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Nessa pesquisa, procuramos analisar os entraves político-administrativos na 
construção de uma estrada colonial – a Estrada do Assunguy, construída a partir do ano de 
1860, nos primeiros anos da então emancipada província do Paraná. A partir da 
confrontação de fontes produzidas por diferentes atores sociais, buscamos analisar a 
mudança dos discursos desses atores referentes àquela estrada e sua relação com as 
diferentes políticas imigratórias adotadas na Província do Paraná por aqueles anos. Optamos 
por periodizar o ano de 1860, quando é criada oficialmente a Colônia do Assunguy com 
recursos do governo Provincial, e terminando em 1889, com a Proclamação da República e a 
instauração de um novo regime de Governo. 
 Para a realização da pesquisa, foram consultadas fontes administrativas, as quais se 
referem a relatórios de governo dos presidentes da província do Paraná, entre 1959 e 1889, e 
também a ofícios e correspondências contendo petições, reclamações e orçamentos. Essa 
ultima categoria, pertencente ao Arquivo Público do Paraná, é constituída por manuscritos 
enviados tanto por pessoas públicas em cargos administrativos como por pessoas privadas, 
como trabalhadores da estrada e moradores das suas margens. 
  Em vista de uma compreensão sobre o quadro mais vasto referente à migração em 
massa observada no mundo atlântico no século XIX, utilizei a obra de Eric Hobsbawm, A 
Era do Capital1, de modo a perceber as mudanças ocorridas na Europa devido à dupla 
Revolução – Francesa e Industrial; de Sérgio Odilon Nadalin2, João Klug3 e Carlos Roberto 
Antunes dos Santos4 no intuito de relacionar as emigrações européias com as políticas 
imigratórias do Império no Brasil. Para discutir essas mudanças e sua influência no fim do 
tráfico de escravos, bem como no início da discussão de uma política imigratória de 
substituição de mão-de-obra, e das bases argumentativas sob as quais a Lei de Terras foi 
feita, utilizei os trabalhos de Cláudia Cristina da Silva5, Emília Viotti da Costa6 e José 
Murilo de Carvalho7. Para tratar das políticas imigratórias na província do Paraná, baseei-
me nas obras já conhecidas de Balhana, Westphalen e Machado8, Gyralda Seyferth9, 
Reinaldo Nishikawa10 e Roberto Edgar Lamb11. 
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A segunda metade do século XIX é marcada por fenômenos importantes que vão 
acabar introduzindo modificações na estrutura econômica e social do país, contribuindo para 
o desenvolvimento do mercado interno e estimulando o processo de urbanização. Dentre 
esses aspectos, pode-se citar primeiro a transição do trabalho escravo para o trabalho livre e 
a paulatina entrada de numerosos imigrantes no sul do país12. Após a emancipação da 
Província do Paraná em 1853, buscou-se povoar o território com população branca, 
européia, que as autoridades brasileiras julgavam ser “trabalhadora e morigerada”. Para 
tanto, foi criada a Colônia do Assunguy, com a intenção de nela estabelecerem-se imigrantes 
europeus, que ao se tornarem colonos, supririam as necessidades de abastecimento de 
Curitiba e seu entorno. Ao contrário de outras regiões do império, onde a imigração se 
destinava a suprir a carência de mão-de-obra na grande lavoura de exportação, no Paraná, 
exceto sob eventual introdução de trabalhadores em obras públicas, o problema imigratório 
foi desde logo colocado no sentido de criar-se uma agricultura de abastecimento de víveres. 

A Colônia do Assunguy foi fundada em 1859, em colaboração com o governo 
imperial, quando o então presidente José Francisco Cardoso ordenou a demarcação do 
território. Era formada por três territórios, em uma distância de aproximadamente 100 km da 
capital Curitiba, uma vez que os primeiros empreendimentos de colonização tinham em vista 
também o povoamento do território, instalando os colonos em regiões de baixa densidade 
demográfica. Ao chegarem a esse núcleo colonial no ano de 1860, os colonos foram 
instalados em uma casa. Embora a pretensão inicial do governo fosse instalar 20 famílias, o 
presidente José Francisco Cardoso ordenou que fosse construída mais uma casa para a 
instalação de 40 famílias, conforme ordens do governo imperial. Segundo Altiva Balhana, 
Brasil Pinheiro Machado e Cecília Wesphalen, no ano de 1860 a Colônia Assunguy possuía 
949 imigrantes, dentre eles Ingleses, franceses, italianos, alemães e outros13, que deveriam 
assinar um contrato com o governo, relativo à possessão das terras.  

É também no ano de 1860 que as vias de comunicação entre as Colônias e os 
mercados vão começar a constituir um motivo de preocupação entre os agentes públicos, 
pois se acredita que a construção de uma estrada que ligue a colônia do Assunguy com a 
capital pode fornecer a migração espontânea de colonos que não obtiveram sucesso em 
núcleos mais antigos, como a Colônia Dona Francisca, em Santa Catarina. Além disso, este 
presidente vai salientar a inconveniência de instalar nesse local colônias sem vias de 
comunicação “que as aproximem dos mercados, onde devem ter consumo os produtos de 
seus trabalhos14”. No ano de 1860, relata o mesmo presidente que “[...] como convinha 
preparar caminhos que facilitassem a emigração para o Assunguy e ao mesmo tempo desse 
fácil exportação aos produtos da Colônia, autorizou o governo imperial a abertura de 
estradas para essa capital (Curitiba) e Antonina15”. 

A monografia foi dividida em três capítulos. No primeiro capítulo, analisamos as 
mudanças pelas quais estava passando a Europa, especificamente no século XIX, situando 
os acontecimentos que levavam seus países e nações a adotarem a política emigratória para 
países americanos, como o Brasil. Dessa forma, intentei relacionar a emigração européia 
com a política imigratória feita pela Coroa e mais especificamente, pela Província do 
Paraná. No segundo capítulo, articulei as condições específicas da Província do Paraná às 
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práticas imigratórias adotadas por seus presidentes. Busquei abordar a política adotada após 
1858, onde seus rumos aparecem melhores definidos, como a criação da Colônia de 
abastecimento do Assunguy. Nessa seção, iniciei a análise dos documentos por mim 
levantados, à medida que analisei os investimentos em obras públicas na Província, e a 
necessidade de trabalhadores para essas obras. Os presidentes costumam relatar as obras 
feitas na estrada. A substituição do taboado de uma ponte, a abertura de novas braças, os 
gastos com pessoal e o orçamento constituem a pauta da seção relacionada à estrada. 
Durante a década de 60, o projeto de construção da estrada foi revisto, teve diferentes 
engenheiros e diferentes administradores públicos. A mudança de presidente de província 
não significou, no final da década de 1860, uma diferente concepção da importância da 
estrada, pois, “a maior necessidade que experimenta a colônia é a de um mercado para a 
permuta de seus produtos, o que só pode obter por meio de comunicações fáceis que 
diminuindo o preço dos transportes possam deixar lucro líquido [...]16”, afirma o presidente 
José Feliciano Horta de Araújo em 1868, e também que “é ela essencial para o 
desenvolvimento da colônia do Assunguy e da freguesia de Votuverava17” segundo o 
presidente Antonio Augusto Fonseca. Apesar desse reconhecimento da importância da 
estrada pelos administradores, a Colônia do Assunguy não obtinha prosperidade, como 
observa em 1870 o presidente Agostinho Ermelino de Leão, quando afirma que a colônia 
“não tem atingido o grau de prosperidade que lhe garante não só a posição que ocupa [...] 
em consequência das dificuldades com que lutam os colonos para o transporte de gêneros de 
sua produção aos mercados consumidores18”. Ao mesmo tempo, verifica-se que o número 
de imigrantes que abandonaram seus lotes, a partir de 1864, é elevado: “o abandono dos 
lotes de terra somado a insatisfação dos imigrantes com as condições de vida encontrada na 
colônia, podem explicar o número elevado desses contratos que não foram cumpridos19”. 

No terceiro capítulo, confrontei os diferentes tipos de fontes, verificando a mudança 
de discurso dos presidentes a partir de 1870 no que diz respeito à prosperidade da Colônia. 
Ao cruzar os relatórios dos presidentes de província, as petições e ordens de pagamento de 
trabalhadores, mostrei que a adoção de novas políticas imigratórias, sobretudo a partir do 
ano de 1875, acabam redirecionando os investimentos feitos na estrada do Assunguy. A 
partir de 1870, o programa governamental foi dinamizado graças à localização de colônias 
agrícolas nas proximidades dos centros urbanos, com o objetivo de colocá-las junto aos 
mercados consumidores20. A imigração espontânea no rocio da capital acabou fundando, 
através de recursos municipais, núcleos coloniais de alemães e poloneses, como no caso do 
Pilarzinho (1871) e da Colônia Abranches (1873). A criação de novos núcleos coloniais não 
significou o abandono das obras feitas na estrada do Assunguy, mas sim, uma intensificação 
dos trabalhos feitos devido à concepção dominante de que sem estradas e distantes de seus 
mercados, as colônias do interior ficariam estacionárias, tendo uma vida curta.  

A partir do relatório de 1875, o presidente Frederico Abranches observa que o rocio 
da capital, um núcleo nascido espontaneamente, assim como os colonos que nele se 
instalaram, “floresce a passos de gigante”, e atribui à causa desse esplêndido resultado “a 
proximidade em que está o colono de um grande centro populoso, a facilidade das relações 
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entre produtor e consumidor21”. Dessa forma, os núcleos municipais refletem situações de 
prosperidade diferentes do núcleo Assunguy, e a província assiste, a partir deste ano, a um 
novo sistema de colonização. Terras pouco férteis para a produção de alimentos, localização 
fora da rota de ligação com Curitiba e Litoral, despesas com transporte da produção de 
mercadorias elevadas22 estavam dentre os problemas verificados em colônias como o 
Assunguy pelo presidente Lamenha Lins em 1875, onde os colonos estavam plantando 
apenas o necessário para sua sobrevivência. Essas constatações levaram esse presidente à 
adoção de uma nova política imigratória: a fixação de Colônias ao redor dos centros 
urbanos, o chamado “Cinturão Verde”, que deveria suprir o abastecimento de Curitiba com a 
criação de animais domésticos e alguns plantios de verduras, frutas e vegetais a serem 
comercializados na capital. Os núcleos municipais refletem situações de prosperidade 
diferentes do núcleo Assunguy, e a província assiste, a partir deste ano, ao nascimento de 
um novo sistema de colonização. Para a fixação das novas colônias, é importante observar 
que estas deveriam estar localizadas ao lado de estradas já existentes, como a estrada do 
Assunguy, pois seriam fáceis de serem conservadas e a custos bastante inferiores. A estrada 
do Assunguy poderia assumir a forma de uma estrada geral que atendesse aos moradores do 
Pilarzinho, Abranches e Bariguy. É também no governo de Lamenha Lins que uma nova 
comissão de engenheiros torna-se responsável pela construção da estrada do Assunguy, 
cujas obras começam pelo centro da Capital e se estendem por 9 quilômetros até o Taboão, 
onde atualmente situa-se a divisa entre Curitiba e o município de Almirante Tamandaré. A 
partir de um abaixo-assinado enviado pelos moradores do Pilarzinho ao presidente Lamenha 
Lins em 1875, podemos observar que as novas colônias acabam redirecionarem os rumos da 
obra da estrada do Assunguy, onde os próprios moradores do Pilarzinho pediram que as 
obras da estrada começassem da capital23, e não da Colônia do Assunguy, pois, “sem 
estradas regulares, tem ela [a corrente de imigração] crescido nos subúrbios da Capital24”.  

Iniciadas as obras, vários ofícios trocados entre o engenheiro responsável e as 
autoridades administrativas mostraram que havia divergências quanto à verba destinada à 
construção da estrada. No ofício enviado no dia 29 de janeiro de 1878, o engenheiro 
Eduardo Mendes Limoeiro demonstra a despesa feita e por fazer com a estrada de rodagem 
do Assunguy, referente ao exercício de 1877-1878. Ao somar as despesas classificadas 
como “técnico, auxiliar, empreitadas e outras despesas”, Limoeiro informa ter gasto 
52:845$257 réis, dos 52:000$000 disponibilizados para as obras. Segundo o engenheiro, 
para concluírem as obras, seriam necessários despender ainda 19:000$000. Segundo um 
ofício datado de 20 de julho de 1878, e enviado ao presidente da província, “ao engenheiro 
Limoeiro já foi entregue adiantadamente a quantia de 9:838$165, resto do crédito total de 
71:845$257 reis que foi concedido conforme o orçamento por ele apresentado, sendo que o 
mesmo engenheiro ainda não apresentou contas daquele adiantamento25.” Ainda um 
documento da mesma data, enviado pelo contador A. F. da Costa Jr, afirma que o crédito de 
19:845$254, para a conclusão das obras até o Taboão esgotou-se no adiantamento feito ao 
engenheiro e “portanto, não há crédito para pagamento de 1:311$620 a Luiz Nouvel26”. 
Ainda em 31 de julho de 1878, o engenheiro Limoeiro se dirige, através de um ofício, ao 
Presidente da província Rodrigo Octávio de Oliveira Meneses para informar que existem os 
trabalhos aludidos pelos empreiteiros da conservação da estrada de cargueiros entre a capital 
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e a Colônia do Assunguy. A partir desses ofícios, podemos observar que há uma divergência 
quanto ao orçamento apresentado pelo engenheiro às autoridades e ao que precisa ser gasto 
com os trabalhadores na estrada. Não só Luiz Nouvel esperava o pagamento, como também 
os empreiteiros Ignácio Vieira da Gama e Fortunato Laurindo Bonfim27, e o ex-engenheiro 
Francisco de Almeida Paris28. Esses trabalhadores estavam sob um impasse entre as 
autoridades provedoras dos recursos para as obras e o engenheiro responsável pelas mesmas, 
pois as autoridades provinciais delegavam ao engenheiro a responsabilidade pelo pagamento 
de pessoal, enquanto este alegava ter gasto mais do que o orçamento previsto. A julgar pelo 
ofício do engenheiro em 1878, podemos observar que as autoridades questionam os 
trabalhados feitos pelos empreiteiros do trecho de ligação entre o rocio da capital e colônia 
do Assunguy, ao que o engenheiro, além de alegar a existência dos trabalhos, externa ainda 
sua opinião de que “com exclusão, talvez do descortinamento, pouco importam semelhantes 
trabalhos aquela estrada, que, independente dos mesmos, só se apresenta em estado regular 
quando domina o bom tempo, tornando-se quase intransitável sob a ação das chuvas29”. A 
partir desse documento, podemos observar que era pouco o recurso destinado à conservação 
da estrada, pois os empreiteiros recebiam 5:230$000 anuais para fazer reparos ao longo de 
quase 100 km de estrada, enquanto o engenheiro recebia 8:500$000 para construir um 
quilômetro, o que pode explicar as más condições da estrada. 

O ano de 1879 é decisivo para o futuro da estrada. A Comissão liderada pelo 
engenheiro Limoeiro é dispensada por decisão do governo imperial, assim como os 
contratos assinados para a conservação da estrada. Através de um relatório provincial do ano 
de 1879, observa-se que os gastos com a estrada do Assunguy foram significativamente 
muito maiores na gestão de Lamenha Lins do que nas gestões anteriores. No entanto, as 
obras atenderam muito mais à cercania de Curitiba. A Colônia do Assunguy já estava sendo 
preparada para ser emancipada, uma vez que de forma alguma prosperara conforme o 
esperado, evitando-se assim os gastos do governo imperial.  

No ano de 1881, foi aprovado um orçamento para alargar a estrada até a Colônia. No 
ano seguinte, a colônia foi emancipada, e a estrada ainda não constituía uma estrada de 
rodagem, apesar de o presidente reconhecer essa necessidade para que não fosse excluída a 
vida no Assunguy. Os criadores ainda não conseguiam mandar o gado pela estrada. O 
presidente Carlos Augusto de Carvalho sugere que seja criada uma taxa itinerária, através de 
uma empresa. Dessa forma, não sacrificaria os cofres públicos. Mesmo assim, o mesmo 
presidente autorizou a construção da estrada em lugar denominado Cercado, para que 
pudesse servir a Colônia São Venâncio, criada em 1871 nas cercanias de Curitiba. 

A partir da análise dos ofícios e dos relatórios de governo, podemos inferir que o 
desenvolvimento da estrada do Assunguy esteve dependente das práticas colonizatórias 
feitas na Província, onde o governo provincial atendia aos interesses de desenvolvimento das 
colônias quando estas apresentavam sinais de prosperidade. O reconhecimento da 
importância da construção da estrada para a Colônia do Assunguy não levou os 
administradores a empenharem-se significativamente nessa obra até a Colônia quando 
perceberam que outra prática colonizatória – nas cercanias de Curitiba – concretizava 
satisfatoriamente o projeto de colonização almejado pelo governo.      
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