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RESUMO:

O presente trabalho discorre sobre a constituição da memória e da identidade dos
moradores  de  Telêmaco  Borba  –  PR,  município  interiorano  que  teve  seu  início
umbilicalmente conectado com a construção da maior fábrica de celulose e papel da
América Latina, a Klabin SA. A identidade dos moradores, assim como a memória
que  guardam  de  si  mesmos,  está  também  conectada  à  indústria  ali  presente,
situação  que  oferece  amplo  campo  para  a  pesquisa  historiográfica.  O  trabalho
apresenta  como produto  final  uma proposta  de exposição itinerante  nas escolas
municipais  de  Telêmaco  Borba-PR com painéis  contendo fotografias  históricas  e
texto que apresentam elementos que remetem aos operários que trabalharam na
construção da fábrica e do município, o que contrasta com a história oficial existente
que privilegia a perspectiva da elite industrial, detentora dos meios de produção e de
comunicação  locais.  O  relatório  oferece  discussão  teórico-metodológica  que
contempla  conceitos  como  memória,  lugares  de  memória  e  noções  acerca  da
formação da memória coletiva presentes nos autores: Lúcia Lippi Oliveira, Maurice
Halbwachs, Michael Pollak e Pierre Nora; Além disso, o relatório permite discussões
através do confronto de obras que contam as Histórias de Telêmaco Borba contra
produções de historiadores locais de formação e seus métodos de pesquisa, assim
como oferece novas perspectivas e abordagens sobre os registros mais antigos do
município e uma discussão crítica sobre a escrita de sua História, que apresenta o
munícipe  como  um trabalhador  industrial,  a  indústria  como  figura  patriarcal  e  o
município como filho da indústria.

Palavras-chave:  Telêmaco  Borba;  Memória  coletiva;  Lugares  de  memória;

Identidade.
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1 INTRODUÇÃO

Em 1º de março de 1964 ocorreu a emancipação política do município de

Telêmaco Borba, antes denominado Cidade Nova e sob jurisdição do município de

Tibagi, localizado ao Centro-oeste do Estado do Paraná, município que beira o Rio

Tibagi, na região conhecida como Campos Gerais. A cidade de Telêmaco Borba está

ligada  umbilicalmente  à  indústria  papeleira  ali  presente,  pois  nascera  como

consequência  de  um  ambicioso  projeto  atribuído  a  uma  família  de  empresários

paulistas, os Klabin; A edificação da maior fábrica de papel e celulose da América

Latina.

Anterior a década de 1940, a região escolhida para a construção da fábrica

apresentava  um  cenário  de  campo,  onde  um  imenso  latifúndio  abrangia  vastas

porções  de  terras  ainda  inexploradas.  Mais  tarde,  esse  cenário  cedeu  lugar  a

grandes plantações de pinheiros que abasteciam a insaciável indústria. Entre essas

plantações, o município de Telêmaco Borba, hoje o maior município que faz margem

ao Rio Tibagi, considerado também um centro urbano da região.

 Assim como o nascimento e o crescimento demográfico do município estão

ligados à indústria, também a memória coletiva e a identidade de seus habitantes

refletem muitos traços dessa ligação. Como por exemplo, a nomeação dos principais

logradouros públicos em homenagem aos Klabin e os apelidos do município tais

como Cidade-papel ou Capital do Papel.

Se levarmos em conta apenas essas características, Telêmaco Borba e suas

dinâmicas  sociais  são  campo  fértil  para  a  pesquisa  historiográfica,  assim  como

sociológica.  Com  toda  a  certeza,  existem  diversos  pontos  de  partida  para  a

realização  de  inúmeras  pesquisas  que  podem  apresentar  muitos  resultados,

semelhantes ou divergentes entre si. O que nos faz entender que este trabalho é

delimitado por  uma série  de conceitos previamente angariados pelo autor  que o

produziu.

Este trabalho busca discutir a História oficial do município de Telêmaco Borba,

apresentando  diversos  relatos  sobre  o  imaginário  de  sua  origem  e  analisando

fatores que contribuíram para a formação da identidade de seus moradores e de sua

memória coletiva.
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Para isso, fez-se necessário um aprofundamento nos registros mais antigos

sobre Telêmaco Borba: As páginas do jornal O Tibagi, o primeiro jornal que circulou

pelo município; Fotografias históricas armazenadas no Museu Histórico de Telêmaco

Borba; Documentos oficiais da Câmara Municipal do município; A memória guardada

e retransmitida pelos autores das Histórias de Telêmaco Borba - Hellê Vellozo, Oney

Barbosa Borba, André Coraiola e Dinizar Ribas de Carvalho.

No interior desses registros, que coletivamente compõe a História oficial do

município  em  questão,  foi  possível  colocar  em  evidência  os  esforços  políticos

desprendidos na constituição da identidade de Telêmaco Borba. 

Nesse  sentido,  também  se  enquadram  avenidas  e  monumentos

transformados  em  lugares  de  memória  com  intuito  político  de  não  permitir  o

esquecimento de características que são apontadas, pela elite local e pelos grupos

políticos, como cruciais na História oficial de Telêmaco Borba.

As fotografias históricas do município, como já dito encontradas no Museu

Histórico de Telêmaco Borba, ocuparam um lugar de destaque neste trabalho, já que

ofereceram a possibilidade de transformar o produto final em um ensaio composto

por uma série de painéis, preparados para serem exibidos como uma exposição em

escolas municipais de Telêmaco Borba, buscando, com isso, acentuar a presença

dos trabalhadores da construção da fábrica e dos moradores comuns do município

em seus  primeiros  anos,  o  que  destoa  com o  que  apresenta  a  História  oficial,

demonstrando que a mesma privilegiou a perspectiva da elite industrial.

Para a realização das discussões presentes no relatório, foi construída uma

base teórica que abrange conceitos presentes nas obras de Pierre Nora, Michael

Pollak, Lúcia Lippi Oliveira e Maurice Halbwachs. Os questionamentos apresentados

sobre  a  formação  da  memória  coletiva  e  da  identidade  do  município  dialogam

também com textos de historiadores locais produzidos a partir de 2010.
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2 EDIFICAÇÃO DE UM MUNICÍPIO, TELÊMACO BORBA

O município de Telêmaco Borba, situado na região dos Campos Gerais, no

Estado do Paraná, possui uma História marcada pelo estabelecimento da indústria

onde havia apenas o campo.

O  que  era  um  latifúndio  formado  por  grandes  fazendas,  como  a  velha

Fazenda Fortaleza, fragmentou-se e transformou-se em fazendas menores. Entre

elas  a  Fazenda  Monte  Alegre,  recorte  espacial  dessa  pesquisa.  A  mesma  foi

arrematada em leilão realizado em 1934 pelo grupo Klabin Irmãos e CIA, empresa

de família paulista de empresários oriundos da Lituânia.

Os empresários da família Klabin iniciaram a construção de uma fábrica de

papel  na  Fazenda,  aproveitando  o  fluxo  do  Rio  Tibagi  e  a  presença  de  vastos

capões  de  Araucárias.  A  fábrica  foi  construída  no  período  de  1937  a  1945,

coincidindo  com  o  decorrer  da  Segunda  Grande  Guerra.  A produção  de  papel

imprensa se iniciou em 1948, com a inauguração da MP1 ou Máquina de Papel 1.

No  processo  de  construção  da  indústria,  houve  o  povoamento  de  seus

arredores pelos operários e suas famílias no local nomeado Vila Harmonia, antes

Mortandade. Fez-se necessária a realização de loteamentos na margem oposta do

Rio Tibagi em relação à fábrica. Diversas famílias de operários foram transferidas da

Vila Harmonia para os novos loteamentos. Este local seria conhecido como Cidade

Nova até sua emancipação como município, onde recebeu o nome oficial Telêmaco

Borba.

A indústria papeleira não só fez parte do processo de formação do município

de Telêmaco Borba, mas também foi um dos fatores cruciais na formação de sua

História e de suas memórias.

Para  que  possamos  compreender  os  fatores  que  contribuíram  com  a

construção da memória oficial do município de Telêmaco Borba é necessário que

nos aprofundemos em suas origens para discutir os desdobramentos que levaram o

município ao que ele é hoje e analisar os vestígios do passado com um olhar crítico

sobre as fontes.

Documentos e livros escritos por diversos autores que tratam da História do

município de Telêmaco Borba foram estudados e as importantes informações neles
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contidas  reunidas  e  contextualizadas,  mas  tendo  a  visão  de  que  alguns  deles

tendem a retratar a perspectiva das elites locais.

O Jornal O Tibagi, principal fonte primária de pesquisa, oferece os registros

do  crescimento  e  desenvolvimento  tanto  da  indústria  papeleira  quanto  das

comunidades ao seu redor  e  se  destaca como principal  meio  de informação na

região desde seus primórdios. No entanto é necessário que tenhamos a percepção

de que o periódico mencionado era de propriedade particular de Horácio Klabin, um

dos diretores administrativos da fábrica, e que suas publicações iam ao encontro

com  seus  interesses.  As  manchetes  do  jornal,  combinadas  com  os  registros

fotográficos e com as crônicas escritas pelos mais antigos moradores oferecem a

possibilidade de reconhecermos uma História oficial que foi moldada com o passar

do tempo. As fotografias históricas que estão reunidas na proposta de exposição

itinerante  são arquivos do Museu Histórica  de Telêmaco Borba e circulam pelas

mãos de várias moradores locais por CD-Rom, registros fotográficos de imensurável

valor histórico por guardar imagens da construção da fábrica de papel das indústrias

Klabin  e  do  município  de  Telêmaco  Borba  pelas  mãos  do  trabalhador  e  da

trabalhadora industriais e do campo.

Por  outro lado,  fora do âmbito  jornalístico da memória  física e das fontes

primárias, se faz necessária a consulta à obra de Hellê Vellozo Fernandes intitulada

“Monte Alegre: cidade-papel” de 1974. Editada pela própria Klabin do Paraná, a obra

traz  informações  minuciosas  sobre  todo  o  processo  de  construção  da  indústria.

Também alinhada ás visões da elite, e talvez por esse motivo, a obra não deixa de

ser afresco precioso para curiosos e pesquisadores.

Tendo dito essas informações e de conhecimento da carência de documentos

oficiais preservados na câmara municipal de Telêmaco Borba anteriores a 1970, nos

resta observar os apontamentos que essas fontes e obras nos trazem para que seja

possível realizar uma “desconstrução” de alguns conceitos já estabelecidos. Quais

as motivações que culminaram na edificação do município em questão; Porque a

praça central – principal monumento em homenagem ao trabalhador da indústria –

recebeu o nome do patrão e; Como foi constituída a memória coletiva de Telêmaco

Borba; são perguntas que mereceram destaque neste capítulo.
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2.1 OS CAMPOS GERAIS E A FAZENDA MONTE ALEGRE

“Uma região pouco fértil,  com campos limpos e matas galerias ou capões

isolados  de  floresta  ombrófila  mista,  onde  aparece  o  pinheiro  araucária”.  Dessa

maneira foi  definida por Reinhard Maack a região hoje conhecida como Campos

Gerais do Paraná. Geopoliticamente se trata de uma faixa territorial que desce de

norte a sul, a partir da fronteira com São Paulo até Santa Catarina, localizada na

parte  central  do  Estado  do  Paraná  que  abrange  municípios  interioranos  como

Arapoti, Palmeira, Carambeí, Jaguariaíva Tibagi, Ponta Grossa, Castro entre outros1.

A região compreende diversos rios, sendo os principais o Iapó e o Tibagi.

Os  primeiros  registros  históricos  sobre  os  Campos  Gerais  remetem  à

exploração européia e delimitação de territórios ainda no século XVI, onde a região

era habitada por grupos indígenas Caiagangues em toda a extensão dos Rios Ivaí e

Tibagi, ao Caminho de Viamão, ao desbravamento da região e conflitos entre os

invasores europeus contra os povos indígenas, durante todo o século XVIII e parte

do XIX.

Ao longo do século XVIII, a região do Paraná é marcada por concessões de

terras  a  baixo  preço  realizadas  pelo  Governo  do  Paraná.  Os  Campos  Gerais

encontravam-se divididos em grandes latifúndios, em sua maioria produtores de café

e  que  foram dividindo  suas  terras  com Companhias  colonizadoras  particulares.2

Essa região específica também é conhecida como Norte Pioneiro.

Merece destaque nesta pesquisa o latifúndio formado por um tal José Felix da

Silva,3 por meio da compra de terras e de campanhas contra grupos indígenas.4

Há um caso em particular  relatado nas crônicas de Hellê  Vellozo e muito

conhecido na tradição oral onde um amigo do fazendeiro José Félix da Silva, um

homem chamado Brígido Alvares,  vindo da capital,  visitou o latifundiário  em sua

Fazenda Fortaleza. Após alguns dias de estadia, Brígido Alvares toma seu rumo à

Castro a galope para retornar a Curitiba. Tendo recusado escolta oferecida por Félix

da Silva, o camarada do dito fazendeiro foi emboscado por indígenas Caiagangues,

1Sítio eletrônico da Associação dos Municípios dos Campos 
Gerais.http://www.amcg.com.br/municipio/. Acesso em: 18 jan. 2017. 
2 CARDOSO, Jayme Antonio; WESTPHALEN, Cecilia Maria. Atlas histórico do Paraná. Paraná. 
Livraria do Chain, editora, 1986. P. 64.
3 José Felix da Silva foi um fazendeiro que atuou politicamente como Juiz Ordinário (1789), Juiz de
Conselho (1793), Ajudante de Milícias e Capitão de Ordenanças em Piraí e Furnas (1796).
4 FERNANDES, Hellê Vellozo. Monte Alegre cidade-papel. Paraná. Klabin do Paraná, 1974. p. 121,
p. 122 e p. 123.

http://www.amcg.com.br/municipio/
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morto e teve sua cabeça decepada e espetada nas cercas da Fazenda Fortaleza,

com uma flecha enterrada em cada olho. Em represália a tal atentado, Félix da Silva

reúne  seu  companheiro  Antônio  Machado  Ribeiro  e  realizam  a  maior  chacina

conhecida  na  região,  a  “chacina  do  Tibagi”,  onde  famílias  inteiras  de  indígenas

Caiagangues  foram  assassinadas  e  seus  corpos  abandonados  na  mata  para  a

decomposição.5

No  decorrer  do  século  XIX  e  início  do  século  XX  a  Fazenda  Fortaleza,

incluindo todo o latifúndio de José Félix da Silva foi vendido por seus herdeiros ao

Estado, se fragmentou e originou diversas fazendas menores, História comum entre

diversas outras, como a Quartelá, a Vorá, a Taquara, a Caxambu, a Santa Cruz, a

Jaguariaíva e a Monte Alegre, esta última também de posse de Félix da Silva.

A região da Fazenda Monte Alegre, nosso recorte espacial, apresentava uma

vastidão de Pinheiros do Paraná, a Araucária, e também a presença de minas de

diamantes, o que atraiu a atenção de investidores franceses em 1926 para conduzir

a exploração da floresta existente no local.6 Seria a Companhia Agrícola e Florestal e

Estrada-de-Ferro  Monte  Alegre.7 A empresa relatada não criou  raízes em Monte

Alegre mas deixou estudos sobre a vegetação nativa, o que despertou a curiosidade

de alguns pesquisadores sobre a utilização do Pinheiro do Paraná, conhecido hoje

como Araucária, na produção de papel imprensa.8

Na ocasião da tentativa da instalação da Cia. Agrícola e Florestal de Monte

Alegre,  o  interventor  Manoel  Ribas  indicou  o  fazendeiro  castrense  Alcebíades

Marques  para  administrar  a  Fazenda  Monte  Alegre.  Alcebíades  Marques

administraria a Fazenda Monte Alegre durante anos, inclusive durante a atuação do

grupo Klabin.

O interventor Manoel Ribas também agiu como mediador entre Alcebíades

Marques e Samuel Klabin, o representante da família Klabin, que estava interessado

em conhecer a região dos Campos Gerais para ali construir a fábrica de papel que

se tornaria a maior da América Latina.

Samuel  Klabin,  o primeiro empresário  da família Klabin a conhecer  Monte

Alegre, pisou pela primeira vez em solo dos Campos Gerais em 1932. A Fazenda

5FERNANDES, Hellê Vellozo. Monte Alegre cidade-papel.Paraná. Klabin do Paraná, 1974. p. 19 e 
p. 20.
6CARVALHO, Dinizar Ribas de. Telêmaco Borba o município: História política da capital do papel
e da madeira.Paraná. Ivan Piccolo Rodrigues, 2006. p. 41.
7FERNANDES, Hellê Vellozo. Monte Alegre cidade-papel. Paraná. Klabin do Paraná, 1974.  p. 23.
8FERNANDES, Hellê Vellozo. Monte Alegre cidade-papel. Paraná, Klabin do Paraná, 1974. p. 34.
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Monte Alegre possuía 70.000 alqueires de terras nos Campos Gerais do Paraná. Foi

adquirida  pelo  grupo  de  empresáriospor  7.500  contos,  tendo  o  compromisso  de

compra e venda sido firmado no dia 29 de outubro de 1934, em Curitiba.9

2.2  A INSTALAÇÃO DA FÁBRICA DE CELULOSE E  PAPEL DAS INDÚSTRIAS

KLABIN EM MONTE ALEGRE

São  vários  os  fatores  que  influenciaram a  família  Klabin  a  construir  uma

fábrica de papel  de enormes proporções em meio a um terreno desconhecido e

pouco habitado.

Analisando  as  publicações  do  jornal  O  Tibagi  desde  seu  primeiro  ano  de

existência,  1948,  até  o  final  da  década  de  1960  foi  possível  observar  alguns

desdobramentos  e  acontecimentos  que  possibilitaram  que  a  fábrica  de  papel  e

celulose fosse construída.

O primeiro fator é a situação do Estado do Paraná perante outros Estados

mais desenvolvidos e industrializados, como São Paulo e Rio de Janeiro. Era de

consciência das elites paranaenses que a extensão territorial  do Paraná oferecia

diversos  meios  de  exploração  de  recursos  naturais  e  existia  uma  ânsia  por

progresso, falando em termos industriais. O Estado do Paraná, na terceira década

do século XX, encontrava-se em crise financeira se comparado com outros Estados

mais industrializados do país. Uma das alternativas ao Governo do Estado foi vender

por meio de leilões vastas porções de terras para investidores de outros Estados ou

de outros países. Os empresários Klabin, já estavam estabelecidos em São Paulo

no ramo de gráficas, aproveitam, então, a oferta dessas terras por preços baixos e

também  a  gigantesca  quantidade  de  pinheiros  naturais  da  região  dos  Campos

Gerais.

O segundo fator elencado é a situação da indústria papeleira em meados do

século XX. Uma das maiores preocupações relatadas pelo jornal O Tibagi é a do

abastecimento interno de papel, particularmente o papel de imprensa que era 100%

importado de países como Canadá, Estados Unidos, Suécia e Finlândia. Por esse

motivo a família Klabin recebeu todo o apoio necessário do Estado brasileiro durante

o processo de montagem da fábrica, o que pode ser observado também pelasvisitas

9CARVALHO, Dinizar Ribas de. Telêmaco Borba o município: História política da capital do papel
e da madeira.Paraná. Ivan Piccolo Rodrigues, 2006. p. 41.
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presidenciais  de  Getúlio  Vargas  já  nos  seus  primeiros  anos  de  funcionamento,

primeiro em 1943 e novamente em 1953.

O terceiro fator a favorecer a montagem da indústria papeleira foi a época de

sua construção. Hellê Vellozo Fernandes relata em seu “Monte Alegre cidade-papel”

que a família Klabin inicia a compra de maquinário e de projetos nos Estados Unidos

em 1940, apoiados pelo próprio presidente Getúlio Vargas. É destacado no relato de

Hellê Vellozo a intenção que os Klabin tinham em comprar maquinários baratos que

os países envolvidos na recém iniciada Segunda Guerra Mundial estavam ofertando.

A situação de guerra mundial fez toda a diferença para a existência da fábrica de

papel Klabin do Paraná.10

A obra de Hellê Vellozo Fernandes detalha todo o processo de construção e

dos  primeiros  anos  de  funcionamento  da  fábrica.  Sendo  o  primeiro  texto  a  ser

publicado sobre Monte Alegre e sobre a fábrica,  inclusive publicada pela própria

Klabin,  a  publicação  de  Fernandes  é  essencial  para  refletirmos  algumas

informações.

De  1934  à  1939  os  industriais  se  preocupam  em  conhecer  a  região,

estabelecer mais estudos sobre o Pinheiro do Paraná, ou Araucária, contratar mão-

de-obra  para  os  mais  diversos  ofícios  e  trazer  o  maquinário  necessário  do

estrangeiro em segurança.

Em relação à mão-de-obra utilizada pelos industriais observou-se na obra de

Fernandes que a empresa se preocupou em manter os caboclos que já viviam na

região.  Cada  operário  se  encarregava  do  que  sabia  fazer  melhor.  Inúmeros

estrangeiros vieram para Monte Alegre para cumprir com ofícios que exigiam mais

conhecimento.  Eram  engenheiros,  chefes  de  seção  e  administradores  das  mais

variadas partes do mundo. A participação dessas pessoas na industrialização de

Monte Alegre foi relatada por Vellozo, que fez questão de eternizar nome a nome em

seu trabalho. O mesmo espaço, no entanto, não foi reservado para os operários e

trabalhadores de chão de fábrica que por vezes parecem não ter importância em

comparação aos chefes e engenheiros, chamados pioneiros por Hellê Vellozo. 

Entre  os  esforços  para  a  construção  da  fábrica,  também  era  necessário

pensar a estradas de acesso pois a mais próxima era a Rodovia do Café, que ainda

estava em construção. Portanto o transporte de qualquer coisa para Monte Alegre

10FERNANDES, Hellê Vellozo. Monte Alegre cidade-papel. Paraná. Klabin do Paraná, 1974. p. 33.
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era um desafio sem igual, exigindo veículos fortes que não quebrassem em meio a

chão de terra esburacado e muita lama.

O local escolhido para o estabelecimento da fábrica, foi na margem direita do

rio Tibagi, em um clarão no meio da mata que era conhecido pelo nome Mortandade.

Esse nome é oriundo da chacina aos indígenas liderada pelo antigo latifundiário,

José Félix da Silva, relatada previamente. Contam as crônicas que onde os corpos

foram  abandonados,  o  sangue  correu  para  o  Tibagi  e  por  um  longo  trecho  a

correnteza  do  rio  ficou  tingida  de  vermelho.  Com  a  família  Klabin  já  dona  da

Fazenda e tendo escolhido o local para a fábrica, resolveram os Klabin mudar o

nome Mortandade para Harmonia. Posteriormente ergue-se a Vila Harmonia, onde

os trabalhadores da indústria viviam em casas de madeira construídas pela Klabin

do Paraná.11

Aos 30 de agosto de 1942, no lugar denominado Harmonia, território da
Fazenda  Monte  Alegre,  à  margem direita  do  Tibagi,  Estado  do  Paraná,
Brasil, foi lançada a pedra fundamental da Fábrica de Papel e Celulose do
Paraná, no prédio destinado ao preparo de madeira, empreendimento das
Indústria Klabin do Paraná de Celulose S/A., com a presença de todos os
auxiliares, técnicos e administrativos, e grande número de operários, sendo
chefe  das  obras  o  engenheiro  Luiz  Vieira  e  residente  em  Harmonia  o
engenheiro Fernando Pedreira.12

Harmonia  se  torna  Vila  e,  ao  final  dos  anos  1940,  já  havia  agência  de

correios,  uma antena de rádio  que transmitia  programação própria  da  região de

Monte Alegre pela rádio “Vale do Tibagi”, o Jornal “O Tibagi” já circulava desde 1948,

cinema,  subdelegacia  de  polícia  e  grupo  escolar.13 Vila  Harmonia  concentrava

proletários da indústria papeleira de várias funções. A Klabin já era grande produtora

de  papel  imprensa  e  possuía  a  maior  área  de  reflorestamento  das  Américas

contando com uma Usina Hidroelétrica no Rio Tibagi  –  a Usina Hidroelétrica de

Mauá, e também com uma represa no Rio Harmonia, que serviu tanto à fábrica em

si como foi aproveitada para a construção do Harmonia Clube.

A  Vila  Harmonia,  em  meados  da  década  de  1940,  já  não  suportava  o

crescimento  demográfico  que  a  indústria  promoveu.  Essa  informação  é  uma

constante nos textosde Hellê Vellozo, Ribas de Carvalho e André Miguel Coraiola.

11FERNANDES, Hellê Vellozo. Monte Alegre cidade-papel.Paraná, Klabin do Paraná, 1974. p. 33, 
p. 34 e p. 35.
12FERNANDES, Hellê Vellozo. Monte Alegre cidade-papel. Paraná. Klabin do Paraná, 1974. p. 73.
13CARVALHO, Dinizar Ribas de. Telêmaco Borba o município: História política da capital do 
papel e da madeira. Paraná. Ivan Piccolo Rodrigues, 2006. p. 47, p. 48 e p. 49.
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No início da década de 1950 observou-se que um número significativo de

famílias já se estabelecia nos loteamentos iniciados para transferir operários da Vila

Harmonia para o que seria a Cidade Nova. Esses grupos de operários podem ser

compreendidos como os verdadeiros pioneiros e fundadores da Cidade Nova, já que

foram os primeiros a habitarem a margem esquerda do Tibagi, oposta à fábrica da

Klabin SA.

2.3 DE CIDADE NOVA À TELÊMACO BORBA

A História do município, baseada na obra de Hellê Vellozo, determina que os

dirigentes da fábrica decidiram resolver o problema da ocupação da margem oposta

e o problema da limitação na Vila Harmonia.Hellê Vellozo evidencia a preocupação

de Horácio Klabin com o possível favelização nos arredores da fábrica, o custo da

manutenção da Vila Harmonia e também com a possibilidade de se  construir  uma

ponte sobre o rio Tibagi que levaria os operários da fábrica, em Vila Harmonia, para

a Cidade Nova.14

Iniciam-se os loteamentos e a transferência de parte das residências da Vila

Harmonia para o outro lado do Tibagi.  A transferência de residências se deu de

modo  literal,  já  que  de  fato  casas  inteiras  foram  desmontadas  em  Harmonia  e

transportadas  para  os  novos  loteamentos15.  A proposta  da  empresa  para  seus

funcionários  era  vender  a  preço  baixo  os  lotes  da  Cidade  Nova  com  ajuda  no

transporte das residências dos mesmos. Algumas dessas casas ainda encontram-se

espalhadas pelo Centro de Telêmaco Borba.

Ao início da década de 1950, já se multiplicavam o número de habitantes

vivendo em ocupações ou em casas cedidas pela fábrica para seus funcionários de

chão. A Vila Harmonia, desta forma, ficou reservada ao alto escalão da Klabin do

Paraná. Não demorou para que a população dos novos loteamentos ultrapassasse a

da Vila Harmonia e isso lhe rendeu o apelido Cidade Nova.

No ano de 1954 o jornal O Tibagi registra que havia na Cidade Nova cerca de

500  casas,  3000  habitantes,  comércio  de  secos  e  molhados  e  utensílios  e  o

desenvolvimento  do  setor  industrial  que  compreendia  pequenas  empresas  de

compensados e serrarias.

14FERNANDES, Hellê Vellozo. Monte Alegre cidade-papel. Paraná. Klabin do Paraná, 1974. p.135.
15CARVALHO, Dinizar Ribas de. Telêmaco Borba o município: História política da capital do 
papel e da madeira. Paraná. Ivan Piccolo Rodrigues, 2006. p. 57.
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Ao  sinal  de  que  a  Cidade  Nova  seria  de  fato  a  alternativa  da  Klabin  do

Paraná,  Horácio  Klabin  lidera  os  esforços  para  a  fundação  de  um município.  É

possível observar essas intenções nas transferências da rádio Vale do Tibagi e da

sede do jornal O Tibagi para a Cidade Nova durante a primeira metade da década

de 1950. Merece destaque a inauguração do Cine luz, cinema na Cidade Nova que

faria concorrência ao Cinema Harmonia.

Fim da década de 1950, a Cidade Nova já acumulava uma população de mais

de 6000 habitantes e a ideia de sua emancipação em relação ao município de Tibagi

se  tornava  mais  concreta.  O jornal  O Tibagi  fez  sua  parte  registrando todos os

aspectos da discussão acerca da emancipação do município e inclusive defendendo

sua emancipação por considerar que a região oferecia condições para a edificação

de uma cidade.

Dessa forma, o que havia iniciado como uma necessidade logo se tornaria

projeto de Horácio Klabin e de Max Staudacher, engenheiro alemão e funcionário da

Klabin SA.

Com  a  ajuda  dos  meios  de  comunicação,  que  eram  suas  propriedades

privadas,  da  política  e  do  apoio  da  elite  da  Klabin  SA,  que  eram  basicamente

funcionários  estrangeiros,  Horácio  Klabin  se  transforma de diretor  industrial  para

idealizador de um município. Com o tempo diversos autores utilizaram de literatura

para moldar a figura de Horácio Klabin e torna-lo fundador de uma cidade.

Os esforços pela emancipação se tornam mais evidentes a partir de 1954. É

possível observar nas páginas de O Tibagi que, em meados da década de 1950, já

havia  conhecimento  da  população  de  Tibagi  que  seria  necessário  realizar  a

emancipação  da  Cidade  Nova,  pois  o  aglomerado  de  moradores  já  oferecia

condições para se auto administrar, além disso há registros que alegam ter havido

violência  e  roubos  na  Cidade  Nova,  na  ausência  de  condições  adequadas  de

segurança pública e esse motivo pesaria  para a necessidade de emancipação16.

Outro  fator  de  importância  é  que  lideranças  políticas  locais  já  ansiavam  por

emancipação política afirmando que Tibagi  já  não oferecia  condições e recursos

para bem administrar a Cidade Nova e o polo industrial criado a partir da Klabin do

Paraná.17

16CORAIOLA, André Miguel. Capital de Papel. A História do município de Telêmaco Borba. 
Paraná. Edição própria, 2003.p. 93.
17CARVALHO, Dinizar Ribas de. Telêmaco Borba o município: História política da capital do 
papel e da madeira. Paraná. Ivan Piccolo Rodrigues, 2006. p. 66.
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O ano de 1954 foi marcado por eleições estaduais e inquietações acerca da

emancipação da Cidade Nova.

À metade da década de 1950, Monte Alegre e a Cidade Nova já somavam a

metade dos eleitores da comarca de Tibagi e um dos candidatos era residente em

Cidade Nova, o vereador Raul Rocha, informações que ajudam a compreender o

anseio político por emancipação nesses meados da década de 1950.

Em 1958 delimitaram-se os primeiros bairros da Cidade Nova. Entre eles Cem

Casas, Vila Osório e Socomim. Este também foi o ano que marcou o afloramento

político do município com a presença dos diretórios do Partido Trabalhista Brasileiro

(PTB)  e  do  Partido  Democrata  Cristão  (PDC).  Havia  também presença  forte  do

Partido Social Democrata (PSD), mas este tendo seu diretório municipal em Tibagi.

A questão  da  emancipação  da  Cidade  Nova  em relação  ao  município  de

Tibagi era assunto recorrente nos debates políticos e no ano de 1960 foi aprovada a

criação de um município que seria o futuro da Cidade Nova.

Com  uma  rápida  tramitação  na  Assembleia  Legislativa  do  Estado,  foi
aprovado um projeto de lei que criava 59 novos municípios no Paraná. Esse
projeto transformou-se, com a sanção do Governador Moysés Lupion, na
Lei n.  4.245 de 25 de julho de 1960 que criava,  entre os 59 municípios
referidos, o município de Cidade Nova.18

No  entanto,  em  Janeiro  de  1961,  essa  decisão  seria  revogada.  Nessa

situação o governador Lupion já havia nomeado um Prefeito-Interventor para Cidade

Nova, era Antônio Leite que, segundo Ribas de Carvalho, não havia conquistado o

povo da Cidade nova por não ser morador da comunidade.

A Lei n. 4.738 de 5 de julho de 1963 estabeleceu divisas diferentes daquelas
que acabaram predominando.  A área  do município  criado  abrangia  uma
parte  do  atual  município  de  Ventania,  na  época  distrito  administrativo  e
judiciário  de Tibagi.  Pela  Lei  referida,  Telêmaco Borba fazia  divisas com
Curiúva, Ibaiti, Arapoti, Tibagi e Ortigueira.19

Apesar de cancelada a emancipação da Cidade Nova, os esforços da elite

econômica local não cessaram. Possivelmente algumas das questões mais tensas

que pesariam contra a emancipação refere-se ao capital,  pois Tibagi não tinha e

nunca  teve  uma  larga  economia.  Com  uma  indústria  do  porte  da  Klabin  SA

funcionando em terras  sob administração  de  Tibagi,  com certeza  a  arrecadação

aumentaria estratosfericamente.

18CARVALHO, Dinizar Ribas de. Telêmaco Borba o município: História política da capital do 
papel e da madeira. Paraná. Ivan Piccolo Rodrigues, 2006. p. 149.
19CARVALHO, Dinizar Ribas de. Telêmaco Borba o município: História política da capital do 
papel e da madeira. Paraná. Ivan Piccolo Rodrigues, 2006. p. 149.
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A tendência sentido à emancipação prevaleceu ao longo dos dois anos após o

cancelamento anterior. As primeiras eleições foram marcadas para 6 de outubro de

1963. Ocorreram sem quaisquer problemas. Mas para surpresa dos habitantes e das

elites políticas, as eleições foram canceladas pela Assembleia Legislativa do Estado.

Foram remarcadas para 1º de março de 1964 devido a alterações que foram feitas

nas divisas do município. A nova Lei n. 4.823, de 18 de fevereiro de 1964 definiu as

novas divisas e permitiu  que no próximo dia  1º  de março ocorressem as novas

eleições.

Pela referida Lei (Lei n. 4.823), publicada no Diário Oficial do Estado em sua
edição do dia  20 de fevereiro  de 1964,  o município  de Telêmaco Borba
passava a fazer divisa com os municípios de Tibagi, Reserva, Ortigueira e
Curiúva, ficando excluída do seu território a área do município de Ventania e
nele incluída a área do atual município de Imbaú.20

Finalmente, em 1º de março de 1964, ocorreu a emancipação política oficial

do município de Telêmaco Borba juntamente com suas primeiras eleições, tendo

como  primeiro  prefeito  Péricles  Pacheco  da  Silva,  que  era  na  ocasião

Superintendente Administrativo da Klabin do Paraná, reafirmando, uma vez mais, a

influência política das elites da fábrica da região.

Telêmaco Borba, mesmo antes de emancipada, já estava em processo de

urbanização.  Após  1964,  iniciou-se  um  processo  de  construção  de  instituições

públicas, principalmente órgãos da prefeitura municipal e escolas.

As  ruas  e  praças  tomavam  forma  e,  com  os  anos,  constituíram  um  dos

maiores municípios dos Campos Gerais.

2.4 A NOMEÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS EM TELÊMACO BORBA E O

PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA OFICIAL

Observaremos,  a  partir  daqui,  como  a  nomeação  de  logradouros  teve

influência direta na construção da memória  oficial  e  da História  do município  de

Telêmaco Borba e como as relações de poder se evidenciam no ato de se nomear

ruas ou praças ou mesmo o próprio município.

Ao  se  nomear  uma  praça,  ou  rua,  ao  mesmo  tempo  em  que  ocorre  a

homenagem simbólica à pessoa que é ou era dona desse nome, ocorre também que

gerações futuras conhecerão esse nome e esse nome fará parte da identidade local,

20CARVALHO, Dinizar Ribas de. Telêmaco Borba o município: História política da capital do 
papel e da madeira. Paraná. Ivan Piccolo Rodrigues, 2006. p. 149.
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terá significado em comum para a comunidade que cerca a praça. A força dessa

memória parece acompanhar a popularidade da rua que foi nomeada. Uma avenida

importante e comercial,  receberá o nome de uma pessoa de maior  destaque na

História oficial do município em questão.

O ato de se nomear uma rua ou praça com nome de uma pessoa revela,

primeiramente,  que  os  atores  responsáveis  por  essa  nomeação  consideraram

importante que o nome escolhido sobreviva ao tempo em forma de memória. A rua

passa a ser um suporte onde a memória se cristaliza e impede seu esquecimento

completo.

Telêmaco Borba possui um vasto histórico com nomes. O próprio município já

mudou de nome e, entre 1960 e 1964, chegou a ser chamado por dois nomes ao

mesmo tempo, Cidade Nova e Telêmaco Borba.

Cidade Nova foi de apelido à nome oficial.Atualmente, remete às memórias

dos tempos dos pioneiros e da edificação do município e desenvolvimento industrial

e econômico da região. Cidade Nova era, na verdade, uma vila formada em função

da construção e do funcionamento da fábrica de papel e celulose, a Klabin SA. Era,

ainda, parte do município de Tibagi e, por esse motivo, sob jurisdição da Câmara

Municipal de Tibagi. A lei n. 4.245 de 25 de julho de 1960 emancipou o município de

Cidade Nova, mas, a partir do mesmo ano, 1960, é possível observar registros, nas

páginas do Jornal O Tibagi, que mencionam o município como Telêmaco Borba. Isso

se  deu  pelo  fato  de  que  Túlio  Vargas,  político  local,  historiador  e  sobrinho  de

Telêmaco Morasini  Borba,  já  indicava o nome de seu falecido tio  como possível

opção aos nomes que concorriam a ser o oficial do município. Crônicas revelam que

nas discussões acerca da nomeação do município,  apareceram na Câmara dos

Vereadores opções como Klabinlândia, Wolfflândia, Klabinópolis e Klabinburgo.21

Em Ribas de Carvalho, a questão do nome do município também aparece

tensionada.  Relata  o  autor  que  a  indicação do  nome Telêmaco  Borba por  Túlio

Vargas, bisneto do personagem histórico, causou discordância entre os vereadores.

Em seu  texto,  a  “opinião  dominante”  não  concordou  com a  indicação  do  nome

Telêmaco  Borba  pois  o  personagem  tinha  pouco  ou  nada  a  ver  com  o  novo

município, seu surgimento, crescimento e desenvolvimento.22

21CORAIOLA, André Miguel. Capital de Papel. A História do município de Telêmaco Borba. 
Paraná. Edição própria, 2003.p. 95.
22CARVALHO, Dinizar Ribas de. Telêmaco Borba o município: História política da capital do 
papel e da madeira. Paraná. Ivan Piccolo Rodrigues, 2006. p. 148.
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De  Fazenda  Monte  Alegre,  passando  por  Cidade  Nova  e,  após  algumas

tensões,  finalmente,  Telêmaco Borba.  No entanto, a maior parte das nomeações

foram realizadas de maneira a homenagearem os membros da família Klabin.

O município passou por uma série de nomeações de ruas, de praças e de

escolas de forma a perpetuar seus nomes na memória oficial do município. E isso

ocorreu desde antes da emancipação.

O C.A.M.A (Clube Atlético Monte Alegre) foi fundado em 1946 e projetado por

Horácio  Klabin  para  ser  um local  de  lazer  para  os  operários  da  fábrica  e  suas

famílias. O Estádio, desde seu início, recebeu o nome do fundador.

Em 1957 é edificado em Cidade Nova o Ginásio Estadual de Cidade Nova,

através do decreto 7.470 de 04 de Janeiro de 1957.23 A escola tinha como público

alvo os filhos dos proletários que não vivam mais em Harmonia. O Ginásio,  em

1961, teria seu nome substituído para Wolff Klabin, homenageando o primeiro diretor

da Klabin Monte Alegre. Ribas de Carvalho, um dos autores consultados, na época

vereador  por  Tibagi,  foi  o  responsável  pela  proposta de alteração do nome.  Em

Harmonia, no mesmo período, já estava em atividade o Jardim de Infância Wolff

Klabin.

A Cidade  Nova  teve  em  suas  primeiras  ruas  as  letras  do  alfabeto  como

nomes, sendo as duas principais as ruas B e E que já compreendiam a principal rota

comercial  da Cidade Nova e também formavam o caminho mais rápido para se

atravessar o Tibagi e chegar à fábrica. Em Junho 1960 é publicada nas páginas de

O  Tibagi  a  Lei24 que  determina  a  alteração  dos  nomes  das  ruas  com  vistas  a

homenagear alguns dos inúmeros municípios e Estados brasileiros. A rua B para

avenida Apucarana e a rua E para avenida Ipiranga. Essas avenidas formam, hoje,

as principais ruas da região central do município de Telêmaco Borba.

Os  nomes  dessas  ruas,  gradativamente,  foram  sendo  substituídos  pelos

nomes dos integrantes da família Klabin.

Esse processo se iniciou com a avenida Ipiranga, que foi nomeada avenida

Horácio Klabin. A Lei que nomeou a referida avenida não foi encontrada, nem na

câmara  municipal  de  Telêmaco  Borba,  nem  na  câmara  municipal  de  Tibagi,  no

23CORAIOLA, André Miguel. Capital de Papel. A História do município de Telêmaco Borba. 
Paraná. Edição própria, 2003.p. 156.
24 Lei 273 de 1960
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entanto  o jornal  O Tibagi  já  se  referia  à  avenida como Horácio Klabin  em suas

páginas desde 1962, antes mesmo da emancipação do município.

A avenida Apucarana tem seu nome alterado para avenida Samuel Klabin25,

em referência ao primeiro diretor da Klabin Monte Alegre. Continuação da avenida

Horácio Klabin, também tem em sua extensão o prolongamento do centro comercial.

A terceira  maior  Avenida  do  município  recebe  atualmente  o  nome  do  ex-

Ministro da Fazenda e das Relações Exteriores, diplomata e diretor da Klabin Papel

e Celulose, Horácio Lafer. Era chamada Avenida Ipiranga pela Lei nº 273 de 18 de

Julho de 1960, a mesma da Avenida Apucarana (Hoje Av. Samuel Klabin).

O  mesmo  processo  ocorreu  com  a  praça  central  do  município.  A Praça

Castelo Branco foi construída em 1967 em região central da cidade e que abrigaria

um monumento em pedra que representa o homem trabalhador, o busto do General

Castelo Branco e um parque para crianças em meio a um bosque de árvores e

caminhos de pedra26. A praça recebeu esse nome e o monumento para homenagear

um dos  líderes  do  Golpe  Civil-Militar  de  1964.  Vale  ressaltar  que  quem decidiu

nomeá-la foi o alto escalão da Klabin pois o primeiro prefeito, Péricles Pacheco da

Silva, era chefe administrativo da mesma, portanto funcionário de Horácio Klabin.

Não é surpresa se levarmos em conta o teor das publicações de O Tibagi sobre o

golpe de Estado27.

A  praça  se  torna  então  local  de  encontro  das  pessoas  para  prosas,

brincadeiras  de  crianças,  fofocas  e,  no  período  noturno,  uma  opção  para  a

bebedeira dos jovens.

Em 1996, com o falecimento de Horácio Klabin e levando em conta o caráter

negativo que líderes da Ditadura Civil-militar passaram a representar historicamente,

o nome da praça é alterado de Praça Castelo Branco para Praça Dr. Horácio Klabin,

seguindo, portanto o exemplo das principais ruas da cidade que já possuíam os

nomes dos  membros  mais  públicos  da  família  Klabin.  A Lei28 que  determinou  a

alteração do nome foi assinada pelo então prefeito Paulo Cezar Nocêra e refere-se à

Horácio Klabin como “fundador” do município. Hoje, a principal praça do município,

que abriga o principal monumento em homenagem ao trabalhador industrial passa

25 Lei 479 de 1980
26 Sítio eletrônico da Prefeitura de Telêmaco Borba: www.pmtb.pr.gov.br. Acesso em: 27 ago. 2016.
27 CARNEIRO, José Reinaldo A.  O Jornal O Tibagi como instrumento político no período de
1964 a 1985, em Telêmaco Borba. Paraná. Cadernos PDE. Produções didático-pedagógicas, 2014.
Vol. 2.
28 Lei 1071 de 1996

http://www.pmtb.pr.gov.br/
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então, ironicamente, a carregar o nome do clássico patrão: Praça Horário Klabin. O

monumento ao trabalhador, uma estátua de pedra de 3 metros, repousa ao lado do

busto de Humberto de Alencar Castelo Branco, que não foi retirado, e de Horácio

Klabin.

Lei nº 1071.
Súmula: Altera a denominação da praça Presidente Castelo Branco, para
praça Horácio Klabin.
O povo do município de Telêmaco Borba,  Estado do Paraná, através de
seus  representantes  da  câmara  legislativa,  aprovou,  e  eu,  prefeito  do
município, sanciono a seguinte lei:
Artigo 1º - Autoriza o Chefe do Poder Executivo do Município de Telêmaco
Borba, Estado do Paraná, a alterar o nome da Praça Presidente Castelo
Branco, para Praça Dr.  Horácio Klabin, em homenagem do povo ao seu
fundador.29

Todas  essas  nomeações  ajudaram,  juntamente  com  diversos  outros

mecanismos, a constituir a memória oficial do município, elencando como patriarcas

do município e, consequentemente, do seu povo os integrantes da família Klabin.

Os lugares de memória que receberam os nomes dos integrantes da família

Klabin se espalharam por diversas instituições e logradouros públicos no município.

Existem para resgatar a memória coletiva dos munícipes com objetivo de confirmá-la

como oficial, mesmo que muitos deles não tenham convivido com os Klabin.

2.5 O CONCEITO DE MEMÓRIA COLETIVA E OS LUGARES DE MEMÓRIA

Quando falamos em memória, logo remetemos às lembranças do tempo que

passou,  das  experiências  que  tivemos,  das  conversas,  lugares  que  visitamos  e

pessoas que conhecemos. Relacionamos a memória com a lembrança, que é uma

ação  mental,  voluntária  e  de  reconstrução.  De  reconstrução  por  trazer  à  tona

eventos passados através de um exercício de montagem de detalhes, cores, aromas

e aspectos que juntos dão sentido ao que se pretende reconstruir.

Maurice Halbwachs compara a memória com o testemunho do passado, com

um ponto de vista de um evento que envolveu não um indivíduo, mas diversos. O

sociólogo durkheiniano30 observou que a memória, ou a lembrança, mesmo sendo

individual, mantém um aspecto coletivo e isso se dá pelo fato de que ela é evocada

a partir de referências transmitidas socialmente.

29 Lei 1071 de 1996
30 Émile Durkhein (1858 – 1917), sociólogo e filósofo francês, considerado o pai da Sociologia. Suas
obras  passearam  sob  os  temas  de  consciência  coletiva,  sociedades,  modernidade,  religião,
estratificação social, direito e educação. 
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Em “A Memória Coletiva”, Halbwachs relata uma viagem a Londres, na qual

explica que, por mais que estivesse só, não poderia se desvencilhar da trama social

que  o  levou  àquele  local  nem  de  todos  os  detalhes  que  o  remeteram,

subjetivamente, à ocasiões e detalhes que não estavam presentes fisicamente, mas

apenas mentalmente no ato de relacionar as coisas.31 Isso fez com que Halbwachs

se sentisse não só, mas acompanhado de toda a sociedade ao seu redor, o que o

tornaria  um ser  social  e  não  um indivíduo  isolado.  Daí  sua  noção  de  memória

coletiva.

Quando  uma  lembrança  é  evocada,  ela  não  está  completa  pois  não  nos

lembramos  de  todos  os  detalhes  daquele  evento.  Se  uma  ou  mais  pessoas

compartilharam este evento, as memórias evocadas se somarão e se completarão,

dando outro significado, mais completo, e que muitas vezes desmente a lembrança

individual.  Halbwachs  compara  esse  fenômeno  com  o  confronto  de  diversos

testemunhos  do  passado  que,  apesar  de  algumas  divergências,  concordam  no

essencial,  reconstruindo  então  um  conjunto  de  lembranças  capaz  de  provocar

reconhecimento comum para esse grupo de pessoas.

O conceito  de  memória  coletiva  cunhado  por  Halbwachs  nos  possibilita  o

entendimento de que a memória é reconstruída a partir de relações interpessoais e

de referências comuns à sociedade da qual essa memória pertence. Nesse sentido

a memória individual seria uma entre tantas e todas, em conjunto, constituiriam a

memória  coletiva.  E  as  referências  comuns  seriam  os  símbolos  de  comum

entendimento entre os membros de determinada comunidade.

Seria o caso, então, de distinguir duas memórias, que chamaríamos, se o
quisermos,  a  uma  interior  ou  interna,  a  outra  exterior;  ou  então  a  uma
memória pessoal, a outra memória social. Diríamos mais exatamente ainda:
memória  autobiográfica  e  memória  histórica.  A primeira  se  apoiaria  na
segunda, pois toda história de nossa vida faz parte da história em geral.
Mas a segunda seria, naturalmente, bem mais ampla do que a primeira. Por
outra  parte,  ela  não nos representaria  o  passado senão sob uma forma
resumida  e  esquemática,  enquanto  que  a  memória  de  nossa  vida  nos
apresentaria um quadro bem mais contínuo e mais denso.32

Sabendo  que  a  memória  depende  de  referências  para  ser  evocada,  é

necessário também perceber que a memória não é algo natural e espontâneo, mas

sim algo construído individualmente ou, emprestando o conceito de Halbwachs, no

31 HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo. Vértice, 1990. p. 25 e p. 26.
32 HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo. Vértice, 1990. p. 55.
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caso da memória  coletiva,  ela  é construída socialmente  e de forma voluntária  e

consciente.

Datas  comemorativas,  como  os  feriados,  são  uma  ótima  maneira  de  se

perpetuar um evento passado que foi selecionado e que apresenta um significado

em comum para a sociedade que o comemora. O ato de se criar um feriado, faz com

que  essa  intenção  se  perpetue.  A  comemoração  pretende  exorcizar  o

esquecimento.33

A memória social, ou coletiva, é construída socialmente para não permitir o

esquecimento de datas ou nomes. Ocorre que esse processo não é homogêneo,

sendo mais  expressivo  em alguns povos e menos em outros.  Além disso,  esse

processo pode apagar processos anteriores de memória. O ato de se alterar o nome

de uma rua ou uma praça, por exemplo, pode ser entendido como o esquecimento

do nome anterior e a perpetuação do nome que tomou seu lugar.  Lippi  utiliza o

exemplo das comemorações revolucionárias na França de meados do dezoito como

um processo  de  construção  de  símbolos  nacionais  capazes  de  garantir  coesão

social  em  substituição  da  antiga  tradição  aristocrática  da  França  monárquica.

Portanto datas, heróis e monumentos se conjugam, para Lúcia Lippi de Oliveira, na

montagem da memória nacional.34

Portanto o ato de se perpetuar um evento, um personagem ou uma tradição

pode  ser  entendido,  neste  trabalho,  como  o  ato  de  se  construir  uma  memória

coletiva  e  isso  se  dá  através  de  ações  políticas  e  sociais  como a  propaganda,

criação de datas festivas, praças, nomeação de logradouros públicos e até mesmo a

própria escrita da História, que abrange esses aspectos.

Os objetos que servem como ponte para o exercício de lembrança no meio

social é definido, por Pierre Nora,como lugares de memória, onde a memória “se

cristaliza e se refugia”.35

Para Nora, a escrita moderna da História não segue mais a lógica da História-

memória  que,  para  ele,  servia  como reprodução de uma História  onde  os  fatos

ocorrem voltados para o futuro, num processo linear e positivo. Esse método cederia

33 OLIVEIRA, Lucia Lippi. As festas que a república manda guardar. Rio de Janeiro. Estudos 
Históricos, 1989. Vol. 2, n. 4. p. 173.
34OLIVEIRA, Lucia Lippi. As festas que a república manda guardar. Rio de Janeiro. Estudos 
Históricos, 1989. Vol. 2, n. 4. p. 174.
35NORA,  Pierre.  Entre  memória  e  história:  A problemática  dos  lugares.  São  Paulo.  Revista
História  e  Cultura,  1993.  Vol.  10,  p.  9.  Consultado  no  endereço  eletrônico:
http://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/viewFile/12101/8763
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ao  despertar  de  uma  consciência  historiográfica.36 É  a  crítica  à  História,  sua

fragmentação e sua desconstrução. Questionar o que é tido como legítimo para as

Histórias-memórias.

Doravante,  para  Pierre  Nora,  os  lugares  de  memória  existem  porque  a

História-memória não existe mais. Os lugares de memória podem ser físicos, como

uma praça, uma edificação e também simbólicos, como a nomeação de uma rua ou

um minuto de silêncio.

Para que o nome de um indivíduo que se destacou no passado por algum

motivo não seja esquecido, coloca-se esse nome em objetos que servirão de ponte

para o resgate da lembrança. Esse objeto serve como um símbolo impregnado de

significado que determinado grupo social identificará como marca de sua História, de

sua identidade social.

Os lugares de memória existem quando há intenção de memória. Nora cria

esse  conceito  observando  que  a  mudança,  o  tempo,  a  história  intervêm  nas

tradições,  o  que,  consequentemente,  tenderia  ao  esquecimento.37 Os lugares  de

memória existiriam, portanto, a partir de uma necessidade de memória. No caso do

município  de  Telêmaco  Borba,  uma  necessidade  de  símbolos  que  despertem  o

sentimento de identidade em seus habitantes, não permitindo o esquecimento de

personagens e situações que julga-se serem importantes.

Os lugares de memória são tão diversos quanto podem ser numerosas as

suas utilidades.  Tendo em mente que servem para transmitir  significados, formar

identidades e construir memória coletiva, são amplamente utilizados como forma de

estabelecer poder político. 

A construção da memória coletiva envolve, portanto, a própria vivência e troca

de experiências entre os membros de determinado grupo social, envolve relações de

poder, envolve a imposição de uma História e envolve, obviamente, a política e a

imposição de símbolos de comum entendimento da sociedade. Essa construção não

ocorre sem intenções. Primeiramente, é necessário que haja uma vontade de que

não se esqueça determinada circunstância. Essa vontade pode ser popular ou da

elite dominante, sem a participação do grupo social como um todo.

36 Pierre  Nora,  quando  menciona  o  “despertar  de  uma  consciência  historiográfica”  refere-se  ao
surgimento  do  movimento  intelectual  Annales,  do  qual  fazia  parte  em  sua  terceira  geração,
juntamente com o historiador Jacques Le Goff.
37NORA, Pierre. Entre memória e história: A problemática dos lugares. São Paulo. Revista 
História e Cultura, 1993. Vol. 10, p. 9.
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Ocorre que a formação desta memória coletiva, através do estabelecimento

de  um  conjunto  de  lugares  de  memória  de  determinada  sociedade  é  feita,

geralmente  e  principalmente,  pelas  elites  locais,  que  são  os  construtores  de

memória e que definem a História e a memória de determinada sociedade. Neste

caso, as relações políticas e de poder estão impostas a fim de privilegiar a classe

dominante. A memória coletiva então passa a ser considerada memória oficial, ou

memória dominante.

Essa abordagem vem a contrariar o método de Halbwachs no sentido de que

percebe a intencionalidade e as relações de poder impostas sobre a formação da

memória coletiva expondo seu caráter opressor e sua utilização como instrumento

de “silenciamento” de outras memórias, como no caso de Telêmaco Borba, onde, por

meio de ações como a nomeação de logradouros públicos utilizando os nomes dos

integrantes da família Klabin, determinou-se uma memória coletiva e uma História

oficial a partir da perspectiva privada da classe dominante.

Esse  reconhecimento  do  caráter  potencialmente  problemático  de  uma
memória coletiva (...). Numa perspectiva construtivista (...), irá se interessar
portanto pelos processos e atores que intervêm no trabalho de constituição
e de formalização das memórias.38

Para Pollak, o importante não é reconhecer as memórias comuns mas sim

entender  por  que  meios  essa  memória  se  solidificou,  quais  foram  os  agentes

responsáveis por esse processo, privilegiando a análise dos excluídos.39

No caso deste trabalho, a utilização de fotografias e registros documentais

que  apresentaram  o  protagonismo  do  trabalhador  de  chão  permitiu  o

reconhecimento não de uma única Memória comum a todos, mas de um processo

artificial de seleção de memórias onde ocorre a heroicização de alguns personagens

da elite telemacoborbense tidos como pioneiros, em detrimento do esquecimento

parcial do que nos mostrou as fontes.

Entender, portanto, que a História oficial não dá conta de todos os detalhes e

de todas as perspectivas é tão necessário quanto entender que a própria História

oficial,  assim  como  a  memória  coletiva  do  município,  foi  construída  a  partir  de

referências  impostas  pela  elite  industrial  utilizando  de  diversos  meios,  como  a

definição de suportes de memória, ou melhor, lugares de memória.

38POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Rio de Janeiro. Estudos Históricos, 1989. 
Vol. 2, n. 3, p. 3.
39POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Rio de Janeiro. Estudos Históricos, 1989. 
Vol. 2, n. 3, p. 4.
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3 A HISTORIOGRAFIA SOBRE O MUNICÍPIO E A PRODUÇÃO DA MEMÓRIA

ATRAVÉS DA ESCRITA.

A História,  dita oficial,  de Telêmaco Borba diz respeito à reconstrução dos

primórdios do município através dos textos consultados neste trabalho, como o de

Hellê Vellozo e de Ribas de Carvalho. Não obstante, é necessário que se atente à

outras questões:Para quem escreveram e sob qual contexto escreveram.

As  duas  últimas  décadas  apresentaram  trabalhos  de  historiadores

telemacoborbenses com ênfase na crítica à História oficial, seguindo o viés da Nova

História.  Esses  trabalhos  vêm  ao  encontro  com  este  pelo  fato  de  discutirem  a

construção da História e da Memória do município analisando as diferentes forma de

imposição de poder pela elite local, como por exemplo as publicações do jornal O

Tibagi.

Pesquisadores têm, recentemente, buscado trazer à tona questões não antes

abordadas, como José Reinaldo A. Carneiro, com seu projeto didático-pedagógico

intitulado “O jornal O Tibagi, como instrumento político no período de 1964 a 1985,

em Telêmaco Borba”, de 2014. A abordagem de Carneiro vai no sentido de perceber

as constantes publicações sobre o regime da Ditadura Civil-Militar  no país onde

exaltava-se o regime e criticava-se, duramente, movimentos sociais contrários ao

regime e grupos políticos comunistas, evidenciando o caráter parcial adotado nas

publicações do mencionado periódico. Para Carneiro, o historiador precisa negar a

neutralidade das publicações, uma vez que eram direcionadas ao público local como

a principal fonte informação, mas que passavam por censura de seu diretor, Horácio

Klabin.40

Os historiadores Ana Flávia Braun Vieira e Miguel  Archanjo Freitas Júnior,

também trazem em seu texto “Para Além do Papel”, apresentado em 2013, a análise

do discurso do jornal O Tibagi, e sua influência na historicização do município e na

construção de sua memória. Para os autores, o próprio quadro de funcionários do

periódico revela a essência do mesmo. Funcionários de alto escalão da fábrica, os

autores do jornal  utilizavam de um discurso parcial,  construindo uma narrativa a

40 CARNEIRO, José Reinaldo A.  O Jornal O Tibagi como instrumento político no período de
1964 a 1985, em Telêmaco Borba. Paraná. Cadernos PDE. Produções didático-pedagógicas, 2014.
Vol. 2.
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partir das elites industriais, o que influenciou diretamente na formação da memória

coletiva dos habitantes de Telêmaco Borba.41

O  jornal  O  Tibagi  tornou-se  objeto  de  estudo  e  crítica  por  parte  de

historiadores por ser de propriedade de Horácio Klabin. Se tornou um dos principais

meios  de  comunicação  e  informação  dos  habitantes  de  Cidade  Nova,  dividindo

audiência somente com a Rádio Monte Alegre, fundada em 1949, dois anos depois

do referido jornal, e também propriedade de Horácio Klabin.42O periódico refletia a

visão industrial local, comandada por Horácio Klabin. O jornal não perde seu valor

histórico  por  esses  motivos,  ao  contrário,  ele  contribui  com  a  possibilidade  de

historicização e permite que sejam feitos diversos questionamentos pertinentes ao

saber  histórico  da  região.  No  entanto  se  faz  necessário  um olhar  crítico  ao  se

pesquisar suas páginas como fonte histórica.

Já a historiadora Juliana de Oliveira Teixeira, ao utilizar o método da História

oral, em 2014, direciona sua pesquisa para a existência não só de uma memória

dominante, mas de outras, subterrâneas, ou mais fracas. Analisa o sentimento de

gratidão dos moradores do município em relação à indústria, e como ele foi moldado

através dos mecanismos políticos utilizados pela elite local.43 Um ano mais tarde, em

2015, Teixeira publicou obra na qual a indústria papeleira assume um caráter de

símbolo do progresso, onde um coletivo de ações fez com que a identidade local

fosse associada à de uma cidade industrial, porém não operária, onde a memória da

elite  sobressaiu  e  tornou-se  oficial  em  detrimento  das  memórias  da  classe

trabalhadora, que passou por um processo de “silenciamento”.44

Este  trabalho  compara  textos  de  maneira  a  buscar  preencher  as  lacunas

deixadas por um e por outros autores. Não podemos nos permitir esquecer que uma

obra bibliográfica envolve uma série de escolhas e recortes, feitas deliberadamente

por  seus respectivos  autores.  Dessa maneira foi  possível  perceber  que diversos

textos que pretendem escrever e reescrever a História do município de Telêmaco

41 VIEIRA, Ana Flávia B.; JUNIOR, Miguel Archanjo de Freitas.  Para além do papel: memória e
identidade do cidadão telemacoborbense pelas páginas de O Tibagi. Rio Grande do Norte. XXVII
Simpósio Nacional de História, 2013.
42 GALVÃO, Orlando; CASSIANO, Mário James. Nas ondas do rádio: Nascimento e evolução da 
radiofonia em Telêmaco Borba. Paraná. Edição própria, 2011.
43 TEIXEIRA, Juliana de Oliveira. Revisitando a chaminé: História oral e memórias operárias de
Telêmaco Borba (PR). Paraná. XIV Encontro Regional de História, 2014.
44 TEIXEIRA, Juliana de Oliveira. Cultura, identidade e memória: Considerações teóricas sobre a
cultura popular  de Telêmaco Borba-PR.  Santa Catarina.  XXVIII  Simpósio  Nacional  de História,
2015.
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Borba,  não  só  adotaram  a  memória  construída  pela  elite  industrial  como  a

reforçaram.

A primeira  contradição  que  se  mostra  pertinente  de  ser  observada  está

relacionada com a nomeação do município, na ocasião de sua emancipação. Cidade

Nova, emancipada em março de 1964, necessitava de nome oficial, o que gerou a

discussão  sobre  os  possíveis  nomes  na  câmara  dos  vereadores.  De  todas  as

opções,  e  entre  elas  encontravam-se  Klabinópolis,  Klabinlândia,  Klabinburgo  e

Wolfflândia como mencionado no capítulo anterior, a que mais ganhou destaque foi

Telêmaco Borba. Apesar de oficializado apenas na emancipação do município,  o

nome Telêmaco Borba já era de comum conhecimento, tendo sido citado no jornal O

Tibagi a partir do ano de 1962.

O  nome  concedido  ao  novo  município  era  uma  homenagem  ao  coronel

Federalista,  e  que  fora  primeiro  prefeito  eleito  de  Tibagi  por  eleições  diretas45.

Augusto Enéas Morasini Borba (1840 – 1918), que é descrito por vários autores que

se  preocuparam  em  (re)escrever  a  História  do  município.  Muitas  vezes,  essas

descrições não concordam entre si.

Atribui-se a Túlio Vargas a proposta de nomear Cidade Nova como Telêmaco

Borba, de quem era bisneto. Vargas, em sua obra “O Maragato: a vida lendária de

Telêmaco Borba”, apresenta o personagem exaltando seus feitos passados.

Desbravador, cientista, escritor, guerreiro e político, Telêmaco remarcou de
coragem  e  talento  a  trajetória  do  seu  tempo.  Idolatrado  e  combatido,
admirado  e  discutido,  exerceu  no  Paraná  influência  transcendente  nas
grandes decisões da vida monárquica e republicana.46

“Defensor do meio ambiente, desenvolvedor do turismo, chefe, líder, patriarca,

patriota, autodidata e de excelente cultura humanística”;47dessa maneira é descrito

por Vargas o personagem. A romantização e “heroicização” de Telêmaco Borba é

reforçada em outras obras. 

André Coraiola,  em 2003, descreve Telêmaco Borba como o “1º etnógrafo

paranaense, indianista, explorador e notável prefeito vitalício de Tibagi”.48 Coraiola

retrata também os grandes feitos de Telêmaco Borba, desde a conquista de Sete

Quedas, até a publicação de um periódico sobre sua administração, O Tibagy, que

45http://tibagi.pr.gov.br/noticias/modules/news/article.php?storyid=7115. Acesso em 23-10-2016.
46 VARGAS, Túlio. O Maragato. A vida lendária de Telêmaco Borba. Paraná. Juruá, 2001. p. 09.
47VARGAS, Túlio. O Maragato. A vida lendária de Telêmaco Borba. Paraná. Juruá, 2001. p. 09.
48CORAIOLA, André Miguel. Capital de Papel. A História do município de Telêmaco Borba. 
Paraná. Edição própria, 2003.p. 33, p. 34 e p. 35.

http://tibagi.pr.gov.br/noticias/modules/news/article.php?storyid=7115
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circulou entre 1904 e 1906.  Relata,  inclusive,  que o nome Telêmaco Borba teve

origem no personagem mitológico grego, filho de Ulisses e Penélope.49

Nas crônicas de Oney Barbosa Borba, também parente de Telêmaco Borba, o

personagem vem retratado como autodidata e inteligente, porém mau e vingativo. Já

na introdução de sua obra, Oney Borba confessa buscar desnudar o mito heroico

que se formou em torno de um político interiorano violento e cruel, exemplar típico

do coronelismo.50 Observa-se uma contradição sobre o Telêmaco Borba exposto por

Oney Barbosa Borba, e aquele outro romantizado e heroicizado.

Além  de  Telêmaco  Morasini  Borba,  outro  personagem  também  recebeu

destaque no panteão da História oficial do município em questão. Horácio Klabin,

este sempre evocado como um ser de inteligência acima da média, tomado como

patriarca por muitos moradores.

Na obra de Dinizar Ribas de Carvalho ele aparece como “fundador” da cidade

de Telêmaco Borba, e que possuía “entusiasmo jovem”, “espírito empreendedor” e

era “preocupado com a vida comunitária”.51

Hellê Vellozo Fernandes,  por sua vez, salienta a característica de Horácio

Klabin  ser  um  “profissional  jovem  e  erudito”,  cujo  maior  interesse,  desde  sua

chegada em Monte Alegre,  era o “aspecto humano”,  “o  problema das condições

sociais da comunidade”. Para a autora, é ele quem “movimenta a cidade-papel. É

conhecido de toda a população, que lhe acena quando entra no campo de futebol,

que o rodeia quando aparece numa solenidade em público”.52

É possível notar a construção da “heroicização” dos mais poderosos. Horácio

Klabin é elevado a uma condição sobre-humana em Coraiola, que o coloca como

“anjo da guarda” de Telêmaco Borba.

Horácio,  nascido  na  cidade  de  São  Paulo,  em 1918,  foi  uma  daquelas
pessoas que adjetivos comuns são insuficientes para retratá-lo. Dotado de
uma  mentalidade  genial,  conseguiu  realizar,  ao  longo  da  vida,  proezas
dignas de  um verdadeiro  escolhido.  Sua  missão  certamente  estendeu o
toque  do  Criador  sobre  uma  parcela  significativa  do  mundo  que
conhecemos. A ele caberia uma citação que foi  dirigida a Maquiavel,  na
lápide de seu túmulo.  O príncipe da política,  que foi  sepultado na Igreja
Santa Cruz, em Florença, teve como saudação do povo italiano a inscrição

49 CORAIOLA, André Miguel.  Capital  de Papel.  A História do município de Telêmaco Borba.
Paraná. Edição própria, 2003.p. 47.
50 BORBA, Oney Barbosa.  Telêmaco mandava matar e outras crônicas. Paraná. Lítero-técnica,
1987. p. 13 e p. 14.
51 CARVALHO, Dinizar Ribas de.  Telêmaco Borba o município: História política da capital do
papel e da madeira. Paraná. Ivan Piccolo Rodrigues, 2006. p. 31 e p. 32.
52 FERNANDES, Hellê Vellozo.  Monte Alegre cidade-papel.  Paraná. Klabin do Paraná, 1974. p.
121, p. 122 e p. 123.
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(...)  “Tão grande nome, nenhum elogio alcança”. A Horácio, tais palavras
deveriam ser ainda mais eloquentes.53

A  “heroicização”  dos  poderosos  pode  ser  verificada,  como  nos  casos

anteriores, ao se analisar a História oficial do município no que se refere ao seu

início, quando a cidade estava sendo edificada.

Os textos que tratam sobre o início de Telêmaco Borba, ou melhor, da Cidade

Nova, atribuem o feito a Horácio Klabin que, preocupado com o problema do inchaço

habitacional  na  Vila  Harmonia,  idealizou  e  projetou,  junto  ao  Engenheiro  Max

Staudacher, o que viria a ser uma cidade que oferecesse condições adequadas de

moradia  aos  operários.  Apesar  de  dividir  o  feito  com  Max  Staudacher,  não  há

dúvidas, na memória construída, de que o idealizador e planejador da Cidade Nova

foi Horácio Klabin. Em Hellê Vellozo, em Ribas de Carvalho, em André Coraiola, nas

publicações do jornal O Tibagi e até mesmo em leis54,  Horácio Klabin é evocado

como fundador de Telêmaco Borba.

Em  Hellê  Vellozo,  a  Vila  Harmonia  é  apresentada  como  um  local  cuja

sociedade é  caracteristicamente  europeia.  Relatando a vida  de seus moradores,

entre  reuniões  coletivas,  recepção  de  autoridades  e  piqueniques,  Hellê  Vellozo

revela também a inquietação de Horácio Klabin e da própria indústria em prevenir

Harmonia da favelização. Uma das atitudes da empresa, segundo a autora, foi a de

dar casa de madeira, em alto padrão, a todos os funcionários. Relata também que a

manutenção de Harmonia se tornara exorbitante e que, se “os Postos da Corrente

não  fizessem valer  os  direitos  da  propriedade  particular”  e  “deixassem entrar  o

caudal  de  desempregados,  desocupados  e  aventureiros  que  querem usufruir  do

bem-estar dos que trabalham”, “há muito teria sido incontrolável a proliferação dos

barracos”.55

Em Dinizar Ribas de Carvalho, Horácio Klabin resolve pôr em prática o projeto

da  criação  de  um  município  para  aliviar  a  densidade  demográfica  na  pequena

Harmonia  e  também  para  “proporcionar  qualidade  de  vida  aos  trabalhadores,

condizente com os objetivos do projeto industrial em pleno desenvolvimento”.56

53 CORAIOLA,  André Miguel.  Capital  do papel:  A História  do município de Telêmaco Borba.
Paraná. Edição própria, 2003. p. 87.
54 Lei 1071 de 1996 que altera o nome da praça Castelo Branco para praça Horácio Klabin.
55 FERNANDES, Hellê Vellozo. Monte Alegre cidade-papel. Paraná. Klabin do Paraná, 1974. p. 134
e p. 135.
56 CARVALHO, Dinizar Ribas de.  Telêmaco Borba o município: História política da capital do
papel e da madeira. Paraná. Ivan Piccolo Rodrigues, 2006. p. 52.
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É possível compreender que Horácio Klabin queria manter a Vila Harmonia

como uma cidade fechada,  privativa e reservado a poucos.  Os autores revelam,

apesar de rapidamente, a presença de grupos de pessoas que já se alocavam na

margem do Tibagi, no lado oposto à Vila Harmonia e à fábrica, além da preocupação

da  indústria  e  de  Horácio  Klabin  em  não  permitir  favelização  e  a  entrada  de

“desocupados” nas dependências da fábrica.

Apesar de não haverem suficientes fontes que comprovem esses fatos, essas

famílias  que  se  alocavam  de  forma  marginal  seriam  as  primeiras  famílias  a

habitarem  a  Cidade  Nova.  Formaram  elas  uma  comunidade  no  local  que  se

transformaria no bairro Marinha que, ainda hoje, guarda a característica de ser um

bairro mais humilde se comparado aos outros de Telêmaco Borba.

Seja por meio da nomeação de lugares de memória, ou por meio de textos

que servem de material de pesquisa para as gerações futuras, a História oficial do

município constrói e reafirma a “heroicização” dos poderosos e nada comenta sobre

o impacto da ação do capital privado na comunidade. Telêmaco Borba, assim como

outras  cidades,  passou  por  um  processo  de  construção  de  uma  História  que

privilegiou  a  classe  dominante,  levando  em  conta  seus  anseios  e  feitos  em

detrimento do proletário que não teve seu espaço representado por essa mesma

História.
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4 CONCLUSÃO

A cidade de Telêmaco Borba foi erguida em uma região outrora habitada por

grupos  Caingangues;  a  região  tornou-se  um latifúndio  de  Félix  da  Silva,  que  a

recebeu  em sesmaria.  Com o  tempo,  o  latifúndio  se  fragmentou,  sendo  criadas

diversas  fazendas;  entre  elas  a  Fazenda  Monte  Alegre,  que,  em  1934,  foi

arrematada em leilão pelo grupo Klabin Irmãos S.A., de São Paulo.

A partir da aquisição da Fazenda pela família Klabin, iniciou-se o processo de

construção da maior fábrica integrada de papel e celulose da América Latina. Onde

havia apenas o campo, com a fábrica, passa a ser região de constante migração e

centro comercial.

Com a emancipação política do município  de Telêmaco Borba,em 1964,  a

cidade passa por um processo de urbanização e instalação de instituições públicas.

Inevitavelmente, formaram-se as identidades que definem o telemacoborbense. A

História  do  município,  ligada  por  estreitos  laços  com  a  História  da  indústria  ali

presente, foi escrita para reforçar essas identidades.

Ao  fazer  contato  com  autores  que  pretenderam,  através  da  literatura,

reconstruir a História de Telêmaco Borba, como Hellê Vellozo, Oney Barbosa Borba

e Túlio Vargas, observou-se que a identidade do telemacoborbense e sua memória

social  foram  moldadas  e  formadas  colocando  a  indústria  como  fator  central.  A

História do município escrita de forma a lembrar o cidadão que ele pertence à uma

cidade industrial,  a  “cidade-papel”.  Nesse sentido,  observou-se grandes esforços

políticos para a construção de uma História oficial que privilegiasse a perspectiva da

fábrica, tanto no âmbito profissional quanto social e cultural.

Um dos diretores da Klabin do Paraná, Horácio Klabin, se tornara a figura

mais  recorrente  na  História  do  município.  Através  de  estratégias  políticas  e  de

relações de poder, Horácio Klabin aproximou-se da comunidade ao redor da fábrica,

realizou  diversos  empreendimentos  que  afetavam  diretamente  a  vida  pública  e

privada de todos os trabalhadores e seus familiares e, além disso, dos habitantes

que não tinham relação direta com a fábrica. Desde a criação de um clube operário

e de um estádio que recebeu seu nome, até a abertura de duas rádios, de um jornal

e de um cinema, Horácio Klabin recebeu também, através da História oficial escrita,

o mérito de ter idealizado e fundado o município de Telêmaco Borba.
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Horácio Klabin é retratado nos textos que pretendem contar  a  História  de

Telêmaco Borba como fundador do município. Heroicizado e elevado ao estado de

sobre-humano, a História oficial atribuiu a ele a posição de gênio e de empresário

patriarcal, amado pelo seu povo.

O nome dos membros da família Klabin que atuaram de alguma forma na

região é recorrente tanto na História quanto em locais públicos onde aparecem em

forma de homenagem.

A nomeação  de  diversos  logradouros  públicos  em  Telêmaco  Borba,  com

vistas a homenagear a família Klabin e as elites industriais, efetivamente ajudou a

construir uma memória comum ao povo, uma memória coletiva, ou social, onde se

comemora a ação dos Klabin sobre a comunidade.

Diversas avenidas e escolas, a principal praça do município e um estádio de

futebol levam o nome Klabin até os dias de hoje. Esses locais de memória foram

estabelecidos  com  o  intuito  de  não  permitir  o  esquecimento  dos  personagens

homenageados e também para reafirmar o que nos conta a História oficial.

A imagem de Horácio Klabin foi eternizada nesses logradouros, ao ponto mais

contraditório  de  se  batizar  a  principal  praça  do  município  com  seu  nome.  Um

monumento  em  homenagem  ao  trabalhador  industrial  que,  no  fim,  acabou

homenageando o patrão.

Ao buscar  as fontes  documentais  mais  antigas do município  de  Telêmaco

Borba, deparamo-nos com as páginas do periódico O Tibagi.  Jornal  fundado por

Horácio  Klabin  que  circulou  as  dependências  da  fábrica  desde  1948  e,

posteriormente, tornou-se a principal fonte de informação da população de Telêmaco

Borba.  De  indiscutível  valor  histórico,  os  documentos  retirados  do  periódico

possibilitaram o melhor entendimento do contexto político e social do município. As

leis  municipais  anteriores  a  1970,  por  exemplo,  não  são  possíveis  de  serem

localizadas na Câmara Municipal, mas foram publicadas pelo O Tibagi.

Além dos registros, o periódico ofereceu campo para sua historicização. Por

ser  propriedade  privada  de  Horácio  Klabin,  suas  publicações  partiam  de  uma

perspectiva também privada, o que requereu pesquisa com olhar crítico.

As relações de poder foram decisivas na construção da memória e da História

oficial de Telêmaco Borba. Além do estabelecimento dos lugares de memória através

da nomeação dos mais variados logradouros, a História oficial encontrou apoio nos
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escritos de autores que pretendem reproduzir  a História do município  e de seus

cidadãos.

Ao  privilegiar  a  perspectiva  da  elite,  a  História  oficial  de  Telêmaco  Borba

provoca  silenciamento,  principalmente  ao  retirar  o  protagonismo  histórico  da

edificação da fábrica e do município do trabalhador e da trabalhadora industrial e do

campo. A proposta de exposição itinerante a ser realizada em escolas municipais

apresenta fotografias históricas enfatizando o trabalho na terra e na indústria pelas

mãos dos pioneiros, o que ajudará o cidadão telemacoborbense a se reconhecer

nos registros. 

Telêmaco Borba, comumente apresentada como a “cidade-papel” ou “capital

do papel”, não pôde se desvencilhar da fábrica em sua História, onde é retratada

como uma cidade de operários cujo passado, anterior ao da indústria, julga-se não

valer a pena ser lembrado.57

57TEIXEIRA, Juliana de Oliveira. Cultura, identidade e memória: Considerações teóricas sobre a 
cultura popular de Telêmaco Borba-PR. Santa Catarina. XXVIII Simpósio Nacional de História, 
2015. p. 2.
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ROTEIRO

A  realização  física  da  exposição  itinerante  deve  ser  feita  em  escolas

municipais de Telêmaco Borba, com vistas a atingir alunos da rede pública, seus

familiares que frequentam o meio escolar, professores e funcionários públicos. Para

tal  a  proposta  da  exposição  juntamente  com  o  relatório  do  Trabalho  serão

apresentados à Secretaria Municipal de Educação de Telêmaco Borba.

A exposição consiste em 6 painéis que servirão de suporte para 39 fotografias

históricas e texto, dispostos na frente e no verso.

Os painéis serão banners impressos com alta resolução, fixados em suportes

metálicos.  A área  expositiva  dos  painéis  terá  cerca  de  70cm (largura)  x  160cm

(altura).  Essa  estrutura  pode  ser  locada  e  montada  por  uma  empresa  de

comunicação visual local, ficando à mercê de cotações.

O design dos painéis, a disposição das fotografias e dos textos podem ser

alterados para adequar aos órgãos competentes que autorizem sua exposição.

O  relatório  não  estará  disponível  na  exposição,  sendo  necessário  que  se

destaque o link para a consulta do mesmo.

O tempo de exposição é indefinido, ficando à mercê dos órgãos competentes.
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