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RESUMO
O ano de 1953 foi marcante na história do Estado do Paraná. Além de ser o
ano da celebração do seu centenário, em que foi emancipado da Província de São
Paulo, a economia paranaense atravessava um de seus melhores momentos,
alavancada principalmente pelo cultivo do café, que transformou o estado em um
dos maiores exportadores do produto no mundo. As comemorações do centenário
buscaram capitalizar esse momento e o governador do estado à época, o senhor
Bento Munhoz da Rocha, aproveitou esse clima para dar ares de modernidade ao
Paraná através de obras de grande vulto, que simbolizariam a modernização do
estado e a capacidade da nossa gente, reiterando o que, como veremos, diz não
só o discurso do governador, como de seu adversário político, o ex-governador
Moysés Lupion, em que o Paraná era uma terra de gente ordeira, acolhedora e
trabalhadora. É dentro desse contexto que surge o tema dessa minha dissertação,
a estátua do “paranaense”, ou como ficou conhecida, a “estátua do homem nu”,
colocada na Praça Dezenove de Dezembro. O objetivo aqui é discutir a
desconstrução do discurso do Paraná do futuro, um passo à frente dos demais
estados da Federação e que deveria estar personificado no monumento, fazendo
com que ele perdesse essa condição e se transformasse em uma simples estátua.
O tema não é novo e muito já se discutiu sobre ele, mas como o objetivo do nosso
curso de História Memória e Imagem é procurar discutir a História sob outros
aspectos que não somente o do texto escrito, eu ponderei que seria bom debater
esse tema da identidade paranaense e a estátua em outro tipo de suporte, e a
minha escolha recaiu nas histórias em quadrinhos. Ela se deve a dois aspectos,
por se tratar de uma imagem (estátua) não creio ser adequada somente a
linguagem escrita para descrevê-la. Outro motivo seria o de mais fácil
compreensão para um público mais jovem, tornando um tema complexo em algo
mais palatável a olhos mais acostumados com a cultura visual, principalmente nos
dias atuais, do que com a leitura de textos longos. Espero ao cabo desse trabalho
ter conseguido atingir esse objetivo.
Palavras chave: Centenário do Paraná, Estátua do Homem Nu, Praça Dezenove
de Dezembro.
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1. INTRODUÇÃO
Há uma regra não escrita em que se diz que todo governante, ou alguém
que exerça um cargo de liderança deve deixar para a posteridade algo que
marque a sua passagem pelo poder. O Estado do Paraná não foge a essa, por
assim dizer, diretriz governamental.
Na década de 1950, esse aspecto acabou subindo a um patamar mais
elevado, pelo então governador Bento Munhoz da Rocha Neto (1951-1955)1, cujo
governo coincidiu com a celebração do primeiro centenário do estado,
emancipado da então Província de São Paulo em 1853. Para que tal evento fosse
um marco, tanto da história paranaense, como de sua gestão à frente do governo,
foram criadas duas comissões distintas. Uma que deveria levar a cabo o projeto
de modernização urbana da capital, a Comissão Especial de Obras do Centenário
(CEOC)2 e outra que se encarregaria de organizar os festejos, a Comissão de
Comemorações do Centenário do Paraná (CCCP)3.
A oportunidade de mostrar que a riqueza advinda da cafeicultura estava
transformando o estado em um local próspero, moderno e de futuro promissor,
estava posta com a celebração do centenário e, portanto, essas duas comissões
deveriam transmitir a ideia de que o Paraná não era somente um estado agrícola
por excelência e um dos maiores produtores de café do Brasil e do mundo.4
Para que esse pensamento tomasse forma e não ficasse somente no plano
teórico, era necessário que o surto de crescimento que já se apresentava em
Curitiba, com a construção de arranha-céus e pavimentação nas ruas5, na década
de 1950, continuasse de modo que marcasse de forma visível o rompimento com
um passado provinciano e rural que permeava as cidades paranaenses da época,
1

Fonte:site da Casa Civil do governo do Paraná:
http://www.casacivil.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=95
2
Lei 674 de 29 de agosto de 1951, publicada no Diário Oficial nº 145 de 30 de agosto de 1951.
3
Lei 1039 de 10 de novembro de 1952, publicada no Diário Oficial nº 203 de 11 de novembro de
1952.
4
PADIS, Pedro Calil. Formação de uma Economia Periférica: O Caso do Paraná. São Paulo,
SP: Editora HUCITEC, 1981. passim.
5
MILAN, Pollianna. A década em que Curitiba olhou para cima. Curitiba, PR: Gazeta do Povo,
caderno Vida e Cidadania, 07/12/2012.
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inclusive na capital. As principais obras que marcaram as comemorações do
centenário do Paraná foram feitas em Curitiba, dentre elas a de maior destaque, o
Centro Cívico, um conjunto arquitetônico de linhas modernas e que centralizou o
serviço público do estado em um local só, um projeto arrojado e inédito que
rompeu não só com o estilo de governar, mas com o estilo estético também,
através de uma arquitetura de linhas retas e econômicas nos seus adereços, mas
extremamente funcional e moderno.
Além das obras de cunho modernista, havia também outro aspecto que era
muito caro ao governador, a sua preocupação com a afirmação do Paraná no
cenário nacional. O Paraná e sua gente tinham aspectos singulares, que o
diferenciavam do restante da Nação e conforme diz Neto (1995, pg. 45) “nós nos
apresentamos como um forte relevo humano, que nos é garantido pelo ineditismo
do nosso aspecto geográfico [...] inspirado pela índole que nos caracteriza – um
impulso forte para

as

conquistas

avassaladoras

do

progresso

e

uma

sentimentalidade que afoga risonhamente as lendas indígenas que nos
embalaram a meninice do povo. Um temperamento equilibrado que venera a
tradição e que admira a máquina. [...] Marchamos para liderança econômica e nos
asseguram

os

fatores

que

possuímos.

Mais

tempo,

menos

tempo

lá

chegaremos.”6 Ele era convicto, portanto, de que o Paraná possuía todos os
requisitos para ser o futuro da Nação, o centenário era a oportunidade ideal para
reafirmar isso.
Uma das formas de materializar esse sentimento é na forma de criação de
monumentos e é do mais controverso deles que trata esse trabalho, a estátua do
“Paraná rumo ao futuro” ou como ficou popularmente conhecida, a “estátua do
homem nu”, elaborada e confeccionada para as comemorações do centenário e
que se encontra instalada na Praça Dezenove de Dezembro, em Curitiba.
Houve muita polêmica quando a estátua foi implantada na praça. A
controvérsia se deu porque essa estátua gigantesca, de oito metros de altura, está
nua e também porque para alguns ela não representa o povo paranaense. As
6

NETO, Bento Munhoz da Rocha. O Paraná, Ensaios. Curitiba, PR: Coleção Farol do Saber,
1995.
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críticas e toda essa discussão acerca do monumento é o que eu pretendo abordar
nesse trabalho.
Para que se chegue ao ponto dessa polêmica eu irei traçar nos próximos
capítulos um panorama político e econômico do Estado do Paraná, na década de
1950 e me ater principalmente nos governos de Moysés Lupion e Bento Munhoz
da Rocha. Através dessa análise será possível verificar de que forma o
monumento da Praça Dezenove de Dezembro perde esse caráter para se tornar
uma simples estátua, desprovida de sentido para quem passa por ela hoje em dia.
Para dar cabo dessa tarefa eu optei por sair do formato de trabalhos de
conclusão de curso padrão, na forma escrita, para fazer um produto em outro
suporte, história em quadrinhos, as populares “HQs”.
A divisão desse texto se dará em capítulos que serão a base teórica em
que a história em quadrinhos será elaborada. Basicamente o texto se divide em
três eixos, o econômico onde se verá como o Paraná baseia sua arrecadação
principalmente no setor agrícola. O segundo eixo é o político, concentrando-se
principalmente no cenário político da década de 1950, onde o monumento foi
pensado e construído e por último o objeto de estudo em si que é a estátua.
O argumento da história em quadrinhos partirá da mesma premissa que
relatei acima. O cenário escolhido é o da Praça Dezenove de Dezembro no dia 19
de dezembro de 1956. Os personagens serão os componentes de uma família que
tinha um pacto, mandar cartas para o patriarca. Faziam isso para que a memória
da família ficasse registrada. Essas cartas serão o fio condutor da história. Toda
essa correspondência acabou passando de pai para filho desde o patriarca, que
começou esse hábito relatando sua experiência na cultura do mate. Quando
vieram os filhos, ele os fez prometer que quando saíssem de casa contassem
suas experiências para ele através de cartas. Assim foi feito e haverá uma pessoa
da família em cada um dos eventos importantes da História do Paraná desde o
final do século XIX até meados da década de 1950, tanto no campo econômico
como no político. Esses eventos, na verdade, serão as fontes e a bibliografia
pesquisada. O último depositário dessa correspondência será o caçula da família.
Ele caminhará pela praça, de posse de uma pasta que contém todos os escritos
7

de sua família e as suas próprias cartas. Ele é um ex-operário da construção civil
e trabalhou nas obras do Centenário do Paraná, sendo seu último trabalho a
instalação da estátua. Mais do que a leitura das cartas, seu motivo de estar ali é o
de buscar inspiração para escrever a sua última carta. Esse relato será sobre a
estátua e a campanha que fizeram contra ela. Os relatos de seus parentes o
ajudará a montar uma narrativa sobre ela.
A escolha por este suporte decorreu da premissa do curso de História,
Memória e Imagem da Universidade Federal do Paraná, que é a de procurar
outros meios de divulgação da História, para torná-la mais plural, dinâmica e de
alcance para públicos que não estão tão acostumados com a linguagem
acadêmica. As histórias em quadrinhos atingem um público mais jovem em sua
maioria, em comparação com os leitores de livros. A diferença entre os suportes,
em minha opinião, é que nos quadrinhos a intermediação entre a história contada
e o leitor é feita de maneira mais rápida devido à sua linguagem visual, facilitando
a assimilação do texto. Creio que seja um dos suportes mais promissores para
nós historiadores agora e no futuro, por poder aliar texto e imagem em um único
lugar, complementando um ao outro e não como se fazem hoje em parte dos livros
de História, em que a imagem é meramente ilustrativa. Não é tarefa fácil, cada
suporte tem seu meio de comunicar uma ideia de maneira distinta, juntá-los para
uma mesma direção é o desafio que nos aguarda, principalmente em tempos de
alta tecnologia que temos e ainda está por vir. Ao desafio, pois, historiadores!
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2. OBJETO DE ESTUDO
A gigantesca estátua de granito, instalada na Praça Dezenove de
Dezembro, na cidade de Curitiba, capital do Estado do Paraná, chama a atenção
dos passantes não só pelo seu tamanho de 8 metros de altura, mas por outro
detalhe, ela tem a aparência de um homem e ele está totalmente nu. Muitos se
perguntam o propósito dela, sem entender o seu significado. A obtenção de
respostas a esse questionamento passa antes por uma contextualização do
cenário político e econômico do Paraná, na época em que ela foi elaborada.
2.1. A ECONOMIA PARANAENSE: DO MATE AO CAFÉ, A DEPENDÊNCIA DA
AGRICULTURA
O Paraná sempre teve a sua economia atrelada a um objeto de exportação,
que assumia uma posição de protagonismo fazendo girar o mundo financeiro
dentro do seu território. Foi assim desde o seu princípio, com o ouro, passando
pela madeira, erva-mate e finalmente o café, na década de 1950. Creio que a
única exceção a esses produtos e que teve certa relevância no cenário econômico
paranaense foi o tropeirismo, porque era uma atividade que não estava atrelada
ao cultivo do solo preponderantemente. Mas, igualmente, o tropeirismo tinha em
seu objetivo final atender a uma demanda externa.
Essa dependência do mercado externo acaba tendo um caráter dúbio, uma
vez que se por um lado as exportações são mais atraentes ao capital por gerarem
um grande lucro devido à sua alta procura pelo mercado exterior, por outro ela
torna a produção interna pouco diversificada devido à falta de investimento. Com
isso o jogo do mercado se inverte, pois o que não se pode produzir aqui para
atender ao mercado interno, acaba forçando a sua importação, valorizando assim
esse produto, pois a procura a ele tende a ser alta, porque a produção local não
tem capacidade de suprir a demanda, devido à produção interna estar quase
totalmente voltada ao produto hegemônico da vez. O círculo se fecha quando se
tem que continuar produzindo mais o produto primário para poder continuar
9

importando os produtos manufaturados que o mercado interno necessita, mas não
produz, porque está com seu capital inteiro ou quase todo ele empregado na sua
principal produção7.
Esse modelo econômico, que não era exclusivo do Paraná diga-se, porque
lembremo-nos que o Brasil teve seu início como colônia de exploração e manteve
esse sistema por séculos até a sua industrialização já no século XX, serviu para
outros propósitos além do exportador. Deve-se, por exemplo, à mineração do ouro
o início do povoamento do território paranaense, com a sua descoberta no litoral e
posteriormente no primeiro planalto, na região em que se encontra atualmente
Curitiba8.
Essa foi a principal contribuição que as minas de ouro deixaram no território
paranaense (na verdade nessa época, ou seja em meados do século XIV, a
maioria desse território era colônia espanhola, devido ao Tratado de Tordesilhas e
a pequena parte que cabia a Portugal se restringia ao litoral e ao primeiro
planalto). O chamado “ciclo do ouro”, citado por Romário Martins em seu livro,
História do Paraná, teve mais uma importância política, do que econômica, uma
vez que o ouro aqui descoberto era em quantidade bem diminuta. Em que se pese
parecer uma atividade promissora, a ponto de ser designado para essa região um
administrador para as Minas dos Distritos do Sul, o senhor Eleodoro d’Ebano
Pereira, e de ser criada uma fundição9, a mineração por essas terras não chegou
a ter relevância do ponto de vista econômico para a região, como teve
posteriormente o ouro em maior quantidade nas Minas Gerais. Tanto o foi, que
cessado esse período, em fins do século XVII, a economia local que era baseada
no ouro, voltou a usar como padrão monetário bois e cavalos10.
No século seguinte o cenário pouco se alterou e a cultura de subsistência,
em conjunto com o tropeirismo é que mantinha a economia no segundo planalto
da futura Província do Paraná, que apesar de ser próxima à Curitiba, mantinha o
7

PADIS, Pedro Calil. Formação de uma Economia Periférica: O Caso do Paraná. São Paulo,
SP: Editora HUCITEC, 1981. p. 39.
8
MARTINS, Romário. História do Paraná, Curitiba, PR: Editora Guaíra. 3ª edição. p. 179 et seq.
9
Ibid.
10
PADIS, Pedro Calil. Formação de uma Economia Periférica: O Caso do Paraná. São Paulo,
SP: Editora HUCITEC, 1981. p. 40.
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comércio com a capital da província, São Paulo, devido ao fato de que os
caminhos para o escoamento da produção, em sua maioria, convergirem para
ela11. Isso revela um grande problema com o qual o Paraná sofreria muito até
meados da década de 1960, a infraestrutura. Esse cenário só começaria a mudar
em meados do século XIX, com a extração da erva-mate e a emancipação do
Paraná, em 1853.
2.1.1. A Erva Mate
A extração e beneficiamento da erva mate foi responsável por retirar o
Paraná do estado de letargia econômica em que se encontrava em meados do
século XIX. O impulso dado à economia paranaense pelo comércio desse produto,
que se tornou fundamental para as finanças do Estado até o início do século XX,
deveu-se a uma conjuntura de fatores que favoreceu seu comércio exterior a partir
da década de 1810. Novamente, como já se dera no caso do ouro, temos aqui
mais um exemplo de produto de exportação baseado no extrativismo.
O mate já era conhecido dos paranaenses, através do consumo da bebida
pelos indígenas, hábito que foi assimilado pelos espanhóis e portugueses que
ocuparam esse território. A sua produção em grande escala, tirando esse seu
caráter local, começou a acontecer em 1813 quando o Paraguai, através de uma
ordem de seu ditador Francia, proíbe a exportação do seu produto para os
vizinhos da América do Sul12.
Com a ausência do Paraguai, que era o principal produtor e exportador da
erva mate no continente, as atenções do mercado consumidor voltam-se para o
sul do Brasil, que viria a suprir essa ausência por um bom tempo, indo além da
emancipação política do Paraná em 1853.
Apesar do sucesso da erva mate nem tudo eram flores pela estrada, como
diz o hino paranaense. Haviam problemas a serem resolvidos na produção da
erva pelo governo da província, que ocasionavam a queda do preço do produto no
11

Ibid.
PADIS, Pedro Calil. Formação de uma Economia Periférica: O Caso do Paraná. São Paulo,
SP: Editora HUCITEC, 1981. p. 42..
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mercado externo. Um dos mais graves era a fraude que alguns produtores faziam
nos seus engenhos, misturando folhas e gravetos à erva, baixando sua
qualidade.13 Outro problema e que já foi citado aqui era a falta de estradas para o
escoamento da produção. O combate à fraude e a reconstrução da Estrada da
Graciosa, são algumas das medidas tomadas pelo governo para solucionar esses
problemas.
Essas ações do governo, visando deixar o produto local mais competitivo
no mercado externo, também consolida a posição de Curitiba como centro
econômico e administrativo da província, uma vez que os engenhos de
beneficiamento da erva que antes se localizavam no litoral, devido à melhora do
meio de comunicação do planalto com o porto, transferem-se para próximo ao
local da colheita da erva mate, no planalto curitibano14.
O mate continuou sendo o principal esteio da economia paranaense,
atingindo seu ápice no final do século XIX, até a primeira metade do século XX. As
demais atividades mercantis, como a madeira e a pecuária tiveram pouca
relevância para o cenário econômico do Paraná durante esse período15. Durante
todo o período em que ele se manteve nessa posição, o mate esteve em uma
gangorra em que ora os preços eram bons no mercado externo, ora em baixa.
Essa situação se manteve até o início do século XX, mais precisamente a partir de
1931, quando os mercados consumidores, decidem eles mesmos beneficiarem o
mate, comprando a erva cancheada, que é a erva pura, sem tratamento, o que
derruba e muito seu valor de exportação16. Com o declínio do mate, entra em cena
e assume o protagonismo da economia paranaense, que novamente estaria a
reboque de um produto de exportação, o café.
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Ibid. p. 49..
Ibid.
15
PADIS, Pedro Calil. Formação de uma Economia Periférica: O Caso do Paraná. São Paulo,
SP: Editora HUCITEC, 1981. p. 49.
16
Ibid. p. 63.
14
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2.1.2. O “ouro verde”
Todo, ou quase todo paranaense sabe da importância do café para o
desenvolvimento do estado e ela vai além de fatores econômicos. Foi graças a ele
que se deu o povoamento mais intenso do norte.
De início a produção do café no estado do Paraná era modesta e se
concentrava na região de Curitiba, somente na década de 1930 que esse
panorama se modifica com a chegada de migrantes, principalmente paulistas que
fugiam do solo esgotado de seus locais de origem. Essa intensa marcha
migratória primeiramente ocupou a região do chamado “norte velho”, que
compreendia as cidades de Ourinhos e Cambará. Como essa ocupação estava se
dando de maneira desordenada, o governo do estado resolveu disciplinar essa
atividade incentivando o surgimento de companhias colonizadoras privadas e,
posteriormente, do próprio estado. Com isso surgem grandes assentamentos que
darão origem a várias cidades importantes, onde antes só havia “selva”,17entre
elas Londrina.18
Obviamente que toda essa conjuntura favoreceu para o aumento
significativo da produção cafeeira e com ela veio o dinheiro das exportações, mas
também os antigos problemas já enfrentados com as culturas passadas, como o
mate, por exemplo, em que a falta de infraestrutura, representada principalmente
pela ausência de estradas que ligassem o norte ao restante do estado, irá ser um
entrave para o escoamento da produção.
Além da precária situação da malha rodoviária, a cafeicultura paranaense
iria sofrer também com as altas taxas cobradas para o transporte dos grãos pelas
ferrovias. O que determinava essa cobrança era o controle paulista dos órgãos
que regulamentavam o plantio, beneficiamento e exportação do café no Brasil.
Quando o Paraná começou a despontar como concorrente nesse mercado, São
Paulo resolveu utilizar desse expediente para não perder privilégios e receita, que
seriam fundamentais para o seu processo de industrialização.
17

Representações, memórias, identidades / obra coletiva. Curitiba, PR: SEED. PR, 2009. p. 17.
PADIS, Pedro Calil. Formação de uma Economia Periférica: O Caso do Paraná. São Paulo,
SP: Editora HUCITEC, 1981. p. 89.

18
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Nas décadas que seguiram a 1930 o Paraná já era um grande produtor de
café, superando São Paulo e se tornando o principal fornecedor do Brasil. Mas o
aumento da produção não significa necessariamente mais lucro, as exportações
do café eram um reflexo do mercado externo, quanto maior a procura, melhor o
preço, no entanto quanto maior a oferta, menor o preço. O equilíbrio dessa
equação muita vezes exigiu a eliminação da parte excedente da produção, para
manter o preço em um patamar aceitável.
Outro entrave da vida econômica paranaense era a ausência de uma forma
mais eficiente de arrecadação, acarretando na fuga de capitais para fora do
estado, principalmente São Paulo que concentrava no Porto de Santos a maioria
das agências exportadoras do café.19
Tais problemas não passavam despercebidos pelos governos estaduais e
estudos foram feitos para a melhoria da malha viária estadual. Um deles,
elaborado pelo professor Raul Gomes, foi apresentado na edição comemorativa
do Centenário da Emancipação do Paraná, feita pelo governo do estado em 1953.
Nele, mais do que reconhecer que o problema dos transportes no Paraná era um
dos entraves para o crescimento da economia, ele demonstra que não há
interesse em industrializar o estado, uma vez que ele “é e será por muitos anos
um Estado essencialmente agrícola”.

20

Assim é que mais adiante, destaca Gomes

(1953, p. 157):
“Lançando-se uma vista sobre o panorama atual da
situação econômica do Paraná, verifica-se que tanto o mar,
como São Paulo, não podem ser perdidos de vista. Centro
industrial de primeira grandeza, com população só inferior
à da Argentina, em toda a América do Sul, o Estado líder
da Federação avança a passos largos no terreno da
industrialização, dependendo, entretanto, cada vez mais da
agricultura e da flora paranaense.”

As palavras de Gomes, presentes em uma publicação oficial do governo do
estado, nos dão uma ideia da dependência econômica que o Paraná desenvolveu,
19
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ao longo de sua trajetória, desde a emancipação até o centenário, do extrativismo
e do que a terra podia proporcionar. Também fica aparente a situação coadjuvante
que o Paraná adquire ao servir de esteio para que o “Estado líder da Federação”
possa seguir com seu plano de industrialização.
Mas, se essa era a posição oficial, digamos assim, não podemos achar que
todos os paranaenses pensassem dessa forma. A agricultura, capitaneada pelo
café, ainda era a principal fonte de recursos do estado, no entanto desagradava a
muitos a ideia de que São Paulo desse as cartas no cenário econômico das
exportações desse produto. Em outra edição comemorativa do centenário, na
revista Ilustração Brasileira o coronel Francisco de Paula Soares21, diretorrepresentante do Estado do Paraná no Instituto Brasileiro do Café, dá o tom de
crítica aos governos paranaenses desde o início do plantio aqui no referido
estado, nos diz Soares (1953):
“A penetração cafeeira no Paraná é um desses lances de
audácia e de determinação que só abona a capacidade de
ação da nossa gente. Não houve nenhum plano de
penetração organizada, nenhum auxílio do governo,
nenhuma base de garantia financeira aos que vadearam o
Paranapanema e foram substituindo, pelos cafezais a selva
derrubada.”

Mais adiante, Soares (1953) concentra suas críticas na incapacidade que
tem o estado de reter as divisas provenientes das excelentes safras, sendo que
grande parte dos lucros evadem-se para fora das fronteiras paranaenses:
“Vejamos assim um desses aspectos, qual seja a gritante
necessidade de um crédito bancário que segure e
aproveite no norte, o grosso dos recursos oriundos de
nossa produção. Até agora o norte do Paraná tem sido o
ponto predileto para a instalação de mais de centena de
agências bancárias cujas matrizes estão fora da zona e
mais ainda fora do Estado. Nessas agências se encontram
os lucros das imensas safras agrícolas da região.”

21
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É esse o panorama em que se encontra o Paraná às vésperas do seu
centenário, um estado com uma grande produção de café, mas com graves
problemas estruturais que impedem que essa riqueza se transforme em
dividendos para o estado. A renda, como salienta o coronel Francisco de Paula
Soares acaba alimentando os cofres de bancos que tem suas sedes localizadas
fora do estado. O Porto de Paranaguá tem sua operação dificultada pelo
protecionismo paulista, endossado pelo governo federal ao Porto de Santos22.
Tudo isso dificulta a criação de receita e consequentemente a colocação em
prática do plano de obras dos governos que detectaram esses problemas,
principalmente os governos de Moysés Lupion (1947-1950) e Bento Munhoz da
Rocha (1951-1955), na década de 1950.
Como vimos então o café serviu como lastro da economia paranaense,
assim como fora o mate no final do século XIX e início do XX. Entretanto a
dependência ocasionada no Paraná, tanto por um, quanto por outro, foi o fator
principal que impediu que o estado se industrializasse e saísse de uma economia
de cunho extrativista, meramente exportadora para uma economia capitalista de
fato, onde a exportação tem o intuito de trazer produtos manufaturados capazes
de gerarem outra renda, fazendo girar o capital em torno de muitas variantes, que
não uma única e dependente de fatores até climáticos, como no caso do café.
O Paraná progressista que aparecia nos discursos dos governantes da
década de 1950 e que veremos no próximo item, diante do que foi exposto até
aqui, parece ser mais utópico do que real. O deslumbramento diante da riqueza
produzida pelo café parece ter produzido esse ufanismo, mesmo sem uma base
econômica sólida que viesse a corroborar isso. E em nome desse sentimento de
euforia esses governantes acabaram distorcendo a visão de futuro que se
descortinava para o, então, estado mais jovem da Nação.

22
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2.2. O CENÁRIO POLÍTICO PARANAENSE NA ÉPOCA DO CENTENÁRIO
Sob o aspecto econômico não havia dúvidas que a agricultura era uma
unanimidade entre os paranaenses como sendo o alicerce para o progresso do
estado. Mas para que os frutos desse trabalho não se perdessem era necessário
que houvesse vontade política para tal. No final da década de 1940 e durante toda
a década seguinte, as duas lideranças políticas locais, Moysés Lupion (1947-1951
e 1956-1961) e Bento Munhoz da Rocha Neto (1951-1955)23, que dominaram as
ações do governo do estado, embora fossem divergentes nas suas ideologias
tinham um ponto em comum, que era justamente de dotar o estado de uma
infraestrutura capaz de estancar a sangria dos cofres públicos em detrimento de
outros estados, como visto anteriormente e ao mesmo tempo fazer com que o
progresso advindo da cafeicultura fosse algo permanente. É o que podemos
depreender das palavras de ambos, em suas respectivas mensagens à
Assembleia Legislativa do Estado, descritas abaixo.
‘’Que Deus queira conceder-nos não se interrompa o atual
surto de progresso do Estado, permitindo ao homem que
vive no Paraná uma vida ainda mais culta e mais digna.
Que Deus permita prossiga o nosso Paraná assim tranquilo
24
e próspero. ’’
‘’O Paraná está crescendo de tal maneira, que pede, e
ainda mais, exige a cooperação de todos para a solução de
seus grandes problemas. É preciso esquecer as
divergências políticas e olhar para frente, que o Paraná, a
todos nós, pede muito. ’’25

Para além do aspecto econômico, as gestões de Lupion e Bento tinham
outra preocupação, a de integrar o território paranaense de fato, obviamente que
estradas em boas condições eram essenciais a isso, mas além delas era
23
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necessário também que a “mão do Estado” chegasse a todos, servindo como o
protetor da população e para isso era necessário mais do que abrir estradas.
A saúde e a educação eram primordiais para o sucesso desse plano de
governo e em ambas as gestões foram construídas diversas escolas e centros de
puericultura espalhados pelo estado.26 Todo esse cuidado tinha como objetivo um
controle estatal sobre a população, uma vez que sendo atendidas em suas
necessidades básicas não há o que contestar.
Outro aspecto a se ressaltar com essa visão de políticas de cunho social
era o de dar um caráter mais homogêneo à população, principalmente após o
crescimento demográfico que apresentou o estado no início do século XX, com o
seu apogeu justamente nessas décadas de 1940, 1950, onde foram adotadas
políticas de imigração e pela migração ocorrida pela busca das riquezas
produzidas nesse novo polo agrícola, que se formou no norte do Paraná. Como
dentro desse fluxo não havia homogeneidade e para cá vieram muitos que não
tinham aptidão para a agricultura e outros que somente vieram se aventurar, os
governos tiveram que tomar providências no sentido de disciplinar essa
população, colocando-os sob a proteção do Estado, lhes garantindo assistência.27
Embutido nessas políticas há também a busca da afirmação de uma
identidade paranaense, que segundo definição de NETO (1995, p. 45):
“Somos diversos do paulista e do gaúcho. Sentimos como
aquele, a tendência ingênita de construir e dominar. A
fascinação das grandes ousadias. Temos, como ele, uma
admiração profunda por todas as manifestações viris do
esforço e do trabalho. Louvamos o poder dinâmico das
iniciativas que fazem crescer e prosperar. Bendizemos a
plebe que floresce ao suor fecundante do semeador a criar
riquezas.”

É o que os governos procuravam, pessoas que viessem e se adaptassem a
esse modo de vida que era baseado no progresso, trabalho e por consequência
na ordem. As que não se enquadrassem, o Estado fornecia as condições para tal.
Todo esse discurso e práticas governamentais não eram fruto do acaso, a
26
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identidade paranaense já vinha sendo pensada e discutida desde o início do
século XX, por alguns intelectuais paranaenses, entre eles Bento Munhoz da
Rocha. No entanto estava restrita a praticamente à capital. Com a chegada de
Bento ao poder, entre outras demandas de seu governo, a questão da identidade
paranaense ganhou força e vai ter o seu auge nas comemorações do centenário.
2.2.1. Bento Munhoz da Rocha: o governador do Centenário.
Embora as políticas públicas do Estado do Paraná convergissem a um
mesmo objetivo, como visto acima, fazendo acreditar em um esforço de
cooperação e sintonia entre os governantes para se atingir esses propósitos, os
bastidores da política paranaense desmentiam esse aspecto cordial, dando um
tom bem mais ríspido às relações entre as duas correntes dominantes da política
de então, capitaneadas por Bento Munhoz da Rocha e Moysés Lupion.
Os bastidores do primeiro governo de Lupion até a eleição de Bento
Munhoz foram bastante turbulentos, com troca de acusações, guerra de palavras
em jornais pró e contra o governo Lupion e alianças políticas desfeitas28. Não é
por acaso que Bento Munhoz, recém-eleito, conclama pela união de todas as
correntes políticas, para que esqueçam a campanha pelo governo, em que ele
teve uma “luta contra as forças organizadas do poder” (NETO, 1951, p. 5) e
pensem no Paraná.
Ainda nessa mensagem à Assembleia, ele dá o tom do grau de
animosidade entre ele e Moysés Lupion, ao dizer: “Entretanto, a imprevidência e a
desordem financeira não souberam aproveitar as condições excepcionais em que
a evolução do Estado se processou ultimamente. Firmaram-se contratos onerosos
e lesivos ao interesse do Estado.” (NETO, 1951, p. 5)
Nessa guerra declarada entre os dois, a imprensa teve papel relevante, de
um lado o jornal O Diário da Tarde, cujo redator chefe, Roberto Barrozo era aliado
político de Bento Munhoz e de outro os jornais O Dia e a Gazeta do Povo, de cuja
28
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editora Moysés Lupion era dono de 49% das ações. Essa guerra era desigual para
Bento porque além de não confiar no seu aliado do Diário da Tarde, esse era de
pouca penetração nas massas, sendo um jornal que circulava mais entre a elite de
Curitiba, ao contrário de seus rivais “lupionistas”.29Em vista disso, o governador
resolve ajudar a criar um jornal que lhe seja favorável e que possa combater os
seus rivais com um pouco mais de igualdade, surge daí o Estado do Paraná,
criado a partir de empresários e políticos ligados ao Partido Republicano (PR), ao
qual o governador era filiado30. Esse embate literário durou por toda a década de
1950 e só arrefeceu com a ditadura civil-militar instaurada em 1964.
Mas não era somente de escaramuças políticas que vivia o governo de
Bento Munhoz, o seu plano de governo tinha que ser posto em prática e entre
todos os seus projetos, as comemorações do centenário exigiu uma atenção maior
por parte dele, que não mediu esforços para que a data de 19 de dezembro de
1953 fosse um marco e mostrasse ao país que o Paraná era um estado moderno
e progressista. Para tanto, como já indicado, o governador determinou a criação
de duas comissões que seriam as responsáveis para que esse projeto se
efetivasse, a Comissão Especial de Obras do Centenário (CEOC) em 195131 e a
Comissão de Comemorações do Centenário do Paraná (CCCP) em 1952.32
Os trabalhos dessas comissões começaram a transformar o cenário
paranaense e principalmente o curitibano, com a construção de edifícios e obras
modernas, com traços mais econômicos e funcionais. Construções vultosas como
o Centro Cívico e a Biblioteca Pública do Paraná começaram fazer parte da
paisagem curitibana. Dentre essas obras estava o projeto da nova Praça
Dezenove de Dezembro, para a qual estava prevista um conjunto de monumentos
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que representariam a história do Paraná, sendo a estátua do “homem nu”, objeto
desse estudo, um dos componentes.
As obras do centenário despendem não só a vontade política do
governador, mas também de uma grande soma de recursos. Para Bento Munhoz
elas eram necessárias para fortalecer a imagem do Paraná no cenário nacional,
colocando-o na vanguarda de realizações com vistas ao futuro.33
Justamente nesse período é que ocorrem as maiores críticas ao governo
Bento Munhoz por parte dos seus adversários. Uma das acusações feitas pelos
deputados da oposição chama a atenção para o detalhe de não se pensar em
industrializar o estado, aproveitando os recursos abundantes advindos da
cafeicultura:
“Como disse a pouco senhor Presidente, o meu receio é
que passado o ciclo do café no Paraná, não reste mais
nada em nosso Estado a não ser a lembrança de uma
época áurea, para a nossa gente, e por isso o apelo que
fez a bancada do PSD a todas as bancadas que tem
assento nessa Casa é que meditemos todos nos graves
problemas do futuro para o nosso Estado e que
alicercemos desde já, uma economia baseada na vida
industrial, que esta sim é perene na vida dos povos...”34

Chama a atenção o fato de que essa crítica vai além do lugar comum do
gasto exagerado dos recursos públicos com as obras do centenário. A
preocupação do deputado aqui é a de que o governo esteja dando um rumo
errado ao estado, sendo perdulário, quando deveria ser previdente e investindo no
futuro com obras que solidificassem a economia paranaense. Como já vimos
anteriormente, quando tratamos sobre a economia, a industrialização do Paraná
não era um plano de governo, em primeiro lugar sempre veio a agricultura e os
meios de transporte desses produtos visando a exportação. A fala do deputado

33
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Accioly nos mostra que nem todos tinham esse pensamento dentro das forças que
comandavam o estado.
Apesar de todas as críticas vindas da oposição, Bento Munhoz seguia com
seu plano de obras. No entanto ele teve que fazer vários ajustes nos seus projetos
devido à falta de recursos para tudo o que estava previsto, tanto que nem tudo
ficou pronto para os festejos de 19 de dezembro de 1953, o Palácio Iguaçu, por
exemplo, só foi entregue no ano seguinte.
As comemorações foram um marco efetivo na vida paranaense em geral e
na de Curitiba em particular. Vieram para cá diversos governadores, autoridades
do governo federal e, principalmente o presidente Getúlio Vargas, jamais se viu
novamente um evento com tantas autoridades reunidas.
Dentre todas as inaugurações e festejos, no dia 19 de dezembro é
inaugurada a nova Praça Dezenove de Dezembro, totalmente remodelada ela
deveria conter um mural, um obelisco, um repuxo e uma estátua. Entretanto
devido à falta de verbas e atrasos nos cronograma ela foi inaugurada por Getúlio
Vargas e Bento Munhoz da Rocha somente com o repuxo e o obelisco.
Passada a festa, o governador agora tinha que lidar com a dura realidade
do estado, que viu o preço do café cair nas bolsas internacionais, devido a uma
manobra anunciada pelos Estados Unidos no Congresso Mundial do Café, no
último grande evento do centenário em Curitiba. Além disso, o Porto de
Paranaguá ainda continuava sofrendo com as manobras políticas do Porto de
Santos.35Tudo isso fazia os cofres do estado ficarem em situação difícil e para
piorar ainda houveram quebras nas safras de café devido às geadas de 1953 e
1954.
Contudo, o governador Bento Munhoz consegue entregar outras obras
previstas para o centenário, entre elas o Palácio Iguaçu, inaugurado com pompa e
com a presença do presidente Café Filho, que sucedeu Getúlio após o seu
suicídio.

35
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Em seu último ano de mandato, quando o que todos esperavam que o
governador ajudasse a eleger seu sucessor e assim ver o seu legado protegido da
oposição de Lupion, surpreendentemente o governador deixa o mandato antes do
seu término e após ver malogrado seu intento, junto com o presidente Café Filho,
de participar de uma chapa para disputar a Presidência da República nas eleições
de 1955, vira Ministro da Agricultura e praticamente abandona a política
paranaense e sua sucessão.36 Isso custaria caro a Bento Munhoz, que viu seu
rival político, Moysés Lupion voltar ao governo do estado após as eleições.
2.3. DE MONUMENTO A ESTÁTUA: A DESCONSTRUÇÃO DA SIMBOLOGIA
DO MONUMENTO AO PARANÁ DA PRAÇA 19 DE DEZEMBRO
De tudo que foi projetado e construído por conta das comemorações do
centenário da emancipação política do Paraná em 1953, a obra mais polêmica
sem dúvida nenhuma é a estátua que representa o Paraná emancipado, rumo ao
futuro, que está instalada na Praça Dezenove de Dezembro, em Curitiba.
Encomendada pelo governador Bento Munhoz da Rocha ao escultor Erbo
Stenzel, a estátua do “homem nu”, como ficou conhecida, faz parte do conjunto de
monumentos instalados na Praça Dezenove de Dezembro. Lá estão o obelisco, o
mural de granito e o painel de azulejos, que contém a história política e econômica
do Paraná em cada uma das faces e o repuxo.
Devido ao atraso no cronograma das obras, o conjunto só se completou em
1955, com a entrega do painel e da estátua, ou seja, em dois anos o panorama
político e o clima festivo em que estava inserida a confecção da estátua esvaiu-se,
o que teve papel decisivo no desvirtuamento da significação da estátua.
A campanha para governador do Paraná, em 1955, foi marcada pela
ausência de Bento Munhoz da Rocha. O agora ministro não se envolveu para a
eleição do seu sucessor e isso causou estragos na sua base aliada que,
fragmentada em três candidaturas distintas não foi páreo para o ex-governador
36
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Moysés Lupion. Embora ausente Bento Munhoz era o alvo principal de seu
adversário político que o acusava, através das páginas dos jornais que lhe eram
fiéis, como O Dia e a Gazeta do Povo, de conivência à corrupção e,
principalmente de irregularidades nas contas das obras do centenário, onde se
destaca o Centro Cívico.37
Foi em meio a esse turbilhão de acusações e disputas políticas que o
monumento do Paraná emancipado, idealizado por Erbo Stenzel e confeccionado
por Humberto Cozzo é finalmente instalado na Praça Dezenove de Dezembro no
dia 15 de junho de 1955, já sob o governo de Adolfo de Oliveira Franco, após a
renúncia de Bento Munhoz da Rocha Neto.
O jornal O Dia, que era o principal crítico do monumento assim noticiou a
entrega do mesmo:
“Tendo chegado ao final de sua elaboração o
monumento da Praça 19 de dezembro que tanta
curiosidade e comentários despertou, será feita
hoje, às 10:30 da manhã, sem cerimonial de
protocolo, a sua entrega à Comissão do Centro
Cívico. Em primeira mão foi noticiado por esta folha
a conclusão de suas obras, principalmente do
mural em azulejos com desenhos de Poty e os
baixo relevos em granito de Erbo Stenzel. Inclui-se
na entrega também a estátua monstruosa (grifo
nosso)ali erigida e o ridículo obelisco [...]
Incontestavelmente
as
duas
produções
ornamentais e artísticas dos dois nossos
38
conterrâneos, Poty e Erbo são magistrais.”

A curiosidade dessa nota é que apesar de terem o mesmo autor, o
monumento e o painel obtêm do jornal críticas diferentes. Isso demonstra que a
concepção artística do monumento não foi bem assimilada pelos colunistas do
jornal, que passaram a partir desse dia a fazer críticas cada vez mais pesadas
contra o monumento com o intuito de removê-lo daquele logradouro público.
Um dos fatores que contribuíram com a desconstrução do monumento por
parte dos colunistas do jornal foi a sua, proposital ou não, interpretação errônea do
37
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seu significado. Para os detratores, aquela era uma estátua que representa o
“homem paranaense” e não o Estado do Paraná, como foi concebido por Bento
Munhoz e executada por Erbo Stenzel.
Colocando o monumento como a representação do “homem paranaense” e,
ao mesmo tempo rejeitando-o, o jornal involuntariamente, ou não, desconstrói
tanto o significado do monumento, enquanto uma alegoria do Estado do Paraná,
quanto o de identidade do paranaense, que segundo ele e a partir de suas críticas
não representam nem uma coisa, nem outra.
Ao fixar seus ataques à figura humana do monumento, os colunistas de O
Dia nos dão pistas de como se deveria, segundo a sua ótica, ser o “homem
paranaense”. Há também, por conta dessa “humanização” do monumento, o
ataque à sua nudez, em que os termos “taradão” e “obsceno” são recorrentes ao
se referirem a ele. Essa distorção fica clara em duas notas que reproduzo abaixo,
em uma delas é feita uma enquete pelo jornal para saber o que acham, alguns
intelectuais da cidade sobre o monumento, destaca-se nessa nota a já célebre
resposta dada por David Carneiro, na outra há o complemento do pensamento do
professor, em que os negros não faziam parte da formação do povo paranaense:
“Através de seções e comentários de seções
nossas, se firmou uma opinião de que a estátua de
granito, erigida na Praça Dezenove de Dezembro
não possui sentido artístico, pois não atingiu seu
objetivo de representar O HOMEM DO PARANÁ
DO SÉCULO XX. Desejando elucidar nossos
leitores de forma a completar a tese de nossos
redatores de seções permanentes, realizamos um
inquérito relâmpago entre elementos de nossas
camadas sociais. O que nos disseram eles:
- Prof. David Carneiro, historiador: aquilo não
representa coisa nenhuma, não tem expressão.
Não significa coisa alguma, e muito menos o
adolescente ou o homem do Paraná, dolicocéfalo,
loiro e belo. Um simples bloco de granito nos
representaria melhor.
- Prof. Osvaldo Pilotto, da Universidade: o autor
quis assegurar a estabilidade explorando as pernas
39
enfermas da elefantíase.”
“Deste homem novo, fruto do caldeamento de
muitas raças, hígido, belo, esbelto, dolicocéfalo e
elegante, cuja aparência não faria feio entre os
39
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mais formosos éfebos da velha Grécia, ou dos
países escandinavos, cuja população é das mais
geneticamente perfeitas.
O que lá está é um tipo de negro velho, com
elefantíase, ou inchação nas pernas e com
prognatismo berrante.
O preto entrou na nossa miscigenação, mas já
diluído, sem quantidade para influir num tipo
40
definido de raça. ”

Ao dizerem que a estátua representaria um negro e não o paranaense
típico, as críticas contidas nessas notas ajudam a reforçar a tese defendida,
inclusive pelo próprio Bento Munhoz da Rocha em que o povo do Paraná é fruto
de um caldeamento de raças.41 Contribui para essa interpretação o fato de que os
historiadores que escreviam a história do Paraná, entre eles Romário Martins,
destacavam sempre a condição de protagonismo dos portugueses na ocupação
do território paranaense e, por consequência, o povoamento dessa região. Os
indígenas são apresentados de maneira romanceada, em espírito de colaboração
com o português. O negro não aparecia como elemento relevante, digno de
menção mais aprofundada. Romário Martins chega a proclamar que a imigração
europeia, através da miscigenação havia realizado uma “grande baixa na
percentagem de sangue africano” (MARTINS, 1937. p. 132) no Paraná e que
nesse ritmo a presença africana nesse Estado, que já possuía, segundo ele, “um
dos três menores coeficientes dos Estados brasileiros” (MARTINS, 1937. p. 133),
iria desaparecer.
Há nesse discurso do historiador paranaense o reforço da tese nacional do
“embranquecimento” da população brasileira, vigente no final do século XIX e que
buscava criar uma identidade nacional sem que o negro fizesse parte dela, uma
vez que a República era recente e se buscava uma imagem para o país que se
distanciasse do período escravocrata. Para isso recorriam esses intelectuais,
como Nina Rodrigues, Silvio Romero e Euclides da Cunha, à teoria da maior
miscigenação possível entre imigrantes europeus e os negros, para “purificar” o
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sangue desses últimos e, como os brancos teriam um sangue “mais forte” fariam
com que os traços da etnia negra sumissem do Brasil em um alguns decênios.42
O maior crítico e criador da campanha contra o monumento era um
colunista do jornal O Dia, que assinava Ariel.43 Ele vai nessa mesma linha de
raciocínio, tanto que em uma de suas críticas ele recorre até a um fundamento
mais científico, digamos assim, baseando sua tese no livro: “Antropologia do
Homem Brasileiro do Interior Paranaense”. Após fazer considerações sobre as
medidas feitas pelo coronel Sette Ramalho, autor do estudo, a biologia e a
biotipologia desse homem do interior, o colunista conclui: “Mas segundo a
antropologia patrícia ele não materializa uma interpretação de nosso homem que é
esbelto e branco.”44
A questão racial não foi a única que contribuiu para a rejeição ao
monumento, os grupos políticos pró-Lupion também se valeram dele para tecer
suas críticas ao governo Bento Munhoz, seja na Assembleia, ou nas páginas dos
jornais, como, por exemplo, essa coluna do jornal Última Hora, em que o colunista
descreve as discussões na Assembleia acerca da situação econômica em que
deixou Bento Munhoz após o seu mandato:
“[...]força o povo à crítica e em segundo leva as
chamadas correntes políticas do bentismo e do
lupionismo a utilizarem-na como objetiva de
gozações recíprocas. Dizem, por exemplo, os
lupionistas, que a estátua nua como está é um
retrato de como Bento acabou deixando o Paraná
no seu governo interrompido. Retrucam os
bentistas, que o sociólogo (o Bento, claro, quem
mais poderia ser?) sempre foi dotado de um
homem como visão de futuro e por isso mesmo
prevendo a vitória de “Lupi” (aqui repetem a
história das letras que se foram), deixou o
antropoide sem calças e paletó para que esses
vestuários não fossem afanados. Treplica a gente
lupionista que esse cuidado foi tomado com um
45
bicho de pedra, mas não com o Centro Cívico.”
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Nota-se aqui que a zombaria com o monumento já não é exclusividade da
oposição, sendo que os aliados de Bento Munhoz também a utilizam para rebater
as acusações. O que é curioso nesses casos é que o ex-governador não se
pronuncia em nenhum momento para defender o monumento desses ataques, que
afinal de contas fora pensado e planejado por ele. A única manifestação de
desagrado por parte do ex-governador foi quando a “estátua da mulher nua”46foi
remanejada para a Praça Dezenove de Dezembro, na ocasião Bento Munhoz
classificou a transferência como uma “burrice enciclopédica”47, uma vez que os
monumentos não eram um “casal” como se supunha na época.
A última menção que o jornal O Dia faz sobre o “monstro” é em uma
pequena nota da coluna “Tópicos da Cidade”, de 08 de abril de 1956, em que o
colunista Ariel relata a ideia de uma garotinha de que a estátua poderia
permanecer ali, contanto que colocassem calças nela.48
O aspecto personalista com que o governador Bento conduziu o seu
mandato também é um ponto a se destacar como um dos fatores que contribuíram
para que o sentido do monumento fosse desvirtuado. Ao fazer do centenário um
marco na história do Paraná, ele também tratou de deixar sempre o seu nome em
destaque daquele momento. Tanto o é que na edição comemorativa do
centenário, feita pelo governo, os únicos governantes que aparecem com direito a
retrato na capa, inclusive, são o primeiro Presidente da Província, Zacarias de
Góes e Vasconcelos e o governador Bento Munhoz da Rocha. No obelisco da
Praça Dezenove de Dezembro, também só aparecem os dois homenageados, por
parte do Estado do Paraná e o então presidente Getúlio Vargas. A questão de
deixar a sua marca pessoal em um período de governo não era exclusividade de
Bento Munhoz, o próprio Getúlio Vargas o fazia abertamente. Mas, no nosso caso
em específico isso pode ter tido um papel relevante para que o monumento fosse
46
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rejeitado e motivo de piada. Afinal, mais do que se comemorar o centenário do
Paraná, o governo do Paraná desse período ficou marcado pelas obras de Bento
Munhoz e, para o bem ou para o mal, foi o seu nome que acabou fixado na
memória dos paranaenses.
3. O SUPORTE
Mais que um estudo da História do Paraná, o que se propõe aqui é que seja
levada para a sala de aula uma discussão de como se forma um discurso que
legitima a formação da identidade de um povo, no caso aqui o paranaense.
Pensando dessa forma, escolhi para a divulgação desse trabalho um suporte que
foge aos meios convencionais da Academia, buscando através de uma história em
quadrinhos, a popular “HQ”, que essa discussão se dê de forma mais atraente a
um público mais jovem e que nem por isso menos sequioso pela História.
O desafio a que me propus é o de uma narrativa que una a parte teórica,
com conceitos, estudo de fontes e toda a gama de informação que compõe a
formação de um historiador com a arte visual, que em tempos de interatividade e
tecnologia avançadas quase que nos obriga a utilizar esse recurso como atrativo
para a divulgação da História.
O que me motivou a escolher esse suporte foi justamente o alcance que o
meu trabalho pode ter, no campo da História Pública, um conceito que ainda está
dando seus primeiros passos aqui no Brasil.49Tendo em vista que há uma lacuna
nesse campo, sendo preenchida por jornalistas, em sua maioria, eu vejo que há
certa urgência de que nós historiadores também passemos a fornecer material de
qualidade para um público ávido pela História, haja vista o sucesso de best-sellers
em que nem sempre a História recebe o cuidado devido que só nós historiadores
podemos lhes dar.
Vindo para o meu objeto de trabalho, a estátua, achei que ficaria melhor de
demonstrar como seu simbolismo foi modificado através do desenho, porque a
49
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principal crítica, como já disse aqui, era de que ela não representaria ao “homem
paranaense”. Realmente ela não representa porque ela é uma alegoria e não uma
figura humana de verdade. Assim como não o é a “mulher nua”, que representa a
Justiça e não uma mulher de carne e osso. Dessa forma, creio que com o
desenho seja mais fácil entender essa questão do que através da escrita.
Já há bons exemplos de histórias em quadrinhos de fundo histórico; aqui no
Brasil, cito duas obras, a primeira é “Avenida Paulista” do excelente cartunista Luiz
Gê, feita por ocasião da comemoração dos 100 anos daquele logradouro.50 A
segunda é “D. João Carioca”51 da parceria entre a historiadora Lilian Moritz
Schwarcz e o cartunista Spacca, que conta a vinda de D. João VI para o Brasil,
em 1808. No exterior posso destacar a formidável “Maus”,52do desenhista sueco
Art Spiegelman, que através do recurso da humanização de animais contou a
história de seu pai, prisioneiro de um campo de concentração nazista. Espero que
mais histórias em quadrinhos e outros suportes desse nível sejam produzidos para
que mais e mais pessoas se encantem pela História, como eu me encantei um dia
lendo as páginas de Asterix e Obelix.53
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.
Quando iniciei meu primeiro curso de História na UFPR, em 1995, eu tinha
em mente que a História não podia ser restrita somente ao meio acadêmico, ela
precisava ganhar as ruas, ser tema recorrente em bate-papos da Boca Maldita ou
simplesmente fazer parte do cotidiano das pessoas. Já lá naquela época eu tinha
a intenção de fazer algo do que hoje se chama História Pública. Infelizmente o
perfil do curso que era mais voltado à formação de professores do que
historiadores e a ausência de lastro econômico para bancar um curso à tarde, me
fizeram adiar esse meu sonho.
Eis que agora, passados mais de vinte anos daquela primeira tentativa, me
encontro às vias de finalmente me tornar um historiador e, melhor, da maneira que
imaginei há duas décadas. Eu acredito que o maior acerto que a Universidade
Federal do Paraná tenha feito nesses últimos anos foi justamente em ter aberto a
possibilidade que trabalhemos a História através de outros prismas, outras fontes
e a apresentemos em suportes diversos, que não somente o livro.
Agradeço a todos os professores que me ajudaram nessa caminhada,
ajudando a moldar meu perfil profissional, sem seus ensinamentos eu não
conseguiria jamais chegar ao ponto em que estou agora.
Espero, por fim, que esse novo jeito de ensinar, divulgar, propagar a
História seja capaz de despertar as chamas do conhecimento histórico em cada
vez mais pessoas para, como eu, se apaixonar por ela, fazendo disso uma
corrente constante e intensa de saber. Viva a História!
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