilo barroco. 

Na seqüência passamos a examinar a parte da exposição dedicada à 

segurança. Logo de saída temos  o gradil da primeira cadeia municipal de Curitiba. 

Ser preso ali era uma das maiores punições que uma pessoa podia sofrer, maior até 

que as chibatadas, tamanho o grau de miserabilidade a que era submetida no cárcere. 

A chibata era aplicada somente nos escravos. 

Ao fundo desse gradil existe uma segunda montagem de recortes de jornais 

de diversas épocas, muitas delas com propagandas de recrutamento para a milícia 

local, pois este era um dos problemas na época: arrumar  voluntários para atuarem 

como policiais. O papel da polícia na manutenção da ordem social poderia ser mais 

desenvolvido através da exposição dessa sala, dada a possibilidade de a partir daí se 

estabelecer comparações entre aquela época e a nossa. 

 Existe um boneco com a farda da Guarda Nacional que pertenceu a 

Bertholdo Adam, comandante do 21° Batalhão de Infantaria, assim como seu sabre e 

temos nas demais vitrines, fotos  e aparatos (cinturão e machadinha) dos primeiros 

bombeiros de Curitiba, todos eles de descendência alemã e o que se deve notar é que 

esta brigada foi criada apenas na República Velha. Temos em outra vitrine também 

algumas algemas simples (algemas de pulso) e com pesos (algemas de tornozelo) 

colocados em presos. Estes “aparatos” policiais possivelmente foram utilizados para 

prender os prisioneiros durante suas estadas na cadeia pública, que está representada 

num quadro. Ela era localizada na praça Tiradentes, que já foi conhecida como Largo 

da Matriz e Largo Dom Pedro II.

Nos aspectos propriamente políticos a forma como está organizada a sala 

não segue uma ordem definida, pois ao invés de se partir dos políticos da 5ª Comarca 

até a República Velha, segue-se uma ordem quase que completamente aleatória. 
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Uma saída possível de se seguir numa visitação seria  partir da porta de entrada e 

seguir o sentido anti-horário. Neste sentido podemos começar com a litogravura de 

Dom Pedro de Alcântara (Dom Pedro I e Pedro IV de Portugal) quando menino, que 

nunca veio ao Paraná, mas provavelmente está presente na sala por ser pai de Dom 

Pedro II. Este era o imperador na transição de Comarca a Província, e aí está sua 

importância, pois nas vitrines à frente da litografia e da pintura de Dom Pedro II estão 

objetos (pratos e travessas com o brasão imperial) que foram doados por D. Pedro II 

quando este visitou o Paraná em 1880. Outro dos itens doados foi o sino que está no 

chão ao lado da porta. No sino estão o brasão do imperador (frente) e o símbolo da 

igreja (atrás). Por todas as cidade que D. Pedro II passou ele deixou um sino desses. 

Outra peça da exposição de imenso valor didático-pedagógico  pode ser 

observada no centro da sala. Trata-se da maquete de Curitiba  que representa a malha 

urbana da cidade em 1876, vinte e três anos após a elevação de comarca a província e 

quatro anos antes da visita de D. Pedro II.  Ali o estudante (em particular de certas 

séries do nível fundamental,  de capacidade de abstração ainda  reduzida) pode ver 

como  Curitiba era então pequena,  principalmente se levarmos em conta que se 

tratava de  uma capital de província. Ali a atual Praça Zacarias era chamada de Largo 

da Ponte, também conhecida como Largo da Fonte, onde foi construida a primeira 

sede do Museu Paranaense. Esta praça está no encontro das Ruas Ébano Pereira e Dr. 

Muricy, que foram os fundadores dessa primeira sede do Museu. E é também nessa 

praça que foi construído o primeiro sistema de água encanada de Curitiba, onde a 

água vinha da praça Rui Barbosa (Largo da Cruz das Almas) e por encanamentos de 

cobre chegava até as torneiras que estão no chafariz da praça Zacarias. Estas 

torneiras aliás já estiveram em exposição no Museu Paranaense, mais precisamente 

na quarta sede do museu. Enfim, temos aqui toda uma série de aspectos que, a partir 

da comparação entre essa representação da malha urbana e o conhecimento que o 

estudante de educação básica tem da atual, podem ser trabalhados nas disciplinas de 
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Geografia, História e outras Humanidades.

Esta sala em geral consegue abordar temas interessantes para uma aula sobre 

história do Paraná no Século XIX, mas não possui nenhum sistema para direcionar 

uma visita. A ordem dos objetos é basicamente aleatória e  sem preocupação em 

seguir uma ordem cronológica, mesmo nos temas que estão sendo abordados de 

forma destacada na sala. 

Parte da sala que tratava do Paraná no século XIX

Representação de
 Zacarias de Góes e Vasconcelos,

 primeiro presidente 
da Província do Paraná

Farda da milícia e
 espadas utilizadas

 em eventos

Representação de 
D. Pedro II 

e porcelanas que 
pertenciam a ele
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Sala 7
 A) Elites urbanas 

Sandro Vieira Gomes e Dulcinéia C. de Oliveira (estudantes do curso de História  

UFPR)

Em fins do século XIX e início do século XX  o mundo passou por mudanças 

devido ao desenvolvimento do capitalismo e a pressão exercida pelo novo 

dinamismo nas relações nacionais e internacionais de produção, circulação, 

distribuição e consumo de bens, decorrentes da Segunda Revolução Industrial, 

proporcionando a aceleração dos fluxos comerciais e o movimento de grupos 

humanos, capitais e idéias. Nesse período, no Brasil, ocorre a abolição da 

escravatura, a Grande Imigração, a queda da monarquia e o advento da República. 

Com isso, o Estado do Paraná também é afetado em suas  transformações 

econômicas e sociais.

A economia de subsistência cedia cada vez mais espaço para a economia de 

mercado.  A erva-mate e a madeira passaram a liderar a pauta das exportações. E uma 

nova sociedade ia se configurando e com ela novos padrões de consumo e 

comportamento. Os ideais de uma vida urbana, civilizada, e um discurso 

modernizante, destacando o progresso da humanidade como resultado da ciência e 

da técnica, construído pelas elites políticas e intelectuais do Brasil, atingiam 

intensamente as elites paranaenses. As inovações e os confortos trazidos pela vida 

moderna passavam a ser incorporados pelos grupos dominantes da sociedade. Uma 

mentalidade mais aberta, cosmopolita e individualista vai se impondo. Surgem 

pequenas indústrias e serviços para a comunidade urbana, novos locais de lazer e 

entretenimento, os padrões da moda nacional transformam o vestuário, são 

construídos palacetes, e na decoração do interior desses incorpora-se os confortos, o 

luxo e os modismos. Enfim, novos tempos, novas maneiras, novas atitudes, novas 
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vestimentas, novos hábitos.

Dentro desse contexto, a sala Elites Urbanas do Museu Paranaense 

representa a memória de uma faixa abastada da população do Estado do Paraná nesse 

momento histórico. Tratando-se da elite, sabe-se que este grupo buscava estar 

atualizado com as rápidas mudanças de seu país e do mundo. Os frutos da revolução 

industrial européia e norte-americana abasteciam uma boa parte das necessidades 

desses homens e mulheres, desejosos do luxo e da modernidade a ele associados.  As 

casas de comércio curitibanas eram o vínculo deles com o mundo. A prova disso é o 

gramofone, ou fonógrafo, norte-americano,  que se encontra sobre a escrivaninha 

desta sala. 

Objetos desta sala demonstram o luxo e a modernidade da elite da época: 

uma namoradeira, fabricada na Inglaterra; uma mesa de duas abas, inglesa, típica de 

sala; uma cadeira, atrás da mesa, da mesma origem; e uma cristaleira, de origem 

incerta. A mobília desta sala provavelmente veio do exterior, possivelmente com os 

imigrantes. Encontram-se sobre a mesa dois castiçais, um pince-nez (óculos 

francêssem haste) e uma carteira.  Abaixo da escrivaninha há, ainda, uma 

escarradeira, de Paris, utilizada para reter o escarro dos educados visitantes da 

residência, já que era comum o excesso de salivação, causado pelo hábito de mascar 

tabaco. Sobre a namoradeira há: uma boneca, usando um longo vestido branco; um 

leque e um trepa-moleque, uma espécie de pente feminino  que aludem aos novos 

costumes e vestimentas da sociedade paranaense; um cordão, provavelmente 

decorativo; três carteiras de couro, entre as quais uma foi produzida em Curitiba e 

outra em São Paulo; e debaixo de uma caixa de metal, um pano.

Há dois manequins de ambos os sexos mostrando o vestuário da época. 

Enquanto o traje masculino acompanhado de bengala e chapéu, originais, 

transmitem a imagem de um homem vaidoso e importante, o feminino, reprodução, 

de cores sóbrias, mostra uma mulher modesta, sem extravagância. 
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De acordo como os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ministério da 

Educação para o Ensino Fundamental e Médio, vários temas das ciências humanas 

podem ser pedagogicamente explorados a partir desta sala. Por exemplo, em 

História, é viável trabalhar diversos assuntos afetos à Primeira República, a 

Revolução Industrial e a Grande Imigração; em Geografia, globalização, paisagem e 

lugar; no campo da ciência política, relações entre o espaço público e o espaço 

privado e a própria república como sistema de poder; e no campo da sociologia e da 

antropologia, sistemas econômicos, sendo útil lembrar que a riqueza evidenciada na 

sala foi produzida pelos ciclos do mate e da madeira, a indústria cultural e os meios de 

comunicação de massa. 

Educação para o Ensino Fundamental e Médio, vários temas das ciências 

humanas podem ser pedagogicamente explorados a partir desta sala. Por exemplo, 

em História, é viável trabalhar diversos assuntos afetos à Primeira República, a 

Revolução Industrial e a Grande Imigração; em Geografia, globalização, paisagem e 

lugar; no campo da ciência política, relações entre o espaço público e o espaço 

privado e a própria república como sistema de poder; e no campo da sociologia e da 

antropologia, sistemas econômicos, sendo útil lembrar que a riqueza evidenciada na 

sala foi produzida pelos ciclos do mate e da madeira, a indústria cultural e os meios de 

comunicação de massa. 

Sala que tratava das elites urbanas
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Karen Skare (estudante da graduação em História-UFPR)

A sala em questão tem uma área de exposição que trata da Questão do 

Contestado composta de um mapa e alguns objetos relativos ao conflito. A Questão 

do Contestado iniciou-se em fins do ano de 1912 e estendeu-se até o início de 1916, 

envolvendo direta ou indiretamente mais de vinte mil sertanejos, tendo como causas 

diversos  fatores políticos e sociais.

A Questão do Contestado deu-se fundamentalmente em função de duas 

questões: primeiramente devido à uma disputa entre Paraná e Santa Catarina pela 

região dos Campos de Palmas até o Rio Grande do Sul, daí o nome Contestado para a 

região. A segunda questão advinha da precariedade de vida dos sertanejos, 

destituídos de terras e explorados pelos “coronéis” ou pelas grandes multinacionais. 

Essa condição dos caboclos abria espaço para os movimentos chamados 

messiânicos. 

Dentro desse contexto destacou-se o “Monge” José Maria que praticava o 

curandeirismo, recusava qualquer bem material e pregava a volta da Monarquia, pois 

a República  era tida como grande responsável pela intensificação da exploração dos 

sertanejos. Dessa forma, José Maria conseguiu muitos adeptos, pois era tido como o 

“salvador” dos caboclos. Esses seguidores foram sendo agrupados em redutos com 

fortes características militares, saqueando grandes propriedades e preocupando os 

chefes locais. Além desse fator que contribuiu para o inicio dos conflitos, a saída dos 

“fanáticos” de Santa Catarina para o Paraná foi encarada como um ataque, uma 

invasão territorial.

Assim, inicialmente o Regimento de Segurança do Paraná lutou contra os 

sertanejos, sendo a primeira batalha de destaque a do Irani, com um maior número de 

mortes entre os caboclos, inclusive de José Maria, mas com um fortalecimento 

Questão do Contestado
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ideológico dos mesmos, que mais do que nunca encaravam o movimento como uma 

guerra santa. 

Mais tarde a Guerra se expandiu mobilizando agora as forças catarinenses, 

que buscaram auxílio do Exército. Esse empreendeu muitas vitórias no ano de 1914. 

No entanto os redutos continuavam se alastrando e conquistando novos pontos 

importantes. Contudo, com uma grande concentração de forças, os redutos foram 

caindo com muitas rendições nas mãos do General Setembrino de Carvalho. Restava 

depois de algum tempo praticamente apenas o de Santa Maria, foco principal de 

resistência dos caboclos. Com o esforço conjunto das tropas do Tenente Coronel 

Estilac e do Capitão Tertuliano Potyguara, no dia três de abril de 1915 caiu também o 

reduto de Santa Maria, finalizando a Guerra em si. A questão de limites findou em 

vinte de janeiro de 1916 com um acordo entre Paraná e Santa Catarina, que 

estabeleceu os limites atuais entre os Estados.

Revolução Federalista 

 Jackes Alves de Oliveira & Mariana Rocha (estudantes do curso de História UFPR)

A Revolução Federalista é produto de inúmeros acontecimentos que a 

antecedem. Ela está ligada a Proclamação da República e é conseqüência de vários 

desentendimentos ante a diferentes facções republicanas. A classe dirigente que foi 
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responsável pelo êxito republicano era grande demais para ser contemplada com 

cargos rendosos, mas escassos, ou postos de destaque no novo regime que então 

surgia. Neste ponto têm origem as rusgas. Estas foram sentidas mais intensamente no 

Rio Grande do Sul, onde o Partido Republicano era composto por muitos lutadores 

desta causa, dentre os quais Júlio de Castilhos, o mais influente de seus líderes.

Em 1892, surge nova divisão entre os políticos rio-grandenses e nasce o 

Partido Federalista, composto de republicanos de todas as cores, monarquistas e 

agnósticos. Gaspar Silveira Martins é aclamado seu chefe supremo. Em todo o 

estado sulino havia grande descontentamento, principalmente quando Júlio de 

Castilhos, com o apoio de Floriano Peixoto, reassumiu o governo do Rio Grande do 

Sul em 25 de janeiro de 1893. Como conseqüência, as perseguições surgiam de todos 

os lados, formando um caos. Simultaneamente eclode a Revolta da Armada, que 

pretendia depor Floriano e a levar à restauração do Regime Constitucional. Nesse 

contexto levanta-se em armas o Partido Federalista (ainda em 1893), passando a 

contar com a ajuda de alguns caudilhos que chefiavam grupos armados irregulares, 

dentre os quais Gumercindo Saraiva. 

     A Revolução Federalista é um fato constituído de múltiplas facetas, 

principalmente no Paraná. Simultaneamente, constatamos a referência constante de 

epopéias grandiosas, como o Cerco da Lapa (uma história de resistência e bravura 

das tropas legalistas) e episódios que até o presente são extremamente polêmicos, 

como o fuzilamento (pelas tropas legalistas) do Barão do Serro Azul (acusado de 

cumplicidade com os revoltosos), no Km 65 da Ferrovia Paranaguá-Curitiba. 

           O acontecimento em questão legou considerável impacto para a memória da 

comunidade, inclusive até a  atualidade, como se observa em alguns logradouros 

públicos que são nominados com nomes de paranaenses que participaram no 

combate aos revoltosos. Para atestar tal fato citamos como exemplos a  estação de 

ônibus “General Carneiro” (comandante que defendeu a Lapa), “Rua Coronel 
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Dulcídio” (que o sucedeu como comandante na Lapa), “Av. Vicente Machado” (que 

na época era presidente do Estado), “Rua Barão do Serro Azul” (tido como 

benemérito que salvou a cidade do saque e da pilhagem dos revoltosos em troca da 

organização da coleta de recursos para os mesmos), além da estátua de General 

Carneiro, na Cidade da Lapa. Logicamente, todas essas personalidades se 

constituem em expoentes tradicionais  da história paranaense. São tomados como 

exemplos de bravura, coragem, senso de dever  entre outros adjetivos positivos que 

poderíamos citar. Mas nossas considerações desenvolver-se-ão em torno de duas 

dessas celebridades em particular: Ildefonso Pereira Correia (Barão do Serro Azul) e 

Vicente Machado da Silva Lima.

             Na sala, há um painel com  várias outras pessoas de importância que 

participaram da Revolução Federalista. Nesse sentido, não nos referimos apenas ao 

grande número de soldados, mas também a homens de poder que eram contra a causa 

federalista, como Floriano Peixoto, Vicente Machado e general Everton Quadros. 

Um aspecto significativo a constatar no painel é que nele estão inclusos apenas 

aqueles que, supostamente, “colaboraram” com os revoltosos. Aqui se tem uma parte 

silenciada. Os que reprimiram os federalistas não se encontram na sala. Um das 

razões que pode ter levado a essa opção da exposição  é justamente a opção declarada 

pela  celebração da memória das perseguições que a legalidade empreendeu depois 

da queda de Curitiba e fuga das tropas federalistas. 

         Podemos realizar essa leitura em quase todo o painel, excetuando-se a do 

General Carneiro na Lapa com sua tropa. Aqui não há propriamente vítimas 

indefesas. Esse episódio constitui-se em uma epopéia, no qual a cidade da Lapa 

resistiu 26 dias aos ataques federalistas. Assim, nada mais interessante do que 

ressaltar a ação de homens que resistiram bravamente na defesa da ordem 

republicana e capitularam de modo heróico. Afinal, o que é pensar Revolução 

Federalista sem trazer à memória o Cerco da Lapa ou vice-versa? 

30



Corredor 1: Ferrovias e Urbanização 

Karine dos Santos (estudante do curso de História UFPR)

A urbanização no Estado do Paraná foi movida desde o início pelas 

mudanças no padrão da atividade econômica. A implantação de estradas de ferro 

intensificou ainda mais esta urbanização devido ao impulso que proporcionou à 

indústria de exportação e ao povoamento de territórios antes sem ligação com o 

litoral.

 Os principais movimentos povoadores do Paraná são resultado da economia 

de mineração,  pecuária ,  extração da erva mate e, mais tarde, da madeira. Essas 

atividades deram origem as primeiras áreas povoadas do Paraná conhecidas como 

“Paraná Tradicional”. A erva mate foi  quem mais destacou-se vindo a ser o principal 

produto  de exportação paranaense e o responsável pela formação de uma economia 

de mercado urbana, emprego de trabalhadores assalariados e pela urbanização do 

entorno imediato das áreas onde haviam engenhos.
o Em 1853 o Paraná deixa de ser a 5  comarca de São Paulo para transformar-

se numa província do império. A elevação à categoria de província traz novas 

preocupações como a reordenação do espaço urbano e uma melhor estrutura para a 
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economia. Neste mesmo ano se inicia a construção da Estrada da Graciosa que 

impulsiona ainda mais a indústria ervateira. A emancipação traz também um 

preocupação com a ocupação das terras, acatando o governo um programa de 

imigração visando criar uma agricultura de abastecimento nos arredores dos centros 

urbanos.

A crescente urbanização e industrialização exigiam uma estrutura para o 

escoamento dos produtos de exportação (principalmente a erva mate) e transporte 

entre os novos núcleos populacionais e o litoral. A  estrada de ferro ligando Curitba 

ao litoral começou a ser construída em 1880 e foi inaugurada em 1885.

Os trabalhadores, vindos de todas as partes do país, bem como imigrantes 

sem especialização e técnicos europeus que vieram trabalhar na ferrovia se fixaram 

nas localidades, acrescendo as colônias já existentes e formando novos 

povoamentos. Outra atividade  já existente antes em menor escala,  e agora  bastante 

favorecida com as ferrovias, foi a extração da madeira. A extração de madeira 

disseminou indústrias pelo interior do estado proporcionando apoio ao processo de  

urbanização (desde a construção civil até o mobiliário internos das casas) à sua volta.

A ferrovia transportava passageiros e produtos de exportação, em primeira 

escala a erva mate seguida da madeira e,  em menor quantidade alguns cereais. A 

ferrovia incentivou a ascensão comercial e industrial do Paraná e uma crescente 

urbanização oriunda dos imigrantes que desta forma foram responsáveis pela 

transição do Paraná Tradicional” para o  “Paraná Moderno”, como é chamado o 

Paraná depois da ocupação de seu interior. No norte do Paraná o contato com a 

cafeicultura paulista e a expansão das ferrovias configurou a ocupação de um 

território denominado “norte novo” o qual só se integrará ao Paraná Tradicional em 

meados do século XX inicicialmente  e apenas através de rodovia. 

Novas companhias das estradas de ferro surgiram no Paraná para atender à 

outras demandas. A esta altura o interior ao norte do Paraná já estava quase todo 
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ocupado por fazendas de café, originando novos centros urbanos. O transporte 

ferroviário começa a ser substituído pelo transporte rodoviário em todo o país 

diminuindo o número de carga e de passageiros. De fato, o segundo pós-guerra será 

marcado pela predominância do rodoviarismo em detrimento da opção pela ferrovia.

Sala 8: Políticos paranaenses 

Isis Messias da Silva, Fabíola Marinho da Costa, Claudinéia Correia da Rocha, 

Marcia Tié Kumagai & Patrícia Borges Ogura (estudantes de graduação em História  

UFPR)

A Sala Políticos Paranaenses deve ser entendida em um contexto de 

afirmação do Estado nacional, e principalmente, no momento de criação de uma 

identidade paranaense,  devido à emancipação desta província em 1853, ato que 

tornava o Paraná separado de São Paulo. Com o processo de emancipação fazia-se 

necessário criar raízes e bases culturais, dignas de representar e afirmar a identidade 

paranaense perante as demais províncias.

  O século XIX é mundialmente marcado por grandes transformações, como 

a expansão e o fortalecimento do capitalismo, acarretando impactos nas sociedades 

tradicionais, o que no caso brasileiro, implicava impulsionar modificações na 

sociedade escravocrata. Este é fator propulsor para um projeto de modernização, 

defendido principalmente pelos políticos do Partido Liberal: a abolição gradual da 

2° Pavimento 
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escravatura, a monarquia federativa, a liberdade de culto e o incentivo à imigração. A 

partir de 1870  o movimento republicano  espalha-se por todo o país o que, somada à 

revolta militar contra o Império (1889), leva ao advento da República. 

Segundo Magalhães, "... a história política do Paraná tem seu início com a 

emancipação dessa porção territorial da província de São Paulo, conquistada em 

1853..." (MAGALHÃES: 2002; p.23).  Esta aspiração tem início com os ideais de 

liberalismo que são comuns neste período, portanto a "... emancipação foi uma 

concessão estratégica do governo imperial para aplacar o descontentamento dos 

liberais com a excessiva interferência do poder  central nas províncias." 

(MAGALHÃES: 2002, 23). Este acontecimento satisfez as elites locais que 

buscavam maior autonomia econômica, além de conferir a estas o controle da 

máquina administrativa local.

Os políticos paranaenses retratados, com exceção de Moysés Lupion de 

Tróia (descendente de família tradicional do século XVIII) e Francisco Xavier da 

Silva (ligado por casamento às famílias pioneiras), são descendentes dos primeiros 

habitantes da região que hoje compreende o litoral e o primeiro planalto.  O que 

caracterizava estas famílias como tradicionais era a ligação que mantinham  com a 

terra - latifundiários - independentes do uso que faziam desta (produção de 

alimentos, erva mate ou a criação de gado). 

 Todas essas famílias são descendentes das autoridades originais da cidade 

como: 1- Baltazar Carrasco dos Reis (BCR), bandeirante de São Paulo, preador de 

índios, possuidor de sesmarias em região próxima ao Rio Barigui; 2- João Rodrigues 

Seixas (JRS), povoador vindo de Portugal, foi o primeiro escrivão da Câmara; 3- 

João Rodrigues de França (JRF), descendente de ilustre família portuguesa, 

proprietárias de terras e minas na região dos Campos Gerais. Este padrão se repete na 

instalação da Assembléia Constituinte do Paraná em 1934.

Estes representantes das oligarquias se dividiam em diferentes partidos: o 
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Liberal e o Conservador e, em menor grau e muito tempo mais tarde,  o Republicano. 

Porém não existiam grandes diferenças ideológicas entre eles. A maior preocupação 

destes governos inicialmente era o povoamento do território e a segurança deste.

A partir de 1930, o modelo político autoritário e modernizador - no aspecto 

econômico - trouxe a figura do interventor do Estado. No caso do Paraná este cargo 

foi ocupado por Manoel Ribas, que administrou o Estado de 1932 à 1945. Os 

governadores seguintes, Moysés Lupion e Bento Munhoz da Rocha são 

considerados agentes da modernização, assim como Manoel Ribas. Esta política está 

em conformidade com as prerrogativas do governo federal, exercido pelo poder 

Getulista.

Finalmente a década de 1960, vê surgir um dos líderes mais populares do 

Paraná: Ney Braga. Era um cenário marcado pela euforia industrializante e 

modernizadora do desenvolvimentismo. Sua estreita associação com  o regime 

militar (1964-85) fez com que sua importância no cenário local declinasse a partir da 

reintrodução das eleições diretas em todos os níveis (1982-89).

 Estreitamente ligados aos retratos dos políticos expostos estão os autores 

dessas obras. Afinal, seus retratos foram feitos sob encomenda, a uma elite de artistas 

que não dispunham de muitos outros clientes fora dos pequenos grupos que 

dominavam política e economicamente o Estado. Entre eles estão Alfredo Andersen 

- pintor norueguês (1860-1935) radicado no Paraná desde meados de 1900. Teodoro 

De Bona - nasceu em 1904, Morretes. Waldemar Curt Freyesleben - retratista e 

paisagista paranaense, nasceu em Curitiba, 1899 e faleceu em 1935. Antônio 

Mariano de Lima - português, professor de desenho e pintura, fundador e diretor da 

Escola de Artes do Paraná. João Ghelfi - pintor curitibano (1890- ?) a quem é 

atribuída a pintura do teto da sala "Políticos Paranaenses". Sobre outros autores: 

Gerar Dengui, Guimarães, André Kenedy além de Anacleto Garbaccio e J. Ortolani, 

também possíveis autores da pintura do teto, nada encontramos; apenas uma possível 
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referência a Ortolani descrevendo-o como de nacionalidade italiana formado pela 

Academia de Pintura e Escultura de Verona.

 O contexto paranaense da época republicana, e talvez mesmo até o de 

tempos bem recentes é basicamente este: o poder repartido e centralizado nas mãos e 

figuras das grandes e tradicionais famílias pioneiras do Estado, configurando, desta 

forma, a “base tradicionalista“ do poder local, haja vista os governantes serem os 

representantes dos interesses e anseios dessa elite econômica, política e social, 

derivada dos pioneiros fundadores e desbravadores do Estado.
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Errata 
 

Na página 2 (dois) onde se lê “Fernando Pinto Ferrera” leia-se 
“Fernanda Pinto Ferreira” 
 
Na página 41 (quarenta e um) onde se lê “Curitiba-Pranaguá” leia-se 
“Curitiba-Paranaguá” 
 
Revisão adicional será requerida por ocasião da tiragem industrial, 
incluindo nova Errata se for o caso.  


