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Resumo 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso pretende discutir algumas estratégias 

imbricadas no processo de construção identitária e apontar, sob à luz de 

conceitos elaborados pelo filósofo Paul Ricoeur,  os abusos da memória 

durante as comemorações ao Centenário de emancipação política do Paraná, 

ocorrido em 19 de dezembro de 1953, para rememorar o evento histórico que 

elevou a então Quinta Comarca de São Paulo à categoria de província. Tendo 

em vista que o produto final desta pesquisa foi realizado em forma de vídeo 

documentário, apresenta-se aqui um relatório que contempla uma pesquisa de 

fundamentação teórica e prática e o processo de produção do vídeo. 
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 INTRODUÇÃO 

 

 

As comemorações ao Centenário do Paraná, que se iniciaram 

oficialmente em 29 de agosto de 1953, e se estenderam até janeiro 1954, 

marcam um momento de transição entre o Paraná antigo, profundamente 

ligado às suas raízes tradicionais e à economia do mate; e o Paraná novo, 

voltado para o futuro e movido pela expansão da cultura cafeeira, motor da 

economia paranaense nos idos de 1950 e 19601. 

O então governador Bento Munhoz da Rocha Neto, o “governador do 

Centenário", concentrou seus esforços na construção de uma nova imagem do 

poder, e o símbolo deste estaria expresso na monumental arquitetura 

moderna2. Muitos dos intelectuais da época classificaram esta administração 

como produtora de idéias, o que teria conferido “ao Paraná sua primeira 

identidade [...] inserindo-o no contexto nacional”3. Dentre as obras 

monumentais construídas para serem inauguradas nos festejos do Centenário, 

destacam-se os monumentos instalados na Praça 19 de dezembro, o Teatro 

Guaíra, a nova sede da Biblioteca Pública do Paraná e o Centro Cívico, este 

último construído para afirmar Curitiba como capital de todos os paranaenses 

e, assim, unificar o Estado4. 

De acordo com o historiador Ruy Christovam Wachowicz5, a formação 

histórica do Paraná passou por três estágios de colonização que se 

configuraram em três áreas histórico-culturais divididas. O chamado Paraná 

tradicional, cuja formação remonta a meados do século XVII e viria a se 

consolidar com a emancipação política da província, estaria relacionado à 

Curitiba, Ponta Grossa, Castro, Palmeira, Lapa, e Litoral e vinculado às elites 

provinciais. O Paraná do Norte, colonizado inicialmente no século XIX e 

inteiramente ocupado nas décadas de 1950 e 1960, estaria, por sua vez, 
                                                           
1 BAHLS, Aparecida Vaz da Silva. A busca de valores identitários: a memória histórica 
paranaense. 2007. 192 p. Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Paraná. Setor de 
Ciências Humanas, Letras e Artes. Curso de Pós Graduação em História. 
2  ibidem. 
3 ibidem, p. 163. 
4 ibidem, p. 172. 
5 WACHOWICZ, Ruy Christovam. História do Paraná. 10. ed. Ponta Grossa (PR): Ed. UEPG, 
2010. 
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associado a paulistas, mineiros e imigrantes que se fixaram no local 

principalmente entre as décadas de 1940 e 1950. Já o Paraná do 

Oeste/Sudeste, começou a se formar na década de 1950, com a chegada de 

colonizadores catarinenses e gaúchos6. Essa fragmentação tripartite afastava 

do Paraná Tradicional os habitantes do Norte e os aproximava de São Paulo e 

Minas, e também fazia com que os colonos do Oeste/ Sudeste se 

identificassem mais com os catarinenses e gaúchos. A estratégia utilizada por 

Munhoz da Rocha e as elites políticas e intelectuais do Paraná para garantir a 

unificação foi a construção de grandes marcos memorativos que afirmassem 

Curitiba como a capital de todos os Paranaenses7.  

Um dos suportes utilizados pelas elites dirigentes para que a nova 

identidade paranaense fosse escrita no tempo e na ação, com o auxílio da 

narrativa construída pela memória oficial, foi a grande comemoração ao 

Centenário de emancipação política do Paraná, um evento que promoveria a 

transformação da paisagem urbana de Curitiba e ficaria marcado na história 

coletiva paranaense. 

Em um estudo sobre as transformações do espaço urbano de Curitiba, 

o pesquisador Antônio Cesar de Almeida Santos8 constatou, com base no 

depoimento de testemunhas oculares dos eventos analisados, que as 

comemorações ao Centenário do Paraná marcam uma baliza entre o Paraná 

de ontem, tradicional, antigo, representado pela Praça Tiradentes e seu 

entorno, com o Paraná do futuro, moderno, vinculado ao conjunto arquitetônico 

do Centro Cívico e as demais obras construídas por ocasião do Centenário. Os 

entrevistados de Santos relacionaram a Curitiba de “hoje” (as entrevistas foram 

realizadas na primeira metade da década de 1990) com as modernizações 

ocorridas durante o Governo Munhoz da Rocha. 

Uma pesquisa da Gazeta do Povo9 publicada em 2008 elegeu Bento 

Munhoz da Rocha Neto a maior personalidade paranaense em todos os 

tempos. A pesquisa ouviu a opinião de “pessoas de grande representatividade 

                                                           
6 ibidem , p. 327. 
7 BAHLS, Aparecida Vaz da Silva; Op.cit.. 
8 SANTOS, Antonio César de Almeida. Memórias e cidade; depoimentos e transformação 
urbana de Curitiba 1930-1990. 2. ed. Curitiba: Aos Quatro Ventos, 1999. 
9 Bento Munhoz da Rocha, o unificador do estado. Gazeta do Povo, Curitiba, 27. dez. 2008. 
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do Paraná” e a principal razão de Munhoz da Rocha ter se destacado dentre 

tantas personalidades citadas na enquete era, segundo o periódico, o fato 

daquele estadista ter sido “o unificador do estado”, tendo praticado este feito 

com a criação do Centro Cívico. 

Nosso objetivo neste estudo, tendo como aporte teórico os conceitos 

de Paul Ricoeur sobre os abusos da memória, é discutir o processo de 

construção identitária e as fragilidades da memória oficial durante as 

comemorações ao Centenário de emancipação política do Paraná. A partir 

deste estudo, produzimos um vídeo que visa apresentar a pesquisa histórica 

em um formato que nos possibilita levar o conhecimento histórico para públicos 

ampliados. Tendo em vista que o produto final desta pesquisa foi elaborado em 

forma de vídeo documentário, apresenta-se aqui um relatório que contempla 

uma pesquisa de fundamentação teórica e prática e o processo de produção do 

vídeo. Nossa intenção, com o vídeo, é levar o conhecimento histórico para 

audiências amplas. Nesse sentido, os escritos da pesquisadora Joseli Nunes 

Mendonça relativos à História Pública10 nos auxiliaram nas reflexões sobre a 

prática deste fazer histórico, que se caracteriza pela produção, em diversos 

tipos de suporte, do conhecimento histórico destinado a uma audiência ampla. 

A partir dessas questões, a estrutura do presente relatório foi organizada em 

três capítulos. 

O capítulo 1, intitulado Arcaico e Moderno - o Paraná nas 

comemorações de seu Centenário, apresenta o processo de produção do vídeo 

desde a gênese do projeto, até a finalização na ilha de edição. Neste capítulo 

discutimos também sobre a linguagem e estética do documentário, e nossas 

principais referências são textos de Anna Karina Bartolomeu e Silvio Da-Rin.  

Nossa principal referência teórica para escrita de roteiro de 

documentário é o trabalho intitulado Documentário e Roteiro de Cinema; da 

pré-produção à pós-produção, de Sérgio José Puccini Soares. Construirmos 

                                                           
10

 MENDONÇA, Joseli Maria Nunes. História e memória da escravidão no Paraná: 
possibilidades de uma produção na perspectiva da História Pública. In: 7º Encontro Escravidão 
e Liberdade no Brasil Meridional, 2015, Curitiba. Anais do 7º Encontro Escravidão e Liberdade 
no Brasil Meridional, 2015. v. 1. p. 0-0. 
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nossa justificativa de apresentar um audiovisual como produto final da pesquisa 

histórica tendo como base um texto do historiador Jörn Rüsen. 

O capítulo 2, com o título De Góes e Vasconcellos a Munhoz da 

Rocha – a busca identitária como missão, traz discussões sobre a história da 

emancipação política do Paraná, o nascimento das nações, construções 

identitárias e finaliza com a apresentação do governador do Centenário. Sobre 

a emancipação da província nossa principal referência é o historiador Ruy 

Christovam Wachowicz e nas discussões sobre o surgimento das nações nos 

auxiliam os escritos de Eric Hobsbawm e Benedict Anderson. 

O capítulo 3, intitulado Memória e Imagem do Paraná Moderno – 

comemorar, lembrar e esquecer, aborda os festejos do Centenário, as 

estratégias para a construção da nova imagem do Paraná e os aspectos 

associados à memória ideologizada. Nas discussões sobre a memória, temos 

como principais referências Paul Ricoeur, Ulpiano Meneses, Márcia Menendes 

Motta e Ana Maria Mauad. 

Aparecida Vaz da Silva Bahls e Geraldo Leão Veiga de Camargo nos 

auxiliam na abordagem dos festejos do Centenário, bem como a biografia de 

Bento Munhoz da Rocha Neto escrita pelo jornalista Vanderlei Rebelo. No que 

tange os conflitos agrários no norte e sudoeste paranaense, temos como 

principal referência Marcelo Oikawa. 

As principais fontes utilizadas nesta pesquisa são três revistas 

patrocinadas pelo governo e publicadas no ano de 1953, por ocasião das 

comemorações ao centenário de emancipação política do Paraná, a saber, a 

revista intitulada 1º Centenário da Emancipação Política do Paraná: 1853 - 

1953, dedicada a demonstrar os atos administrativos do governo; o Álbum do 

Centenário que, como o nome indica, possui somente imagens, acompanhadas 

de legendas em tom poético; e a revista de circulação nacional intitulada 

Ilustração Brasileira, em edição especial encomendada pelo governo do 

estado. 

Outras fontes que nos apóiam neste estudo são periódicos em edições 

especiais do Centenário, como a Gazeta do Povo e O Estado do Paraná, o 

primeiro controlado pela oposição e o segundo ligado ao governo. Ensaios 

escritos por Bento Munhoz da Rocha Neto nos ajudam a entender o que 
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pensava aquele estadista a respeito da “significação do Paraná” e até que 

ponto suas teorias foram colocadas em prática na construção da memória e 

identidade paranaense durante os festejos, em 1953. 

Os resultados dessa pesquisa foram utilizados na elaboração do roteiro 

do vídeo documentário, que se encontra no anexo desse trabalho.  

As estratégias de abordagem utilizadas para a produção do 

documentário se configuram em entrevistas realizadas com os historiadores 

Geraldo Leão Veiga de Camargo e Aparecida Vaz da Silva Bahls, além de 

filmes, trilha sonora e material de arquivo (imagens fixas e em movimento) 

adquiridos junto a arquivos públicos e também com pesquisas na internet. 

Nossa maior referência estética são os documentários realizados por Silvio 

Tendler, sua maneira de fazer documentários é conhecida como cinema de 

colagens, uma técnica que faz uso de entrevistas, imagens de arquivo, filmes e 

trilha musical diversa para a criação de um filme original11. 

 

I ARCAICO E MODERNO - O PARANÁ NAS COMEMORAÇÕES DE SEU 

CENTENÁRIO (O DOCUMENTÁRIO) 

 

Gênese do Projeto 

 

A decisão de realizar um vídeo documentário como trabalho de 

conclusão do curso de História- Memória e Imagem remonta à minha visita à 

feira de profissões da Universidade Federal do Paraná, realizada em 2011, 

ocasião na qual, ao assistir uma palestra sobre o curso, me identifiquei com 

sua especificidade, a saber, o eixo Memória e Imagem que, dentre outras 

formas interessantes de apresentar a pesquisa histórica, possibilitava a 

produção de um audiovisual como trabalho de conclusão de curso. 

Uma vez na turma de calouros de 2012, a meta de produzir um vídeo 

como trabalho de conclusão de curso começou a ganhar forma quando iniciei a 

disciplina de Tópicos Especiais, denominada História e Memória, no segundo 

semestre de 2013, ministrada pelo professor Pedro Plaza Pinto e que tinha 

como objetivo final a produção de um documentário. Desta disciplina originou-
                                                           
11 Doc On-line, n. 13, dezembro de 2012, www.doc.ubi.pt, pp. 280-292. 
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se o documentário Leituras da Escravidão (2014), no qual atuei como roteirista 

e assistente de direção.  

No mesmo período, uma Oficina denominada Pesquisa Histórica, 

ministrada pelo professor Antônio Cesar, me ajudou a escolher o objeto de 

estudo. Nesta disciplina, estudamos a problemática da Memória através de um 

mural de dupla face instalado na Praça 19 de Dezembro em 1955, e que havia 

sido concebido para ser inaugurado durante os festejos do Centenário. Ao 

debruçarmos sobre o objeto de estudo, descobrimos a precariedade do 

conhecimento de alunos do Ensino Médio de dois colégios de Curitiba, nos 

quais realizamos uma pesquisa, acerca do conteúdo de História do Paraná 

narrados por aqueles monumentos. 

Emergiu daí a idéia de produzir um vídeo documentário que abordasse 

aspectos associados à História do Paraná presente nos grandes monumentos 

espalhados pela cidade e inaugurados durante as comemorações do 

Centenário. A partir de então, o projeto foi amadurecendo e, com a orientação 

da professora Rosane Kaminski, se tornou o trabalho de conclusão de curso do 

qual seu processo de produção apresento por meio deste relatório.  

A escolha dos festejos do Centenário como temática é significativo pelo 

fato de que foi na ocasião daquela grande comemoração cívica que muitos dos 

monumentos que caracterizam a paisagem de Curitiba até os dias atuais foram 

concebidos. Assim, ao mesmo tempo em que o vídeo procura, de forma 

didática, contar eventos marcantes relacionados à História do Paraná, objetiva 

também problematizar os usos da Memória naquela conjuntura. 

 

Proposta para o vídeo-documentário 

 

O vídeo Arcaico e Moderno – O Paraná nas Comemorações de seu 

Centenário é um documentário digital média metragem de 40 minutos de 

duração, que visa discutir aspectos da História do Paraná por meio de um 

evento que marcou a História coletiva paranaense: as comemorações ao 

Centenário de Emancipação Política do Paraná, que tiveram inicio em 29 de 

agosto de 1953 e se estenderam até o ano de 1954.  Comemorações Cívicas se 

configuram em um importante suporte pelo qual as elites nacionais e regionais 
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propagam seus interesses políticos, ideológicos, éticos etc, e trazem à tona 

questões relacionadas à Memória e as construções identitárias.  

A proposta do vídeo é apontar, de forma didática e destinada a 

audiências ampliadas, as lembranças e os esquecimentos prementes no 

discurso que permeou as comemorações do Centenário ;  e discutir, por meio de 

imagens de arquivo (fixas e em movimento), narrador, trilha sonora e entrevistas 

, aspectos associados à memória e identidade paranaense que se quis construir 

naquela conjuntura. 

Por “audiências ampliadas”, objetivamos atingir estudantes dos anos 

finais do Ensino Médio e aqueles recém ingressos na faculdade. É nosso 

objetivo também disponibilizar o vídeo em plataformas da web, para que chegue 

ao alcance de audiências diversas, como os entusiastas de vídeos 

documentários históricos, que consomem este tipo de produto por meio das 

tevês pagas e web. Procedendo desta maneira, acreditamos que nossa 

produção estará inserida no campo da prática da História Pública, um fazer 

historiográfico que visa produzir conhecimento histórico destinado a públicos 

ampliados12. 

Para a realização de um trabalho de conclusão de curso no formato de 

vídeo digital, do tipo documentário, uma tarefa imprescindível foi o 

aprofundamento das leituras sobre o documentário, bem como uma 

aproximação com esse tipo de produto, para compreender suas especificidades, 

características de linguagem e procedimentos técnicos para a sua execução. 

Uma síntese desses aprendizados será apresentada no tópico a seguir. 

  

O produto audiovisual na construção de sentido histórico 

 

Desde a invenção do cinema, cineastas de todo o mundo vêm 

representando eventos históricos de maneira prolífica, explorando a 

especificidade do cinema como forma narrativa de representação, uma vez que 

a imagem em movimento, a trilha sonora, a montagem, a atuação dos atores e 

                                                           
12 MENDONÇA, Joseli Maria Nunes. op.cit.  
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todo o aparato técnico por trás das produções cinematográficas garantem ao 

cinema uma forma singular de representação13. 

No âmbito acadêmico, há hoje quase um consenso entre os 

historiadores sobre a alternativa da imagem em movimento como incremento 

para o ensino de história. Ao argumentar sobre a especificidade do audiovisual 

na produção do conhecimento histórico, Rosenstone salienta que o cinema é 

capaz de unir os elementos que num texto literário encontram-se 

fragmentados14. 

O cinema documentário, desde os seus primórdios, possui como 

característica o universo informativo, didático, com uma preocupação constante 

em filmar “a cena viva e a história viva”, interpretar e representar o real e, 

assim, intervir no social15. O documentário que apresentamos neste relatório 

como trabalho de conclusão de curso não pode ser considerado cinema, mas 

sim um produto audiovisual, digital, que faz uso de elementos 

“cinematográficos”, mas no que respeita a sua produção é infinitamente mais 

simples do que a produção de cinema, sobretudo nos dias atuais, em que 

novas mídias facilitam o trabalho do realizador de um vídeo digital. 

Cabe aqui salientar as novas mídias que, atualmente, contribuem para 

a realização deste tipo de projeto. A crescente importância das mídias digitais 

enquanto veículo de comunicação propiciou, nas últimas décadas, uma 

verdadeira revolução nos meios de comunicação, permitindo uma maior 

facilidade na aquisição, produção, distribuição e divulgação de obras 

intelectuais que, em outra época, não teriam tantos recursos a seu favor e nem 

tanto potencial de visibilidade16.  

Lucia Santaella nos diz que ”A aliança entre computadores e redes fez 

surgir o primeiro sistema amplamente disseminado que dá ao usuário a 

oportunidade de criar, distribuir, receber e consumir conteúdo audiovisual em 

um só equipamento"17. 

                                                           
13 ROSENSTONE, Robert A. A história nos filmes. Os filmes na história. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 2010. 
14  ibidem. 
15 DA-RIN, Silvio. Espelho partido: tradição e transformação do documentário cinematográfico. 
Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2004. 
16 SANTAELLA, Lucia. Cultura e artes do pós-humano. São Paulo; Paulus, 2003. 
17 ibidem, p. 20. 



16 

 

Sobre este tema, Silvio Tendler afirma que: “Hoje é muito fácil, 

tecnicamente, construir um filme de arquivo: entre Google e Youtube 

encontram-se todas as imagens necessárias”18.   

Assim, entendemos que o audiovisual pode ser um suporte eficiente de 

apresentação da pesquisa histórica, por isso optamos pela realização de um 

documentário histórico como trabalho de conclusão do curso de História - 

Memória e Imagem.  

Para o historiador Jörn Rüsen, a beleza da História está no fato desta 

disciplina unir arte e ciência num mesmo processo de operação 

historiográfica19. Rüsen argumenta que esta operação é constituída por 

princípios que se complementam em duas fases distintas: a pesquisa, que se 

caracteriza por princípios metódicos; e a apresentação, imbuída de princípios 

estéticos e retóricos. 

A estética pertence ao campo do sensível, mas a sua coerência 

impede que a realidade seja suplantada pela imaginação. A retórica situa-se no 

campo lingüístico e é adaptada às formas faladas pelo público destinatário. 

Assim, o saber histórico penetra na vida prática humana por meio das 

dimensões estéticas e retóricas20. Rüsen quer dizer com isso que a História 

não são as fontes, e sim a apresentação, isto é, a História é a escrita da 

história que é feita através da interpretação das fontes e apresentada na forma 

de reconstituição histórica.  

Nesta perspectiva, o Historiador transforma o racional (método 

científico de pesquisa) em reconstituição histórica através da sua 

apresentação, que é constituída por princípios estéticos e retóricos. Nesta 

operação, a História seria arte e ciência ao mesmo tempo.  

Rüsen não vê conflito entre o aspecto científico e literário da História e 

aponta que as discussões em torno do estatuto científico ou literário da 

disciplina são mais históricos do que lógicos. De acordo com o autor, quando o 

estatuto de ciência da História estava sendo avaliado, foi dada muita ênfase 

aos seus princípios metódicos, e estes acabaram se sobrepondo aos princípios 

                                                           
18  Doc On-line, n. 13, dezembro de 2012 p. 282., www.doc.ubi.pt, pp. 280-292. 
19  RÜSEN, Jörn. História Viva: teoria da história: formas e funções do conhecimento histórico. 
Brasília, p. 17-43 2007. 
20  ibidem. 
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estéticos e retóricos. A escrita da História (apresentação) acabou se tornando 

secundária ou meramente subordinada à pesquisa, se distanciando da ciência 

e se transformando em algo externo a ela. Assim, a constituição de sentido 

ficou atrelada apenas à pesquisa21. 

Para o autor, este acontecimento se configurou em uma grande perda, 

haja vista que as operações narrativas da consciência histórica trazem à luz 

fatores do conhecimento histórico que jamais serão acessados através do 

método racional. Por outro lado, a interpretação positivista da ciência nega a 

cientificidade da História ao detectar seus elementos literários. Com Hayden 

White22, a literatura se sobrepõe sobre a pesquisa científica, que agora fica 

subordinada aos “tropos” do discurso. 

Rüsen acredita que pesquisa e apresentação fazem parte de um 

mesmo processo de construção de sentido histórico e, portanto, “colocar 

problemas, nos quais a pesquisa e a apresentação absorvem uma a outra ou 

se instrumentalizam mutuamente, é improdutivo” 23. 

Concordamos com Rüsen quando o autor defende o estatuto científico 

e artístico da operação historiográfica e, portanto, acreditamos que a 

apresentação da pesquisa histórica, que por essência reúne princípios 

estéticos e artísticos, pode ser realizada por meio do audiovisual e que os 

elementos próprios desta linguagem atuam de maneira eficaz na construção de 

sentido histórico. 

 

Processo de produção do audiovisual 

 

O período de pré-produção do documentário levou cerca de seis meses 

e envolveu a pesquisa histórica e iconográfica, interpretação das fontes e 

leituras de apoio. A pesquisa foi realizada junto a museus, arquivos públicos e 

internet, o que nos possibilitou reunir farto material impresso e de arquivo, 

como fotografias e pequenos filmes. Houve também uma pesquisa de trilha 

musical que tinha como critério selecionar preferencialmente músicos 

                                                           
21  ibidem . 
22  Ver WHITE, Hayden: Meta-história: A imaginação Histórica do Século XIX, São Paulo, 1995. 
23  RÜSEN, Jörn. op.cit. p. 28.  
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paranaenses contemporâneos aos eventos narrados. No que diz respeito às 

imagens adquiridas junto aos órgãos públicos, providenciamos as licenças para 

uso de imagem. 

Como aponta Sérgio José Puccini Soares, “A utilização de material de 

arquivo é recurso freqüente adotado pelos documentaristas como forma de 

ilustração visual de eventos passados”24. Assim, “Órgãos de imprensa, 

bibliotecas, museus, cinematecas, universidades, coleções particulares, são 

algumas das fontes possíveis25. Nos dias atuais, “Os computadores e a internet 

são dois instrumentos que vem facilitando o processo de busca”26. A conclusão 

da pesquisa nos permitiu escrever os argumentos que seriam desenvolvidos no 

processo de escrita do roteiro, que se encontra em anexo. As etapas da 

produção apresentamos a seguir. 

Tratamento/Escaleta: Tentamos dividir o roteiro em três grandes 

blocos: Bloco 01 A busca identitária; Bloco 02 Paraná Moderno e Bloco 03 

Paraná Arcaico. Os blocos representam basicamente início (apresentação do 

assunto; a emancipação, o paranismo, o governador do Centenário), 

desenvolvimento (as comemorações; modernismo; a memória oficial, 

imigrações, café, prosperidade econômica) e resolução (clímax) (, o 

esquecimento; os conflitos agrários, a memória manipulada). 

Alan Rosenthal argumenta que “Assim como um bom livro ou uma boa 

peça teatral necessitam de uma estrutura, o mesmo ocorre com o filme 

documentário. Ele deve apresentar uma interessante e bem formatada história 

com andamento e ritmo que conduza a uma resolução satisfatória ”27. 

Tentamos conectar esses blocos por meio de ações dramáticas, e a 

trilha musical, bem como movimentos de câmeras e a narração (nuance de 

tom), foram utilizados como agentes dramáticos.  

A locação escolhida para a realização das entrevistas foi o LAB 

História, por já conhecermos o lugar e também por uma questão prática; neste 

laboratório encontra-se o aparato necessário para as gravações e este fator 

                                                           
24  Soares, Sérgio José Puccini. Documentário e Roteiro de Cinema; da pré-produção à 
pósprodução / Sérgio José Puccini Soares. – Campinas, SP: p.86,  2007. 
25  Ibidem. 
26  Ibidem. 
27  ROSENTHAL, Alan. New challenges for documentary. Los Angeles, London, University of 
California Press, Berkeley, 1988. 
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contribuiu para que não enfrentássemos possíveis transtornos com o transporte 

dos equipamentos.  

Contatamos o colega de curso Flávio Pannuti para ser o narrador do 

documentário (ele já havia narrado um vídeo que fizemos juntos para a 

disciplina História e Multimeios, ministrada pela professora Rosane Kaminski), 

e os historiadores Aparecida Bahls e Geraldo Leão para realização de 

entrevistas.  

Para fazer a fotografia e operar o áudio, contatamos o colega de curso 

Carlos Júnior. Nós havíamos trabalhado juntos no documentário Leituras da 

Escravidão. Com o argumento e tratamento prontos, iniciou-se o processo de 

escrita do roteiro literário, que em sua forma final apresentamos no anexo 

deste trabalho. 

As tomadas em direto foram todas gravadas no LAB História e se 

resumem a duas entrevistas de aproximadamente 40 minutos cada (material 

bruto), realizadas com o historiador Geraldo Leão Veiga de Camargo e 

Aparecida Vaz da Silva Bahls, dois autores importantes em nossa pesquisa e 

que aceitaram, gentilmente, participar do documentário. De acordo com Soares 

“a entrevista está para o documentário assim como a encenação está para o 

filme de ficção”28.  

As gravações foram realizadas em dois dias (um dia para cada 

entrevistado) e a produção durou cerca de 3 horas para cada entrevista. Em 

ambas as composições, optamos pelo plano médio, com a câmera no tripé e os 

entrevistados sentados diante de uma mesa. Esta opção simples de 

composição de plano visou à criação de um cenário e enquadramento 

“neutros’, para que a ênfase fosse dada à fala do especialista. 

Na entrevista com Geraldo Leão, utilizamos dois refletores (Fresnel) 

para iluminação, direcionados em ângulo de aproximadamente 60 graus para o 

assunto, acompanhados de dois difusores, conforme técnicas aprendidas em 

aulas práticas do curso. Nossa tentativa foi a de obter uma iluminação suave. O 

resultado foi, em nosso entendimento, satisfatório.  

Para a entrevista com Aparecida Bahls, utilizamos o mesmo aparato de 

iluminação, mas uma tentativa de iluminar o fundo com outra fonte de luz, para 

                                                           
28  SOARES, Sérgio José Puccini. op.cit. p.100. 
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obter um efeito de profundidade, nos causou problemas. Outro problema 

técnico nesta gravação foi o deslocamento gradual da câmera, que durante a 

entrevista pendeu para o lado esquerdo. Tentamos corrigir esses problemas na 

pós-produção e o resultado, em nosso entendimento, foi satisfatório. Não 

tivemos problemas com o som direto, que foi captado por meio de um 

microfone de lapela. A gravação da narração (voz over) foi feita com um 

gravador portátil, também no LAB História. 

O trabalho de edição foi, certamente, o mais trabalhoso, mas também o 

mais prazeroso. Era o momento de dar forma ao vídeo, construir sentido e dar 

ritmo à narrativa. Imagens de naturezas e composições diversas tiveram de 

atuar juntas em benefício de uma narrativa. Foi realizado um processo básico 

de edição de imagens, para que o corpo imagético não fosse comprometido 

pela discrepância exacerbada de tons. 

O roteiro, mesmo em sua versão final, não foi, obviamente, aplicado 

integralmente ao vídeo. Muitos elementos presentes no roteiro foram excluídos 

no processo de pós-produção e o texto também sofreu alterações antes de ser 

gravado. 

Soares argumenta que “A etapa de montagem do filme documentário 

marca o momento em que o documentarista adquiri total controle do universo 

de representação do filme”29. 

Nossa preocupação neste momento foi apresentar um campo visual 

harmônico, com transições suaves de imagens. Para tanto utilizamos a técnica 

de sobreposição de imagens. Para as imagens de baixa resolução ou estreitas 

demais, utilizamos um fundo em zoom com a mesma matriz. Outra técnica 

bastante utilizada para as transições foi o fade (in/out), tanto para a trilha 

musical quanto para as imagens. Nos momentos de mudança de bloco ou 

assunto, fizemos uso de pequenas vinhetas de introdução ao novo tema.  

O processo de edição nos propiciou executar uma técnica de 

abordagem importante para nossa narrativa. A intenção era dividir o 

documentário em dois momentos de atmosferas distintas: o primeiro é festivo, 

com músicas alegres, divertidas e agradáveis; o segundo é deprimente, com 

músicas mais melancólicas e pesadas. Outro elemento dramático que 

                                                           
29  ibidem, p. 175. 
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elegemos para a narrativa foi o tempo de exposição das imagens fixas, que 

muda no último bloco, se tornando mais lento.Tentamos causar com isso a 

sensação de reflexão. No momento festivo as imagens têm menos tempo de 

exposição e o que é descrito é mostrado. No momento deprimente as imagens 

têm um momento maior de exposição, sugerindo reflexão, e na última parte do 

bloco final, não há trilha sonora, apenas a fala dos entrevistados e do narrador, 

e o que é descrito entra em conflito com o que é mostrado: descrevem-se as 

contradições do Centenário e mostram-se imagens festivas. Os movimentos de 

câmera em imagens fixas também nos auxiliaram nesses intentos.  

Uma grande influência para a concepção estética de nosso vídeo foram 

os documentários produzidos pelo cineasta Silvio Tendler. O diretor classifica 

seus filmes como “cinema de colagem”, uma técnica de produção fílmica que 

tem como principal suporte as imagens de arquivo30. No cinema de colagem, 

materiais de arquivo distintos e pré-existentes são montados de maneira 

orgânica para formarem algo novo e original31. Assim, tais imagens são 

remanejadas pelo autor para ganharem novo sentido, tornando-se algo diferente 

do que eram antes de terem sido incorporadas à narrativa construída pelo 

realizador. Para Silvio Tendler, esta técnica pode ser comparada àquela 

utilizada pelos artistas plásticos: 

 

Da mesma forma que um artista plástico pega uma revista, corta, 
recorta, cola, pinta em cima e transforma esta revista, usada como 
base de uma obra de arte se faz cinema de colagem, chamado 
vulgarmente de "filme de arquivo". Para esse tipo de filme não bastam 
as imagens pré-existentes, é preciso acrescentar músicas, ruídos, 
efeitos visuais - fade in, fade out, fusão, superposição, 
esfumaçamento, corte seco - e sonoros32. 
 

 

As fontes para a realização deste tipo de filme são as mais diversas e, 

com o advento da internet, podem ser acessadas de maneira muito simples. 

Dentre as múltiplas possibilidades de fontes estão fotos e filmes de família, 

Cine-Jornal, filme institucional, filmes de viagens: etnográfico ou antropológico, 

                                                           
30  Doc On-line, n. 13, dezembro de 2012, www.doc.ubi.pt, pp. 280-292. 
31  ibidem , p. 281. 
32  ibidem , p. 285. 
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noticiários de TV e Agências de Notícias, fotografias fixas, jornais e revistas 

etc.  

Com o material em mãos, o autor deverá usar sua criatividade para 

subverter a intenção original da imagem e, assim, montar um filme original que 

contemple a sua narrativa 33. Outro filme que temos como referência é o 

clássico 1930 – Tempo de Revolução, de Eduardo Escorel. O filme trabalha 

com um suporte considerável de imagens de arquivo e voz over, duas técnicas 

que utilizamos bastante.  

O nosso documentário não é todo produzido com colagens de material 

de arquivo pré-existente, no entanto, esse estilo foi útil em nossa concepção 

estética e propósitos narrativos. O vídeo Arcaico e Moderno inicia com uma 

imagem de arquivo, trata-se de um Cine-Jornal que mostra o desfile de Getúlio 

Vargas e Bento Munhoz da Rocha na Rua XV no dia que se iniciaram as 

principais solenidades do Centenário. Após essa introdução com imagens de 

arquivo, os entrevistados fazem um breve comentário sobre as comemorações 

e, em seguida, sobem os créditos iniciais tendo como fundo imagens das 

festividades na rua XV (Cine Jornal), acompanhada pela trilha musical festiva 

Parabéns Paraná, interpretada pelos artistas paranaenses Nhô Belarmino e 

Nhâ Gabriela e composta especialmente para o Centenário. 

Filmes clássicos como Noite e Neblina e Guernica de Alain Resnais, 

onde imagem e trilha musical atuam na criação de atmosferas, também nos 

serviram de inspiração estética. No que diz respeito à trilha musical atuando de 

maneira determinante na narrativa, temos como principal influência o filme Nós 

que aqui Estamos por vós Esperamos, de Marcelo Masagão. A trilha musical 

de Wim Mertens constrói uma narrativa dramática perfeita para os eventos 

narrados naquele filme. 

Em nosso documentário, a trilha musical é um agente dramático 

importante. A trilha que permeia o filme do começo até o inicio do bloco final é 

o clássico choro Flor Amorosa, de Joaquim Calado, interpretada pelo grupo 

Setelágrimas. Esta trilha é especialmente utilizada para mostrar a história da 

emancipação política do Paraná e os eventos positivos do Centenário. Uma 

música suave, harmônica, acompanhada pela narração em voz over; assim 

                                                           
33  Ibidem, p. 280-292 
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começa a história da emancipação no vídeo Arcaico e Moderno – O Paraná 

nas comemorações de seu Centenário.  

O bloco final tem como “clímax”  a narrativa dos violentos conflitos 

agrários que ocorriam na região norte e sudoeste paralelamente ao clima 

festivo que se observava em Curitiba. A trilha dramática escolhida para 

construir o clímax foi a música A Sertaneja, do músico parnanguara Brasílio 

Itiberê; especificamente uma pequena parte da peça, editada para se repetir 

indefinidamente. Neste momento o vídeo apresenta, através de imagens de 

arquivo, fotografias fixas e recortes de jornais, as injustiças cometidas contra os 

posseiros em benefício dos grandes proprietários e empresas colonizadoras.  

A parte final do último bloco segue sem trilha musical, e desta vez o 

silêncio de fundo também é um elemento da narrativa. Em áudio, apenas a voz 

do narrador e dos entrevistados, que expõem as fragilidades da memória 

manipulada e aqueles que foram excluídos do discurso de Paraná Moderno. 

Em cena, somente imagens de arquivo, os entrevistados não aparecem mais.  

A ideia para esta parte final do bloco é construir um conflito entre o que 

é narrado e falado pelos entrevistados, e o que é mostrado através de imagens 

de arquivo. Enquanto as falas denunciam os esquecimentos e os abusos da 

memória, as imagens de arquivo mostram os festejos do Centenário, incluindo 

banquetes promovidos pelo governo e demais festas da alta sociedade. Para 

terminar o vídeo com mais um “conflito” e a sensação de que o projeto de 

Paraná moderno promoveu uma mudança para manter as coisas do mesmo 

jeito, e que não houve avanço significativo no âmbito humano, mas apenas no 

material, o clima sério é “quebrado” quando sobem os créditos finais com a 

música festiva Parabéns Paraná, música tema de nosso documentário. 

No próximo capítulo, apresentamos uma síntese da pesquisa 

bibliográfica e documental que subsidiou a elaboração e produção desse vídeo 

documentário. 

 

II DE GÓES E VASCONCELLOS A MUNHOZ DA ROCHA - A BUSCA 

IDENTITÁRIA COMO MISSÃO 
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O nascimento da província 

 

Até o ano de 1853, a região do Paraná pertenceu à província de São 

Paulo, era a sua Quinta Comarca. Isto significa dizer que as elites proto-

paranaenses eram subordinadas ao governo provincial em São Paulo e, desta 

forma, tinham que resolver todas suas questões burocráticas junto à 

administração paulista34. 

Os primeiros indícios de insatisfação a esta situação de dependência e 

o desejo de desmembrar a Quinta Comarca de São Paulo para constituir um 

governo próprio remontam ao início do século XIX, quando as primeiras 

representações com intuito emancipatório foram enviadas às autoridades 

nacionais35.  

Do Brasil Colônia ao Brasil Império, várias foram as tentativas 

frustradas de desmembrar a Quinta Comarca, e os motivos alegados às 

autoridades giravam em torno do abandono da Comarca pelo governo 

provincial, alta carga tributária, necessidade de aparelhos burocráticos e do 

despotismo dos comandantes militares locais36. 

Esta situação começou a mudar de rumo quando influentes 

personalidades iniciaram uma campanha pela emancipação da Quinta 

Comarca. Entre elas estavam o tropeiro Francisco de Paula e Silva Gomes, 

que investiu parte de sua fortuna em propaganda e foi um dos principais 

responsáveis pela emancipação37. Outra personalidade importante que militou 

pela causa dos curitibanos foi o coronel da Guarda Nacional Manoel Francisco 

Correia Júnior. Não obstante o esforço desses agentes, o discurso de 

emancipação ganharia força somente com a revolta dos liberais de São Paulo 

e Minas Gerais e o agravamento da Revolução Farroupilha, que na última 

quinzena da primeira metade do século XIX preocupavam o governo imperial38. 

Aquele momento histórico possibilitou uma vantagem aos habitantes da 

Quinta Comarca, pois esta era administrada por liberais e estava situada num 

                                                           
34  WACHOWICZ, Ruy Christovam. História do Paraná. 10. ed. Ponta Grossa (PR): Ed. UEPG,, 
p. 135-146,  2010. 
35  ibidem. 
36  ibidem . 
37  ibidem, p. 139 
38  ibidem, p. 140 



25 

 

ponto estratégico de ligação entre os liberais de São Paulo e Minas Gerais e os 

revoltosos do Rio Grande do Sul.  Se a Comarca de Curitiba aderisse ao 

movimento, a situação do governo imperial se agravaria39. 

Era de suma importância para os imperiais impedir essa aliança, e isso 

só seria possível se os apelos dos curitibanos pela emancipação fosse 

atendido. A proposta foi feita aos curitibanos pelas autoridades de São Paulo e, 

com o fim das revoltas e vitória das forças legalistas, o presidente da província 

de São Paulo enviou uma solicitação de desmembramento da Comarca de 

Curitiba junto ao governo imperial. No parlamento, o projeto teve oposição 

ferrenha dos representantes paulistas e levaria ainda 10 anos para ser 

aprovado40. 

No dia 02 de agosto de 1853 o projeto foi finalmente aprovado e a 

instalação da província se deu em 19 de dezembro do mesmo ano, quando 

chegou à Curitiba o pernambucano Zacarias de Góes e Vasconcelos, o 

primeiro presidente da então criada província do Paraná41. 

Com o “nascimento” da província do Paraná, iniciaram-se os esforços 

para a construção da identidade paranaense, que se tornou urgente, pois a 

mais nova província do Brasil necessitava de categorias que a diferenciassem 

das demais províncias do Império42. Em suma, era preciso inventar uma 

tradição43 que permitisse dar coesão a essa comunidade e incutisse em cada 

habitante o sentimento de pertencimento. 

 

 

Imaginar a comunidade e forjar a nação 

 

                                                           
39  ibidem. 
40  ibidem, p.141. 
41  ibidem, p. 142. 
42  CAMARGO, Geraldo Leao Veiga de. Paranismo: arte, ideologia e relações sociais no 
Paraná: 1853 - 1953. 2007. 213f. Tese (doutorado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de 
Ciencias Humanas, Letras e Artes, Programa de Pós-Graduaçao em História. Defesa: Curitiba, 
2007. 
43  Ver RANGER, T. O. (Terence O.). A invençao das tradiçoes. 3. ed. São Paulo: Paz e Terra, 
2002. 
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O conceito moderno de nação surgiu no início do século XIX, com o 

advento daquilo que Hobsbawm44 chamou de a dupla revolução: industrial e 

francesa. A economia mundial do século XIX foi completamente transformada 

pela influência da revolução industrial britânica, enquanto que a revolução 

francesa, com toda a sua magnitude, formava a política e ideologia do 

mundo45. 

A revolução industrial, fundamentada no ideário liberal clássico, 

pressupunha o livre comércio, e este, uma economia nacional. Desta forma, o 

que importava na edificação das nações não era o seu primeiro significado, a 

saber, o de origem e descendência, e sim o seu significado moderno após as 

revoluções americana e francesa: político. Nesta perspectiva, língua, origem e 

descendência ficavam em segundo plano, enquanto que a cidadania se tornava 

o fator determinante para caracterizar o membro de uma nação46. 

Tendo em vista que a economia estava ditando o processo de 

consolidação das nações, a extensão territorial cumpria papel determinante 

nesta conjuntura, uma vez que para seu pleno desenvolvimento uma nação 

deveria possuir um amplo território. Neste ideário de nação fundamentada no 

progresso, as pequenas comunidades seriam beneficiadas ao serem 

assimiladas pelas grandes potências47. 

O que se construiu a partir destes acontecimentos foram comunidades 

heterogêneas e, desta forma, o sentimento de pertencimento a uma nação 

deveria ser incutido nos membros destas comunidades recém-formadas. 

Benedict Anderson48 argumenta que, com o processo de fragmentação, 

pluralização e territorialização das comunidades  universalmente imaginadas 

pelas religiões, devido, entre outros fatores, à queda do latim e de línguas 

antigas que integravam comunidades sagradas e, sobretudo, com a ascensão 

do iluminismo no século XVIII, tornou-se necessário a construção de um novo 

                                                           
44  HOBSBAWM, Eric J. A era das revoluções, Paz e Terra, 10 edição, 1997. 
45  ibidem . 
 
46 HOBSBAWM, Eric J. Nações e nacionalismos desde 1870. Rio de Janeiro: Paz e Terra, p.27-
56 2002. 
47 ibidem . 
48 ANDERSON, Benedict R. O'G. (Benedict Richard O'Gorman). Comunidades imaginadas: 
reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 
2008. 
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sentimento de continuidade e pertencimento, e este vazio passou a ser 

preenchido com o nascimento da comunidade imaginada da nação, que estava 

baseada nos tradicionais sistemas culturais precedentes, inclusive naqueles 

em que o próprio nacionalismo veio combater49. 

De acordo com o autor, outras formas de imaginação preponderante 

para as construções nacionais, que propiciaram um senso de paralelismo 

(coincidência temporal) entre pessoas que nunca haviam se visto, foram o 

romance e o jornal, disseminados primeiramente na Europa do século XVIII50. 

Essas formas de imaginação, por sua vez, só puderam ser disseminadas 

graças ao capitalismo editorial, haja vista que as línguas impressas e os 

“companheiros de leituras” foram o alicerce das comunidades imaginadas51. 

Assim, Andersen argumenta que “a ideia de um organismo 

atravessando cronologicamente um tempo vazio e homogêneo é uma analogia 

exata da ideia de nação, que também é concebida como uma comunidade 

sólida percorrendo constantemente a história”52.  

De acordo com o autor, as consciências nacionais foram responsáveis 

pela independência das Treze Colônias da América, pela Revolução Francesa 

e posteriormente, já na Segunda Geração do Nacionalismo, no século XIX, 

pelas independências das demais colônias americanas53.  

Esses movimentos emancipatórios trouxeram a nação como novidade 

e representaram o momento supremo da ruptura com o passado, mas que não 

pôde permanecer assim por muito tempo, já que para legitimar este ‘novo’, era 

preciso se voltar para o passado em busca das origens naturais do homem e o 

seu sentimento de igualdade, liberdade e fraternidade54. 

Assim, iniciou-se o processo de transição do Novo para o Velho 

Tempo, em direção às glórias do passado, fazendo com que “a nacionalidade 

passasse a ser pensada em termos de continuidade” 55. A solução, então, tanto 

para o Velho quanto para o Novo Mundo, seria a História Oficial, e nesses 
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esforços são criadas, no século XIX, as cátedras de História, cabendo aos 

historiadores a função de criar as imagens nacionais.  

No Brasil, é também no século XIX que as elites buscam construir uma 

identidade nacional, necessária após a independência do país. Durante o 

processo de consolidação do Estado Nacional e do pensar a História de 

maneira sistematizada, é criado, em 1838, o Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro (IHGB). Tal instituição, seguindo o modelo positivista e ilustrado de 

História, tinha como objetivo forjar uma história nacional56. 

Não obstante, “os principais estados europeus oitocentistas eram 

enormes entidades políticas poliglotas”57 e, como a língua fora desde tempos 

remotos um elemento importante para se imaginar uma comunidade, as elites 

passaram a se preocupar com a questão das línguas nacionais58. 

Neste processo, as línguas aborígenes não seriam suficientes como 

forjadoras da nação, haja vista que as elites nacionais tinham vínculos 

imaginários com suas metrópoles e, apagar esses vínculos, seria apagar a 

memória da independência59.  

Os nacionalistas da Segunda Geração passam, então, a falar pelos 

mortos, em construções imaginárias de um passado harmônico e fraterno, 

selecionando o que deveria ser lembrado e esquecido60. Assim, o autor 

assinala que: 

 

O que ocorre com as pessoas modernas ocorre também com as 
nações. A consciência de estarem inseridas no tempo secular e 
serial, com todas as suas implicações de continuidade e, todavia, de 
“esquecer” a vivência dessa continuidade - fruto das rupturas do final 
do século XVIII -, gera a necessidade de uma narrativa de 
identidade61. 

 

Como vimos, para estreitar os laços em uma dada comunidade e garantir 

uma coesão social, as nações se voltaram para o passado com o objetivo de 

buscar nos grandes feitos pretéritos um poder unificador.  

                                                           
56  GUIMARÃES, Manoel Luis Lima Salgado. Nação e Civilização nos Trópicos: O Instituto 
Histórico Geográfico Brasileiro e o Projeto de uma história nacional. Rio de Janeiro: 5 – 24. 
1988. 
57  ANDERSON, Benedict R. O'G. op.cit.p. 267. 
58  ibidem. 
59  ibidem, p.268. 
60  ibidem ,p. 277. 
61  ibidem, p. 279. 
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As lutas pela construção identitária regional 

 

Em nosso documentário, a trilha Brasil Querido, uma música de teor 

regionalista interpretada pelos artistas paranaenses Nhô Belarmino e Nhâ 

Gabriela, acompanha a narrativa sobre o movimento paranista, e em cena são 

mostradas imagens de arquivo, fotografias fixas e entrevistas.  

Camargo argumenta que as discussões sobre identidade se 

intensificaram no país a partir de 1870, sob efeito de teorias racialistas de 

redenção das “raças inferiores” propagadas pela Escola de Direito de Recife e 

que culminariam, já no inicio do século XX, nas lutas regionais pela construção 

de identidades62. No Paraná, em 1880, trinta anos após a emancipação da 

província, a busca por valores identitários ganhou força com a fundação do 

Clube Curitibano; sua revista foi um importante meio pelo qual os intelectuais 

luso-brasileiros propagaram suas ideias sobre a identidade cultural e social da 

mais nova província63. 

Desde então, podemos destacar três grandes momentos em que essa 

busca esteve premente na História Paranaense. O primeiro deles é o 

movimento simbolista que, em fins do século XIX e inicio do XX, sob a 

liderança de Dario Vellozo, propagou idéias relacionadas aos valores da terra 

(meio e raça), em consonância com o que era debatido em âmbito nacional, 

numa defesa à cultura regional, através da revista O Cenáculo64. 

Questões relacionadas ao clima, terra e homem estavam também 

presentes nos discursos dos paranistas, um movimento intelectual, político e 

cultural que teve seu auge nas décadas de 1920 e 1930, período no qual suas 

ideias foram disseminadas por meio da revista Ilustração Paranaense. 

Liderados por Romário Martins, o movimento “ainda integraria à idéia de 

valorização das riquezas naturais, como peculiaridades próprias ao Paraná” 65.  

Este grupo de artistas elegeu símbolos da paisagem natural como 
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especificidade regional; o pinheiro foi eleito o símbolo máximo de 

representação da identidade paranaense66.  

De acordo com Camargo67, a adoção do gênero de paisagem pelos 

paranistas como forma de expressar a identidade do Paraná seria uma 

estratégia para esconder o amálgama étnico que formava a população 

paranaense e, ao mesmo tempo, negar o brasileiro típico proposto por Mario de 

Andrade e os modernistas de São Paulo, que era mulato. 

É importante destacarmos que as construções identitárias não são 

produzidas em um ambiente sem tensões e disputas, haja vista que as frações 

de poder travam essas lutas em um campo de força que reúne pontos de vista 

antagônicos. O próprio movimento paranista teve seus adversários, sendo o 

principal deles o escritor Dalton Trevisan que, na década de 1940, por meio da 

revista Joaquim, publicou diversos artigos que combatiam os ideais desse 

movimento68. A Joaquim propunha um novo discurso moderno no âmbito 

cultural, mais cosmopolita do que regionalista, e no início da década seguinte, 

no contexto das comemorações do Centenário da emancipação, pode-se dizer 

que tais discursos aparecem imbricados. Valoriza-se a tradição, o regional, ao 

mesmo tempo em que se projeta uma ideia de moderno e cosmopolita.  

 

Bento Munhoz da Rocha Neto: o governador do Centenário 

 

A narrativa do vídeo reserva uma atenção especial para Bento Munhoz 

da Rocha Neto, o “governador do Centenário”, tendo como estratégia de 

abordagem as entrevistas e fotografias fixas com movimento de câmera 

permeando as falas dos entrevistados. A trilha sonora é Flor Amorosa e o clima 

é harmônico.  

Herdeiro das elites que se formaram em torno da economia do mate e 

governaram o Estado por quase todos os anos da República Velha69, deputado 
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Travessa dos Editores, 2009. 
69 KUNHAVALIK, José Pedro. Bento Munhoz da Rocha Neto: trajetória política e gestão no 
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constituinte em 1946, notável intelectual e governador do Paraná entre 1951 e 

1955, Bento Munhoz da Rocha, o “governador do Centenário”, valeu-se da 

expansão da economia cafeeira, que desceu de São Paulo para o norte 

paranaense, para, no ano em que o Paraná completaria 100 anos, intensificar a 

busca pela identidade regional. 

O perfil moderno de Bento Munhoz da Rocha Neto70 no período em que 

foi governador do Estado do Paraná, parecia acompanhar uma nova tendência 

nos discursos políticos. A partir de 1930, uma nova fração do bloco de poder, 

desta vez ligada aos grandes empresários do setor madeireiro, passou a 

influenciar o Estado e afetou diretamente as tradicionais elites do mate, fazendo 

com que sua influência política e econômica começasse a perder força71. 

Iniciaram-se, então, as disputas entre essas duas frações das elites 

dirigentes regionais, e o ápice desta “guerra fria” se deu com a 

redemocratização e a peleja entre Moyses Lupion, “representando a 

modernização na figura do grande homem de negócios”, e Bento Munhoz da 

Rocha Netto, associado às oligarquias da República Velha, nas eleições pelo 

governo do Estado, em 194772. 

Moyses Lupion, herdeiro político do interventor Manoel Ribas73, venceu 

as eleições com um discurso moderno, acusando seus adversários de 

representarem o atraso, as oligarquias e a corrupção74. Munhoz da Rocha 

venceria as eleições seguintes e, então, iniciaria o seu projeto de Paraná 

Moderno, parecendo querer com isso se desvencilhar, pelo menos no discurso, 

das oligarquias tradicionais, da qual pertencia. 

O perfil moderno que Munhoz da Rocha apresentava contrastava com o 

seu pensamento conservador na política. Elitista, defendia que “a vontade 
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popular” deveria estar “condicionada a um fim superior”; caberia, assim, às 

elites, condicionar a vontade do povo e governá-los75. 

Paranista convicto, escreveu diversos ensaios sobre a identidade 

paranaense e também sobre a importância do estado na economia nacional. 

Com relação a identidade paranaense, Munhoz da Rocha estava entre os 

intelectuais que incorporaram o europeu no discurso identitário regional, 

enaltecendo-o como a especificidade do Paraná. Tal discurso combatia outro 

discurso nacionalista oriundo do século XIX que via a influência adventícia 

como ameaça à manutenção da cultura luso-brasileira76. 

Em um texto intitulado A Significação do Paraná, publicado 

originalmente em 1930, ao discutir sobre a identidade regional, Munhoz da 

Rocha afirmou que não havia ainda o tipo etnicamente definido do paranaense, 

mas que diferentemente das demais regiões do Brasil, "aqui fundem-se quase 

todas as raças européias [...] no futuro remoto fixaremos o nosso homem 

padrão [...] homogeneizado pelo lento caldeamento de caracteres distintos"77. 

Se o “homem padrão” paranaense, na visão de Munhoz da Rocha, 

seria fabricado pelo “caldeamento de caracteres distintos” de povos europeus, 

o tipo brasileiro, ainda de acordo com ele “nunca existirá [...] temos fatalmente 

de ser diversos, como diversa é a nossa natureza”78. Para Munhoz da Rocha, 

os tipos étnicos no Brasil somente poderiam ser regionais, já que a diversidade 

do território, clima e povo jamais poderiam formar um tipo étnico 

“homogeneizado”. 

Mas, se “o nosso homem padrão” ainda não havia sido formado, 

tínhamos, de acordo com Munhoz da Rocha, uma natureza característica, 

simbolizada pela serra do mar, salto de sete quedas e, sobretudo, o pinheiro, 

que “emoldura a nossa paisagem”79. 

No mesmo ensaio, Munhoz da Rocha defendeu no Paraná a existência 

de um “Forte relevo humano propiciado pelo ineditismo de nosso aspecto 
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geográfico, por ser o homem expressão do meio”80, e completou que homem e 

meio eram “cópia exata de perfis, imitação inevitável de tendências81”. Em seu 

raciocínio “o nordestino, castigado pelo sol, será radicalmente distinto do 

sulista, que convive com as geadas”82.  

Em seus escritos sobre a economia paranaense, Munhoz da Rocha 

argumentava que o Paraná seria o futuro da economia nacional, pelo seu clima 

e por sua gente trabalhadora, principalmente os colonos europeus fixados em 

minifúndios em regiões paranaenses de clima temperado que praticavam 

agricultura de subsistência, “verdadeiro antídoto contra a proletarização e a 

marginalidade social”83. Este discurso, que concebe o Paraná como um paraíso 

terrestre, apareceu com força nas comemorações ao Centenário. 

 

III MEMÓRIA E IMAGEM DO PARANÁ MODERNO – COMEMORAR, 
LEMBRAR E ESQUECER 

 

Recordar não é viver, e sim comemorar 

 

A fixação de datas para a comemoração de eventos históricos possui 

seu apogeu no século XIX, no contexto do nascimento das nações. Se os 

eventos passados eram considerados importantes instrumentos para a 

construção de uma identidade social, eles só cumpririam o seu papel se fossem 

preservados em tradições populares e, para que isso fosse possível, esses 

eventos deveriam ser representados na forma de folclore, música, literatura, 

datas comemorativas e etc., tendo como função lembrar o que não devia ser 

esquecido84. 

Para Lúcia Lippi Oliveira85, comemorar é uma maneira de “exorcizar o 

esquecimento”, ou seja, comemora-se aquilo que não se quer esquecer. Oliveira 

argumenta que as festas possuem um caráter pedagógico e unificador e, desta 
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maneira, as diferenças existentes tendem a ser reduzidas para que seja 

celebrado aquilo que, numa convenção entre as elites, foi decidido ser a 

memória oficial86. 

As datas comemorativas foram uma das formas simbólicas de coesão 

social utilizadas pelos revolucionários no estabelecimento da república 

francesa87. Esta nova ideologia recém-estabelecida implicava a construção de 

uma nova memória, a memória da Revolução, isto é, as comemorações tinham 

por função recordar a Revolução88.  

A preponderância do saber, que marcou o século XVIII, é superada no 

século XIX pelo sentimento e educação, uma verdadeira explosão do espírito 

comemorativo que promoveria na França revolucionária uma eclosão da 

memória89. O século XIX vê ainda a laicização das festas e do calendário, a 

abertura de museus públicos e nacionais, e a multiplicação dos suportes para a 

efetivação da memória, que a partir de então pôde contar com novos meios 

como placas, moedas, medalhas, selos de correio etc90. 

O historiador Pierre Nora91 argumenta que, quando uma memória não é 

mais vivida espontaneamente, são criados o que ele chama de ‘lugares de 

memória’. Esses lugares de memória se configuram em museus, arquivos, 

monumentos, datas comemorativas e todos os lugares dedicados a guardar 

uma memória que não é mais vivida. Quando acontece uma ruptura na 

transmissão da memória, se faz necessário a criação dos lugares de memória.  

Entretanto, para que estes lugares de memória cumpram o seu papel, que é o 

de guardar uma memória não mais vivida, é preciso que eles possuam, ao 

mesmo tempo: materialidade, significado simbólico e funcionalidade92. Nora 

classificou as datas cívicas como um lugar imaterial de memória. 
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As comemorações, enquanto lugares imateriais de memória “visam 

consagrar a existência de uma unidade política nem sempre tranqüila”93 e 

possuem “um claro conteúdo pedagógico, ao imprimirem, ou buscarem imprimir, 

uma continuidade temporal com o passado [...] a partir dos valores do 

presente”94. 

Por se oporem à tradição monárquica, atrelada à ideia de atraso, os 

republicanos disseminam a ideia do progresso e modernidade, ideário que a 

partir da segunda metade do século XX se tornará a ordem do dia na 

transformação urbana das cidades. É neste século que a exaltação do passado 

por meio de comemorações chega ao ápice com os nazistas na Alemanha e os 

fascistas na Itália. No Brasil republicano, um decreto de 14 de janeiro de 1890 

estabelece: 

 

que o regime republicano se baseia no profundo sentimento de 
fraternidade universal; que esse sentimento não se pode desenvolver 
convenientemente sem um sistema de festas públicas, destinadas a 
comemorar a continuidade e a solidariedade de todas as gerações 
humanas; que cada pátria deve instituir tais festas segundo os laços 
especiais que prendem os seus destinos aos de todos os povos95. 

 

As festas cívicas tiveram papel importante no período histórico brasileiro 

conhecido como Estado Novo, que vai de 1937 a 1945, sob a ditadura de 

Getúlio Vargas. A ideia de que a Revolução de 30, ao romper com a chamada 

política do café com leite, construiria uma nova república e que a partir de então 

Getúlio Vargas conduziria a nação rumo ao progresso político, econômico e 

social, permeava o discurso político varguista e se fazia presente nas copiosas 

festas cívicas96. A função das festas cívicas promovidas pelo Estado Novo era a 

de fixar a memória do 'novo' em detrimento do velho, numa releitura do passado 

que permitiria enaltecer o presente e projetar o futuro97. 
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Como vimos, os governos republicanos têm nas comemorações uma 

forma de romper com os antigos regimes e, neste movimento, novas memórias 

são construídas ou antigas memórias são reconfiguradas, e o estabelecimento 

de datas comemorativas atua neste processo.  

 

Centenário do Paraná – a hora e a vez da terra dos pinheirais 

 

Em nosso documentário, o bloco que mostra os eventos realizados 

durante o Centenário, o “momento festivo”, tem como trilha Parabéns Paraná, a 

música tema do nosso vídeo. É o bloco que apresenta a memória oficial, isto é, 

a memória que se desejou construir naquele momento. Imagens de arquivo, 

fotografias fixas, entrevistas e voz over conduzem a narrativa. 

Ao trabalharmos com uma comemoração organizada pelas elites a fim 

de reivindicar e/ou reafirmar uma identidade para o Paraná por meio da 

construção de uma memória oficial, tendo como uma de suas estratégias a 

intervenção no passado para justificar o presente, nos parece adequado abordar 

a Memória enquanto mecanismo ideologizado e concebido para encobrir 

relações de poder98. 

A partir dos estudos de Emile Durkheim sobre o Fato Social, o 

sociólogo francês Maurice Halbwachs se dedicou a analisar os fenômenos 

sociais da memória, identificados como memória coletiva99. Assim, de acordo 

com Ecléa Bosi, “Halbwachs amarra a memória da pessoa à memória do 

grupo; e esta última à esfera maior da tradição, que é a memória coletiva de 

cada sociedade”100. 

Desta forma, as narrativas coletivas, que ganham forma através de 

comemorações cívicas de eventos marcantes da história coletiva, atuam na 

construção de memórias individuais101. 

O filósofo Paul Ricoeur identifica “a relação fundamental da História com 

a violência” e afirma que “aquilo que celebramos como acontecimentos 
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fundadores são essencialmente atos violentos legitimados posteriormente por 

um estado de direito precário”102 . Esta legitimação estaria associada à distância 

temporal entre a narrativa comemorada e a narrativa do presente comemorativo; 

em outras palavras, pelo simples fato de sua “antiguidade”103. Assim, o jubilo de 

uns corresponde à submissão de outros. 

História e Memória não podem ser tomadas como sinônimo, haja vista 

que, ao contrário da segunda, a primeira tem como premissa a descontinuidade, 

o distanciamento, a crítica, a reflexão, além de ter a função de “investigar os 

elementos que foram sublimados ou mesmo ignorados pela memória”104. 

A memória, por ser ela mesma uma história oficial não criticada e 

facilmente manipulada, é exercida de maneira a suscitar o sentimento de 

pertencimento em uma determinada comunidade, construindo uma narrativa 

identitária capaz de fortalecer e criar grupos, “muitas vezes em detrimento de 

outrem”105. 

Assim que assumiu o governo, Bento Munhoz da Rocha Neto estava 

convencido de que aquele era o momento do Paraná se destacar nacionalmente 

e, assim, se libertar de vez do estereótipo de que o estado era apenas uma 

região de passagem entre o Sudeste e o extremo sul do país106. Era o ápice de 

um processo de transformações políticas, econômicas, sociais e culturais107 em 

todo o país e a economia cafeeira, que financiava os monumentos que seriam 

inaugurados durante os festejos, se expandia a cada dia e em poucos anos 

garantiria ao Paraná o título de maior produtor de café do Brasil108.   

Munhoz da Rocha acreditava que o espetáculo de prosperidade 

proporcionado pela economia cafeeira em terras paranaenses sempre foi uma 

questão de tempo, e poderia ter sido antecipado em pelo menos 50 anos, caso 

o Estado tivesse condições de infra-estrutura necessárias para produção e 
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escoamento da rubiácea109. Com o esgotamento das lavouras cafeeiras 

paulistas, a cultura do café desceu para as zonas do norte paranaense, 

trazendo consigo um surto de prosperidade e um enérgico aumento 

demográfico.  Em um impresso publicado por ocasião do Centenário, Munhoz da 

Rocha afirmou que caberia ao Paraná cumprir uma missão “na evolução da 

economia cafeeira nacional”110. 

Ao realizar essa missão, o governador queria ao mesmo tempo mandar 

“um recado do Paraná para o Brasil”111, e as comemorações ao Centenário se 

configuravam como o palco perfeito para Munhoz da Rocha apresentar ao país 

a “explosão quase revolucionária do progresso atual”112 que o Paraná estava 

vivenciando. Em um dos seus discursos, o governador do Centenário parecia 

entender que havia conquistado seu objetivo: “Atingimos o ano do Centenário de 

fundação da nossa província, com todas as atenções do Brasil concentradas no 

Paraná"113. 

Naquele momento, o Paraná estava ainda sendo povoado e, de acordo 

com o discurso do governo, era “buscado como um oasis, para onde se dirigem 

os homens insatisfeitos da instabilidade econômica nacional"114. Aos caracteres 

europeus distintos que, de acordo com Munhoz da Rocha na década de 1930, 

estavam formando o "homem padrão" do Paraná, seriam adicionados elementos 

nacionais oriundos de várias partes do país, mas principalmente do norte de 

São Paulo E Minas Gerais. A prosperidade do estado estava vindo de uma área 

geoeconômica tropical e não temperada; a parte mais “brasileira” do território 

paranaense. Além disso, os trabalhadores responsáveis pela prosperidade 

“quase revolucionária” do progresso paranaense eram, em sua grande maioria, 

nacionais. Não obstante, a luta para construir um Paraná como “um Brasil 
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diferente” persistiria durante o governo Munhoz da Rocha e apareceria de 

maneira enérgica nas comemorações ao Centenário do Paraná. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, refugiados de diversos países 

europeus afetados pela guerra chegaram ao Brasil, financiados por projetos de 

colonização promovidos pelo Governo Getúlio Vargas. Entusiasmado com a 

nova leva imigratória européia, Munhoz da Rocha afirmara, no calor dos festejos 

ao Centenário, que "O Estado tem facilitado a imigração estrangeira para as 

zonas paranaenses pelo seu clima, que mais se prestam à colonização européia 

"115. O governador do Centenário proclamava que o Paraná era a “mancha loura 

do Brasil”. 

A chamada Marcha para o Oeste também era bastante influenciada 

desde o inicio da década de 1940. Na década de 1950, o oeste paranaense 

ainda era “despovoado e quase virgem”116.  Como deputado constituinte em 

1946, Munhoz da Rocha ajudou a extinguir o Território Federal do Iguaçu, uma 

região que compreendia partes de territórios do Paraná e Santa Catarina e que 

fora federalizada por Getúlio Vargas sob alegação de que o Estado precisava do 

controle direto de áreas fronteiriças117. Com o território recuperado, o governo 

do Paraná criou o Departamento Administrativo do Oeste, para substituir o 

antigo governo da região118. A Marcha para o Oeste teve como principal objetivo 

o povoamento do território, uma “tarefa” primordial na agenda dos governos 

modernos. 

No inicio da década de 1950, em Curitiba, às vésperas do 1º centenário 

de emancipação política do Paraná, o governo de Bento Munhoz da Rocha Neto 

lançava o projeto do Centenário, que incluía a criação de duas entidades 

autárquicas, a saber, a Comissão Especial de Obras do Centenário (CEOC) e a 

Comissão de Comemoração do Centenário do Paraná (CCCP)119.  A CEOC, 

uma autarquia liderada pelo engenheiro Elato Silva, tinha como função gerenciar 
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as obras arquitetônicas que seriam construídas para serem inauguradas durante 

os festejos. O projeto mais ambicioso dessa comissão era a criação do primeiro 

Centro Cívico do país; um logradouro de 120.000 metros quadrados concebido 

para abrigar as sedes dos três poderes estaduais e suas secretarias120.  

A nova sede da biblioteca pública do Paraná, bem como o Teatro Guaíra 

e os monumentos instalados da Praça 19 de Dezembro também estavam entre 

as obras centrais a serem inauguradas nas comemorações do Centenário.  

A Praça Dezenove de Dezembro, popularmente conhecida como a 

"praça do homem nu", existe desde 12 de julho de 1879, mas a inauguração dos 

seus monumentos só se deu a partir do dia 19 de dezembro de 1953, quando 

um obelisco de granito foi instalado na praça, como parte das Comemorações 

do Centenário. Esta solenidade, que contou com a presença do presidente 

Getúlio Vargas, abriu as festividades do dia em que o Paraná completava cem 

anos121. 

Estava prevista para a mesma data a instalação de outros dois 

monumentos; um painel com dois murais, representando a história política e 

econômica do Estado, e uma estátua de 8 metros de comprimento para 

representar o jovem e forte Paraná. O mural de azulejos foi projetado por Poty 

Lazaroto e narra a história política da 5º Comarca até a sua emancipação, em 

1853. O mural de baixo relevo é de autoria dos artistas Erbo Stenzel e Humberto 

Cozzo e representa os ciclos econômicos paranaenses, desde suas origens até 

a década de 1950122. 

O famigerado ‘Homem Nu', como ficou conhecida a escultura de 8 

metros também de autoria de Erbo Stenzel e Humberto Cozzo, provocou 

indignação nos setores conservadores da sociedade e foi alvo de duras críticas 

proferidas por intelectuais da cidade e baseadas em preconceito. Na imprensa, 

houve um ‘duelo’ entre os críticos do monumento, que utilizavam os meios de 

comunicação controlados pelo ex governador Moysés Lupion para proferir os 

ataques, e os que defendiam a concepção artística da estátua e demonstravam 

suas opiniões nos jornais controlados pelo governo de Munhoz da Rocha. 
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Desses monumentos, somente o obelisco ficou pronto para ser 

inaugurado durante o Centenário, os demais monumentos seriam instalados na 

Praça somente em 1955123. A escultura de uma mulher nua, também de autoria 

de Erbo Stenzel e Humberto Cozzo, foi concebida para representar a justiça e 

seria instalada na frente do Tribunal do Júri, mas devido ao conservadorismo 

dos ocupantes do prédio, que julgaram indecente a nudez da estátua, a obra 

ficou durante décadas nos fundos do Palácio da Justiça, até ser transferida, nos 

anos 1970, para a Praça 19 de Dezembro, sob protesto de Erbo Stenzel, pois a 

estátua não compunha aquele conjunto arquitetônico124. O ímpeto modernizador 

de Munhoz da Rocha, que visava associar a sua administração com valores 

modernos, esbarrou em uma sociedade imbuída de valores tradicionais. O 

paradoxo entre o “arcaico” e o “moderno” permeou a administração do 

governador. 

A CCCP foi criada como uma entidade com personalidade jurídica e 

patrimônio próprio, presidida pelo então Secretário da Agricultura Newton 

Carneiro, e tinha como principal função organizar e executar os eventos. Dentre 

as festividades de abertura das comemorações estavam o desfile militar e o 

étnico. Este último teve a participação de estudantes e escoteiros vestindo trajes 

típicos das nações germânica, polonesa, japonesa, italiana, ucraniana, sírio-

libanesa, francesa, holandesa, britânica e portuguesa125; e uma missa campal 

conduzida pelo Arcebisbo D. Manoel da Silveira D’Elloux,  

Dentre todos os eventos, dois deles seriam os mais grandiosos e 

finalizariam os festejos. Eram eles: o Congresso Mundial do Café e a Exposição 

Internacional do Café.  A Exposição Internacional do Café foi inaugurada no dia 

19 de dezembro de 1953, na parte da tarde exclusivamente para as elites, e a 

partir das 19h00, aberta ao público126. O ingresso custava cinco cruzeiros, mas 

no dia da abertura seria gratuito. No interior do local, churrascarias, bares e 
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sorveterias estavam à disposição daqueles que pudessem pagar pelas 

conveniências127. 

O Congresso Mundial do Café, realizado em janeiro de 1954 nos 

gigantescos pavilhões montados no bairro do Tarumâ, contou com a presença 

de delegações de 35 países importadores do produto128. Além das elites 

regionais, o evento reuniu pessoas do mundo todo que, de alguma forma, 

estavam conectados com a economia cafeeira; vendedores, produtores, 

especuladores etc. Não obstante, os trabalhadores rurais, verdadeiros 

responsáveis pelo progresso econômico do estado, ficaram de fora do evento e 

não foram representados em nenhum cômodo dos gigantescos pavilhões129. 

Os gastos exacerbados com as obras irritaram a opinião pública, que 

reclamava também dos altos impostos cobrados pelo governo para ajudar a 

financiar os festejos e o descaso com regiões afastadas do Centro. Enquanto o 

governo inflamava o discurso triunfalista e mostrava as obras do Centro Cívico 

aos visitantes, “as calças dos homens se atolam nos lamaçais da cidade”130. 

 

 

A memória na imagem – propaganda, fotomontagens e maquetes 

 

De acordo com Bahls131, a Memória que se desejou perenizar por meio 

dos monumentos arquitetônicos construídos durante a gestão Munhoz da Rocha 

estava pautada na ideia de progresso e modernidade, os quais eram possíveis, 

de acordo com o discurso do governo, graças ao trabalho morigerado do 

imigrante europeu.  

Charles Monteiro132afirma que a partir da década de 1950 a arquitetura 

brasileira é repensada e começam a se levantar nas grandes cidades do país 

prédios de estilo modernista, um movimento que perseguiu o objetivo de 
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transformar o "velho" no "novo", a fim de erguer cidades modernas, belas e 

funcionais, seguindo tendências internacionais na arquitetura. 

Entre as décadas de 1930 e 1940, houve “um interesse da 

intelectualidade em promover uma modernidade para o Brasil, baseada nos 

preceitos de ordem, progresso, civilização e racionalidade, e o governador do 

Centenário, ele mesmo um intelectual, estava entre esses entusiastas do 

modernismo133. 

Para colocar em prática o projeto de Paraná moderno, o governo 

Munhoz da Rocha lutou em várias frentes, inclusive artísticas, contratando 

artistas e técnicos para a elaboração de um conjunto imagético que seria 

instrumentalizado para este intento.  

Afirmamos, junto com Ulpiano Bezerra de Meneses134, que a imagem 

possui força evocativa e caráter sensorial e afetivo. Estas atribuições favorecem 

seu uso social e permitem que elas sejam instrumentalizadas como discurso de 

poder. Monumentos públicos e memoriais, assim como imagens bidimensionais, 

têm o poder de partilhar uma memória objetivada a serviço de uma narrativa135. 

Nesse sentido, entendemos que as imagens e os monumentos fazem parte da 

dinâmica social. 

Decidido a propagar uma imagem idealizada de seus feitos e sua 

administração, o governo Munhoz da Rocha investiu pesado em propaganda, 

num período em que a promoção pessoal de governantes ainda era 

permitida136. A principal estratégia para divulgação do Paraná moderno para sua 

população, e também ao resto do Brasil, foi a criação, nos Estados do Rio de 

Janeiro e São Paulo, da Câmara de Expansão Econômica e propaganda do 

Estado137.Expansão econômica só havia no título, haja vista que a função deste 

órgão era gastar com propaganda em jornais e revistas de todo o Brasil; 
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Homero Braga, diretor do órgão, foi apelidado de Goebbels Paranaense pela 

oposição138. 

Esses investimentos em propaganda propiciaram a publicação de três 

importantes revistas ilustradas, todas publicadas em 1953, por ocasião do 

Centenário. São elas: a revista intitulada 1º Centenário da Emancipação Política 

do Paraná: 1853 - 1953, dedicada a demonstrar os atos administrativos do 

governo; o Álbum do Centenário que, como o nome indica, possuía somente 

imagens, acompanhada de legendas em tom poético e, por fim, a revista de 

circulação nacional intitulada Ilustração Brasileira, que teve uma edição especial 

paga pelo governo do estado para apresentar aos paranaenses e ao Brasil, o 

"espetáculo de prosperidade". 

Além dessas revistas, a edição especial de O Estado do Paraná, 

folhetim da família Munhoz da Rocha, reforçou o universo imagético em torno 

das festividades no dia 19 de dezembro de 1953.  

Nos circuitos sociais da fotografia, essas imagens são classificadas 

como fotografias públicas institucionalizadas, associadas “ao Estado e ao 

Capital, produzida pelas Agências do Estado para dar visibilidade às ações 

estatais em compasso com as estratégias de persuasão e publicação do poder 

político”139.  

A fotografia, uma imagem técnica, tem sido, desde sua existência, 

importante no jogo social. No século XIX, por meio dos famosos autorretratos, a 

imagem técnica construiu a identidade da burguesia, ao mesmo tempo que 

registrava o “outro” e construía alteridades sociais e culturais140. Assim, “a 

fotografia serviria à estetização do mundo sendo um meio de alienação por meio 

do uso da magia da técnica naturalizada”141. 

Na década de 1950 houve um significativo aumento do uso de fotografia 

em impressos publicados no Brasil, sobretudo em razão da ampliação do 
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espaço dedicado ao mercado publicitário e aumento do número de leitores, fato 

que ocasionou grandes avanços nas técnicas de editoração e diagramação142. 

No compasso dessas inovações, se destacavam meios de comunicação 

de massa como a revista O Cruzeiro, a Revista do Globo, Manchete, além da 

própria Ilustração Brasileira. Esses periódicos apresentavam narrativas 

modernas como as fotorreportagens; matérias que uniam estruturas narrativas 

distintas e independentes - texto e imagem - como técnica de abordagem143. 

No dia áureo das comemorações, em 19 de dezembro de 1953, os 

impressos patrocinados pelo governo, meios de comunicação de massa 

estratégicos para apresentar o espetáculo do Centenário e seus grandiosos 

monumentos, tiveram de apresentar à população as obras centrais do 

Centenário por meio de fotografias de maquetes e fotomontagens: nenhumas 

das principais obras ficaram prontas para serem inauguradas naquele dia. Foi 

preciso imaginar, literalmente, o projeto monumental arquitetônico do Paraná 

moderno.  

 

Maquete do Centro Cívico. In 1º Centenário da 
Emancipação Política do Paraná: 1853 - 1953. [S.l.]: 
Câmara de Expansão Econômica do Paraná, 1953. 
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Fotomontagem do Teatro Guaíra. In Estado do 
Paraná, O. Curitiba, 19 dez. p. 58, 1953. 

 

 

Problemas com empreiteiras e crise econômica fizeram com que as 

obras do Centro Cívico fossem adiadas; e para que fossem concluídas, foi 

necessário abandonar o audacioso projeto original; somente o Palácio Iguaçu, 

inaugurado um ano depois das festividades, foi concebido tal como estava no 

projeto original144. 

O Teatro Guaíra, outra obra que esteve no centro do discurso do 

Governo Munhoz da Rocha e deveria ser inaugurado durante as comemorações 

do Centenário, precisou de mais tempo para ser concluído. O Guairão abriria 

suas portas apenas em 1970145. 

O que era para ser um espetáculo de marcos memorativos espalhados 

pela cidade, se tornou um frenesi de publicações de fotografias de obras 

inconclusas, fotomontagens  e maquetes das obras centrais que não ficaram 

prontas a tempo de serem inauguradas em 1953.  

Na falta das obras arquitetônicas, nota-se que fotografias de maquetes e 

fotomontagens procuraram manter vivo o clima de modernização, se 

configurando em elementos de uma comunidade imaginada integrados em uma 

estrutura que visava conectar os paranaenses. A evocação de um espaço social 

harmônico e belo que seria compartilhado por todos os paranaenses atuava, 

enquanto paisagem simbólica, como um fenômeno capaz de ativar o processo 

de rememoração, tão importante durante a cerimônia de massa praticada nas 

comemorações ao Centenário. 
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Memória fraca - esquecimentos e abusos nas comemorações do 

Centenário 

 

A trilha musical que quebra a atmosfera festiva e harmônica presente 

em nosso documentário nos dois primeiros blocos é a ópera Sidéria, de 

Augusto Stresser, interpretada pela cantora Marília Vargas. É o último bloco e 

nele apresentamos o “fim da festa”, isto é, mostra-se que o “espetáculo de 

prosperidade” e a “Canaã Brasileira” eram possíveis em sua plenitude apenas 

no discurso das elites dirigentes. Enquanto a atmosfera melancólica é 

construída pela ópera de Augusto Stresser, a narrativa expõe as limitações de 

um discurso ufanista apoiado pela expansão “quase revolucionária” de uma 

economia baseada na monocultura agrícola.  

As geadas de julho de 1953, que devastaram as lavouras de café em 

diversos municípios e afetaram a economia do estado, iniciam o “bloco das 

lamentações”. Esse é o momento que selecionamos para expor as fragilidades 

da memória manipulada e apontar os esquecimentos nas comemorações do 

Centenário. 

Em um dos capítulos de seu monumental estudo sobre História e 

Memória, o filósofo Paul Ricoeur146 apresenta suas teses sobre os abusos da 

memória, que estariam relacionados à instrumentalização da lembrança e do 

esquecimento, praticada perversamente pelos detentores do poder147. 

Esta manipulação concertada da memória é caracterizada pela 

intervenção da ideologia no espaço que separa a reivindicação da identidade e 

as expressões públicas da memória148. Para Ricoeur, a ideologia teria vários 

estágios de manifestação, desde a mais superficial e aparente até a mais 

profunda e complexa, atuando, silenciosamente, através da distorção e de 

sistemas simbólicos, como “justificativa de um sistema de ordem e de poder” 

que procura “preencher o fosso de credibilidade cavado por todos os sistemas 

de autoridade”149.  

                                                           
146  RICOEUR, Paul. op.cit. p.92. 
147  ibidem, p. 93. 
148  ibidem, p. 95. 
149  ibidem, p. 96. 



48 

 

Em suma, na sombra de toda forma de poder e ordem, que, fatalmente, 

precisa ser legitimada, estaria a ideologia. Em seu plano mais profundo, “a 

ideologização da memória torna-se possível pelos recursos de variação 

oferecidos pelo trabalho de configuração narrativa”150.  

Este estado de coisas expõe as fragilidades da memória manipulada, 

evidenciadas na busca identitária e as fragilidades da identidade, devido ao seu 

caráter pretenso, sua relação com o tempo ambíguo, o confronto com o outro e 

à herança da violência fundadora151. 

A memória que se desejou construir durante os festejos do Centenário, 

baseada no avanço, progresso e modernidade, e que seria perenizada pelos 

marcos memorativos espalhados pela cidade, possuía a vontade de identificar 

Curitiba como capital de todos os paranaenses e associada à modernidade, ao 

futuro, objetivando, dentre outras coisas, desvencilhar a capital de qualquer 

relação com seu passado escravagista. 

De acordo com Kunhavalik152, Munhoz da Rocha foi um intelectual 

orgânico em defesa dos valores e da construção de uma ordem burguesa cristã. 

Num momento de grandes transformações, “fez políticas que visavam assegurar 

a hegemonia da classe dominante”153. A intenção de assegurar o domínio das 

classes dominantes em sua gestão tem como um dos exemplos o grande 

investimento em cursos superiores. 

O acontecimento fundador que era o pretexto das comemorações do 

Centenário, qual seja, a emancipação política do Paraná, ocultava o extermínio 

e expulsão de indígenas de suas terras, nas quais se fixaram os paulistas, que 

com a emancipação se tornariam paranaenses. A noção de continuidade 

temporal harmônica com o passado celebrado evidencia a fragilidade do ato 

comemorativo. O primeiro presidente da Província, Zacarias de Goes e 

Vasconcelos, reverenciado durante os festejos, era baiano e, até ser indicado 

como presidente da província por D. Pedro II, não tinha qualquer relação com os 

habitantes da Quinta Comarca. 

                                                           
150  ibidem, p. 98. 
151  ibidem, p. 94. 
152 KUNHAVALIK, José Pedro. op.cit. p. 216. 
153  ibidem, p. 217. 
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A própria memória que estava sendo construída durante as 

comemorações do Centenário, baseado em preceitos de modernidade e 

harmonia, ocultava os intensos conflitos agrários que aconteciam na região 

norte e sudoeste envolvendo governo, especuladores do mercado imobiliário, 

companhias colonizadoras, latifundiários, grileiros, posseiros e pequenos 

proprietários154.  

Em Porecatu, no sudoeste paranaense, a guerra irrompeu quando uma 

promessa de ceder terras aos posseiros que se fixassem na região e 

cultivassem a terra por pelo menos seis meses, feita pelo governo do interventor 

Manoel Ribas, foi quebrada pelo governador Moyses Lupion, que negociou as 

terras com empresas e parceiros políticos155. Munhoz da Rocha assumiu o 

governo no momento mais tenso dos conflitos agrários e tentou solucionar a 

situação reassentando os posseiros. Cansados de promessas não cumpridas e 

orientados pelo Partido Comunista Brasileiro, os posseiros não aceitaram o 

acordo156.  

Diante da situação, o governo preferiu ficar ao lado dos grandes 

latifundiários e, na madrugada do dia 17 de julho de 1951, organizou um cerco 

em Porecatu que envolveu as polícias do Paraná, São Paulo e o Batalhão da 

fronteira de Foz do Iguaçu. Os dirigentes locais do Partido Comunista foram 

presos e o líder da liga camponesa assassinado157. 

Todos esses intensos conflitos estavam acontecendo paralelamente aos 

preparativos da grande festa do Centenário e das construções “faraônicas” que 

estavam sendo realizadas em Curitiba. As comemorações acabaram se 

concentrando em Curitiba e a região norte, responsável pelo surto de 

prosperidade da economia cafeeira que abastecia os cofres do estado, 

permaneceu escondida durante os festejos. 

Como vimos, os desfiles étnicos do Centenário, evento central das 

comemorações, contou com a participação de representantes de diversas etnias 

européias que, de acordo com o discurso do governo, contribuíram para a 

                                                           
154  BAHLS, Aparecida Vaz da Silva. op.cit. p 180. 
155  OIKAWA, Marcelo. Porecatu: a guerrilha que os comunistas esqueceram. São Paulo, SP: 
Expressão Popular, 2011 
156  Ibidem. 
157  Ibidem. 
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formação cultural do Paraná: as comunidades indígenas e africanas não foram 

convidadas a participar do desfile158.  

O discurso de que a contribuição do indígena e do africano havia sido 

“diminuta” no Paraná e que a escravidão teve pouca expressão em sua 

economia é recorrente entre as elites dirigentes do Paraná, e se manifesta sob 

alegação de que a pecuária, e não as culturas extensivas praticadas no período 

colonial seriam a causa desta dita contribuição “minguada” de indígenas e 

africanos159. 

Tais discursos já foram refutados há décadas pela historiografia 

paranaense. Graf afirma que a contribuição "de escravos, índios e africanos, e 

seus descendentes foi bastante significativa na formação do efetivo populacional 

do Paraná, tendo persistido durante largo período, imprimindo a essa população 

as mesmas características do modelo clássico de formação da população 

brasileira"160. 

Enquanto o discurso ufanista e homogeneizador do governo durante as 

comemorações do Centenário proclamava o “espetáculo de prosperidade”, 

começavam a surgir as primeiras grandes favelas de Curitiba, que cresciam a 

cada dia, em grande medida em função do êxodo rural161.  

Durante os festejos do Centenário, o discurso que enaltecia a 

contribuição do imigrante europeu, não era da mesma maneira aplicado ao 

migrante nacional, este visto com desconfiança ou de maneira estereotipada. 

Este fato fica explicitado num dos discursos de Bento Munhoz da Rocha em que 

o governador se refere aos nordestinos como pessoas fragilizadas: "batidos pela 

clemência das secas, procuram o Paraná em ondas sucessivas”162. Muitos dos 

imigrantes europeus que vieram ao Paraná no pós-Segunda Guerra vinham de 

países arrasados por aquele conflito, mas não eram vistos pelo governo como 

pessoas fragilizadas ou estereotipadas por tal situação. 

                                                           
158  REBELO, Vanderlei. op.cit. . 
159  ROCHA NETO, Bento Munhoz da. op.cit. p. 81. 
160  GRAF, Maria E. de Campos. A população negra do Paraná no século XIX. Curitiba: Boletim 
do Depto. de História da UFPR, n. 21, 1974, p. 75-78. 
161  ibidem . 
162  1º Centenário da Emancipação Política do Paraná: 1853 - 1953. [S.l.]: Câmara de 
Expansão Econômica do Paraná, p. 13, 1953. 
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Assim, a memória ideologizada das elites dirigentes procurou forjar, por 

meio de imagens, símbolos, rituais e discursos, um Paraná moderno, harmônico 

e pacífico, ocultando deste discurso triunfalista práticas racialistas e eugênicas 

que remontavam ao século XIX.   Camargo identificou neste momento a 

“Elaboração de uma idéia moderna de nação, no caso uma região, com a 

construção ou a manutenção de um projeto de poder, social e político 

tradicional”163. 

O governador do Centenário dizia que “O homem pioneiro, brasileiro de 

todas as origens, marcou encontro no Paraná”164; necessitava apenas de "uma 

boa assistência técnica, um bom ensinamento"165. Como indica Bahls: “Sob o 

pretexto de se construir uma outra sociedade, mais moderna, visava-se 

administrar, conter, gerenciar a população”166.  

A ambição de dar ao Paraná uma especificidade, que seria a do 

trabalhador estrangeiro e seus descendentes construindo o progresso numa 

região abençoada pela terra, expõe as fragilidades e os abusos da memória, na 

medida em que explicita  a distorção ideológica a serviço da memória e de uma 

identidade social, afinal “é mais precisamente a função seletiva da narrativa que 

oferece à manipulação a oportunidade e os meios de uma estratégia engenhosa 

que consiste, da saída, numa estratégia do esquecimento”167. 

A exclusão do outro, visto de maneira estereotipada, assim como o 

deliberado esquecimento de povos africanos e indígenas e seus descendentes e 

dos conflitos que, paralelamente à comemoração do Centenário, sacudiam a 

região norte e sudoeste paranaense, evidenciam as formas mais explícitas da 

memória ideologizada.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

                                                           
163  CAMARGO, Geraldo Leao Veiga de. op.cit. p. 12. 
164  ROCHA NETO, Bento Munhoz da. op.cit. p. 67. 
165  ibidem. 
166  BAHLS, Aparecida Vaz da Silva. op.cit. .p. 130. 
167  RICOEUR, Paul. op.cit. p. 98. 
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 Os paranistas modernos, liderados por Munhoz da Rocha, 

aguardavam com paciência a formação do "homem padrão" paranaense, 

"homogeneizado pelo lento caldeamento" de caracteres de povos europeus, 

mas as transformações ocorridas nas décadas de 1940 e 1950,sobretudo com 

as migrações paulistas e mineiras para o norte do estado, fizeram com que a 

identidade paranaense mais uma vez estivesse pautada na paisagem, desta 

vez com a participação da paisagem urbana, através da monumental 

arquitetura modernista.  

Como fora no passado, onde a estetização da paisagem natural 

procurou representar a paisagem identitária paranaense como forma de negar 

o mosaico étnico do Paraná e esconder a sua população, a identidade 

moderna baseada na arquitetura monumental e no progresso parecia utilizar a 

mesma estratégia.  

A memória oficial não criticada sobre as comemorações do Centenário 

e os monumentos arquitetônicos que remetem àqueles eventos nos 

apresentam um Paraná, e especialmente uma Curitiba, de primeiro mundo, 

moderna, rica e sem contradições. Um discurso que persiste ao tempo e ainda 

é utilizado pelas elites dirigentes. O processo de seleção do que deve ser 

lembrado e sua instrumentalização produz também esquecimentos; amnésias 

de fatos incômodos e contraditórios à memória que se desejou construir.  

Por meio deste trabalho, procuramos criticar a memória oficial com 

vistas a refletir sobre os esquecimentos e questionar os avanços conquistados 

durante o processo de modernização do Paraná. A memória oficial proclama o 

Paraná moderno; a História evidencia a sua face arcaica. 

Em nosso documentário, deixamos esta crítica para o “clímax” da 

narrativa, momento ao qual utilizamos elementos dramáticos próprios ao 

universo fílmico. A decisão de dividir o documentário em dois momentos de 

atmosferas distintas teve como intenção enfatizar as contradições entre a 

memória oficial e a memória criticada e, dessa forma, articular os resultados da 

pesquisa histórica com os mecanismos específicos da linguagem do 

audiovisual, a fim de combinar coerência estética e retórica. 

Este projeto foi um grande aprendizado, pois atuei em todos os 

processos de produção, da pré à pós-produção, o que me permitiu conhecer 
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diversas fases de realização de um vídeo. Isso não significa dizer que me 

tornei um cineasta e posso realizar um filme sozinho, muito pelo contrário, 

cinema é uma atividade coletiva e exige uma equipe grande de produção, onde 

cada membro é especialista em sua função. O aprendizado que adquiri com 

esse projeto me capacitou, acredito, a integrar uma equipe de produção de 

audiovisual, seja como pesquisador, seja em alguma função técnica, da qual 

ainda pretendo me aperfeiçoar. 
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ANEXO 

 

O roteiro 

TÍTULO: ARCAICO E MODERNO- O PARANÁ NAS COMEMORAÇÕES DE 

SEU CENTENÁRIO. 

BLOCO 01 – (da cena 01 à 19; apresentação do tema; discurso oficial, 

entrevistas; história da Emancipação, construção da memória oficial, 

Comissão de Comemorações) 

Cena 01: (vídeo de época)  

Imagens da chegada de Getúlio Vargas em Curitiba e desfile na Rua XV de 

Novembro durante as comemorações do Centenário de Emancipação Política 

do Paraná. 

Áudio: Narração de época em OFF. 

Cena 02: (Casa da Memória; DIA) 

Entrevista com a historiadora Maria Aparecida. A entrevistada irá 

contextualizar o evento histórico abordado no documentário (progresso 

econômico do início da década de 1950 proporcionado pela economia cafeeira, 

modernização do estado, a presença de Getúlio Vargas e o discurso histórico 

sobre a criação da Eletrobrás) e manifestar sua opinião sobre as intenções do 

governo (Bento Munhoz da Rocha) ao estabelecer uma festividade daquele 

porte. 

INSERTS: Imagens estáticas, com movimento de câmera ou em movimento 

são apresentadas em momento oportuno para ilustrar a fala da entrevistada. 

Áudio: Apenas o som da fala da entrevistada. 

Cena 03: (Casa Amarela; DIA) 

Entrevista com Geraldo Leão de Camargo. O entrevistado irá contextualizar o 

evento histórico abordado no documentário (progresso econômico do início da 

década de 1950 proporcionado pela economia cafeeira, modernização do 

estado, a presença de Getúlio Vargas e o discurso histórico sobre a criação da 

Eletrobrás) e manifestar sua opinião sobre as intenções do governo (Bento 

Munhoz da Rocha) ao estabelecer uma festividade daquele porte. 
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INSERTS: Imagens estáticas, com movimento de câmera ou em movimento 

são apresentadas em momento oportuno para ilustrar a fala do entrevistado. 

Áudio: Apenas o som da fala do entrevistado. 

 

Cena 04: (imagens estáticas, com movimento de câmera e em movimento 

ilustram a narração) 

Narração em OFF (Flávio Panutti):  

Até o ano de 1853, a região do Paraná pertencia à província de São Paulo; era 

a sua Quinta Comarca. Sancionada pelo Imperador D. Pedro II em 29 de 

agosto de 1853, a Lei nº 704 elevou a então Quinta Comarca de São Paulo à 

categoria de província. As elites paranaenses conseguiram, assim, um governo 

próprio, que passara a se chamar Paraná. A instalação da província foi 

realizada em 19 de dezembro de 1853, quando chegou a Curitiba o 

pernambucano Zacarias de Goes e Vasconcelos, seu primeiro presidente. 

Áudio: apenas narração. 

INSERTS: Imagens estáticas, com movimento de câmera ou em movimento 

são apresentadas em momento oportuno. 

Cena 05: (vídeo de época) 

O título do vídeo-documentário aparece na tela enquanto imagens das 

comemorações ao Centenário são apresentadas. Os créditos iniciais seguem 

apresentados tendo como fundo as imagens da festa do Centenário. 

Áudio: Trilha sonora (música a ser definida). 

Cena 06: (imagens estáticas, com movimento de câmera e em movimento 

ilustram a narração) 

Narração em OFF (Flávio Panutti):  

Sancionada pelo Imperador D. Pedro II em 29 de agosto de 1853, a Lei nº 704 

elevou a então Quinta Comarca da província de São Paulo à categoria de 

província. Estava criada a mais nova província do Império, que passara então a 

se chamar Paraná. A instalação da província foi realizada em 19 de dezembro 

de 1853, quando chegou a Curitiba o pernambucano Zacarias de Goes e 

Vasconcelos, seu primeiro presidente. 

Esta grande conquista era o resultado de esforços empreendidos pela 

emancipação política da Comarca que remontavam ao inicio do século XIX. O 
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surto de prosperidade proporcionado pela economia do mate e a distância 

entre a Comarca de Curitiba e o governo provincial em São Paulo foram alguns 

dos motivos que levaram os habitantes da Quinta Comarca a exigirem um 

governo próprio. 

Áudio: Trilha sonora de fundo (música a ser definida). 

Cena 07: (Casa Amarela; DIA) 

Entrevista com Geraldo Leão de Camargo. O entrevistado irá falar sobre a 

busca de valores identitários, que se tornou urgente após a Emancipação 

política da Quinta Comarca. Comentará também sobre o paranismo e a 

permanência de ideais desse movimento nas comemorações do Centenário. 

INSERTS: Imagens estáticas, com movimento de câmera ou em movimento 

são apresentadas em momento oportuno para ilustrar a fala do entrevistado. 

Áudio Som da fala do entrevistado e música de fundo nas pausas, quando 

imagens ilustram o que o entrevistado terminou de dizer. 

Cena 08: (Casa da Memória; DIA) 

Entrevista com a historiadora Maria Aparecida. A entrevistada irá falar sobre a 

busca de valores identitários, que se tornou urgente após a Emancipação 

política da Quinta Comarca. Comentará também sobre o paranismo e a 

permanência de ideais desse movimento nas comemorações do Centenário. 

INSERTS: Imagens estáticas, com movimento de câmera ou em movimento 

são apresentadas em momento oportuno para ilustrar a fala da entrevistada. 

Áudio Som da fala do entrevistado e música de fundo nas pausas, quando 

imagens ilustram o que o entrevistado terminou de dizer. 

Cena 09: (Casa da Memória; DIA) 

Entrevista com a historiadora Maria Aparecida. A entrevistada irá falar sobre 

os marcos memorativos implantados pelo governo Bento Munhoz da Rocha 

durante as comemorações do Centenário e a função destes monumentos na 

construção de uma memória oficial. 

INSERTS: Imagens estáticas, com movimento de câmera ou em movimento 

são apresentadas em momento oportuno para ilustrar a fala da entrevistada. 

Áudio Som da fala do entrevistado e música de fundo em pausas, quando 

imagens ilustram o que o entrevistado terminou de dizer. 

Cena 10: (Casa Amarela; DIA) 
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Entrevista com Geraldo Leão de Camargo. O entrevistado irá falar sobre os 

marcos memorativos implantados pelo governo Bento Munhoz da Rocha 

durante as comemorações do Centenário e a função destes monumentos na 

construção de uma memória oficial. 

INSERTS: Imagens estáticas, com movimento de câmera ou em movimento 

são apresentadas em momento oportuno para ilustrar a fala do entrevistado. 

Áudio Som da fala do entrevistado e música de fundo nas pausas, quando 

imagens ilustram o que o entrevistado terminou de dizer. 

Cena: 11 (imagens estáticas, com movimento de câmera e em movimento 

ilustram a narração) 

Narração em OFF (Flávio Panutti):  

As festividades do Centenário contavam com uma extensa programação, que 

se iniciou em 29 de agosto de 1953 e estava prevista para terminar em 19 de 

dezembro daquele ano, dia em que as principais solenidades seriam 

realizadas. Para organizar e realizar a programação, que contava com 

congressos nacionais e internacionais, seminários científicos, procissões 

religiosas, concertos, feiras e exposições, o governo criou a Comissão de 

Comemorações do Centenário, uma entidade autárquica, com personalidade 

jurídica e patrimônio próprio, presidida pelo então Secretário da Agricultura 

Newton Carneiro. Dentre as festividades de abertura das comemorações 

estava o desfile étnico, que teve a participação de estudantes e escoteiros 

vestindo trajes típicos das nações germânica, polonesa, japonesa, italiana, 

ucraniana, sírio-libanesa, francesa, holandesa, britânica e portuguesa; e uma 

missa campal conduzida pelo Arcebisbo D. Manoel da Silveira D’Elloux, Dentre 

todos os eventos, dois deles seriam os mais grandiosos e finalizariam os 

festejos. Eram eles: o Congresso Mundial do Café e a Exposição Internacional 

do Café. O Congresso Mundial do Café, realizado em janeiro de 1954 nos 

gigantescos pavilhões montados no bairro do Tarumâ, contou com a presença 

de delegações de 35 países importadores do produto.  

O artista Poty Lazzarotto, auxiliar da comissão das Comemorações do 

Centenário, fez as pinturas murais para o pórtico do Pavilhão de Exposições da 

Exposição Internacional do Café, realizada em dezembro de 1953, também no 

bairro Tarumâ. 
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Cena 12: (Casa da Memória; DIA) 

Entrevista com a historiadora Maria Aparecida. A historiadora irá comentar 

sobre as atividades realizadas durante a Exposição Internacional do Café, 

sobre o monumento arquitetônico escolhido como símbolo da exposição e a 

reprodução desse símbolo em vários objetos confeccionados para o 

Centenário. 

INSERTS: Imagens estáticas, com movimento de câmera ou em movimento 

são apresentadas em momento oportuno para ilustrar a fala da entrevistada. 

Áudio Som da fala do entrevistado e música de fundo nas pausas, quando 

imagens ilustram o que o entrevistado terminou de dizer. 

Cena 13: (imagens estáticas, com movimento de câmera e em movimento 

ilustram a narração) 

Narração em OFF (Flávio Panutti):  

A Praça Dezenove de Dezembro, popularmente conhecida como a "praça do 

homem nu", existe desde 12 de julho de 1879, mas a inauguração dos seus 

monumentos só se deu a partir do dia 19 de dezembro de 1953, quando um 

obelisco de granito medindo 30 metros de altura foi instalado na praça, como 

parte das Comemorações do Centenário. Esta solenidade, que contou com a 

presença do presidente Getúlio Vargas, abriu as festividades do dia em que o 

Paraná completava cem anos. 

Estava prevista para a mesma data a instalação de outros dois monumentos; 

um painel com dois murais, representando a história política e econômica do 

Estado, e uma estátua de 8 metros de comprimento para representar o jovem e 

forte Paraná. O mural de azulejos foi projetado por Poty Lazaroto e narra a 

história política da 5º Comarca até a sua emancipação, em 1853. O mural de 

baixo relevo é de autoria dos artistas Erbo Stenzel e Humberto Cozzo e 

representa os ciclos econômicos paranaenses, desde suas origens até a 

década de 1950. 

O famigerado ‘Homem Nu', também de autoria de Erbo Stenzel e Humberto 

Cozzo, provocou indignação nos setores conservadores da sociedade e foi alvo 

de duras críticas proferidas por intelectuais da cidade e baseadas em 

preconceito. Na imprensa, houve um ‘duelo’ entre os críticos do monumento, 

que utilizavam os meios de comunicação controlados pelo ex governador 
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Moysés Lupion para proferir os ataques, e os que defendiam a concepção 

artística da estátua e demonstravam suas opiniões nos jornais controlados pelo 

governo de Munhoz da Rocha. 

Cena 14: (Casa Amarela; DIA) 

Entrevista com Geraldo Leão de Camargo. O entrevistado irá falar sobre as 

polêmicas envolvendo o ‘homem nu’, a encomenda da obra, seu significado e 

execução.  

INSERTS: Imagens estáticas, com movimento de câmera ou em movimento 

são apresentadas em momento oportuno para ilustrar a fala do entrevistado. 

Áudio Som da fala do entrevistado e música de fundo nas pausas, quando 

imagens ilustram o que o entrevistado terminou de dizer. 

Cena 15: (Casa da Memória; DIA) 

Entrevista com a historiadora Maria Aparecida. A entrevistada irá falar sobre 

as polêmicas envolvendo o ‘homem nu’, a encomenda, significado e execução 

da obra.  

INSERTS: Imagens estáticas, com movimento de câmera ou em movimento 

são apresentadas em momento oportuno para ilustrar a fala da entrevistada. 

Áudio Som da fala do entrevistado e música de fundo nas pausas, quando 

imagens ilustram o que o entrevistado terminou de dizer. 

BLOCO 02 (cena 20 a 34, entrevistas; Comissão de Obras do Centenário, 

obras centrais do centenário, chegada de imigrantes, colônia de Entre 

Rios). 

Cena 16: (imagens estáticas, com movimento de câmera e em movimento 

ilustram a narração) 

Narração em OFF (Flávio Panutti):  

Logo no inicio de sua gestão, Bento Munhoz da Rocha Neto passou a se 

preocupar com os preparativos para as comemorações do Centenário; o 

ufanismo permeava o discurso do governador e o crescimento econômico do 

Estado, proporcionado pelo café, garantiria as despesas da festa. Tudo deveria 

estar pautado no progresso e modernidade do Estado; a região Norte, maior 

responsável pela produção cafeeira, também deveria levantar cidades 

modernas. 
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Em 1951, foi criada a Comissão Especial de Obras do Centenário, uma 

autarquia liderada pelo engenheiro Elato Silva, que tinha como função 

gerenciar as obras arquitetônicas que seriam construídas para serem 

inauguradas durante os festejos. O projeto mais ambicioso dessa comissão era 

a criação do monumental Centro Cívico; um logradouro de 120.000 metros 

quadrados concebido para abrigar as sedes dos três poderes estaduais e suas 

secretarias. 

Cena 17: (Casa da Memória; DIA) 

Entrevista com a historiadora Maria Aparecida. A entrevistada irá comentar 

sobre a Comissão de Obras do Centenário e manifestar sua opinião sobre as 

intencionalidades de Bento Munhoz da Rocha quando da criação do Centro 

Cívico; teoria dos três Paranás, esforços pela unidade do Estado e reafirmação 

de Curitiba como capital. 

INSERTS: Imagens estáticas, com movimento de câmera ou em movimento 

são apresentadas em momento oportuno para ilustrar a fala do entrevistado. 

Áudio Som da fala do entrevistado e música de fundo em pausas, quando 

imagens ilustram o que o entrevistado terminou de dizer. 

Cena 18: (Casa Amarela; DIA) 

Entrevista com Geraldo Leão de Camargo. O entrevistado irá comentar sobre 

a Comissão de obras do Centenário e manifestar sua opinião sobre as 

intencionalidades de Bento Munhoz da Rocha quando da criação do Centro 

Cívico; teoria dos três Paranás, esforços pela unidade do Estado e reafirmação 

de Curitiba como capital. 

INSERTS: Imagens estáticas, com movimento de câmera ou em movimento 

são apresentadas em momento oportuno para ilustrar a fala do entrevistado. 

Áudio Som da fala do entrevistado e música de fundo em pausas, quando 

imagens ilustram o que o entrevistado terminou de dizer. 

Cena 19: (imagens estáticas, com movimento de câmera e em movimento 

ilustram a narração) 

Narração em OFF (Flávio Panutti):  

Destacam-se também entre as grandiosas obras arquitetônicas, a construção 

do teatro Guaíra e a nova sede da Biblioteca Pública do Paraná. 
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INSERTS: Imagens estáticas, com movimento de câmera ou em movimento 

são apresentadas em momento oportuno para ilustrar a fala do entrevistado. 

Áudio: Música de fundo. 

Cena 20: (Casa da Amarela; DIA) 

 Entrevista com o jornalista Vanderlei Rebelo. O jornalista irá comentar sobre 

a Comissão de Obras do Centenário, a construção do Teatro Guaíra, Biblioteca 

Pública e apoio do Governo Federal às obras do Centenário.  

INSERTS: Imagens estáticas, com movimento de câmera ou em movimento 

são apresentadas em momento oportuno para ilustrar a fala do entrevistado. 

Áudio Som da fala do entrevistado e música de fundo em pausas, quando 

imagens ilustram o que o entrevistado terminou de dizer. 

Cena 21: (imagens estáticas, com movimento de câmera e em movimento 

ilustram a narração) 

Narração em OFF (Flávio Panutti):  

Um dos maiores desafios do governo de Bento Munhoz da Rocha era construir 

a ligação entre as regiões produtoras do café com o litoral paranaense, para 

que as safras de café produzidas no Paraná fossem escoadas pelo Porto de 

Paranaguá, e não mais pelo Porto de Santos. Para atingir tal objetivo, o 

governo investiu pesado em infra-estrutura; na abertura de estradas, 

asfaltamento e criação de rodovias. Foi efetuada também uma ampliação do 

cais do Porto de Paranaguá. 

Áudio: Música de fundo  

Cena 22: (Casa da Memória; DIA) 

Entrevista com a historiadora Maria Aparecida. A entrevistada irá comentar 

sobre as obras de infraestrutura realizadas pelo governo (estradas, rodovias, 

obras no porto de Paranaguá). 

INSERTS: Imagens estáticas, com movimento de câmera ou em movimento 

são apresentadas em momento oportuno para ilustrar a fala do entrevistado. 

Áudio: somente a fala do entrevistado. 

Cena 23: (imagens estáticas, com movimento de câmera e em movimento 

ilustram a narração) 

Narração em OFF (Flávio Panutti):  
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No discurso dos governos desenvolvimentistas brasileiros da primeira metade 

do século XX, a ocupação do território era sinônimo de progresso e 

modernização. Em um território tão vasto como o brasileiro, seria fundamental, 

segundo o discurso dos governos, levar a modernidade para todos os cantos 

do país. Com o surto cafeeiro nas terras roxas e férteis do Norte do Estado, o 

governo passou a investir pesado para atrair produtores e imigrantes 

interessados em trabalhar nas lavouras cafeeiras. 65% dos municípios do 

Paraná foram criados entre os anos de 1950 e 1960. Na época, costumava-se 

dizer que uma cidade era fundada por mês em terras paranaenses. A 

população do estado também cresceu vertiginosamente, chegando a duplicar 

em 10 anos. Nestes esforços empreendidos pelo governo para a ocupação 

territorial, iniciou-se a marcha rumo ao Oeste. 

Áudio: música de fundo. 

Cena 24: (Casa da Memória; DIA) 

Entrevista com a historiadora Maria Aparecida. A entrevistada irá comentar 

sobre o elogio ao imigrante (antes desprezado pelos lusobrasileiros) e seu 

novo papel na sociedade paranaense. 

INSERTS: Imagens estáticas, com movimento de câmera ou em movimento 

são apresentadas em momento oportuno para ilustrar a fala do entrevistado. 

Áudio Som da fala do entrevistado e música de fundo em pausas, quando 

imagens ilustram o que o entrevistado terminou de dizer. 

Cena 25: (Casa Amarela; DIA) 

Entrevista com Geraldo Leão de Camargo. O entrevistado irá comentar sobre 

o elogio ao imigrante (antes desprezado pelos lusobrasileiros) e seu novo papel 

na sociedade paranaense. 

INSERTS: Imagens estáticas, com movimento de câmera ou em movimento 

são apresentadas em momento oportuno para ilustrar a fala do entrevistado. 

Áudio Som da fala do entrevistado e música de fundo nas pausas, quando 

imagens ilustram o que o entrevistado terminou de dizer. 

Cena 26: (imagens estáticas, com movimento de câmera e em movimento 

ilustram a narração) 

Narração em OFF (Flávio Panutti):  
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Com o fim da Segunda Guerra Mundial, refugiados de diversos países 

europeus afetados pela guerra chegavam ao Brasil, financiados por projetos de 

colonização promovidos pelo Governo Getúlio Vargas. Em consequência disso, 

o Paraná viu, na década de 1950, a chegada de muitos estrangeiros que 

visavam uma vida melhor tem terras cujo clima assemelhava-se com o da 

Europa. Dentre os estrangeiros que escolheram o Paraná como destino, os 

suábios do Danúbio, um povo de língua e cultura alemã, teve atenção especial 

por parte do governo Munhoz da Rocha e, a partir de 1951, passaram a ocupar 

uma área de 861,83 metros quadrados nos campos de Guarapuava, se 

tornando a maior colônia agrícola do Brasil. 

Áudio: música de fundo. 

BLOCO 03 (cena 35 a 49, os excluídos do discurso, as geadas e a crise 

econômica, obras sem conclusão, desconstrução do discurso oficial). 

Cena 27: (imagens estáticas, com movimento de câmera e em movimento 

ilustram a narração) 

Narração em OFF (Flávio Panutti):  

O discurso triunfalista e homogeneizador de Bento Munhoz da Rocha não 

conseguiu esconder as chagas provocadas pelo ímpeto capitalista de 

modernização que atingiu em cheio àqueles que foram excluídos do projeto de 

Paraná Moderno concebido pela elite. Após a expansão cafeeira e 

conseqüente valorização das terras do norte, iniciou-se um período tenebroso 

de intensos conflitos; um verdadeiro campo de guerra envolvendo 

especuladores do mercado imobiliário, companhias colonizadoras, 

latifundiários, grileiros, posseiros e pequenos proprietários. Irregularidades na 

distribuição de títulos de propriedade, iniciadas ainda no governo anterior, 

tiveram seu ápice no inicio década de 1950, quando colonos paulistas que 

ocupavam as terras com suas plantações de café, foram desapropriados pelo 

governo, por empresas colonizadoras e grileiros. Dezenas de famílias foram 

expulsas por empresas que visavam o lucro com a venda de terras nas regiões 

cafeeiras, tudo feito nas barbas do governo e com seu respaldo; jagunços 

foram contratados pelos empresários para fazer o “trabalho sujo”. 

O conflito mais grave aconteceu em Porecatu, no sudoeste paranaense, onde 

um movimento armado foi formado pelos posseiros para combater às violentas 
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investidas dos grileiros e da polícia, que agia na região a serviço dos 

latifundiários. A partir de 1948, o Partido Comunista Brasileiro passou a apoiar 

e orientar a ação dos posseiros; os dirigentes locais do partido foram presos e 

o líder da liga camponesa assassinado. Após o desfecho violento, o coronel de 

Polícia Albino Silva deu entrevista à imprensa na casa de Ricardo Lunardeli, 

maior fazendeiro da região, cuja família mantinha uma milícia para combater os 

posseiros. 

Todos esses violentos conflitos agrários ocorriam paralelamente ao espetáculo 

do Centenário; enquanto o sangue corria nos cafezais, as elites banqueteavam 

no Clube Curitibano e discursavam sobre as maravilhas do Paraná Moderno. A 

dura realidade da maior parcela da população antagonizava com o discurso 

ufanista da aristocracia paranaense. 

Áudio: somente narração. 

Cena 28: (imagens estáticas, com movimento de câmera e em movimento 

ilustram a narração) 

Narração em OFF (Flávio Panutti):  

O surto econômico do café havia sido o pretexto para o governo Munhoz da 

Rocha proclamar seu discurso homogeneizador e ufanista sobre o Paraná 

Moderno, na tentativa de construir uma memória coletiva, uma identidade 

social e a tão esperada unificação do estado; mas as geadas de julho de 1953, 

que em alguns municípios devastaram 80 % das plantações de café, fizeram 

com que muitas das obras programadas para serem inauguradas durante as 

festividades fossem adiadas.  

O desastre econômico afetou o estado justo no ano de comemorações ao 

Centenário. Dos monumentos instalados na Praça 19 de Dezembro, somente o 

obelisco ficou pronto para as festividades de 1953; as demais obras foram 

inauguradas dois anos depois. A escultura que representa a justiça, hoje 

popularmente conhecida como “mulher nua”, foi concebida por Erbo Stenzel e 

Humberto Cozzo para ser instalada na frente do Palácio da Justiça,mas ficou 

por décadas escondida nos fundos do Palácio, devido ao conservadorismo 

intransigente da provinciana Curitiba da década de 1950 . Somente nos anos 

1970 ela seria transferida para a Praça Dezenove de Dezembro, sob protestos 

de seus autores. 
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Áudio: música de fundo. 

Cena 29: (Casa Amarela; DIA) 

Entrevista com Geraldo Leão de Camargo. O entrevistado irá comentar sobre 

os protestos de Erbo Stenzel após a estátua da mulher nua ter sido instalada 

na praça, ficando totalmente desproporcional ao homem nu. 

INSERTS: Imagens estáticas, com movimento de câmera ou em movimento 

são apresentadas em momento oportuno para ilustrar a fala do entrevistado. 

Áudio Som da fala do entrevistado e música de fundo em pausas, quando 

imagens ilustram o que o entrevistado terminou de dizer. 

Cena 30: (imagens estáticas, com movimento de câmera e em movimento 

ilustram a narração) 

Narração em OFF (Flávio Panutti):  

Com as medidas de austeridade tomadas após a crise econômica, as obras do 

Centro Cívico também foram adiadas; e para que fossem concluídas, foi 

necessário abandonar o audacioso projeto original; somente o Palácio Iguaçu, 

inaugurado um ano depois das festividades, foi concebido tal como estava no 

projeto original.  

O Teatro Guaíra, outra obra que esteve no centro do discurso do Governo 

Munhoz da Rocha e deveria ser inaugurado durante as comemorações do 

Centenário, precisou de mais tempo para ser concluído. O Guairinha foi 

inaugurado ainda no governo Munhoz da Rocha, em 1954. Já o Guairão abriria 

suas portas apenas em 1970. 

Áudio: música de fundo. 

Cena 31: (imagens estáticas, com movimento de câmera e em movimento 

ilustram a narração) 

Narração em OFF (Flávio Panutti):  

O preço pago para a construção do Paraná Moderno foi o massacre de 

pequenos proprietários em prol do grande capital, o roubo de terras 

pertencentes a grupos indígenas, e a exclusão de comunidades 

afrodescendentes, indesejáveis na construção identitária paranaense. Os 

trabalhadores rurais, verdadeiros responsáveis pelo progresso econômico da 

região, também ficaram de fora das comemorações, sendo protagonistas 

apenas nos conflitos agrários. O Paraná “diferente” construído pelas elites 
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excluiu tudo que fosse “diferente” do ideal concebido para o homem 

paranaense: caucasiano, laborioso e com descendência europeia. Os desfiles 

étnicos do Centenário excluíram a contribuição cultural de indígenas e 

afrodescendentes para a formação do estado. 

A região Norte foi responsável pela expansão da economia cafeeira e financiou 

as festividades do Centenário, mas era em Curitiba que os grandes eventos 

aconteciam, para deleite de uma parcela privilegiada da população. A grande 

maioria dos curitibanos teve que se contentar com os eventos gratuitos, ficando 

de fora da maioria deles, pagos ou restritos. A festa acontecia de fato nos 

clubes onde se reunia a alta sociedade para os abundantes banquetes 

oferecidos pelo governo. Enquanto o imaginário construído nos festejos do 

Centenário proclamava um Paraná harmônico, justo e pacífico, bem perto de 

onde o espetáculo era orquestrado iniciava-se o processo de favelização de 

Curitiba, com o surgimento das primeiras grandes favelas da cidade. 

Áudio: somente narração. 

Cena 32: (Casa da Memória; DIA) 

Entrevista com a historiadora Maria Aparecida. A historiadora irá comentar 

sobre os segmentos sociais excluídos do discurso do governo, àqueles que 

não estavam no projeto de Paraná Moderno e o apoio do governo para a 

publicação dos livros “Paraná Diferente”, de Wilson Martins, e “Paraná Vivo”, 

de Temístocles Linhares. 

INSERTS: Imagens estáticas, com movimento de câmera ou em movimento 

são apresentadas em momento oportuno para ilustrar a fala do entrevistado. 

Áudio Som da fala do entrevistado e música de fundo em pausas, quando 

imagens ilustram o que o entrevistado terminou de dizer. 

Cena 33: (Casa Amarela; DIA) 

Entrevista com Geraldo Leão de Camargo. O entrevistado irá comentar sobre 

os segmentos sociais excluídos do discurso do governo, àqueles que não 

estavam no projeto de Paraná Moderno. 

INSERTS: Imagens estáticas, com movimento de câmera ou em movimento 

são apresentadas em momento oportuno para ilustrar a fala do entrevistado. 

Áudio Som da fala do entrevistado e música de fundo em pausas, quando 

imagens ilustram o que o entrevistado terminou de dizer. 
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Cena 34: (imagens estáticas, com movimento de câmera e em movimento 

ilustram a narração) 

Narração em OFF (Flávio Panutti):  

A elite intervém no passado com a missão de construir uma memória 

ideologizada, que os possibilita impor definições identitárias ao grupo 

dominado, a fim de assegurar a unificação e as relações de dominação 

existentes. Os excluídos dos discursos oficiais que se organizam para 

combater as injustiças sociais que os governos insistem em tentar naturalizar, 

garantem algumas conquistas para as classes oprimidas. O monumental 

Centro Cívico, construído para unificar o Estado e reafirmar Curitiba como sua 

capital, desde sua construção é palco de intensos protestos promovidos por 

segmentos sociais que rejeitam a ideologia vinda de cima e combatem o senso 

comum perpetrado pelos governos e enraizado nas sociedades.  

Cena 35: (imagens estáticas, com movimento de câmera e em movimento 

ilustram a narração) 

Narração em OFF (Flávio Panutti):  

O processo de seleção do que deve ser lembrado e sua instrumentalização 

produzem também esquecimentos; amnésias de fatos incômodos e 

contraditórios à memória que se desejou construir.Os abusos da memória 

ocultam às vítimas da história. 

Audio: somente narração. 

Cena 36: (Imagem do filósofo Walter Benjamin ilustra a sua frase). 

Citação em OFF (Flávio Panutti):  

"O dom de despertar no passado às centelhas da esperança é privilégio 

exclusivo do Historiador convencido de que também os mortos não estarão em 

segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer". 

Walter Benjamin. 

Cena 37: (créditos finais). 

Áudio: música de fundo. 
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Entrevistas 

Entrevista com Aparecida. 

Questões introdutórias (teor didático): 

- Como você vê o evento das comemorações ao Centenário de Emancipação 

Política do Paraná? O que as comemorações ao Centenário de Emancipação 

Política do Paraná representaram no âmbito da História do Paraná? 

- O quê de fato estava sendo comemorado naquele momento?  

- Comentários sobre o sentimento ufanista que permeou as comemorações do 

centenário do Paraná. 

1) Bento Munhoz da Rocha: o governador do Centenário (Comentários – 

origens familiares, vida política, vida intelectual, sua relação com o governo 

Getúlio Vargas). 

2) Comentários sobre a busca de valores identitários, que se tornou 

urgente após a Emancipação política da Quinta Comarca, e sobre o movimento 

paranista e sua busca identitária. 

3) Comentários sobre os marcos memorativos implantados pelo governo 

Bento Munhoz da Rocha durante as comemorações do Centenário e a função 

destes monumentos na construção de uma memória oficial. 

4) Comentários sobre comemorações cívicas e a ideologização da 

memória enquanto instrumentos de união entre os membros de uma 

comunidade. 

5) Comentários sobre as intencionalidades de Bento Munhoz da Rocha 

quando da criação do Centro Cívico; teoria dos três Paranás, esforços pela 

unidade do Estado, reafirmação de Curitiba como capital e a ênfase na 

arquitetura como símbolo de poder.  

6) Comentários sobre as estratégias de governo Bento Munhoz da Rocha 

para a construção de uma nova imagem do poder, baseada no 

desenvolvimento econômico, proporcionado pela expansão cafeeira da dedada 

de 1950. 

7) Comentários sobre o elogio ao imigrante (antes desprezado pelos luso-

brasileiros) e seu novo papel no discurso identitário. 

8) Comentários sobre a Marcha para o oeste e o posterior conflito de terras 

na região. 
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9) Comentários sobre a crise econômica ocasionada pelas geadas de 1953 

e o atraso na conclusão das obras centrais do Centenário ( Centro Cívico, 

Teatro Guaíra, monumentos da Praça Dezenove de Dezembro) 

10) Comentários sobre os segmentos sociais excluídos do discurso do 

governo, àqueles que não estavam no projeto de Paraná Moderno e diferente; 

comentários sobre a construção identitária paranaense, que sempre excluiu a 

participação de africanos, indígenas e seus descendentes, e que permaneceu 

assim durante os festejos do Centenário. 

                

Entrevista com Geraldo. 

1) Comentários sobre o ímpeto modernizador que permeava o discurso dos 

governos desenvolvimentistas a partir da década de 1940. 

2) Bento Munhoz da Rocha: o governador do Centenário (Comentários – 

origens familiares, vida política, vida intelectual, sua relação com o governo 

Getúlio Vargas).  

3) Comentários sobre a busca de valores identitários, que se tornou 

urgente após a Emancipação política da Quinta Comarca. Comentários sobre o 

paranismo e a permanência de ideais desse movimento nas comemorações do 

Centenário. 

4) Comentários sobre os marcos memorativos implantados pelo governo 

Bento Munhoz da Rocha durante as comemorações do Centenário e a função 

destes monumentos na construção de uma memória oficial. 

5) Comentários sobre as estátuas do homem nu e da mulher nua; a 

recepção das obras, seus significados, execução, e as polêmicas em torno dos 

monumentos.  

6) Comentários sobre o elogio ao imigrante (antes desprezado pelos luso-

brasileiros) e seu novo papel no discurso identitário. 

7) Comentários sobre os segmentos sociais excluídos do discurso do 

governo, àqueles que não estavam no projeto de Paraná Moderno e diferente; 

comentários sobre a construção identitária paranaense, que acabou por excluir 

a participação de negros e indígenas. 
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8)  Comentários sobre a ideologização da memória e o esforço dos 

governos para garantir a unificação de uma comunidade e, assim, assegurar as 

relações de dominação existentes. 

 

          

 


