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O fato é que, num arrojo bem próprio da mocidade, surgiu a 28 de
fevereiro do ano de 1937, um órgão de publicidade, sério, noticioso e
independente, tendo por escopo, a defesa dos interesses gerais de
Guarapuava, na procura de ser autêntico intérprete das gloriosas
tradições históricas e dos princípios culturais da gente guarapuavana, enfim, almejando ser um modesto seguidor dos triunfos conquistados
pelo primeiro jornal aqui publicado, em 1893.
(PLANALTO, 1981, p. 120)
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RESUMO
Esta dissertação analisa o discurso sobre imigração no jornal Folha do Oeste entre 1946 e
1960, período em que se observa um tipo específico de imigrantes, inicialmente denominados
de deslocados ou refugiados de guerra. No decorrer do trabalho são apresentados aspectos da
política para recebimento desses imigrantes, principalmente a partir do jornal Folha do Oeste,
semanário produzido no Município de Guarapuava de 1937 a 1981, sendo em alguns
momentos o único periódico do município a circular, inclusive, por vários estados brasileiros.
Para auxiliar nas discussões, utilizam-se teóricos como Elias e Scotson (2000), Judt (2008),
Nogueira (1991), Sayad (1998), Shephard (2012), entre outros. Como método ampara-se na
Análise de Discurso de matriz francesa, proposta no Brasil por Orlandi (2012a, 2012b, 2013).
Com relação às fontes, além do periódico referido, utilizam-se as Mensagens dos
Governadores Bento Munhoz e Moysés Lupion à Assembleia Legislativa do Paraná, uma
Mensagem do Presidente Getúlio Vargas ao Congresso Nacional em 1951, o processo n. 5994
da Delegacia de Ordem Política e Social- Santos-SP (DOPS), e dados do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Antes do
fim da Segunda Grande Guerra Mundial ocorreu um processo de deslocamento populacional à
Alemanha e com o fim da guerra essas pessoas ficaram em campos de acolhimentos no norte
da Itália, Áustria e Alemanha. Alguns moradores dos campos, com o auxílio de organizações
internacionais imigraram ao Canadá, Austrália, Estados Unidos e Brasil. Ao desembarcar no
novo país, esses habitantes perderam o estatuto jurídico de refugiado de guerra, mas não sua
condição de imigrante. Entre os que imigraram ao Brasil, mencionados pelo jornal Folha do
Oeste, encontram-se os Suábios do Danúbio, Húngaros, Poloneses e Ucranianos. A partir
disso, como resultado da pesquisa percebeu-se um discurso político por parte do jornal Folha
do Oeste, pois o jornal não se preocupou efetivamente com os imigrantes, mas com interesses
próprios, principalmente com questões territoriais, pelo fato de seu proprietário possuir
participação nas terras desapropriadas para a vinda dos Suábios no Distrito de Entre Rios,
Guarapuava (PR). Em relação aos demais que imigraram para Guarapuava, o periódico
apresentou pequenas matérias e notas. Diante disso, percebe-se não apenas um discurso
unitário sobre a imigração, mas vários discursos, ora conflitantes ora convergentes.
Palavras-chave: Análise de Discurso; História da Imprensa, Suábios do Danúbio.
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ABSTRACT
This dissertation analyze the discourse on immigration in Folha do Oeste newspaper between
1946 and 1960, period in which there is a specific type of immigrants, initially called
displaced persons or war refugees. Pass away the paper are described aspects of the policy for
receiving these immigrants, mainly from the Folha do Oeste newspaper, weekly newspaper
produced in Guarapuava from 1937 to 1981, and at times the only journal municipality
circular, including, for various Brazilian states. To assist in the discussions, are used
theoretical as Scotson and Elias (2000), Judt (2008), Nogueira (1991), Sayad (1998),
Shephard (2012), among others. As a method bolsters up in the French headquarters
Discourse Analysis proposed in Brazil by Orlandi (2012a, 2012b, 2013). With regard to
sources, in addition to periodic above, use up the messages Bento Munhoz Governors and
Moysés Lupion the Legislative Assembly of Paraná, Message of Getúlio Vargas President to
Congress in 1951, the process n. 5994 of the Bureau of Political Order and Social-Santos-SP
(DOPS), and data from the Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) and the Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Before the end of the Second World War there
was a process of displacement to Germany and the end of the war these people were in camps
of the acolhimentos in northern Italy, Austria and Germany. Some residents of the camps,
with the help of international organizations immigrated to Canada, Australia, USA and Brazil.
On landing in the new country, these people have lost their legal status as war refugees, but
not their immigration status. Among those who immigrated to Brazil, mentioned by the Folha
do Oeste newspaper, are the Suábios do Danúbio, Hungarians, Poles and Ukrainians. From
this, as a result of research it was noticed a political speech by the Folha do Oeste newspaper
because the newspaper did not actually concerned about immigrants, but by its own interests,
primarily with territorial issues, because its owner has participation the expropriated land for
the coming of the Suábios in the district of Entre Rios, Guarapuava (PR). Compared to other
immigrants to Guarapuava, the journal presented small articles and news items. Therefore,
one sees not only a unitary discourse on immigration, but several speeches, sometimes
conflicting now converging.

Keywords: Discourse Analysis; History of the Press, Suábios do Danúbio.
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Introdução
O fenômeno migratório é um processo complexo que envolve muitas variáveis,
principalmente relacionadas à temporalidade na qual o historiador trabalha e está inserido,
essa questão, portanto, permite atribuir à

imigração a unicidade. Muitas pesquisas se

detiveram em analisar esse fenômeno com diversas abordagens, dentre elas aquelas que
primavam por aspectos apenas econômicos, em que os sujeitos eram destinados ou
encaminhados para determinada localidade. Essas abordagens pecavam por não apresentarem
a vontade do sujeito em migrar, apontando, especificamente, aos fatores econômicos
preponderantes nos aspectos migratórios, negando as especificidades dos aspectos sociais e
culturais.
Outras abordagens, mais recentes como as vinculadas a história ambiental e a história
e imprensa, destacam outros aspectos da imigração em que prima o sujeito como ator
principal desse deslocamento como as relacionadas à história ambiental ou a imprensa. Ao
abordar esses outros elementos são ressaltados tanto aspectos econômicos quanto culturais e
sociais, relacionados aos motivos e desejos dos sujeitos, destacando que esse possui algumas
alternativas e que a decisão final é dos sujeitos. Com isso, pode-se afirmar que não há uma
universalidade ao definir o que é imigração, pois o próprio termo imigrante possui uma
polissemia de significados, bem como os termos relacionados a sua concepção, sendo cada
caso único.
Partindo desses princípios este trabalho traz inovações ao apresentar e discutir a
imigração por uma fonte pouco explorada, o periódico Folha do Oeste1. Este objeto de
pesquisa é rico para estudos acerca da imigração, pois seus discursos apresentam o modo
como esses imigrantes vieram e estabeleceram-se no Brasil, destacando ainda o diálogo entre
imigração e imprensa. O objetivo principal deste trabalho é analisar os discursos sobre
imigrantes no jornal Folha do Oeste no período de 1946 a 1960, período relevante por
apresentar uma especificidade em relação a esses grupos de imigrantes.
O jornal Folha do Oeste foi fundado em 1937 por Antonio Lustosa de Oliveira,
político, empresário e fazendeiro do Município de Guarapuava (PR). Esse semanário existiu
por mais de quarenta anos, deixando de circular em 1981, apresentando eventos
internacionais, nacionais e locais, com matérias feitas por seus colaboradores ou reproduzidas
de outros jornais. Apesar do caráter semanário, o jornal possuiu interrupções advindas da falta
1

Nas citações do periódico Folha do Oeste e das demais fontes foram preservadas as grafias originais das
décadas de 1940 e 1950.
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de papel, energia elétrica e disputas políticas. Com isso, pela dificuldade da periodicidade, o
jornal Folha do Oeste foi dividido por seus editores em fases, sendo que cada parada e
recomeço de publicação representou início e término de determinada fase, dessa forma têmse: a primeira fase do periódico com sua fundação em 1937, a segunda depois de ausência de
publicação em 1941 e a terceira em 1953, adentrando os anos de 1960, fases expressas no
cabeçalho do referido periódico (FOLHA DO OESTE, 1º/01/1956, p.1).
Outro aspecto relevante acerca do jornal Folha do Oeste é sua abrangência, pois além
de circular no Município de Guarapuava e arredores, suas publicações foram distribuídas para
outros estados, incluindo a Capital Federal, o Rio de Janeiro e, posteriormente, Brasília. A
expansão desse periódico ocorreu, principalmente, quando o semanário começou a ser
entregue pelos correios, além de ter sua retirada no local de produção, a Gráfica Guairacá2.
Para esta pesquisa, além de debruçar-se acerca do periódico Folha do Oeste, utilizamse as Mensagens dos Governadores Moysés Lupion de 1948, 1950, 1956 e Bento Munhoz da
Rocha Netto de 1951 destinadas à Assembleia Legislativa do Paraná e a Mensagem do
Presidente Getúlio Vargas destinada ao Congresso Nacional de 1951. Essas mensagens dos
governadores e do Presidente Getúlio Vargas no período compreendido desta pesquisa, não
apresentam apenas dados sobre imigração, mas destacam como estavam organizados todos os
setores governamentais e como estes trabalhavam com questões acerca da imigração, da
saúde, escola e finanças3. Foram, ainda, utilizados dados referentes à população do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA)4.
Como referencial metodológico, utiliza-se da Análise de Discurso5 de vertente
francesa pecheutiana6 e que tem seus desdobramentos feitos no Brasil por Orlandi (2012a,
2

Na atualidade, o acesso a esta fonte pode ser realizado pelas publicações disponíveis no arquivo do
Centro de Documentação e Memória de Guarapuava, vinculado à Universidade Estadual do Centro-Oeste
(UNICENTRO), sendo cedidos em arquivo digital em bom estado de conservação. O Centro de Documentação e
Memória de Guarapuava encontra-se dentro da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO),
Campus Santa Cruz, situada na Rua Padre Salvador, 875 – Santa Cruz, Guarapuava (PR).
3
As mensagens encontradas são digitalizadas e se encontram em bom estado de conservação no site do
Arquivo Público do Paraná. Disponível em: < http://www.arquivopublico.pr.gov.br >. Acesso em: 17 nov. 2014.
4
Os dados do IPEA encontram-se disponíveis em: < http://www.ipeadata.gov.br>. Acesso em: 17 nov.
2014.
5
A diferença entre Análise de Discurso e Análise do Discurso: “Tenho mantido preferencialmente a
forma ‘Análise de Discurso’ a ‘Análise do Discurso’. Por quê? Essa questão se pôs em francês porque a
diferença de/du (do) era relevante pois o efeito de sentido com ‘de’ era de ‘um’ discurso enquanto ‘du’ abria para
os discursos em geral. A meu ver, em nosso caso, Análise de Discurso produz melhor esse efeito de discurso
tomando em geral, como objeto e não como um discurso (do discurso político, do discurso jurídico etc)”
(ORLANDI, 2012a, p. 55). Nesta pesquisa também se preferiu a utilização de Análise de Discurso, pois se
acredita não em um discurso unitário sobre a imigração para o Brasil, mas em vários discursos, ora
concomitantes (como a aceitação da vinda desses sujeitos), ora conflitantes, vários discursos, realizados por
múltiplos sujeitos de diferentes posições (como a dissonância onde esses imigrantes se fixariam).
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2012b, 2013). A análise de discurso não trata apenas da linguagem, mas do discurso como
ideia de curso, de percurso de correr para algum lugar, de movimento, ou seja, analisa-se o
homem falando, locomovendo, discursando, criando signos e significados. Esse mecanismo
de análise coloca a linguagem como uma mediação necessária entre o homem, a realidade
natural ou social. Portanto, o analista de discurso relaciona a linguagem e a exterioridade,
analisa tanto os discursos pronunciados como os escritos, relacionando-os com documentos,
ou ainda, neste caso com vestígios históricos, pois o discurso encontra sua materialidade no
texto.
O texto, conforme considera Orlandi (2012a) é uma manifestação concreta do discurso,
sendo ele a materialização do político, do simbólico7 e do ideológico8, que deriva da
historicidade.
É relevante apontar que esta pesquisa tem caráter multidisciplinar, assim como o
dispositivo da Análise de Discurso propõe9. Mesmo sendo um trabalho de cunho
historiográfico, só foi possível pesquisar os imigrantes do pós-Segunda Guerra Mundial com
o diálogo da história com conceitos e procedimentos de outras ciências, como a Comunicação
(jornalismo), Ciências Sociais, Economia, Geografia, Linguística e Relações Exteriores. Com
isso, evidencia-se a importância de trabalhos que atendam a multidisciplinaridade, perspectiva
que contempla o diálogo entre várias disciplinas, agregando seus múltiplos saberes.
6

O início da Análise de Discurso no Brasil foi em 1970, Orlandi (2012b) destaca que seus
questionamentos na USP (Universidade de São Paulo) começaram quando ela trouxe um livro de Paris (França)
de Michel Pêcheux e foram desenvolvidas ações com os alunos, não necessariamente com o nome de Análise de
Discurso, mas com o objetivo principal de dizer algumas palavras de forma diferente, para não ser condenada
pela censura imposta pela Ditadura Civil - Militar.
7
O político e o simbólico são compreendidos a partir de Orlandi (2012a, p. 90): “O político é aqui
compreendido de um ponto de vista discursivo sendo definido pelo fato de que o sentido é sempre dividido, esta
divisão tendo uma direção que não é indiferente às injunções que derivam da forma da sociedade tomada na
história em um mundo de significado e significante, em que as relações de poder são simbolizadas”. No discurso
ocorre uma divisão, surgindo o político e o simbólico, disputa entre esses sentidos. Não sendo apenas as disputas
do político, mas as disputas simbólicas.
8
A ideologia, nesta pesquisa, é entendida com base na definição de Silva e Silva (2009, p. 205): “Há
vários significados para o termo. Um dos mais abrangentes apresenta a ideologia como um sistema de ‘ideias’,
ou mais exatamente, de crenças mais ou menos coerentes. Considera ainda que as ideologias são formas de se
entender o mundo e de se posicionar nele”. A ideologia também pode ser entendia por Orlandi (2012a, p.90): “a
ideologia, refere-se ao próprio fato de que a língua não é transparente e que há injunção à interpretação em
condições de produção em que joga a relação dos sujeitos com os sentidos, no mundo”. A ideologia é um
conceito polissêmico, sujeito a múltiplas interpretações, aqui entendido como uma forma de observar-se o
mundo e posicionar-se nele, especialmente na linguagem pela sua não transparência, o que determinada uma
tomada de posição (visão de mundo específica), tanto do autor desse texto e dos sujeitos envolvidos nos
discursos apresentados.
9
Segundo Orlandi (2012a, p. 37): “O analista situa a teoria na relação com as outras ciências em geral,
com as teorias da linguagem em particular, e com a própria análise de discurso em seu estado de então, ou seja,
daquele em que o especialista realiza seu trabalho analítico”. O analista deve promover um diálogo, com as
demais ciências para visualizar o discurso analisado, com a linguagem e com a própria Análise de Discurso que
não é a analise simplesmente do conteúdo, da interpretação, ou discrição, mas a análise também da historicidade
e do simbólico.
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Na utilização das fontes periódicas, os procedimentos seguem as indicações de Luca
(2014) em que não se tem uma metodologia única para o trabalho com publicações periódicas
impressas, mesmo assim, princípios podem nortear as pesquisas. Entre esses princípios
destacam-se: atentar para as características da materialidade do periódico, organização das
matérias, caracterização do grupo responsável pela publicação, principais colaboradores e
analisar todas as fontes com base na problemática escolhida (neste caso, procuraram-se
vestígios sobre a imigração, discursos sobre os grupos envolvidos, locais de saída e destino,
entre outros). Portanto, esta pesquisa parte dos princípios, da análise da fonte periódica a
partir da metodologia da Análise de Discurso.
Com relação à estrutura deste trabalho, divide-se em três capítulos. No primeiro
evidencia a complexidade dos estudos relacionados ao fenômeno migratório, alguns
princípios das teorias migratórias, principalmente, relacionadas à superação da migração por
aspectos econômicos. Atentando para ao diálogo entre imigração, imprensa (sendo os
periódicos uma fonte rica para analisar os discursos sobre a vinda e permanência dos
imigrantes) e as especificidades dos movimentos migratórios, com ênfase nos imigrantes da
grande leva imigratória para o Brasil no século XIX, período em que houve a substituição da
mão de obra escrava pela do imigrante, e os imigrantes do pós-Segunda Guerra Mundial.
Além disso, apontam-se neste capítulo aspectos políticos para o recebimento de
imigrantes por parte do Governo Brasileiro e Paranaense, visto que as ações governamentais
para o recebimento desses imigrantes no Brasil tiveram como órgão central o Conselho de
Imigração e Colonização (CIC), responsável pelo controle e distribuição de imigrantes no
país. Na esfera estadual, com os governos de Moysés Lupion e Bento Munhoz, no período
entre 1946 e 1960, alguns órgãos promoveram ações focadas nos imigrantes como a Fundação
Paranaense de Colonização e Imigração, o Departamento Administrativo do Oeste (DAO) e a
Divisão de Imigração (DI). Para tal, utilizam-se a Mensagem de Getúlio Vargas em 1951 e as
Mensagens dos Governadores Moysés Lupion e Bento Munhoz.
O segundo capítulo evidencia o cenário de produção do jornal Folha do Oeste e
algumas iniciativas levadas a efeito no Município de Guarapuava para o recebimento desses
imigrantes, como a modernização da cidade (alargamento de ruas, praças e calçamentos) e
construção da ferrovia que teve seu término em 1954, os melhoramentos da BR 277 e a
construção de uma rodovia para interligar a região Central ao Sudoeste paranaense. Neste
período, as atividades econômicas do Município foram concentradas na extração de madeira
para a construção da Capital Federal e, paralelamente a isso, foram desenvolvidas, mesmo que
enfraquecidas, atividades de pecuária (troperismo) e a extração da erva mate.
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Em seguida, apresentam-se os jornais como fonte aos estudos históricos e sua
relevância a partir do século XX, especificamente, a partir da década de 1930. Antes disso, os
historiadores faziam uma história sobre os periódicos, mas não com eles, acreditava-se que
não se podia fazer uma história que não fosse neutra ou objetiva, por isso, a imprensa,
inclusive os jornais, não eram utilizados. Neste capítulo, ainda, historiciza o jornal Folha do
Oeste, apontando aspectos de sua materialidade, distribuição, circulação, seu fundador
Antonio Lustosa e seus principais colaboradores.
O terceiro capítulo aponta o discurso do jornal Folha do Oeste acerca da imigração ao
Brasil. Inicialmente, demonstra-se o discurso nas matérias do periódico sobre preocupações
do Governo Brasileiro com a vinda dos imigrantes, destacando a distribuição da imigração em
território nacional, a possibilidade de criação dos ditos quistos raciais, a prática comercial
realizada pelos imigrantes, o auxílio aos imigrantes e os brasileiros, o desejo de imigrantes
virem ao Brasil e a mudança do transporte de imigrantes, primeiro por via marítima e depois
por via aérea.
Outro ponto destacado neste capítulo, é o discurso, presente também no Folha do
Oeste, acerca da imigração dos Suábios do Danúbio em 1951 e o processo de desapropriação
da localidade de Entre Rios. A comissão que viabilizou a imigração desse grupo ao Brasil,
oriundos de campos de acolhimento10 na Áustria, inicialmente, preferia o Estado de Goiás,
mas pela dificuldade de escoamento da produção agrícola, pois os mesmos viriam para
trabalhar na agricultura, acharam mais viável as terras do Paraná, especialmente as do Distrito
de Entre Rios, no Município de Guarapuava. Contudo, as propriedades eram habitadas por
fazendeiros (inclusive o proprietário do jornal Folha do Oeste) e descendentes de ex-escravos
que promoveram resistências à desapropriação. Essas discussões sobre as indenizações entre o
Governo do Paraná, os Suábios e os desapropriados foram retratados pelo jornal Folha do
Oeste.
Neste capítulo, ainda, mencionam-se outros grupos de imigrantes presentes nas
páginas do jornal Folha do Oeste. Esses grupos são retratados de maneira abreviada em notas
ou legendas, como, por exemplo, os húngaros e poloneses que vieram para o Município de
Guarapuava.

10

Optou-se pela terminologia campos de acolhimento para não utilizar a definição de campos de
refugiados, tendo em vista que nesses campos não ficavam apenas refugiados, mas também os deslocados. Essas
duas definições (deslocado e refugiado) serão apontadas no Capítulo I.
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I - A imigração
1.1 As teorias migratórias
Segundo Schörner (2009), que se preocupa com os migrantes que se estabeleceram no
Morro da Pedra no Município de Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina, não existe
unanimidade sobre uma teoria que abarque a complexidade da migração. Os primeiros
trabalhos que se preocuparam efetivamente com a migração são oriundos do final do século
XIX de autoria de Ernest Ravenstein, dois artigos com o mesmo título The laws of migration.
O primeiro publicado em junho de 1885 e o segundo em junho de 1889, ambos publicados no
Journal of the Royal Statistical Society. Ravenstein (apud SCHÖRNER, 2009) propôs aquilo
que ficou conhecido como leis de migração11, leis essas que, aproximadamente 80 anos,
depois foram ampliadas por Everett Lee. Essas leis tinham como discussão a migração a partir
de aspectos econômicos, visões racionais à decisão de migrar, necessidade do capitalismo de
conter ou direcionar para outras áreas a população trabalhadora e, com isso, essas leis
associam a migração aos fatores de expulsão e fatores de atração.
No Brasil, o representante dessa corrente foi Paul Singer (1998). Esse autor defende a
premissa que a migração é um processo social, com determinações históricas e causas de
cunho econômico. Singer (1998) destaca que os processos de migração se encontram
atrelados à industrialização, sendo condicionados pelos fatores de expulsão e fatores de
atração. Nesta perspectiva, algumas áreas são mais propícias a atrair migrantes enquanto
outras são responsáveis pela sua expulsão, devido ao desenvolvimento do capitalismo. Os
fatores de expulsão são divididos em duas categorias: os fatores de mudança e os fatores de
estagnação. Os fatores de mudança se encontram nas relações de produção do capitalismo,
acarretando a expropriação dos camponeses, agregados, parceiros e agricultores não
proprietários; aumento da produtividade e redução do emprego, relacionado às questões
tecnológicas, pela mecanização, especialmente do campo. Enquanto os fatores de estagnação
são manifestados a partir da crescente pressão populacional e a dificuldade de áreas ao

11

Segundo Mata ([et.al.] apud SCHÖRNER, 2009) as leis de migração de Ravenstein são as seguintes: 1)
correlação inversa entre o volume de migrações de uma região a outra e a distância que as separa; 2) as
migrações são realizadas por estágios, os primeiros são os das regiões mais próximas; 3) os do meio rural mais
propenso a migrar que os da cidade; 4) o sexo feminino predomina quando a migração ocorre em curta distância;
5) tendência a aumentar os deslocamentos, devido à melhoria do transporte; 6) melhorias materiais como fator
predominante nas migrações.
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cultivo, fazendo com que as pessoas se direcionem para novas terras de cultivo ou ainda às
cidades nas áreas de atração (pelos fatores de atração), buscando empregos.
Apesar dessas teorias primarem pela migração condicionada aos aspectos econômicos,
especialmente a industrialização, a migração não pode ser considerada apenas pelo seu
processo econômico, “a supervalorização de fatores econômicos acaba por menosprezar o
papel dos próprios migrantes enquanto agentes envolvidos nesse processo” (SCHÖRNER,
2009, p. 51). As pessoas também podem ter motivações para migrarem, sendo esses por
fatores políticos, sociais e culturais. A migração não é o simples deslocamento do sujeito, mas
conta com a preocupação de vários sujeitos, sua unidade não se encontra apenas em uma
pessoa, mas no seu grupo, mesmo que alguns anseios sejam individuais. Os motivos de
migração dos sujeitos podem ser individuais, por exemplo, comparando idosos e jovens, estes
últimos são mais propensos a migrar; assim como solteiros com maior frequência que
casados; alfabetizados mais que analfabetos (SCHÖRNER, 2009).
Na perspectiva de valorizar não apenas os aspectos econômicos, os estudos vinculados
ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) da linha migrações, construções socioculturais e meio ambiente apresentam algumas
alternativas, pois destacam razões e motivações dos sujeitos que migram para uma região.
Segundo Nodari (2002) os motivos envolvidos na migração são complexos, e há várias
tentativas de simplificar o processo migratório. Os pesquisadores dessa linha evidenciam uma
metodologia para analisar a migração baseada em teóricos alemães, sendo eles Wolfgang
Köllmann e Peter Marschalck. Esses autores apontam como fatores para a migração as
condições econômicas e sociais do local de origem dos migrantes, motivadas pela
possibilidade de um melhor desenvolvimento econômico e social em outro local, neste caso a
migração seria um esforço para equilibrar aspectos econômicos, sociais e culturais presentes
em duas áreas. Os autores em evidência classificam as motivações para migração em
ideológicas, religiosas, pessoais e econômicas, pautadas pela escolha, pela decisão do sujeito
em migrar.
Outra leitura teórica proposta por Nodari (2002) é a organizada por Colin G. Pooley e
lan D. Whyte, datada de 1991. Nessa leitura, esses autores apresentam alguns
questionamentos sobre os imigrantes como quantos, onde e por que migram; questões que só
são validadas desde que conduzam a outros elementos para investigação sobre o fenômeno
migratório. Esses autores em suas análises em países de língua inglesa também encontraram
alguns erros que inviabilizam a pesquisa sobre migração. As deficiências básicas, segundo os
autores, se concentram em trabalhos com: dados baseados em aspectos apenas quantitativos, a
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utilização de uma única fonte para a pesquisa, os estudos se restringindo à pequenas
comunidades e à concentração de estudos em períodos, nos quais possuem mais dados
quantitativos. Esses trabalhos criticados por esses autores ingleses, apesar de superficiais e
incompletos contribuíram com a leitura sobre migração, apresentaram problemas que os
trabalhos futuros devem sanar.
A migração conforme Sayad (1998) também pode ser compreendida como um
sentimento de ausência. O autor apresenta que é natural o migrante ter esperança de voltar à
terra de origem, pois, ainda se sente parte dela. Entretanto, sua volta raramente ocorre, porque
mesmo pertencendo sentimentalmente à origem, não pertence materialmente mais àquele
local, criando um paradoxo. O migrante não se aceita na sua nova localidade pelo desejo da
volta, vive com um sentimento de esperança de dias melhores para voltar e ao mesmo tempo
um drama de ausência, especialmente de parentes, vizinhos e amigos que ficaram na origem,
mesmo com uma nova rede de parentesco, cria-se o paradoxo de ausência. O migrante sentese ausente onde está presente (não se sente no seu local de destino, mesmo fisicamente
presente) e presente onde está ausente (porque se sente no local de origem, mesmo não
estando lá).
Na atualidade, também se encontram estudos que privilegiam a relação entre
imigração e imprensa. Segundo Dreher (2004), a imigração pode ser observada a partir da
representação dos imigrantes pelos jornais locais ou jornais por eles criados, em sua maioria,
na língua da etnia do imigrante. Com a abertura do Brasil para a imigração, em meados do
século XIX, foi perceptível a presença do imigrante na imprensa, especialmente a periódica.
Estes imigrantes criaram jornais específicos na sua língua de origem como forma de
comunicação com os demais imigrantes da comunidade, uma tentativa de preservar seus
costumes, hábitos e cultura. Outra forma de abordagem desse migrante foi representada pelos
jornais existentes da imprensa periódica brasileira, geralmente os imigrantes sendo
mencionados como produtores de alimentos.
Apesar das contribuições de Singer (1998) serem pautadas apenas no econômico,
especialmente na industrialização, alguns elementos de sua abordagem podem ser
considerados para outras perspectivas de estudos migratórios. O autor aponta que os
migrantes ao se deslocarem auxiliam uns aos outros, sendo que o primeiro migrante em
alguns casos pode chamar os demais, garantindo para estes benefícios como trabalho, apoio
material e emocional: “Os primeiros migrantes, [...] chamam outros migrantes, geralmente
parentes ou amigos, oferecendo-lhes não apenas o benefício de sua experiência, mas o apoio
material e, eventualmente, oportunidade de trabalho” (SINGER, 1998, p. 62). Dessa forma o
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benefício da experiência pode ser considerado como o suporte econômico e emocional que os
migrantes mais antigos garantem aos mais novos.
Nessa perspectiva, a partir do benefício da experiência um migrante atrai outro,
constituindo uma rede de parentesco e amizade, pois em muitos momentos o migrante se
sente desprotegido em uma nova terra, antes de conhecer os códigos de condutas, as práticas
cotidianas, necessitando do apoio emocional de outros migrantes que passaram pelas mesmas
dificuldades. Assim, torna-se importante para o imigrante, uma rede de parentes e amigos, que
estabelecem laços materiais e afetivos pelo benefício da experiência dos primeiros.
O migrante, segundo Singer (1998) cria na terra de destino um mecanismo de ajuda
mútua, não conseguindo viver sozinho por acreditar que junto com um colega o fardo
decorrente do processo de migração se torna mais leve, facilitando viver na nova terra. A
solidariedade ocorre entre os migrantes, o mais antigo auxilia o mais recente, sendo este
relacionamento social entre eles fundamental para a adaptação. O migrante cria uma rede com
laços familiares, arbitrariamente, cria uma família, buscando em alguns casos parentes em
comum para legitimar a relação de solidariedade.
Além disso, Nogueira (1991) também apresenta algumas contribuições para as
abordagens sobre migração, segundo o autor a migração não pode se fechar nos aspectos de
dimensão biológica, até porque ela não é como a mortalidade ou fecundidade, palpáveis pelos
números, a partir do cruzamento de números de nascimentos e óbitos. A migração não pode
ser analisada apenas pela quantidade, com métodos que reforcem análises seriais. Para
observar os fenômenos migratórios, há a necessidade das funções tempo e distância,
perceptíveis pela sensibilidade do olhar do pesquisador. O tempo e distância são importantes
aos estudos migratórios, pois demonstram a preocupação que se tem na análise, refutando os
dados apenas quantitativos e agregando os qualitativos.
Nogueira (1991) afirma a partir de uma tentativa de síntese das teorias migratórias,
que cada estudo sobre a migração carrega em si características específicas do seu tempo,
dependendo das abordagens empregadas, passíveis do foco que cada pesquisador projeta,
motivado pelas perspectivas teóricas da sua temporalidade. O autor acima citado, coloca
como exemplo análises feitas do início dos anos 60, século XX, que mencionavam como
causa principal da migração a transferência de um excedente populacional para suprir a mão
de obra de uma localidade, denominada de migração pela perspectiva histórico-estrutural. As
análises sobre migrantes carregam em si a perspectiva do seu tempo, do momento que são
escritas, como os pesquisadores a visualizam e a distância que se observa.
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Outra contribuição para a migração é oriunda de Nadalin (2001), o autor refere-se à
unicidade e ao contexto do fenômeno migratório. Segundo ele, não se pode pensar o
fenômeno migratório com um modelo único, pois cada processo possui características
próprias, remetendo à contextos específicos, em temporalidades

específicas, na qual os

sujeitos estão envolvidos. A migração ao mesmo tempo é única e original, entre tantos
processos, cada um possui uma especificidade própria, forma particular de desenvolvimento,
originalidade e singularidade pelas características de cada evento.
Com relação aos processos migratórios, ainda tem as contribuições de Santos (1997)
que definem conceitos relacionados à migração. Na sua perspectiva, a migração enquanto
fenômeno pode ser definida como o movimento populacional dentro de um espaço. A
migração encontra-se associada às formas do ir e vir das pessoas, deslocando-se dentro de um
espaço físico. A migração está relacionada aos indivíduos e espaços e para onde se deslocam,
o ir e vir destas pessoas dentro de vários espaços está relacionada às transformações
econômicas, sociais e políticas que ocorrem em vários lugares e de muitas maneiras. A
migração é vista, por esta autora, como um fenômeno histórico e social, ocorrendo em tempos
e formas específicas, dentro de espaços.
Outros conceitos de migração, também apresentados por Santos (1997) referem-se à
emigração e imigração. A emigração é a percepção do migrante na visão da origem, quando
deixa sua localidade originária e vai para outra, independente se dentro ou fora de um país, ou
seja, independe de ser uma migração interna ou externa. Enquanto, o conceito de imigração
relaciona-se ao oposto, a visão do migrante com seu local de destino, o lugar onde este se
encontra depois de ter saído de sua terra de origem. A emigração é o fenômeno na visão da
saída do migrante, enquanto imigração representa a percepção do migrante em seu local de
destino, sendo estes conceitos comumente conhecidos como fenômeno migratório.
Outras formas de percepção da migração podem ser feitas a partir das definições da
Organização Internacional para as Migrações (OIM, 2009). Esta apresenta uma definição
conflituosa do que seja o migrante “No plano internacional não existe uma definição
universalmente aceita de migrante. [...] O termo migrante compreende, geralmente, todos os
casos em que a decisão de migrar é livremente tomada pelo indivíduo em questão” (OIM,
2009, p. 43). Dessa forma, não existe um consenso do que seja um migrante, por isso, a
dificuldade em definir o que é migração ou imigração, conforme mencionado cada fenômeno
possui especificidades próprias. Estas especificidades, são baseadas em outras condições de
migração, principalmente pelas suas motivações. Como aponta a OIM (2009), estas definições
para designar migrante são conflituosas, ambíguas e múltiplas, sempre imprecisas, passíveis
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de novas organizações, pois não existem definições universalmente aceitas. Entre as
definições de migração encontram-se: migração assistida, migração circular, clandestina e
de retorno12.
Em suma, aponta-se que a migração é um fenômeno complexo que depende da
percepção do historiador, das considerações acerca do fenômeno migração (imigração,
migração ou emigração) e das inferências do seu tempo de produção, além de possuir
conceitos que se cruzam para garantir o status único de cada processo migratório em sua
temporalidade. Este fato de unicidade migratória se apresenta pelos processos em que alguns
casos ocorrerem de formas diferentes, em temporalidades específicas, por isso, cada processo
é único em suas características e organização, porém passíveis de comparação.

1.2 As especificidades migratórias

A maioria dos estudos que estabeleceu uma relação entre imigração e imprensa,
segundo Luca (2014), primam pela forma como foram representados os imigrantes nos jornais
nas últimas décadas do século XIX e início do XX, especialmente por ser o período de maior
acolhimento de imigrantes da história brasileira13, por serem decorrentes da mudança da mão
de obra escrava pela imigrante. Parte da demanda de imigrantes neste período foi recebida
para o cultivo do café, especialmente, nas fazendas paulistas.
Entre os trabalhos acerca da imigração, com preocupação de apontar a mudança da
mão de obra escrava pela imigrante, se encontra o de Alvim (1998). A autora enfatiza que no
final do século XIX e início do XX houve uma propaganda excessiva no continente europeu
para incentivar a imigração. Imigrantes de várias etnias vieram ao Brasil a partir do discurso
que neste país tudo que se plantava seria colhido em grande escala, além da possibilidade de
enriquecimento fácil, por meio da comercialização dos produtos. Esta propaganda foi
realizada pela necessidade dos países europeus precisarem deslocar seus habitantes, devido ao
12

As demais definições: migração em massa/coletiva, migração espontânea, migração forçada, migração
ilegal, migração individual, migração interna, migração internacional, migração irregular, migração laboral,
migração líquida, migração ordenada, migração regular, migração secundária, migração total/líquida, migrante
ambiental, migrante com fins de instalação, migrante de curta duração, migrante de longa duração, migrante
documentado, migrante econômico, migrante em situação irregular, migrante ilegal, migrante indocumentado,
migrante irregular, migrante qualificado, migrante rural, migrante rural-urbano, migrante urbano, migrante com
laços ancestrais (OIM, 2009).
13
A imigração europeia para o Brasil pode ser dividida segundo Salles e Bastos (2012) em quatro
momentos: o primeiro até 1906 (sendo o que mais recebeu em números imigrantes); o segundo de 1906 até a
Primeira Guerra Mundial (1914); o terceiro até o Fim do Estado Novo (1945); e o quarto do pós Segunda Guerra
Mundial (1946) até os dias atuais.
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grande contingente populacional que abrigavam, principalmente, camponeses pobres que
viviam em situações de precariedade, muitas vezes, passando fome, pela dificuldade de
plantio ou ausência de emprego nas cidades.
Alvim (1998) ainda aponta a especificidade da imigração paulista para as fazendas de
plantação de café. Essa demanda por imigrantes foi efetivada pela ausência de braços
escravos, os cafeicultores paulistas precisavam de mão de obra imigrante, por isso optaram
por medidas de incentivo à imigração para o Brasil. Entre as medidas, os fazendeiros
destinavam passagens gratuitas, transporte aos imigrantes para as fazendas e a construção de
alojamentos, onde os imigrantes ficavam até deslocarem às fazendas de café. Os imigrantes
quando chegavam às fazendas eram alocados, em sua maioria, em antigas senzalas que se
transformavam em casas. Eles esperavam que aquele local fosse provisório, pois o desejo
desses imigrantes era conseguir seu pedaço de terra, possuir sua própria casa, a pretensão de
trabalhar até comprar um pequeno lote para cultivar produtos para si, mas raramente esse
desejo se efetivava. A única vantagem que esses imigrantes dispunham era a ida rápida para
as fazendas ao chegar em São Paulo, depois da passagem obrigatória pelas hospedarias.
Enquanto os demais que pretendiam terras doadas pelo governo no sul do país, passavam
pelas hospedarias e ficavam dias, meses ou anos esperando o deslocamento, além de
precisarem derrubar matas para ocuparem o pedaço de terra.
Outro pesquisador que dedica parte de sua obra explicando este fenômeno da mudança
da mão de obra escrava por imigrante no final do século XIX e início do XX é Nadalin
(2001). Segundo o autor, a imigração ao Brasil, significou a melhora da qualidade de vida dos
empobrecidos, considerados no continente europeu excedente populacional, principalmente,
os italianos14 da área rural que não encontravam oportunidades de trabalho quando migravam
para o urbano. Para os fazendeiros, esses imigrantes empobrecidos deveriam vir em grande
quantidade para que não reclamassem dos baixos salários, pois se necessário seriam
substituídos imediatamente.
Nadalin (2001) também destaca que esse tipo de imigração não se pautou apenas no
deslocamento para as fazendas paulistas, houve ainda, imigrantes que se deslocaram para o
sul do país, sendo alguns custeados pelo governo brasileiro para produzir alimentos. Os
fazendeiros paulistas criticavam essa postura de imigração, pois mantinham a crença que a
essa imigração gerava grandes despesas por ser subsidiada pelo governo até a primeira
colheita feita pelos imigrantes. Os fazendeiros criadores de gado no sul do país também não
14

Segundo Nadalin (2001) foram 1.356.398 italianos que imigraram para o Brasil, superando os
portugueses em quantidade até 1914.

26

queriam a vinda de imigrantes pela necessidade de ampliarem os campos ao gado, apesar
disso, alguns imigrantes foram distribuídos em forma de colônias nos Estados do Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para suprir a carência de alimentos.
Outra especificidade do fenômeno migratório abrange os imigrantes na categoria de
deslocados ou refugiados pela Segunda Guerra Mundial (1939-1945)15. Judt (2008) aponta o
contexto que se encontrou a Europa depois da Segunda Grande Guerra, como os países do
continente europeu vivenciaram a destruição causada por ela, destacando que o fenômeno
migratório dos deslocados ou refugiados ocorreu antes do término da guerra. A proximidade
do final da Segunda Guerra, fez com que Adolpho Hitler, dirigente da Alemanha Nazista,
determinasse que os povos com terras invadidas trabalhassem para o governo alemão,
inicialmente em seus países de residência e, posteriormente, em solo alemão, com isso, os
nazistas se aproveitaram das riquezas de outros países, além da Alemanha, inclusive da força
de trabalho. Do outro lado no leste europeu, Stalin, governante da União das Repúblicas
Socialistas e Soviéticas (URSS) ou simplesmente União Soviética, também ocupou países e
realizou processos de deslocamento16.
Conforme Judt (2008) no fim da guerra, milhares de pessoas estavam longe de suas
pátrias e não conseguiam regressar. O legado da guerra, além dos mortos, incluía os
deslocados ou refugiados: militares recrutados pelos nazistas para trabalhar na Alemanha,
fugitivos que não aderiram ao regime comunista da União Soviética, sobreviventes dos
campos de concentração, oposicionistas religiosos, ideológicos ou descriminados pelas leis
raciais nazistas. Antes mesmo do final da guerra, as nações aliadas17 resolveram devolver a
população que ocupava terras inimigas, o povo mais afetado pelos deslocamentos, foi o
alemão, em geral pessoas foram arbitrariamente mandadas para outros locais, principalmente,
fora do lado oriental da Europa pela União Soviética.
A cargo do exército aliado, especialmente dos Estados Unidos, criaram-se campos de
acolhimento na Alemanha, Áustria e norte da Itália18 para o gerenciamento dos refugiados e
deslocados de guerra. Nestes acampamentos formados por várias nacionalidades, cada grupo
tinha um tratamento diferenciado, os primeiros que tiveram sua situação resolvida, de forma
que, geralmente voltassem a terra de origem, foram os oriundos dos 51 países fundadores da
15

Segundo Peres (1997, p. 56) os deslocados ou refugiados pela Segunda Guerra Mundial também foram
denominados de displaced persons (DPs).
16
Conforme Judt (2008) durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) juntos Hitler e Stalin deslocaram
aproximadamente 30 milhões de pessoas de seus países de origem.
17
Os países do bloco denominado de aliados eram: Estados Unidos, União Soviética, França e Reino
Unido (MOREIRA, 2013).
18
Para visualizar a dimensão do evento: em 1947, segundo Judt (2008) o continente europeu possuía 762
acampamentos, aproximadamente 7 milhões de pessoas precisando de assistência.
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Organização das Nações Unidas (ONU)19.Os segundos a retornarem foram os cidadãos da
ONU que tinham sido prisioneiros de guerra. Em terceiro, os da ONU denominados
deslocados. Na sequência, os deslocados da Itália e de países inimigos da guerra, e por fim, os
alemães. Estes últimos deveriam ser absorvidos, em sua maioria, pela cultura local,
permanecendo onde se encontravam (JUDT, 2008).
Para acabar com a situação desses moradores dos campos de acolhimento houve uma
tentativa de entregar esta população aos países de origem. Segundo Judt (2008), os franceses,
belgas, holandeses, britânicos ou italianos necessitavam apenas de uma logística de
transporte. Os italianos demoraram mais, por serem antigos inimigos de guerra foram
liberados posteriormente e seu governo não possuía planejamento para a repatriação,
dificultando o recebimento. O maior problema encontrado foi com os países que estavam no
fim da Guerra sob o domínio da União Soviética20, alguns povos como os bálticos, ucranianos
e croatas não queriam voltar para sua pátria de origem com receio de represálias, seus países
estavam absorvidos pelos pressupostos de outra doutrina ideológica, diferente daquela de
quando estavam lá. As represálias se davam pelo fato dos soviéticos considerarem que estes
povos haviam cometido algum tipo de crime de guerra. Apesar disso, em alguns casos os
imigrantes foram encaminhados à força para a União Soviética, somente a partir de 1947 a
repatriação forçada foi abolida21.
Nessa perspectiva, havia dificuldade em decidir o que fazer com essas populações que
não podiam voltar para suas pátrias, os refugiados de guerras preferiam qualquer lugar, menos
19

A Organização das Nações Unidas (ONU) surgiu oficialmente, sendo ratificada pelos membros
fundadores, em 24 de outubro de 1945, depois de anos de planejamento. Ao todo são 51 membros fundadores,
entre eles: África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Bélgica, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile,
República da China, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Egito, El Salvador, Equador, Estados Unidos,
Etiópia, Filipinas, França, Grécia, Guatemala, Haiti, Honduras, Índia, Irã, Iraque, Líbano, Libéria, Luxemburgo,
México, Nicarágua, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Panamá, Paraguai, Peru, Polônia, Reino Unido,
República Dominicana, Síria, Turquia, Ucrânia, União Soviética, Uruguai, Venezuela. Atualmente a instituição
conta com 193 países-membros e sua sede em Nova York, entre seus princípios e propósitos encontram-se:
manter a paz e a segurança internacional, desenvolver relações amistosas entre as nações, realizar auxílio
internacional para resolver problemas econômicos, sociais, culturais e humanitários (ONU, 2014).
20
A União Soviética exigia para as outras nações aliadas que os moradores de campos de acolhimentos
fossem devolvidos para seus referidos países, especialmente os da Europa Oriental para o Ocidente. Como os
países do Ocidente não concordaram com isso, a União Soviética e os países sob sua liderança retiraram-se em
1947 das negociações sobre deslocados ou refugiados, ficando responsáveis apenas por essas políticas nos países
ocidentais (ANDRADE, 2006).
21
Com relação à repatriação forçada, Judt (2008) menciona que entre 1945 e 1947 os aliados enviaram
aproximadamente 2 milhões de cidadãos soviéticos à força. Ao chegar à União Soviética esses cidadãos eram
recebidos pela NKVD (Comissariado do Povo para Assuntos internos da União Soviética), e encaminhados para
execução, campos de trabalho forçados conhecidos como Gulag, ou para o exílio na Sibéria e Batalhões de
Engenharia de Construção. A partir de 1947 a repatriação forçada foi suspensa pelo início do que ficou
conhecido como guerra fria (divisão ideológica do globo entre Estados Unidos e União Soviética), com isso, 1,5
milhão de poloneses, húngaros, romenos, iugoslavos, soviéticos e judeus evitaram esse processo ganhando o
status de refugiados com a Convenção de 1951.
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sua pátria de origem. Com isso, as organizações internacionais de auxílio aos refugiados
fizeram acordos com vários países para o recebimento desses imigrantes da Segunda Guerra,
tanto países do leste europeu como de outros continentes. Entre os que receberam os
imigrantes refugiados de guerra estavam os Estados Unidos, Canadá, Austrália e Brasil22
(JUDT, 2008).
Até 1951, também se tinha dificuldade em definir o estatuto jurídico do deslocado ou
refugiado da Segunda Guerra Mundial23. Além dessa dificuldade, segundo Shephard (2012)
também se encontravam artimanhas para driblar o processo de filtragem24, seleção promovida
pelos aliados nos campos de acolhimento. Convencionou-se, segundo Judt (2008), que
deslocados seriam os habitantes desses campos que tinham para onde voltar no término da
Segunda Guerra, enquanto os refugiados seriam aqueles que por razões diversas, precisavam
de refúgio e não poderiam regressar para seu país de origem25.

22

Segundo Judt (2008) os Estados Unidos receberam no período entre 1947 e 1949, aproximadamente
400.000 refugiados, o Canadá 157.000, a Austrália 182.000. Apesar dos números de refugiados, até 1949,
tratava-se de números insuficientes, pois o último acampamento de acolhimento, em Föhrenwald na Alemanha,
foi fechado apenas em 1957.
23
Essa confusão foi destacada por Andrade (2006, p. 49): “Os termos ‘deslocado de guerra’ e ‘refugiado’
foram freqüentemente considerados sinônimos pelas partes envolvidas, assim como fonte de confusão. O termo
‘deslocado de guerra’ foi utilizado no período imediatamente após o fim do conflito para definir as pessoas que
haviam sido removidas ou deportadas de seus lares como resultado da guerra – e particularmente os nacionais de
países aliados que foram removidos pelos alemães para se dedicar ao trabalho forçado”. Imediatamente no fim
da guerra, os habitantes dos campos de acolhimento foram designados de deslocados ou refugiados de guerra.
24
Ao processo de filtragem, segundo Shephard (2012) foi dado o nome de skryning, pronúncia errada de
screening que no português significa filtragem (blindagem). Foram realizadas várias tentativas de seleção dos
deslocados e refugiados nos campos, mas o processo possuía falhas: em alguns casos foi realizado de modo
aligeirado, em outros com intérpretes dos próprios refugiados que poderiam manipular as informações, ou ainda,
esse processo foi abandonado. Apesar desse tipo de separação, ou elegibilidade como prefere denominar
Andrade (2006), 10% foram recusados em campos de acolhimento na zona de ocupação estadunidense e 2,5% na
zona francesa, os considerados deslocados ficavam sob responsabilidade dos militares, os considerados
colaboradores do regime nazista eram levados a julgamentos e condenados.
25
Essa definição também é corroborada por Andrade (2006, p. 49): “um deslocado de guerra fora definido
como uma pessoa deslocada pelo conflito que desejava retornar para seu país de origem ao fim do conflito. Um
refugiado, por outro lado, fora considerado como uma pessoa que abandonou seu lugar ou país de origem e que
não deseja retornar, ao menos não para as circunstâncias que causaram a migração”. O autor ainda acrescenta
que: “Os refugiados não têm a proteção de seu país natal, nem tampouco a proteção nacional de outro paísmotivo pelo qual necessitam de proteção internacional” (ANDRADE, 2006, p. 36). Depois da sua entrada em
outro país, o refugiado recebe a proteção nacional, não gozando mais desse direito de proteção internacional.
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O refugiado, segundo a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951)26 perde
seu status enquanto tal quando adquire nova nacionalidade, gozando da proteção do novo país
em que passa a habitar. Neste caso, os refugiados que desembarcaram em território brasileiro,
foram nacionalizados e em seguida perderam juridicamente a denominação de refugiados,
voltando à condição de imigrante27. Mesmo não precisando de um novo abrigo, ele continua
carregando a condição de imigrante, ou seja, vindo de outro país. Diante disso, neste trabalho
utiliza-se a denominação de imigrante para estes novos habitantes brasileiros, noção que
também se justifica pela presença da designação em grande parte dos jornais analisados, as
principais fontes para essa pesquisa. Os imigrantes não são reconhecidos mais pelo status de
refugiados, pois se encontram em uma nova pátria, mas ainda permanecem com as condições
de imigrantes.
Outros trabalhos, também focam na problemática dos imigrantes no período do pósSegunda Guerra Mundial, mas, em sua maioria, são estudos de uma etnia específica. Entre
esses trabalhos, encontra-se o de Salles e Bastos (2012)28 que recolheu mais de 99 mil
registros sobre imigrantes e organizou a documentação em forma de banco de dados. As
pesquisadoras, apesar de privilegiar a imigração dos italianos, apresentam que no período de
1947 a 1980, o Brasil recebeu 74 nacionalidades, predominando em primeiro lugar os

26

A Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados foi concluída em 28 de julho de 1951 em Genebra na
Suíça, definindo refugiado da seguinte maneira: “Que, em conseqüência dos acontecidos ocorridos antes de 1º.
de janeiro de 1951 e temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou
opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse temor, não
quer valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha
sua residência habitual em conseqüência de tais acontecimentos, não pode ou, devido ao referido temor, não quer
voltar a ele” (CONVENÇÃO RELATIVA AO ESTATUTO DOS REFUGIADOS, 1951, p. 2). É importante frisar
que a definição abarca perseguições por motivos de etnia, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião
política restritas aos anos anteriores a 1951. Outra proposição da Convenção de 1951, segundo Andrade (2006)
foi que os Estados se comprometeram em não encaminhar os refugiados a qualquer país que sua vida, liberdade
ou integridade física estivesse em perigo, apesar disso, a convenção não apresentou nenhuma punição aos países
que a descumprissem. Uma nova convenção de refugiados foi assinada em 1967, apresentando algumas
correções do texto de 1951; mesmo assim, até os dias atuais (2015) as políticas de proteção internacional aos
refugiados são norteadas pela primeira convenção.
27
Conforme a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951, p. 3) o sujeito não é mais
considerado refugiado nas seguintes situações: “1) se ela voltou a valer-se da proteção do país de que é nacional;
ou 2) se havendo perdido a nacionalidade, ela a recuperou voluntariamente ou 3) se adquiriu nova nacionalidade
e goza da proteção do país cuja nacionalidade adquiriu; ou 4) se estabeleceu de novo, voluntariamente, no pais
que abandonou ou fora do qual permaneceu por medo de ser perseguido; ou 5) se, por terem deixado de existir as
circunstâncias em conseqüência das quais foi reconhecida como refugiada, ela não pode mais continuar a recusar
valer-se da proteção do país de que é nacional; [...] tratando-se de pessoa que não tem nacionalidade, se, por
terem deixado de existir as circunstâncias em conseqüência das quais foi reconhecida como refugiada, ela está
em condições de voltar no país no qual tinha sua residência habitual”. No ingresso em novo país, nesse caso, os
refugiados que vieram ao Brasil, encontram-se na terceira situação, adquirindo nova nacionalidade e proteção do
país.
28
Salles e Bastos (2012) fazem parte de um projeto realizado pelo Núcleo de Estudos Populacionais
(NEPO) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) que recolheu documentação do Memorial do
Migrante em São Paulo.
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italianos e em segundo os japoneses; parte desses imigrantes foram estabelecidos no Estado
de São Paulo, motivados pelas indústrias. Estes imigrantes se deslocaram e se estabeleceram a
partir do auxílio realizado por acordos internacionais, novidade do período pós-Segunda
Guerra. Além disso, houve também, imigrantes recebidos por carta de chamada, ou seja, um
familiar, amigo ou futuro patrão que custeava as despesas para que este viesse ao Brasil.
Neste caso, o familiar ou a iniciativa privada agia como financiador.
Percebe-se até aqui que entre os casos específicos de migração, a especificidade dos
denominados de deslocados ou refugiados de guerra, imigrantes do período pós-Segunda
Guerra Mundial, que ao entrarem em terras brasileiras perdem o estatuto jurídico de
refugiado, mas não sua condição de imigrante, portanto são imigrantes do pós-guerra. Em sua
maioria, os estudos que primam sobre imigração e imprensa não os analisam, preferindo as
grandes levas do século XIX. Diferente disso, esta pesquisa aponta para os discursos sobre os
imigrantes advindos da imprensa, decorrente do processo do pós-Segunda Guerra Mundial.

1.3 A política imigratória do pós-guerra no Brasil
Para compreender a imigração do pós-guerra é necessário apresentar as políticas
relacionadas à imigração, ou seja, como o governo se comprometeu com a vinda de pessoas
de outros países e quais foram os incentivos para a vinda ao Brasil. Havia tanto políticas
coordenadas pelo Governo Federal como pelo Estadual, organizadas em consonância entre as
esferas administrativas, principalmente no que tange aos convênios para a vinda dos
imigrantes. Para isso, optou-se num primeiro momento apresentar as ações no âmbito Federal
e na sequência as do Estado do Paraná.
Algumas ações no Brasil que desencadearam as imigrações do pós-Segunda Guerra
Mundial iniciaram, segundo Oliveira (2013), na década de 1930 com o regime do Estado
Novo. Tanto a constituição de 1934 quanto a de 1937 mantiveram o controle de imigrantes
por cotas: 2% sobre o total das nacionalidades fixadas no Brasil nos últimos 50 anos,
proibindo concentrações em colônias. Em 1938 foi criado o Conselho de Imigração e
Colonização (CIC) que normatizava e coordenava as questões de imigração e colonização,
estabelecendo as quotas, orientando os serviços de colonização, fixação e distribuição dos
imigrantes.
Em 1946, acabou o regime do Estado Novo no Brasil e se iniciou o processo
democrático do país, a partir de então a constituição estabeleceu que o controle de imigração
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fosse responsabilidade do Governo Federal, especialmente do CIC. Os princípios gerais
estabelecidos por este conselho definiam que os imigrantes de origem diferente da europeia
não seriam desejáveis, priorizava-se, portanto, os trabalhadores rurais, técnicos e operários
qualificados e a distribuição de imigrantes orientada pelo governo (OLIVEIRA, 2013).
Neste mesmo ano, segundo Andrade (2006) um funcionário do Conselho de Imigração
e Colonização questionou a UNRRA29 se ela poderia auxiliar na seleção, transporte e
financiamento para a imigração ao Brasil. Uma divisão dessa organização aprovou um projeto
que previa a vinda de imigrantes ao país com o seu auxílio, mas para que isso acontecesse
precisava de uma liberação da política da entidade que inicialmente não foi concebida com
essa função, posteriormente realizada pela OIR30. Esse envolvimento do Brasil com a UNRRA
para a imigração não foi visto com muito afinco por um representante da União Soviética que
questionou o papel dessa instituição, inicialmente criada com a função apenas de repatriação
de imigrantes, refutando o reassentamento. Apesar de todo o empenho esse projeto de
reassentamento no Brasil31 recebeu pouca atenção, inviabilizando acordos.
A partir de 1951 com base em uma Mensagem de Getúlio Vargas ao Congresso
Nacional (BRASIL, 1951), foi possível delinear como estavam as políticas imigratórias das
décadas de 1940 e 1950 e as projeções para 1960. O Presidente Getúlio Vargas apontou nessa
mensagem a importante mudança de política imigratória que deveria ter sido feita no término
da Segunda Guerra. Segundo o documento, a política imigratória não estava adequada às
necessidades do Brasil, pois não se concentrava na atração dos estrangeiros, mas na sua
repulsão:

29

A primeira instituição internacional encarregada de cuidar da questão de deslocados e refugiados foi a
CIR (Comitê Intergovernamental para os Refugiados), criada pelo governo estadunidense em 1938;
posteriormente, durante a Segunda Guerra Mundial, em 1943, funcionando até 1947 a UNRRA (United Nations
Relied and Rehabilitation- Administração de Socorro e Reabilitação das Nações Unidas) ligada a ONU e em
1947 a OIR (International Refugee Organisation- Organização Internacional de Refugiados), funcionando até
1952, sendo substituída pelo CIME (Comitê Intergovernamental para as Migrações Européias). Na década de
1950 a ONU criou a ACNUR (United Nations High Commissioner for Refugees - Alto Comissariado das Nações
Unidas para os Refugiados). Além dessas organizações governamentais, havia no contexto de guerras algumas
ligadas a Igreja Católica e a Luterana (ANDRADE, 2006; MOREIRA, 2013; STEIN, 2011).
30
A função principal da OIR foi o reassentamento em grande escala, a imigração dos europeus do pósguerra para diversas partes do globo, inclusive para o Brasil. A OIR continuou algumas ações da CIR como a
seleção de imigrantes a partir dos governos receptores, em que a seleção de grupos e categorias de migrantes foi
realizada por missões de governos enviadas no lado ocidental. Outra ação continuada pela OIR foi a migração
individual, em que esses imigrantes possuíam patrocinadores nos países receptores. Posteriormente a OIR, ainda
desenvolveu um procedimento em que identificava patrocinadores e empregadores pela busca de qualificações
profissionais específicas de imigrantes (ANDRADE, 2006).
31
Implantado em 1947, o projeto apresentado referia-se ao reassentamento de 35 mil imigrantes das
categorias de trabalhadores rurais, trabalhadores industriais e técnicos. Os industrias e os técnicos para as
proximidades de São Paulo e os trabalhadores rurais para habitarem várias localidades do país (ANDRADE,
2006).
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Com relação à política imigratória, é tempo de mudarmos radicalmente o
sentido que ainda impera em muitas de nossas leis e práticas administrativas,
oriundas dos anos de guerra passada, quando os povos se viram na
contingência de estreitar a porta aberta ao ingresso dos estrangeiros, pelas
contingências da situação política e do surto nacionalista, que dificultava a
assimilação dos elementos vindos de fora na comunidade nacional
(BRASIL, 1951, p. 21).

No período da Segunda Guerra Mundial a política de imigração brasileira era diferente
dos períodos anteriores. Entre 1939 e 1945 a entrada dos imigrantes era restrita, sendo seu
recebimento por cotas, conforme apontou Oliveira (2013), havia dificuldade para os
imigrantes que quisessem adentrar ao Brasil e, posteriormente a 1945, essa prática foi abolida.
Entre os imigrantes menos desejáveis, até o fim da Segunda Guerra, estavam alemães e
japoneses, bloco contrário ao Brasil na Segunda Guerra Mundial. Segundo Vargas, seria
importante o país não se fechar em si, refutando imigrantes, preferindo a distribuição espacial
de migrantes internos.
Para atrair os imigrantes, a mensagem de Vargas sugere que o Governo deveria
melhorar as políticas de ingresso, principalmente por ter localidades não habitadas no país:
O Brasil tem necessidade de receber do exterior largo e generoso incremento
demográfico, para que as suas possibilidades econômicas não sobram as
limitações decorrentes de sua deficiência de população. A Itália e Portugal,
como também outros povos, devem ser considerados nos programas de
expansão demográfica a serem objeto de deliberação do Govêrno (BRASIL,
1951, p. 21).

Neste trecho, o termo incremento demográfico é destacado por demonstrar a
importância de uma política imigratória que fosse uma junção de forças para atrair os
imigrantes e que o governo deveria distribuir incentivos como, por exemplo, sementes e
insumos quando os imigrantes estivessem no país, isso deveria ser uma forma de atração, que
auxiliava a população internacional no que ela necessitasse. Os imigrantes viriam ao Brasil
para melhorar sua qualidade de vida e auxiliar os nacionais, produzindo alimentos ou
trabalhando na indústria para o bem de todos que estivessem no Brasil. O trecho ainda reforça
a necessidade da vinda de imigrantes europeus, especialmente italianos e portugueses, esses
deveriam ser incentivos pelo governo.
No discurso, o governo brasileiro estava aberto às várias etnias que quisessem vir para
trabalhar em suas terras, ou seja, imigrantes que se dedicassem ao trabalho. Apesar disso,
mereceram extrema importância as políticas imigratórias no contexto dos imigrantes oriundos
da Segunda Guerra Mundial. Como o continente europeu estava com áreas sem a
possibilidade de cultivo, ainda com marcas da destruição causada pela guerra, as pessoas sem
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condições de reconstruir ou regressarem as suas casas teriam como solução optarem pela
vinda para localidades que não sofreram destes abalos, neste caso o Brasil:
Tem o Brasil interêsse em receber, não só as correntes de sua imigração
tradicional como a portuguêsa, a italiana, a alemã e a sírio-libanesa, entre
outras, mas ainda as formadas por elementos selecionados entre os
‘deslocados de guerra’ e refugiados, ora concentrados, principalmente, na
Alemanha Ocidental (BRASIL, 1951, p. 218).

No período anterior a Segunda Guerra Mundial, o Brasil já recebia imigrantes,
especialmente os que foram designados de corrente tradicional: Portugueses, Italianos,
Alemães e Sírio-libaneses, mas no pós-guerra o Brasil também estava disponível para receber
outros povos, como aponta a menção acima. Entre esses povos, os deslocados de guerra ou
refugiados, concentrados em sua maioria em campos de acolhimento na Alemanha Ocidental,
como citado nas discussões de Judt (2008) no início deste texto32. Neste período o Brasil,
estava aberto para todas as possibilidades de imigração, oriundas da Europa.
Apesar do discurso de receptividade por parte do Brasil, principalmente com os
refugiados oriundos da Segunda Guerra Mundial, na prática essa receptividade não foi
consumada como apontam os números: “Dos quase 877 mil deslocados de guerra que, sob os
auspícios da Organização Internacional de Refugiados, foram distribuídos para vários países,
pouco mais de 26 mil se localizaram no Brasil, desde 1947” (BRASIL, 1951, p. 217). O
desejo de receber imigrantes foi grande por parte das autoridades brasileiras, mas não foi
consumado. O baixo número de imigrantes, comparado ao esperado, pode ser decorrente do
fato de o governo brasileiro recear os imigrantes adeptos do comunismo, dessa forma,
segundo Oliveira (2013), o país dificultava a emissão de passaportes de estrangeiros dessa
convicção, preferindo cristãos católicos.
Outra percepção da imigração ao país foi apontada pela Mensagem de Vargas com
relação aos italianos:
O acordo sobre a imigração, com a Itália, veio acrescer e disciplinar as
correntes imigratórias italianas para o nosso País, oferecendo o Brasil
vantagens especiais aos nacionais daquela nação amiga. O acôrdo sobre
investimentos preencheu uma grande necessidade, favorecendo a criação e o
desenvolvimento de Companhias Mistas Ítalo-Brasileiras e a inversão de
grandes capitais italianos no Brasil (BRASIL, 1951, p. 31-32).
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Com o fim da guerra, a Alemanha foi dividida em duas áreas: uma coordenada pela União Soviética, e a
outra coordenada pelos Estados Unidos, Inglaterra e França. Segundo Judt (2008) na área Ocidental que se
concentravam a maioria dos campos de acolhimentos.
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O sistema público necessitou do auxílio das companhias privadas e órgãos
internacionais para viabilização na vinda de imigrantes33. O Governo Federal não conseguiu
gerir e custear o transporte, alimentação e alojamento dos imigrantes, por esse motivo,
delegou essa função à iniciativa privada; esse auxílio dado pela iniciativa privada à pública
não foi uma política nova no Brasil34.
Outro trecho da Mensagem de Vargas aponta para o apoio dado pela iniciativa privada
à pública: “Apoio decisivo e permanente merecem, portanto, os empreendimentos nacionais
ou estrangeiros destinados a promover imigração dirigida e colonização adequadamente
planejados” (BRASIL, 1951, p. 218). O acordo não foi apenas com as companhias mistas, a
mensagem também sugere a relação com órgãos internacionais de imigração. Como
mencionado o Brasil teve acordos também com a OIR que favorecia a vinda de contingentes
humanos para localidades não atingidas pela destruição provocada pela guerra, como o
continente americano.
Em suma, percebe-se que o Estado brasileiro promoveu políticas imigratórias no
período pós 1945, principalmente para aproveitar o contingente humano de imigrantes do pósguerra ao trabalho nas áreas de lavoura e indústria. Contudo, apesar do desejo de atrair
imigrantes, a política imigratória brasileira esbarrava nos custos para translado, alimentação e
alojamento de imigrantes.

1.4 A política imigratória no Paraná
O Estado do Paraná no período de 1946 a 1960 possuiu doze interventores e
governadores. O período que se estendeu até 1947 foi conturbado, tanto em nível federal
quanto estadual, pois o país se recuperava de um período ditatorial, findado em 1945,
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Segundo Oliveira (2013) a imigração do pós-guerra só foi possível a partir da cooperação entre o
governo brasileiro e organizações internacionais, especialmente a OIR. O governo brasileiro tinha poucos
recursos para financiar sozinho a vinda dos imigrantes, priorizando a economia nacional. Como foi perceptível
em outra parte desse texto, com base em Andrade (2006) a OIR desenvolveu ações tanto para uma migração em
grande escala quanto individual, inclusive para o Brasil.
34
Segundo Alvim (1998, p. 234): “A partir dos anos 70 do século passado [XIX], na província paulista,
teve início a introdução de imigrantes europeus com passagens pagas pelos fazendeiros e obrigados a cumprir
um contrato de cinco anos, findos os quais as despesas antecipadas deveriam ser restituídas”. O financiamento
realizado pela iniciativa privada não é atividade recente na imigração, neste caso têm-se os fazendeiros que antes
da abolição da escravidão em 1888 faziam o financiamento para substituir a mão de obra escrava pela imigrante.
A junção entre a iniciativa pública e privada para auxiliar na imigração ocorreu desde o século XIX, a novidade
nestes acordos para o pós Segunda Guerra pode ser a incorporação de uma organização mista, ou seja, uma
companhia com recursos de duas nacionalidades, a Itália e o Brasil, favorecendo a vinda de imigrantes para o
Brasil.
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elegendo novo presidente. Apesar de eleito o novo presidente, os estados continuavam com
interventores nomeados pelo Governo Federal, considerados indivíduos de boa índole,
pessoas respeitáveis que ficariam em seus cargos até uma possível eleição. Estes interventores
no Paraná ficaram com mandatos curtos até 1947, os entraves dos demais políticos ou
conflitos que foram decorrentes do Estado Novo não fizeram com que seus mandatos
vigorassem no Paraná. Neste período específico, o Paraná possuiu quatro interventores até a
posse de Moysés Lupion, primeiro governador eleito democraticamente pós Estado Novo35.
Outra forma de governança no Paraná foi por governos substitutos que assumiram o
Estado, enquanto os governadores titulares se ausentavam por algum motivo, por exemplo,
viagens para outros países, transição para novas eleições ou a renúncia de algum governador
para assumir outro cargo político. Este último fato ocorreu quando o governador Bento
Munhoz da Rocha Netto assumiu o cargo de ministro no mandato do Presidente Café Filho,
sendo substituído por Adolpho de Oliveira Franco no Governo do Paraná. O governador
Franco foi eleito indiretamente por um consenso entre os deputados de diversos partidos,
permanecendo dez meses até nova eleição36.
Neste período também houve governos que duraram praticamente todo o mandato,
estes, possivelmente, desenvolveram algum tipo de política ao incentivo ou instalação de
imigrantes no Paraná. Os dois governadores que conduziram o Paraná por mais tempo foram
Moysés Wille Lupion de Tróia, com dois mandatos, de 12 de março de 1947 a 31 de janeiro
de 1949 e 31 de janeiro de 1956 a 31 de janeiro de 1961 e Bento Munhoz da Rocha Netto, de
31 de janeiro de 1951 a 3 de abril de 1955 (PARANÁ, 2014a).
O discurso comum desses governantes tinha como foco central a modernização, pois
evidenciava-se que o Estado conseguiria o progresso econômico a partir de novas tecnologias,
da modernização das lavouras e espaços urbanos. Segundo Berman (2007) a modernidade37
possui compartimentos distintos, o modernismo e a modernização. O modernismo consiste
em um conjunto de ideias, pensamentos sobre a modernidade, enquanto a modernização se
refere aos atos práticos, principalmente econômicos e políticos, processos materiais. Na
perspectiva marxista, o modernismo se refere à superestrutura: arte, cultura e sensibilidade; da
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Entre os governantes interventores no período que sucedeu o Estado Novo até 12 de março de 1947
encontram-se: Brasil Pinheiro Machado, João Candido Ferreira Filho, Mario Gomes da Silva, Antonio de
Carvalho Chaves (PARANÁ, 2014a).
36
Os governadores substitutos no período de 1946 a 1960 foram: Antonio Anibelli, Adolpho de Oliveira
Franco e Guataçara Borba Carneiro com duas intervenções (PARANÁ, 2014a).
37
A modernidade consiste na “experiência de tempo e espaço, de si mesmo e dos outros, das
possibilidades e perigos da vida – que é compartilhada por homens e mulheres em todo o mundo, hoje”
(BERMAN, 2007, p. 24). Entende-se por modernidade as experiências comuns vivenciadas pelas pessoas em
todos os lugares, ausentando-se limites espaciais entre os seres humanos.
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modernização à infraestrutura: economia e política38. O processo de modernização,
inicialmente, pode ser percebido em Paris, a partir de 1850, quando o Prefeito Georges
Eugene Haussmann e o Imperador Napoleão III promoveram a criação e alargamento de ruas
e avenidas que permitiam um movimento populacional de um extremo a outro em linha reta
na cidade, eliminando habitações miseráveis, estimulando comércios locais, custeando
demolições municipais, indenizações e novas construções; criando corredores para tropas de
artilharia se deslocarem rapidamente para conter possíveis barricadas e incitações populares.
O processo iniciado por Haussmann, em Paris, foi aclamado por volta de 1880 como
modelo de urbanismo moderno, sendo adotado em várias partes do mundo no ocidente e no
oriente. No Brasil o ponto de partida foi a reforma do Prefeito Pereira Passos no Rio de
Janeiro, no início do século XX, com a construção de praças, ruas e criação de saneamento
básico. No Estado do Paraná, esse processo foi perceptível, segundo o Ipardes (2006) com
obras como a construção do Centro Cívico nos anos de 1951 a 1954 na Capital, Curitiba, e a
construção de rodovias em todo o Estado como forma de melhorar o escoamento da produção.
Para atingir o almejado, foram diminuídos recursos das áreas da agricultura, educação e
cultura, saúde pública e segurança para serem destinados ao setor de viação e transportes.
A modernização não necessariamente apresenta benefícios à população, Berman
(2007) destaca que milhares de pessoas foram deslocadas à força das centenas de edifícios
demolidos, bairros inteiros que existiam há séculos na França, devido ao processo de
modernização. A modernização impõe seu ritmo aos habitantes, transformando todo o
ambiente moderno em caos. Um caos que não é apenas para o pedestre que precisa atravessar
a rua, alargada para melhorar o fluxo de veículos pelo processo de modernização ou abrir
caminho para se movimentar, mas todos que frequentam o espaço comum. Dessa forma, o ser
moderno precisa não apenas se adaptar, mas colocar-se um passo a frente do que possa
ocorrer na sociedade moderna. O ser moderno deve se adequar a esse processo não apenas
fisicamente, mas também com a mente e a sensibilidade.
O discurso de modernização promovido no Paraná, por Bento Munhoz e Moysés
Lupion, não foi uma característica apenas do período de 1946 a 1960. A modernização como
fator de impulso e desenvolvimento do Estado concentrou-se efetivamente em todo o período
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O processo de modernização na contemporaneidade não é homogêneo: “seria estúpido negar que a
modernização pode percorrer vários e diferentes caminhos [...] Não há razão para que toda cidade moderna se
pareça com Nova York ou Los Angeles ou Tóquio. No entanto, precisamos analisar de forma mais atenta os
objetivos e interesses” (BERMAN, 2007, p. 151). A modernização não ocorre da mesma maneira em todos os
lugares, existindo várias modalidades de modernização, atendendo a vários objetivos e interesses específicos, de
acordo com quem organiza seu desenvolvimento.
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de 1946 a 1982, que compreende os mandatos desses governantes e outros39. Esse discurso
tinha como principal função mostrar o dito progresso econômico como forma de incluir o
Paraná dentro da economia nacional. Além disso, esse discurso pode ser sido concebido
anterior ao período mencionado, segundo o Ipardes (2006), o primeiro discurso do Paraná
como moderno foi apresentado pelo interventor Manoel Ribas em 1935.
Em busca da modernização, os governadores paranaenses definiram seus mandatos
pautados no desenvolvimento da economia. O discurso apontava o estado do Paraná como o
melhor do país para se morar, em função da abundância de terras ao cultivo de lavouras e
incentivos do governo. O Governador Bento Munhoz evidenciava que o seu governo era um
verdadeiro espetáculo de prosperidade, ou seja, o governador acreditava que o seu mandato
trazia vários benefícios à população, inclusive, o imigrante, no que tange ao aumento do poder
aquisitivo, saúde e construção de moradias. Contudo, no que tange à governança, o governo
Lupion também partia desta premissa para destacar o Paraná como a terra das oportunidades.
Lupion apresentava o Estado pelo seu caráter produtivo, nessas terras o imigrante teria
oportunidade para desenvolver sua lavoura garantida pelo Governo do Estado, podendo viver
com dignidade e melhor qualidade de vida (IPARDES, 2006).
Os governos estaduais também tiveram momentos de agitação, geralmente motivados
por conflitos de terras. Segundo os pesquisadores Heller e Duarte (2000, p. 33): “todas as
questões [no Paraná] eram resolvidas à bala” ou ainda, “vida e morte, riqueza e pobreza nesta
terra de contrastes em que se converteu o ‘eldorado do Paraná”. Na perspectiva dos autores
tudo que se relacionava aos conflitos no Paraná acabavam em morte, pois não havia muitas
discussões, geralmente os conflitos não se resolviam com acordos, mas com a derrota violenta
de uma das partes. É importante ainda destacar um dos termos usados pelos pesquisadores
Eldorado, que pode ser compreendido da seguinte maneira: o Eldorado significaria um
paraíso fictício decorrente de lendas populares, acreditava-se neste período que o paraíso pela
abundância de terras era o Paraná, apesar disso, existia morte e pobreza (conflitos e miséria)
junto com vida e riqueza.
Entre essas agitações, segundo Heller e Duarte (2000), um dos conflitos de grande
repercussão na imprensa do Paraná foi o Levante dos Posseiros do Sudoeste, em 1957,
conflito motivado, principalmente, por ações do Governador Moysés Lupion que ao assumir o
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Esse período compreende os mandatos de governador (eleito e substituto) de Lupion, Bento Munhoz,
Guataçara Borba Carneiro, Antonio Anibelli, Adolpho de Oliveira Franco, Ney Braga, Afonso Alves de
Camargo Neto, Agostinho José Rodrigues, Antonio Ferreira Rüppel, Algacir Guimarães, Alipio Ayres de
Carvalho, Paulo Cruz Pimentel, Plínio Franco Ferreira da Costa, Haroldo Leon Peres, Pedro Viriato Parigot de
Souza, João Mansur, Emilio Hoffmann Gomes, Jayme Canet Júnior, Octávio Cesário Pereira Junior, José
Hosken de Novaes (PARANÁ, 2014a).
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seu segundo mandato, optou por um programa de ocupação/colonização das terras do oeste
paranaense. A região oeste naquele momento abrangia também as terras do sudoeste, fronteira
com o Paraguai e Argentina, nos municípios paranaenses: Pato Branco, Francisco Beltrão,
Dois Vizinhos e Barracão. Nesse programa, foram concedidos registros de lotes a novos
moradores, sendo que estes já possuíam donos, gerando, dessa forma conflitos pela posse de
terras. Entre os eventos do conflito, encontra-se a criação de um governo paralelo, por parte
dos revoltosos, cerca de seis mil posseiros destituíram as autoridades aplicando suas próprias
leis. O conflito só foi resolvido pelo governo de Ney Braga, no período posterior a 1960.
Apesar dos conflitos, o Paraná foi percebido pelos seus governantes e demais estados
da federação como um estado pacífico, sem grandes conflitos, com situação de tranquilidade
social. A aparente tranquilidade se devia ao fato do Estado buscar destaque no cenário
nacional e, com isso, minimizava a representação dos conflitos na imprensa. O estado tinha
como intuito tornar-se visível como uma unidade da federação economicamente forte pelas
atividades do café, erva-mate e madeira, além de permanecer em uma incessante
industrialização, advindo do processo de modernização. A política do aparente estado de
tranquilidade social e econômica, aliadas à economia e à modernização funcionavam como
cartão de visita convidando todos os moradores do Brasil, ou fora dele (os imigrantes), a
virem ao Paraná. Diante disso, o Paraná foi ponto de encontro de diferentes imigrantes, sendo
um dos Estados que recebeu um contingente significativo de imigrantes no pós-Segunda
Guerra Mundial (IPARDES, 2006).
Outro fator de destaque no Paraná foi o ritmo natural de crescimento populacional,
gerado pela demanda por bens de consumo, fator que aumentou a necessidade de maior
número de trabalhadores, tanto para a indústria quanto para a lavoura. Com isso, houve
estímulo advindo dos governos para uma reprodução interna e a vinda de população. Para
responder a estes estímulos de atração de imigrantes como de reprodução interna, os
governadores paranaenses estruturaram pronunciamentos/discursos, tendo como alvo a
necessidade da imigração, assim como o aparelhamento e reorganização de departamentos do
Estado para acolher os novos moradores. Divulgavam-se, excessivamente, os auxílios
(escolas, estradas, sementes e insumos agrícolas) que imigrantes e a população de uma forma
geral receberiam morando no Paraná (IPARDES, 2006).
Para visualizar a reorganização de departamentos do Paraná para acolher os
imigrantes, oriundos das políticas imigratórias esta pesquisa fará uso das Mensagens dos
Governadores à Assembleia Legislativa do Paraná. Essas mensagens, em forma de relatórios,
apontavam algumas medidas referentes à vinda de imigrantes, não se preocuparam
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exclusivamente com a imigração, foram relatos anuais de como se encontrava o Paraná no ano
da referida mensagem e do ano anterior.
A primeira mensagem analisada é de Moysés Lupion, pronunciada em 1948, nesta a
imigração foi demonstrada da seguinte forma: “Assim é que aproveitamos a oportunidade e
trouxemos para o Paraná quási um milhar de imigrantes ukraínos e poloneses, que o Brasil
recebera em virtude de acôrdo internacional para a colocação de deslocados da guerra”
(PARANÁ, 1948, p. 54)40. A oportunidade que o trecho da mensagem aponta, refere-se a
autorização que o governo conseguiu do Conselho Administrativo do Estado para criar a
Fundação Paranaense de Imigração e Colonização41. Com essa autorização, foi possível a
imigração dos ucranianos42 e poloneses,43 apesar disso, a mensagem não demonstra onde
foram alocados estes imigrantes, apenas em outro trecho salienta “Os elementos que
trouxemos para o nosso Estado estão trabalhando conosco honestamente, a maioria em nossos
campos de agricultura” (PARANÁ, 1948, p. 54). Dessa forma, pela mensagem apenas se sabe
que ucranianos e poloneses foram fixados no Paraná.
A criação da Fundação Paranaense de Imigração e Colonização para cuidar das
políticas imigratórias do Estado não foi imediata, conforme consta “Ela ainda não chegou à
sua constituição e funcionamento porque foi necessário, depois do decreto-lei que autorizou a
sua instituição, obter autorização para a constituição do seu patrimônio” (PARANÁ, 1948, p.
54). Os entraves burocráticos e os conflitos políticos partidários atrasaram a execução dos
preparativos necessários à criação desta fundação, que tinha como objetivo amparar o
imigrante.
Ainda nessa perspectiva, foi demonstrado na Mensagem de Bento Munhoz, 1951, a
imigração de etnias específicas no pós-guerra e onde esses se fixariam, sendo a localidade
destacada o centro do Estado: “Está o Govêrno atendendo à imigração de alemães e
holandeses que virão para a zona temperada do centro do Estado, onde é necessário criar
novas fontes de produção, e do mesmo modo a de italianos e poloneses que têm
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Nas Mensagens dos Governadores à Assembleia Legislativa do Paraná e na Mensagem de Getúlio
Vargas ao Congresso Nacional também se preservou a grafia original.
41
Segundo a Mensagem de Bento Munhoz (PARANÁ, 1948, p. 119): “Decreto-lei nº. 648- Dispõe sôbre a
criação da Fundação Paranaense de Colonização e Imigração”.
42
Acreditava-se no pós-guerra que os imigrantes de origem ucraniana, iugoslava, e húngara se adaptariam
com maior facilidade à lavoura (uma das necessidades do Brasil), devido ao grande número de pessoas por
família, havia preferência por essas etnias em áreas para cultivo de alimentos (MOREIRA, 2013).
43
O maior grupo de remanescentes dos campos de refugiados foi o de poloneses (alguns ucranianos foram
registrados como poloneses ou soviéticos pela UNRRA por serem considerados sem nacionalidade). Com o fim
da Segunda Guerra devido à reconfiguração europeia e a ascensão de um partido comunista no governo da
Polônia, os imigrantes poloneses não desejavam voltar. Apesar desses imigrantes não quererem voltar, não
tinham um novo país para imigrarem, os países receptores de imigrantes, não queriam essa etnia por consideralos hostis e de difícil convivência (ANDRADE, 2006; SHEPHARD, 2012).
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insistentemente procurado o Paraná” (PARANÁ, 1951, p. 7)44. Neste trecho são mencionadas
as etnias alemã, holandesa, italiana e polonesa.
Além disso, em trecho desta mesma mensagem, são apontados italianos
especificamente descendentes: “A região de Pato Branco, no Município de Clevelância, vem
sendo muito procurada por lavradores oriundos do Rio Grande do Sul, na maior parte
descendentes de italianos, os quais se dedicam principalmente às culturas de vinha e trigo”
(PARANÁ, 1951, p. 149). Nesse caso, por serem descendentes de italianos, esses migrantes
fazem parte de uma migração interna, habitando outra localidade dentro do país e se
deslocando, sendo filhos de pais que inicialmente vieram para Rio Grande do Sul (imigrantes
italianos), gerando descendentes que migraram ao Paraná (migrantes internos). Ainda nessa
mensagem, faz-se necessário destacar a necessidade de imigrantes para cultivar de alimentos,
especificamente, o trigo.
A migração interna e externa é mencionada na Mensagem de Lupion em 1956:
“fatores de educação e disposições de hábitos do homem que mora no Paraná, aqui nascidos
ou vindo das mais várias procedências do próprio país ou do estrangeiro, e cada um com os
seus hábitos e a sua experiência própria de produção” (PARANÁ, 1956, p. 7-8). A mensagem
ressalta que o aumento da produção no Paraná foi reflexo da vinda de imigrantes de outras
localidades do país e do estrangeiro, com eles trouxeram seus costumes, hábitos, motivações e
a disponibilidade ao trabalho. Esses fatores, segundo a mensagem, interferiam no rendimento
da produção agrícola.
A imigração em solo paranaense foi realizada com acordos entre o Governo Federal e
Estadual. O Governo Federal, como mencionado em outro momento, optava por parcerias
para reduzir os custos de transporte, alimento e alojamento, podendo ser considerado este tipo
de migração assistida45. Os acordos entre o Governo Federal e uma entidade internacional,
eram feitos a partir das relações político partidárias dos governadores, possibilitando o
recebimento de um número elevado de imigrantes no Paraná, se comparado aos demais
estados da federação. Este fato pode ser exemplificado pelas relações do governo do Paraná
em 1948, com o Governo Federal e justificado pelas afinidades partidárias do Presidente
Eurico Gaspar Dutra46 que pertencia, juntamente com Moysés Lupion, às fileiras do Partido
44

Na década de 1950, quando se comenta sobre o centro do Estado referem-se especialmente as regiões
próximas à Guarapuava.
45
A migração assistida, segundo a OIM (2009) é aquela que conta com o apoio do governo ou instituições
internacionais.
46
O Governo de Eurico Gaspar Dutra realizou alguns acordos com os governos estaduais para o
recebimento e encaminhamento imediato de imigrantes, destaca-se nesse período o Decreto-Lei 9.534/46 que
encaminhava imediatamente os imigrantes para atividades agrícolas e industriais (MOREIRA, 2013).
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Social Democrático (PSD)47. Essas boas relações entre o Governo Federal e Estadual também
foram expressas na Mensagem de Lupion em 1950: “Neste Sentido, referiremos apenas as
quatro visitas honrosíssimas que nos fez o Senhor Presidente da República, General Eurico
Gaspar Dutra, - fato absolutamente excepcional na vida política de nosso Estado” (PARANÁ,
1950, p. 6).
Os governos de Moysés Lupion e Bento Munhoz também criaram outras entidades
para gerenciar a imigração e colonização. Entre essas entidades está o Departamento
Administrativo do Oeste (DAO), posteriormente denominado de Departamento da Fronteira48,
que objetiva a colonização de parte do Paraná, anteriormente denominada Território Federal
do Iguassú49. Esse órgão mereceu comentários na Mensagem do governador Bento Munhoz:
Logo que assumimos o Gôverno do Estado, ordenamos providências no
sentido da imediata paralização no andamento dos requerimentos sôbre
terras, bem como, um levantamento de todo o processado existente no
Departamento Administrativo do Oeste, para que pudesse ser conhecido a
situação exata. Ordens foram dadas, também, para que fosse feito um
levantamento do material existente (PARANÁ, 1951, p. 148).

Segundo a Mensagem de Bento Munhoz, o DAO estava numa situação de profunda
desordem, especialmente pelos funcionários não saberem sobre o controle do material
disponível para esse setor. Como forma de resolver esses problemas, Bento Munhoz, quando
assumiu o governo, propôs um inventário nesse setor para, na sequência, iniciar seus
trabalhos. A intenção do governador foi avaliar qual a estrutura que o departamento tinha para
acolher imigrantes.
47

Os auxílios federais em 1948 foram em grande escala: “Goza hoje o Paraná, na esfera do govêrno
federal do mais excelente prestígio, graças ao qual tem podido obter, nos diversos ramos da administração
pública, auxílios da maior significação e importância, para a solução dos seus problemas” (PARANÁ, 1948,
[s.p.]).
48
O DAO tinha como incumbência os municípios paranaenses de Laranjeiras do Sul, Foz do Iguaçu,
Clevelândia e Mangueirinha. Outros órgãos (como o Departamento de Compras, Departamento de Estradas de
Rodagem, Departamento de Assistência Técnica aos Municípios, Divisão da Fiscalização do Imposto de Vendas
e Consignações - na Secretaria da Fazenda) também foram criados ou reorganizados para atender os imigrantes,
apesar dessas ações, as mensagens dos governadores não deixam clara a forma que essas unidades
administrativas foram reorganizadas (PARANÁ, 1948; 1950).
49
Em 1943 o Governo Federal criou cinco territórios (Amapá, Rio Branco, Guaporé, Ponta Porã e
Iguassú), administrados diretamente da Capital Federal no Rio de Janeiro com função de proteger as fronteiras
brasileiras. O Território Federal do Iguassú compreendeu parte dos Estados do Paraná e Santa Catarina, esse
território foi dividido em cinco municípios denominados de Foz do Iguassú, Clevelândia, Iguassú, Mangueirinha
e Xapecó; o primeiro compreendeu a área do Município de igual nome e parte do distrito de Campo Mourão, do
Município de Guarapuava, Estado do Paraná; o segundo compreendeu a área do Município de igual nome
também do Paraná; o terceiro, o distrito de Laranjeiras (atualmente Município de Laranjeiras do Sul) e parte do
distrito de Catanduvas, ambos do Município de Guarapuava, também do Paraná; o quarto, parte do Município de
Palmas-PR; e o quinto, parte do Município de Xapecó, que pertencia ao Estado de Santa Catarina. Com a
extinção do território em 1946, as áreas voltaram à serem administradas pelos respectivos Estados (BRASIL,
1944).
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Esse departamento tinha por função promover o povoamento do oeste paranaense,
localidade com poucos agrupamentos urbanos50, ou seja, pequenos núcleos de habitantes,
geralmente isolados; necessitava-se de povoação em todo o oeste paranaense. Assim, para
aumentar os núcleos de habitantes o Governo Estadual, criou algumas colônias nessa região,
onde fixou um maior número de pessoas, receando invasores argentinos e paraguaios: “Afim
de ser feita a distribuição racional das terras devolutas para povoamento do solo e seu
aproveitamento agro-pecuário, estão sendo demarcadas, e parceladas em lotes coloniais,
diversas colônias na região sob a jurisdição do D.A.O”. (PARANÁ, 1950, p. 219)51. Apesar
disso, as mensagens dos governadores não estabelecem diferença entre colônias e núcleos. E
também não apontam a criação ou reorganização de nenhuma colônia ou núcleo de imigrantes
(PARANÁ, 1951).
Na mensagem de Lupion é possível evidenciar políticas para auxiliar colônias de
imigrantes: “Sementes para Colonos - A Fundação [Paranaense de Colonização e Imigração]
colaborou, direta e efetivamente, para o fornecimento de sementes de trigo aos colonos de
Cascavel” (PARANÁ, 1956, p. 229). Os auxílios também foram com maquinários, apesar de
insuficientes: “O empréstimo de maquinaria agrícola e, mesmo, o aluguel de tratores e
implementos aos colonos não pôde alcançar o nível desejável, pela carência de meios”
(PARANÁ, 1956, p. 228). Salienta-se que a assistência era feita apenas à alguns colonos,
evidenciando assistência irregular pela carência de meios, pelo número reduzido de
maquinários disponíveis. O Governo do Estado, devido ao número de colônias e ao escasso
maquinário, não conseguiu atender a todos.
Outro órgão apontado na mensagem de 1956, que tinha como objetivo auxiliar os
imigrantes, foi a Divisão de Imigração (DI):
A Divisão de Imigração subordinada à Secretaria de Agricultura é, no
Paraná, o órgão responsável pela distribuição da corrente imigratória pela
recepção, hospedagem e controle médico, pela documentação pessoal e
colocação de todos os imigrantes chegados ao nosso Estado (PARANÁ,
1956, p. 46).

50

A falta de núcleos urbanos no oeste foi apontada ao referirem-se aos poucos sistemas de energia elétrica
naquela localidade (PARANÁ. 1950).
51
As colônias e núcleos mencionados na Mensagem de Lupion em 1950 foram: Colônia Chagu
(Laranjeiras do Sul), Núcleo Barro Preto (Mangueirinha), Colônia Benjamim Constant (Foz do Iguaçu), Colônia
Cascavel (Foz do Iguaçu), Núcleos Coloniais Melissa e Cruzeiro (Foz do Iguaçu). Outras colônias também
foram mencionadas na Mensagem de Lupion em 1956, sendo: a Holandesa ou Castrolândia (Castro), constituída
por imigrantes holandeses; Colônia Maria Camila (Contenda), Colônia Sírio-Brasileira (Morretes) (PARANÁ,
1950; 1956).
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A Divisão de Imigração estava ligada à Secretaria de Agricultura do Paraná para
incentivar a produção de alimentos no Estado, visto que a imigração era apontada para suprir
as necessidades de produtos agrícolas/alimentares no Paraná. A Mensagem de Lupion, 1956,
destaca que a Divisão de Imigração existiu antes de 1956, o que se confirma pelos dados de
1954: “Durante o ano de 1954, localizaram-se em Curitiba 560 dos 1.750 imigrantes entrados,
radicando-se os demais no interior, tendo sido assistidos desde o Pôrto de Santos ou
Paranaguá, em sua maior parte, até sua localização definitiva” (PARANÁ, 1956, p. 46). A DI
contava com postos e alojamentos para auxílio e distribuição de imigrantes, sendo eles: postos
em Londrina, Ponta Grossa e Jacarezinho, e alojamentos em Curitiba e Paranaguá. Os
imigrantes chegavam à Curitiba e eram distribuídos às localidades do interior do Estado.
Importante destacar que menos da metade dos imigrantes ficava na Capital, porque a política
imigratória do governo primava pelo povoamento dos lugares mais longínquos, como a região
oeste do Estado, inclusive, Guarapuava (PARANÁ, 1956).
A mesma mensagem demonstra dados relacionados a 1955, sendo eles:
O serviço de Colocação de Mão de Obra, setor sem dúvida dos mais
importantes dentro do quadro da Divisão de Imigração, desenvolveu em
1955, frutífero trabalho, o que está demonstrado pelo número de imigrantes
entrados naquele ano, que orçou num total de 1.286, entre operários,
agricultores e especialistas diversos, trabalho êsse realizado de comum
acôrdo com a indústria paranaense, que assim está conseguindo enriquecerse de valiosos elementos técnicos categorizados (PARANÁ, 1956, p. 47).

Comparando os dados de 1954 e 1955, percebe-se que vieram mais imigrantes em
1954, sendo 1.750 em contrapartida de 1.286 em 1955. Os imigrantes, geralmente, vinham
para auxiliar no trabalho, criando colônias ou trabalhando para terceiros, tendo como missão
suprir a carência de mão de obra nas lavouras e pequenas atividades nos centros urbanos, por
isso deveriam ser especialistas (profissionais) em alguma atividade. Como apontado por
Oliveira (2013) um dos princípios do Conselho de Imigração e Colonização (CIC) era a
atração de imigrantes especialistas em uma ou mais atividades, especialmente técnicos ou
agricultores.
Ressalta-se que a política imigratória de mão de obra não ocorreu apenas no Paraná,
foi uma política também de nível federal. O Governo Federal também tinha preocupações e
exigia que os imigrantes fossem inclinados ao trabalho e dedicados a uma especialidade. Para
responder a este fato recorre-se à Mensagem de Getúlio Vargas,
Acentuo, mais uma vez, - como já o fiz em outra ocasião- que não devemos
temer a concorrência do alienígena, mas, ao contrário, recebe-lo de braços
abertos, desde que êle concorra para o levantamento de nosso padrão de vida
até o nível dos povos vanguardeiros da civilização (BRASIL, 1951, p. 218).
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O imigrante deveria ser responsável pelo levantamento do padrão de vida do
brasileiro, viriam ao país para servir o povo brasileiro e não a si próprio, por isso o povo
brasileiro não deveria temer a concorrência desses imigrantes, pois ficariam com os empregos
rejeitados, trazendo as técnicas dos povos vanguardeiros da civilização, ou seja, acreditava-se
que os europeus fariam o Brasil chegar ao mesmo patamar de produtividade que a Europa
possuiu, antes da Segunda Guerra Mundial. Em relação ao termo alienígena da Mensagem de
Vargas soa estranho, sendo mencionado mais de uma vez, como termo corriqueiro para
designar o imigrante: Acentuo, mais uma vez52.
A denominação alienígena também foi discutida por Seyferth (2008) contrapondo essa
designação com a de estrangeiro e imigrante. Para compreender a denominação alienígena é
necessário apresentar as demais propostas por essa autora:
Estrangeiro é o indivíduo natural de outro país ou, na versão substantiva,
aquele que não é natural, nem cidadão, do país onde se encontra [...]. A
palavra alienígena [...] marca a distinção entre indivíduos ou grupos
desejáveis e indesejáveis, e envolve, às vezes, sentimentos de suspeita e
xenofobia. Imigrante [...] é aquele que se desloca para outro país e ali
permanece, e a imigração tem sido qualificada justamente pela entrada de
indivíduos ou grupos num país estrangeiro com intenção de ali restabelecer
sua residência [...]. Independentemente de outras qualificações, o imigrante é
um estrangeiro, ou alienígena, apesar da possibilidade de obter a cidadania
como ‘naturalizado’ (SEYFERTH, 2008, p. 3).

Para a autora citada, o imigrante é aquele que promove o deslocamento de um país ao
outro com a intenção de permanecer nele. A designação estrangeiro remete-se a tudo que não
é natural de um local, que não é originário do país, foi importado, veio de fora. Já o
alienígena, faz referência a uma forma pejorativa de retratar o imigrante, geralmente
carregada de preconceito, contra aquele que não é seu conterrâneo. Imigrante seria uma
denominação geral, enquanto estrangeiro e alienígena retrata uma maneira mais específica.
Contudo, mesmo com a possibilidade de naturalização, o imigrante recebe a denominação de
estrangeiro, para designar que veio de outro lugar ou alienígena para designar o imigrante
que não seria bem recebido.

52

Em um estudo sobre a Revista do Conselho de Imigração e Colonização a pesquisadora Peres (1997)
menciona as denominações para o imigrante no período pós Segunda Guerra, sendo elas: alienígena, bom ou
mau elemento, desejável ou indesejável, reprodutor. A designação reprodutor refere-se à crença em que o
europeu traria sangue novo ou plasma de reprodução para adicionar a etnia brasileira, branqueando-a,
possivelmente vestígios de uma política de branqueamento do início do século XX. Nos discursos de missões
diplomáticas, ainda, os imigrantes recebiam os adjetivos de: perigo iminente, seres nefastos, neuróticos de
guerra, parasitas humanos e imprestáveis.
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O alienígena é uma versão não desejável de imigrante por ser considerado o diferente:
“Alienígena, nesse sentido não é simplesmente alguém que nasceu em outro país, é o outro,
cultural e etnicamente diferente, não compartilha a mesma identidade, não é co-participe da
formação nacional” (SEYFERTH, 2008, p. 16). O imigrante denominado de alienígena é
aquele que possui diferenças culturais, não compartilhando dos mesmos signos, significados e
leis dos ditos nacionais, por isso por não compartilhar das mesmas leis dos nacionais é
considerado um perigo: “O alienígena deve estar sob o controle do estado” (SEYFERTH,
2008, p. 16). Essa denominação, geralmente encontrava-se carregada do sentimento de
exclusão, de perigo da segurança nacional, portanto, acreditava-se que deveriam ser
colocados em vigilância53.
Outra menção aos imigrantes em 1948 se refere à segurança pública:
O desenvolvimento do Estado, cujo progresso se acentua dia a dia,
principalmente na região septentrional para onde afluem densas levas de
nacionais e estrangeiros, em contínuas imigrações, ali edificando povoados
que rapidamente florescem, - permite que se observe a inadiável necessidade
de melhora e ampliação dos serviços de segurança pública dotando-os de
mais amplos recursos (PARANÁ, 1948, p. 89).

O aumento populacional ocorrido no norte do estado pode ser explicado pela
construção da ferrovia São Paulo - Paraná. Devido à construção desta ferrovia, houve grande
destaque para a região, especialmente pela facilidade do escoamento da produção, motivando
a vinda tanto de brasileiros quanto de imigrantes (PARANÁ, 1948).
Outro trecho da Mensagem de Lupion, 1948, aponta o aumento populacional
originário de imigrantes no norte e noroeste do Paraná: “Estabeleceu-se uma verdadeira
corrida para o norte e noroeste paranaense e, por tal forma vultosa, que impossível se tornou à
administração atender de pronto a todos os interessados” (PARANÁ, 1948, p. 55). Este
aumento populacional inesperado, segundo a mensagem, fez com que o governo não
conseguisse garantir os serviços públicos, principalmente na área médica, como vacinas e
leitos em hospitais.
Na Mensagem de Bento Munhoz, o aumento populacional do norte e noroeste do
Estado também foi mencionado:
Os contingentes humanos que procuram ininterruptamente o norte e o
noroeste do Estado, a maior faixa contínua de terras férteis no Brasil, e as
correntes imigratórias que, oriundas do extremo sul, procuram o sudoeste e
53

Seyferth (2008) menciona que os imigrantes considerados mais alienígenas no período pós Segunda
Guerra Mundial, especialmente por serem considerados inimigos durante a guerra, foram os alemães e japoneses.
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oeste paranaense, garantem uma prosperidade sem par ao nosso Estado
(PARANÁ, 1951, p. 6-7).

Os imigrantes aqui foram mencionados como contingentes humanos, termo que,
remete a um expressivo número de pessoas. Com esse termo não se pode afirmar em
deslocamento individual, pois, conforme percebido o fenômeno migratório é um processo,
coletivo, decorrente de um número considerável de pessoas. Utilizando as definições da OIM
(2009), este tipo de deslocamento poderia ser intitulado de migração em massa ou coletiva54.
O norte do Paraná, também foi destaque na Mensagem de Getúlio Vargas ao
Congresso Nacional: “no chamado norte do Paraná [...] O aumento da população dos dez
Municípios do norte paranaense, no período de 1940-1950, alcançou cêrca de 350%”
(BRASIL, 1951, p. 194). O Paraná, especialmente o norte do Estado, foi alvo de
preocupações tanto do Governo do Estado quanto do Governo Federal. Importante salientar
que devido ao grande número de pessoas na ocupação da região houve desdobramentos como
o conflito de Porecatu, disputas de terras com luta armada55.
No Paraná também houve incentivo à vinda de imigrantes japoneses:
A introdução dessa espécie entre nós se deve à colonização japonesa
localizada no município de Uraí, na época da última guerra, ocasião
promissora para se alastrar aos demais municípios do norte, só não o
conseguindo em vista da falta de recursos para a descorticação da fibra
verificada posteriormente às primeiras colheitas (PARANÁ, 1956, p. 22).

Os imigrantes japoneses vieram, inicialmente, para o Município de Uraí (PR),
espalhando-se para outras localidades, desenvolvendo o plantio de rami ou ramie, na época da
Segunda Guerra Mundial, por volta de 1940. Entretanto, como os custos para o
processamento deste produto eram altos, não conseguiram estender o cultivo para outras
localidades do Estado ou do país. A fibra do ramie precisava de um processo completo que a
transformasse em tecido, tanto os japoneses como o governo não tinham recursos para o
custeio56.
Nessa conjuntura, percebe-se que o governo paranaense, nas décadas de 1940 e 1950,
criou mecanismos para gerenciar os imigrantes. Entre os mecanismos estava a organização de
54

Segundo a OIM (2009) a migração em massa ou coletiva, é aquela realizada por muitas pessoas.
Conforme Priori ([et. Al.], 2012) nas décadas de 1940 e 1950 ocorreu no vale do Rio do Paranapanema,
Estado do Paraná, o conflito nacional denominado pela imprensa de Guerra de Porecatu. O conflito foi
promovido pela discussão entre grileiros e posseiros, sendo apoiado pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB).
56
O ramie/rami é uma planta que fornece fibra utilizada em tecidos. Entre as variedades de rami
encontram-se: anhuma, formosa, miasaki, menakami e rami roxo. A variedade mais produtiva é a miasaki 120,
empregada em tecidos grosseiros, enquanto a menos produtiva, anhuma, fornece fibra fina empregada em tecidos
de luxo (PARANÁ, 1956).
55
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departamentos/secretarias e outros órgãos específicos para a imigração como: a Fundação
Paranaense de Imigração e Colonização, a Divisão de Imigração (DI) ligada à Secretaria de
Agricultura (pelos imigrantes virem auxiliar em técnicas agrícolas), alojamentos e postos de
recebimentos de imigrantes. Além disso, pelas mensagens, verificam-se os grupos que
chegaram ao Paraná, entre eles: alemães, italianos, japoneses, ucranianos, poloneses, sendo
imigrantes decorrentes do movimento pós-Segunda Guerra Mundial. No que diz respeito aos
nacionais não deveriam preocupar-se com a concorrência no mercado de trabalho, pois esta
mão de obra que deveria ser especializada tinha o objetivo de suprir a carência dos nacionais e
em nenhum momento competir com eles.
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II – O Município de Guarapuava e o jornal Folha do Oeste
2.1 Alguns dados sobre Guarapuava
O maior grupo de imigrantes representado pelo jornal Folha do Oeste no período de
1946 a 1960 foi o dos Suábios do Danúbio57. Esse grupo imigrou para o Distrito de Entre Rios
em Guarapuava. Igualmente é no município de Guarapuava que foi produzido o jornal Folha
do Oeste, portanto, torna-se relevante descrever alguns aspectos desse município para a
observação tanto o local de produção do referido periódico, seu fundador Antonio Lustosa de
Oliveira, como as iniciativas à imigração que motivaram a vinda dos Suábios. Para tal,
apresenta-se a tabela 1 com dados das décadas de 1940 a 1980, onde a área do Município de
Guarapuava na década de 1940 era de 53.917 Km², com população de 96.235 habitantes. No
ano de 1950, os dados apontam área territorial de 8.994 Km² e população de 67.436
habitantes. Na década de 1960 a área de 11.672 Km² e 96. 361 habitantes (IPEA, 2014).
Tabela1 – População e extensão territorial de Guarapuava: 1940 a 1980
Período

População Total

Extensão territorial em Km²

1940

96.235

53.917,00

1950

67.436

8.994,00

1960

96.361

11.672,00

1970

110.903

8.062,00

1980

158.585

8.062,00

Fonte: IPEA (2014).

Na tabela 1, o aumento populacional é relevante, tendo em vista que nas décadas de
1940 e 1960 o número de habitantes é próximo, mesmo o Município de Guarapuava tendo
redução de sua extensão territorial, contudo cruzando os dados da população e extensão
territorial percebe-se o aumento da população da década de 1940 a 1960. Houve, ainda, um
aumento populacional, decorrente não apenas de reprodução endógena, mas pela atração de
novos habitantes para a localidade, especialmente a vinda de imigrantes.
Nas décadas de 1940 e 1950 o Município de Guarapuava também possui dificuldade
de delimitação de sua área, principalmente pela criação em 1943 e extinção do Território
Federal do Iguassu em 1946. A dificuldade de delimitação de área é apresentada no jornal
57

Os Suábios do Danúbio foram o grupo que habitava áreas próximas do Rio Danúbio antes da imigração
ao Brasil, no Distrito de Entre Rios em Guarapuava. O detalhamento sobre o processo de deslocamento dos
Suábios será realizado no Capítulo III.
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Folha do Oeste de 1954, destacando os limites territoriais do Município de Guarapuava com
os municípios paranaenses de Mangueirinha, Laranjeiras do Sul, Pitanga, Reserva,
Prudentópolis, Irati, Rio Azul, Cruz Machado e Palmas. Na matéria percebe-se conflito com
as delimitações municipais instituídas pela lei nº. 790, de 14 de novembro de 1951 pela
Divisão Administrativa do Estado do Paraná que vigorou de 1952 a 1956.
O município com maior detalhamento na descrição de suas divisas com Guarapuava
foi Prudentópolis:
COM O MUNICÍPIO DE PRUDENTOPOLIS- Começa no rio Ivaí, na fóz
do rio Bélo, por êste e depois pelo rio Marrécas a foz do arroio da zona
colonial, sobre por este até sua cabeceira até defrontar a encosta do espigão
divisor de águas dos rios Marrecas e São Francisco, atravessando os saltos
dos rios São Francisco, e depois seguindo pela encosta da Serra da
Esperança, atravessando os saltos do rio Barra Grande, do ribeirão
xarqueada, arroio do Tigre e dos rios São João e Xaxim até defrontar com a
cabeceira principal do rio dos Patos (FOLHA DO OESTE, 28/11/1954, p. 1).

Enquanto o Município de Palmas é o que apresenta menos detalhes na descrição: “9COM O MUNICÍPIO DE PALMAS- Começa na fóz do rio Arêia, no rio Iguaçú, e por êste
até a foz do rio Butiá” (FOLHA DO OESTE, 28/11/1954, p. 1). O detalhamento minucioso
com Palmas, provavelmente, se deve porque Guarapuava não tinha disputas de fronteiras com
esse município e deveria ter discussões mais acaloradas com o Município de Prudentópolis. O
maior detalhamento seria para evitar desentendimentos políticos entre Guarapuava e
Prudentópolis.
Para compreender a extensão territorial de Guarapuava foi elaborado um mapa, com
dados do Instituto de Terras, Cartografia e Geociências (ITCG) que destaca a divisão dos
municípios do Paraná (2014), especialmente Guarapuava:

50

Mapa 1- Área do Município de Guarapuava (PR) em 1940, 1950 e 2014

Fonte: INSTITUTO DE TERRAS, CARTOGRAFIA E GEOCIÊNCIAS (ITCG)
Elaborado: Thiago Kuns
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No mapa, a linha na cor vermelha refere-se à área territorial do Município de
Guarapuava na década de 1940, dentro de seu espaço projetaram-se os municípios da divisão
atual (2014) do Paraná. Esse processo de fragmentação do Município de Guarapuava foi
influenciado pelos eventos da década de 1940. Em 1943, conforme mencionado, o Governo
Federal criou o Território Federal do Iguassu e, com isso, o estado do Paraná perdeu parte
desse território, inclusive distritos guarapuavanos. Contudo, com a retomada do Território
Federal do Iguassu à administração estadual, em 1946, muitas dessas áreas já se encontravam
juridicamente como municípios, não sendo mais possível sua reincorporação à Guarapuava.
Em consonância ao referido mapa percebe-se, ainda, que com Guarapuava, nos anos
1950 houve uma considerável diminuição em sua extensão territorial (os dados presentes na
tabela 1 também demonstraram isso, da década de 1940 para 1950 houve uma redução de
44.923, 00 Km²). Em 2014, a área de Guarapuava (preenchida em verde) é diminuta com a
emancipação dos últimos municípios em 199558.
Em virtude de uma melhor compreensão da área territorial do Município de
Guarapuava nas décadas mencionadas, optou-se por ampliar o mapa, facilitando, assim, a
visualização do nome dos municípios com áreas que pertenciam originalmente ao Município
de Guarapuava. A partir dessa ampliação (parte inferior do mapa) percebe-se que, na
atualidade, 93 municípios foram áreas de Guarapuava em 1940 e 10 municípios em 1950,
sendo eles: Inácio Martins, Pinhão, Reserva do Iguaçu, Foz do Jordão, Condoí, Cantagalo,
Marquinho, Goioxim, Campina do Simão, Turvo.
Diante disso, evidencia-se a importância de Guarapuava ao Paraná, especialmente por
esse Município, nas décadas de 1940 e 1950, ocupar grande espaço geográfico do Estado, pois
geograficamente, em 1940, Guarapuava agregava grande parte da região oeste do Estado,
talvez, por isso, o próprio jornal analisado nesta pesquisa levava a nomenclatura de Folha do
Oeste. Por essa gigantesca extensão territorial, certamente esse Município influenciou na
vinda e acolhimento dos imigrantes em todo o Paraná.
Com relação às fragmentações do Município de Guarapuava, Fernandes (2010) aponta
que elas trouxeram implicações ao comércio e a política guarapuavana. Os desmembramentos
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No período de 1944 a 1946 o município de Guarapuava possuía sete distritos, sendo eles: Guarapuava,
Candói (atualmente município), Goioxim (atualmente município), Guarapuavinha (atual município de Inácio
Martins), Palmeirinha (atualmente Distrito de Guarapuava), Pinhão e Pedro Lustoza (atualmente os dois distritos
formam o Município de Pinhão). Em 1947 foi criado o Distrito de Guairacá (atualmente Distrito de
Guarapuava). No ano de 1952 foram criados os Distritos de Canta Galo, Marquinho e Guará (atualmente os dois
primeiros são municípios, modificando a grafia de Canta Galo para Cantagalo e o último Distrito de
Guarapuava). Em 1960 o Distrito de Inácio Martins (antiga Guarapuavinha) torna-se município. A última
emancipação dos distritos de Guarapuava ocorreu em 1995, em que o Distrito de Campina do Simão transformase em município de mesmo nome (IBGE, 2014).
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representaram mais que a perda do espaço físico ou tributário, mais o enfraquecimento
político, pois os novos municípios conseguiram projeções políticas e econômicas rivalizando
com Guarapuava.
Como exemplo de emancipação do território guarapuavano, servindo a interesses
políticos, há uma discussão acalorada acerca do estabelecimento de novas fronteiras ao
Município Guarapuavano nas décadas de 1940 e 1960, foi por meio dessa disputa que o
Distrito de Guarapuavinha/Inácio Martins se emancipou. No jornal Folha do Oeste, há
matérias acerca da emancipação e prosperidade do referido distrito. Nestas matérias o jornal
apresenta posições distintas sobre a emancipação, pois em um primeiro momento, mostra
apoio ao ato, porém em um segundo momento crítica e terceiro novamente apoia, devido à
interesses59.
Diante dessas questões que envolvem disputas e interesses políticos, é necessário fazer
um paralelo com o conceito foucaultiano de poder60. Conforme já mencionado, em primeiro
momento o jornal Folha do Oeste apoiava tal emancipação do distrito Inácio Martins:
“Qualquer que seja o viandante que haja transitado pelo ramal ferroviário de Guarapuava [...]
certamente ficará devéras bem impressionado com o aparecimento [...] de duas novas cidades:
Inácio Martins e Góis Artigas” (FOLHA DO OESTE, 26/05/1946, p.2)61. Num segundo
momento adotou posição contrária “os pioneiros para essa iniciativa de esbulho: um Vereador
e um Deputado do Partido Trabalhista Brasileiro [PTB]” (FOLHA DO OESTE, 11/04/1954,
p. 1). É importante salientar que Antonio Lustosa de Oliveira, proprietário do jornal Folha do
Oeste, pertencia ao Partido Social Democrático (PSD), enquanto a matéria apresenta um
projeto do PTB, partido de oposição a Lustosa.
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São quatro matérias no folha do Oeste (26/05/1946; 25/10/1953; 11/04/1954; 14/08/1960) até 1960 que
apresentam as discussões sobre a emancipação do até então distrito de Guarapuavinha/Inácio Martins. Na
primeira os editores destacam a prosperidade dos distritos que segundo eles deveriam ser tornados municípios,
devido a quantidade de serviços existentes, advindo principalmente das serrarias. A segunda e a terceira
destacam o prejuízo de Guarapuava perder uma grande extensão territorial, sem a consulta da população, um
retalhamento para a cidade o desmembramento do município, por isso, o jornal nessas matérias não aceita o
projeto de emancipação. E por fim, a quarta matéria felicita os moradores de Inácio Martins pela instituição do
novo Município.
60
Todos de alguma maneira exercem o poder: “porque cada um de nós é, no fundo, titular de um certo
poder e, por isso, veicula o poder” (FOUCAULT, 2012, p. 255). Além de todos exercerem uma forma de poder,
o poder atinge os corpos a partir de diferentes formas: “Mas quando penso na mecânica do poder, penso em sua
forma capilar de existir, no ponto em que o poder encontra o nível dos indivíduos, atinge seus corpos, vem se
inserir em seus gestos, suas atitudes, seus discursos, sua aprendizagem, sua vida quotidiana” (FOUCAULT,
2012, p. 215). O poder está em todos os lugares, também na esfera política, como na individual, nas formas
cotidianas, interferindo na vida de todos os indivíduos.
61
A ferrovia na década de 1940 tinha como seu término a localidade de Guarapuavinha/Inácio Martins,
por isso, o jornal apresentava que o distrito possuía aspecto de cidade pelos serviços oferecidos a população,
advindo do terminal ferroviário. Com relação à Goes Artigas (Góis Artigas) atualmente (2015) é um distrito do
Município de Inácio Martins (PR).
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Neste caso, aponta-se o poder na política, exemplificando como o PTB e o PSD,
exerceram suas formas de poder, a partir de sujeitos como Lustosa (PSD) e o
vereador/deputado62 do PTB. O poder interferiu no cotidiano do Distrito de Guarapuavinha,
posteriormente Inácio Martins; o Partido de oposição ao jornal exerceu o poder de proposição
do projeto que criaria o Município de Inácio Martins. Infere-se que políticos da localidade de
Inácio Martins, tinham interesse em assumir a nova prefeitura. O partido da situação do
jornal, o PSD, exerceu seu poder para que não fosse aprovado o projeto e, assim, continuar
exercendo poder político naquela localidade63.
A matéria de 1960 aponta na emancipação do Distrito de Inácio Martins as felicitações
do jornal à nova cidade: “Está pois, de parabéns a laboriosa população do novo Município de
Inácio Martins, ao qual FOLHA DO OESTE, na qualidade de interprete do povo
guarapuavano, envia os seus melhores votos de prosperidades cada vez mais crescente”
(FOLHA DO OESTE, 14/08/1960, p. 1). O Folha do Oeste utilizou em caixa alta seu nome
para enfatizar a vontade do jornal em relação à emancipação deste Distrito. Contudo, essa
felicitação é contraditória, tendo em vista que em um primeiro momento o periódico apresenta
desprezo pela emancipação do Distrito e em seguida felicita os habitantes. O fato se explica,
pelas alianças políticas partidárias do período e os interesses políticos que não promoveram
eleições à prefeitura do novo município64.
Para compreender a imigração, além de apresentar aspectos de sua extensão
geográfica, é importante mencionar a população do Município de Guarapuava, como ela foi
constituída e organizada em sua área. Alguns dados populacionais destacam a predominância
da população guarapuavana na área rural nas décadas de 1940, 1950 e 1960. Conforme Silva
(2010), na década de 1940 apenas 10% da população estava no núcleo urbano, já nas décadas
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Os nomes do deputado e o vereador do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) não foram divulgados
(FOLHA DO OESTE, 11/04/1954, p. 1).
63
Capelato (1988, p. 37) apresenta uma relação muito próxima entre partidos políticos e imprensa: “Num
país de frágil estrutura partidária, como o Brasil, a imprensa desempenha, em muitas circunstâncias, papel
semelhante ao dos partidos, chegando a sobrepujá-los”. No caso do jornal Folha do Oeste, essa relação é muito
próxima, o periódico agindo como uma extensão do PSD da época (reproduzindo seus discursos), pelo fato de
Lustosa possuir relações estreitas com esse partindo, sendo o Presidente do Diretório Estadual.
64
Este fato alia-se à menção que, não serão realizadas eleições para os novos municípios: “o Tribunal
Eleitoral acaba de decidir que não haverá neste ano, eleições para Prefeito das novas unidades municipais recem
creadas” (FOLHA DO OESTE, 14/08/1960, p. 1). Entre os novos municípios encontra-se o de Inácio Martins,
com isso, o governador do Paraná, Moysés Lupion, correligionário do PSD indicaria o novo prefeito: “o
Governo do Estado está nomeando Prefeitos-Interventores para procederem a instalação das novas comunas e
dirigi-las até a época que forem realisadas as eleições” (FOLHA DO OESTE, 14/08/1960, p. 1). O governador
Moysés Lupion indicaria o novo prefeito de Inácio Martins, sendo este do mesmo partido de Antonio Lustosa,
provavelmente esperava-se que o indicado fosse um integrante do partido do jornal Folha do Oeste.
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seguintes e na atualidade ocorre o inverso, a maioria da população se encontra na área urbana,
ou seja, houve migração rural-urbana65, como expressa na tabela seguinte,
Tabela 2 – População urbana e rural de Guarapuava: 1940 a 1980
População
Período
Urbana

Rural

Total

1940

5.789

90.476

96.235

1950

7.721

59.715

67.436

1960

29.661

66.700

96.361

1970

43.403

67.500

110.903

1980

89.926

68.659

158.585

Fonte: IPEA (2014).

Com base na tabela 2, percebe-se, no Município de Guarapuava, nas décadas de
1940 a 1970, um predomínio da população residente na área rural, situação que sofre
mudanças nas décadas posteriores, visto que o número passa por alterações e o êxodo rural
aumenta. A resposta para o processo de diminuição da população na área rural está
relacionada, principalmente ao aumento das atividades de industrialização, como a criação de
serrarias mais próximas ao centro urbano e o fortalecimento do comércio. A população total
das décadas de 1940 e 1960 chama atenção pela sua equivalência em números, entretanto,
nestas duas décadas houve uma disparidade com relação à população urbana e rural. A década
de 1940 com 90.476 habitantes na área rural, enquanto na década de 1960 os habitantes
somam 66.700, com isso ocorreu uma perda aproximada de 23.776 pessoas da década de 1940
para 1960 na área rural. Segundo Fernandes (2010), este fator pode ser explicado pelas
emancipações dos distritos, tendo a população rural de Guarapuava incorporada aos novos
municípios.
O Município de Guarapuava, decorrente das emancipações, se fragmentou tanto em
sua área, como já mencionado, quanto no seu aspecto populacional: “A redução da população
observada entre os anos de 1940 e 1950, tem como elementos explicativos o fracionamento
territorial do município, com a emancipação de vários distritos e a incorporação da
população” (FERNANDES, 2010, p. 62). Entretanto, houve também um aumento
populacional, seguido de retrocessos, em decorrência ao crescimento natural da população e
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A migração rural-urbana é aquela em que o sujeito desloca-se de uma localidade, predominante
agrícola para uma com aspectos industriais (cidade); caso ocorra o inverso, de uma área industrial para uma
agrícola, denomina-se de migração urbana-rural (OIM, 2009).
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oriunda da imigração, especialmente do grupo dos denominados Suábios do Danúbio,
composto por 500 famílias.
Entre as menções sobre esse grupo de imigrantes, apontam-se as de Abreu (1986, p.
159): “as pequenas explorações agrícolas das correntes migratórias internas, a imigração dos
Suábios do Danúbio e principalmente o grau de cultura que já tem alcançado o município com
a ampliação de sua rede escolar a nível de 1°, 2° e 3° graus”. A autora destaca alguns eventos
da década de 1950, como a ampliação do ensino escolar em três graus, a vinda dos Suábios e
outras correntes migratórias internas.
Além dos Suábios, os autores destacam levas de migrantes internos, caso apontado por
Abreu (1986) na citação anterior e por Fernandes (2010, p. 62): “Houve outros contingentes
populacionais vindos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina [...] de São Paulo, do Norte
do Paraná [...], além de outros trabalhadores atraídos para a região a partir da implantação e
expansão da atividade madeireira”. Segundo este último pesquisador, os migrantes internos
nesse período foram oriundos dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e
de outras localidades do Paraná vindo para Guarapuava, incentivados, principalmente, pelas
atividades madeireiras.

2.2 Discussões econômicas no Município de Guarapuava

Segundo Abreu (1986) e Maria (2011) a principal atividade econômica no Município
de Guarapuava foi, até 1940, a pecuária. A partir do início da década de 1940 o município
viveu concomitante a atividade pecuária com a tropeira. Mesmo com a predominância das
atividades relacionadas à pecuária, criação e abate de bovinos, havia estabelecimentos que se
dedicavam à criação de animais para envio aos grandes centros urbanos66. O troperismo,
mesmo enfraquecido, foi uma das principais atividades econômicas do Município de
Guarapuava até 1950.
Com a criação da ferrovia, a demanda por animais diminuiu, levando ao fim das
fazendas de criação de muares nos Campos Gerais. As mercadorias dos tropeiros, além dos
animais, foram “tecidos, perfumes e outros artigos para as famílias de Guarapuava”
(FERNANDES, 2010, p. 47). Outros fatores que auxiliaram no declínio dessa atividade,

66

Segundo Abreu (1986) em 1940, ainda, havia 482 grandes estabelecimentos que criavam animais, 2.441
médias propriedades e 3.402 pequenas propriedades.
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segundo Silva (2010) foram: o aumento da crise no setor, com a falta de investimento de
capitais na atividade tropeira, a baixa qualidade dos rebanhos, as pastagens empobrecidas e o
isolamento da localidade pela falta de boas estradas para o deslocamento dos rebanhos, que
dificultavam tanto o fluxo de pessoas quanto o transporte de mercadoria.
Outro elemento da economia guarapuavana até os anos de 1950, apontado por
Fernandes (2010), refere-se à exportação de produtos para outras localidades do país e para
países vizinhos, entre esses produtos: erva-mate, gado bovino, suíno, couro, banha, toucinho,
mel e cera. Com relação à erva-mate, a atividade, inicialmente foi desempenhada por uma
população marginal ao sistema tropeirista, ou seja, por pequenos fazendeiros ou comerciantes
com baixo poder aquisitivo, em sua maioria empobrecidos, que não tinham conseguido
ascensão econômica e social na sociedade guarapuavana como os tradicionais tropeiros. Esses
produtores enfrentavam dificuldades no transporte, pelas péssimas estradas e pelo
beneficiamento realizado em Paranaguá67.
A atividade madeireira também foi importante para a economia do Município de
Guarapuava, após a década 1940, a instalação das serrarias fez com que aumentasse o número
de habitantes, especialmente com imigrantes proprietários dessas indústrias. Os pesquisadores
sobre o Município de Guarapuava reconhecem a importância da atividade madeireira, tanto
pelo desenvolvimento econômico do município quanto para a atração de novos habitantes,
mas divergem com relação ao auge do que se convencionou denominar de indústria
madeireira. Entre os pesquisadores Silva (2010) afirma que a extração da madeira se tornou a
principal atividade econômica de Guarapuava entre as décadas de 1940 e 1950, sendo que a
partir de 1941, o ritmo da produção aumentou pela implantação das serrarias. A atividade
madeireira representou grande parte dos rendimentos guarapuavanos nestas duas décadas,
mesmo que inicialmente possuísse seu beneficiamento em Ponta Grossa68.
Outro pesquisador que se preocupa com a atividade madeireira é Fernandes (2010),
diferente de Silva (2010) e Abreu (1986), o autor aponta que o auge desta atividade
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Enquanto, os produtores de erva mate do Município de Guarapuava ficavam com a menor parte dos
lucros, os comerciantes de Curitiba e Paranaguá recebiam a maior, por também realizarem o beneficiamento do
produto (MARIA, 2011).
68
O processo de transporte dessas madeiras era realizado: “por meio de carroças, essa madeira era
transportada ao município de Ponta Grossa, que era entroncamento da Rede Viação Paraná - Santa Catarina,
onde o produto era embarcado com destino a diversos locais” (SILVA, 2010, p. 98). Inicialmente, as toras de
madeira eram transportadas por meio de carroças para Ponta Grossa (PR), onde ocorria o beneficiamento e a
distribuição pela linha férrea para os diversos locais do país. Tendo em vista, que a ferrovia chegou à
Guarapuava apenas em 1954, mesmo com a inspeção de seu trecho em 1941, alguns motivos políticos atrasaram
seu término, aproximadamente com cinquenta e três anos de atraso a linha férrea chegou ao município,
possuindo os serralheiros a única alternativa mandar as madeiras por carroças até a localidade que dispusesse de
meio de transporte ferroviário.
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econômica ocorreu no período de 1958 a 196269. Neste período, segundo o pesquisador, as
atividades madeireiras de Guarapuava foram impulsionadas pela construção de Brasília, a
nova Capital Federal no centro do país. A construção da Capital necessitou de grande
quantidade de madeira, parte dela, oriunda das serrarias do Município de Guarapuava.
A maioria das serrarias, segundo Maria (2011) provinha de outros municípios
brasileiros e, geralmente, não integravam o ambiente urbano70, instaladas em núcleos distantes
de povoamento com um caráter temporário e irregular, encontravam-se geralmente nos
distritos e ficavam provisoriamente, apenas o tempo que durasse a remessa de madeira
naquela localidade. Depois da retirada da remessa, a serraria era deslocada dentro do mesmo
distrito para um local com maior disponibilidade de madeira. Apesar dessa irregularidade, as
serrarias deixaram alguns fatores positivos como, por exemplo, o aumento das relações
comerciais locais, injetando maiores recursos no comércio e contribuindo com o crescimento
urbano, principalmente advindo da atração de novos habitantes ao Município de Guarapuava.
A ausência de linha férrea em Guarapuava dificultou o escoamento da produção
madeireira, sendo necessário o beneficiamento e distribuição das madeiras em Ponta Grossa.
Na década de 1950, conforme Abreu (1986), as lideranças de Guarapuava reclamavam por
melhoria nas condições de vias de comunicação que, segundo eles, colocava Guarapuava e
sua região em posição de inferioridade na sociedade brasileira, principalmente pela
dificuldade de escoamento da produção, tanto madeireira quanto outros produtos, inclusive,
alimentos. Dificultava o fluxo de pessoas e mercadorias, sendo propaganda negativa à atração
de imigrantes.
Com o advento da ferrovia nos anos posteriores a 1950, apareceu a agricultura
mecanizada e a intensificação dos créditos bancários para financiamento de lavouras que
favoreceu a vinda e fixação de novos habitantes. Esse incentivo foi importante, pois “com os
capitais subsidiados pelo governo e fornecidos pelos bancos foi possível aos agropecuaristas
modernizarem as atividades produtivas, adquirindo máquinas, tratores, fertilizantes, enfim,
69

Fernandes (2010), aponta que no período entre 1950 e 1954 o Município de Guarapuava possuía 73
serrarias, atingindo quase 50% das exportações de madeira do Paraná. E no período de 1955 a 1970, a atividade
madeireira contava com 133 empresas, espalhadas pelos Distritos de Guarapuava, por isso, a atividade
madeireira provocou sensíveis mudanças na economia local e do Estado.
70
Entre os núcleos distantes com serrarias nos arredores do Município de Guarapuava encontravam-se os
Distritos de Inácio Martins e Goes Artigas (atualmente os dois distritos formam o Município de Inácio Martins).
Em matéria de 1946 do jornal Folha do Oeste sobre estas localidades foram demonstradas dezoito serrarias:
“Leão Junior Cia S. A., Emílio A. Gomes & Filhos S.A., Junqueira, Melo & Cia, Caetano Zaapelon & Filhos, F.
V. de Araújo & Filhos, Negrinho Camargo & Irmão, Milton Silva & Cia, Ludgero Borgo & Cia, João Slompo,
Noicolau Pecuche, João Manzur, Irmão Betega, Frederico Kock, Nicolau Repka, Broneslau Wronsk, Chik Kifuri
e Irmãos Araújo” (FOLHA DO OESTE, 26/05/1946, p. 1). Os empreendimentos, nestes distritos, foram
realizados por familiares, filhos ou irmãos, verificados a partir dos nomes das empresas. Entre os nomes
encontram-se vários imigrantes dedicados à atividade madeireira.

58

custearem a produção e realizarem melhoramentos nas suas explorações” (ABREU, 1986, p.
188). Contudo, mesmo com os incentivos recebidos a dificuldade devia-se, ainda, ao
escoamento da produção, pois a ferrovia até 1954 terminava no Distrito de
Guarapuavinha/Inácio Martins e não atravessava todo o Município de Guarapuava.
Segundo Abreu (1986) as reclamações dos agricultores com relação ao escoamento da
produção foram atendidas, com três ações realizadas pelo Governo do Estado. A primeira com
a chegada da ferrovia em Guarapuava em 1954, possibilitando a distribuição da produção a
partir do município e também o transporte de passageiros. Outra ação foi o asfaltamento da
Estrada de Rodagem Estratégica BR 35, atual rodovia BR 27771, ligando Ponta Grossa a Foz
do Iguaçu, passando por Guarapuava, e, a última ação foi à criação de uma rodovia ligando
Guarapuava ao Sudoeste do Paraná, facilitando a comunicação do Centro com o Sudoeste do
estado. As ações possibilitaram uma comunicação mais ágil entre todas as localidades do
estado, bem como um transporte de mercadorias e pessoas, com isso, diminuindo a
dificuldade de escoamento da produção e aumentando a eficácia do transporte.
Estas ações relacionadas ao sistema de escoamento de produção, não foram realizadas
rapidamente. A construção da estrada de ferro foi um exemplo de um processo burocrático
com várias disputas políticas, por essas disputas a estrada de ferro chegou à Guarapuava
apenas em 1954. Conforme Silva (1995) e Silva (2010), as obras de ligação da ferrovia com
todo o Município de Guarapuava, foram finalizadas, precisamente, em 27 de dezembro de
1954, às 22h30min. Antes de sua finalização, no mês de agosto de 1954, o Prefeito José de
Mattos Leão72, nomeou por decreto uma comissão de festejos da chegada da locomotiva,
promovendo um grande evento no município, principalmente pela expectativa gerada pela
demora na construção da ferrovia.
Outro político, segundo Silva (2010) que também acreditava na importância da
ferrovia para a economia de Guarapuava, foi Antonio Lustosa de Oliveira73, sua visão
apontava para uma possível continuação desta ferrovia até os limites do Brasil com o
Paraguai, Argentina e Uruguai. No vislumbramento de Lustosa, a ferrovia poderia receber os
nomes de Transparaguai, Estrada do Paralelo Médio ou Brasil-Paraguai, transformando, com
isso, localidades de sua abrangência em um celeiro de escoamento de produtos. Isso
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Tembil (2007, p. 96) menciona que depois do asfaltamento da Estrada Estratégica BR 35 a mesma
passou-se a denominar Rodovia Federal BR 277.
72
José de Mattos Leão, político oriundo de Campo Largo (PR) foi prefeito de Guarapuava entre os anos
de 1951 e 1955, faleceu em 28 de março de 1962. Os seus descendentes até os dias atuais ocupam cargos
políticos no Estado (FERNANDES, 2010).
73
Antonio Lustosa de Oliveira, como mencionado anteriormente, foi proprietário do jornal Folha do
Oeste.
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representaria, na visão deste político, o destaque do Paraná no Brasil, tornando o Estado o
mais próspero da nação, tanto aumentando seu contingente populacional quanto
enriquecendo, devido à comercialização dos seus produtos.
Outras ações, segundo Tembil (2007) também foram realizadas no Município de
Guarapuava nas décadas de 1950 e 1960 no que se refere à modernização74. As ações
realizadas foram investimentos em praças (ajardinamento, calçamento, monumentos e
bancos), vias urbanas (alargamento e calçamento), construções de casas e prédios modernos
que coexistiam com prédios históricos (a Prefeitura isentava do imposto predial os prédios
considerados modernos desde que respeitassem uma homogeneização estética). Essas ações
tinham como objetivo a atração de imigrantes, mostrando o município como moderno, sendo
o lugar do futuro para morar.
A inserção de Guarapuava no processo de modernização e as ações para atrair
imigrantes nas décadas de 1940 e 1950, ocorreram concomitantes. Essas modernizações, a
construção da estrada de ferro, somaram-se aos melhoramentos na Estrada de Rodagem
Estratégica BR 35. Segundo Tembil (2007) tinha-se um desejo não apenas pela construção da
estrada de ferro para o escoamento da produção, mas um escoamento também pela rodovia
que, anteriormente, dependia das variações climáticas, pois em dias de chuva tornava-se
intransitável, sendo interditada e em dias trafegáveis encontrava-se esburacada. Com essa
dificuldade no transporte, a população não conseguia desenvolver algumas atividades de
comércio ou ainda as madeireiras não conseguiam encaminhar seus produtos para todos os
locais do país, inclusive para a construção da Capital Federal. As atividades de melhoria na
BR 35 (BR 277) ocorreram na década de 1950 com a pavimentação com macadame,
posteriormente o calçamento (1958), e na década de 1960 o asfaltamento, transformando-a em
rodovia.
A execução da ferrovia até o Município de Guarapuava, o asfaltamento da rodovia BR
277 e a criação da rodovia para o sudoeste significavam um incentivo ao trânsito de pessoas
em Guarapuava. O deslocamento representava uma das políticas do governo paranaense para
o aumento do contingente humano, pois a ida e vinda de pessoas motivava a fixação. A
imigração representava também o incremento na produção de alimentos, pois a população
paranaense sofreu com crises periódicas de abastecimento de alimentos pelos trabalhadores
agrícolas que preferiram dedicar-se à atividade tropeira, erva-mate ou madeira, refutando o
cultivo “Os interesses regionais em atrair imigrantes, principalmente estrangeiros, estavam
74

Novamente utilizam-se os pressupostos de Berman (2007) que a modernização foi um processo
decorrente do período da modernidade que apresentava construções materiais.
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centrados na necessidade da produção de alimentos” (SILVA, 1995, p. 55). O imigrante tinha
papel importante na economia guarapuavana pela produção de alimentos, mas para sua efetiva
presença tornava-se necessário um sistema eficaz de rodovias e ferrovia.
A partir do que foi apresentado, constata-se que a mudança da década de 1940 para
1950 em Guarapuava foi a produção de erva-mate e a intensificação da extração de madeira.
As madeireiras incentivaram o comércio local, movimentando a economia guarapuavana,
fazendo propaganda para a vinda de novos habitantes. Além disso, a ferrovia foi um dos
grandes eventos da década de 1950 no Município de Guarapuava, a partir dela promoveu-se
um sistema eficaz de escoamento da produção, tanto de madeira como de alimentos, bem
como o transporte de passageiros. A inauguração da ferrovia representou o incentivo à vinda
de imigrantes, pois demonstrava interesse do Estado em melhorar o sistema viário, auxiliando
na economia, especialmente de Guarapuava. Percebem-se duas grandes realizações para
auxiliar na atração de imigrantes na década de 1950: a inauguração da estrada de ferro em
1954 e as melhorias e calçamento na atual BR 277 (1958). Essas ações estiveram a serviço de
interesses políticos, no caso da estrada de ferro, isso fica mais evidente, tendo em vista que
desde a inspeção até a construção anos se passaram.

2.3 Os jornais e os estudos históricos
Segundo Luca (2014), antes da geração dos Annales,75 a percepção do jornal como
fonte histórica era irrelevante, o jornal não era utilizado como objeto da história pelos
historiadores acreditarem que este tipo de fonte não possuía o rigor necessário aos seus
estudos. Os historiadores denominados de metódicos acreditavam que as fontes deveriam ser
marcadas pela objetividade, neutralidade, fidedignidade, credibilidade e distanciadas do seu
tempo para não ocorrerem contaminações do presente. O jornal aparentava ser uma fonte
inviável para perceber os movimentos históricos, pois eram marcados por aspectos políticos e
econômicos do tempo presente. Acreditava-se, ainda, que o jornal não tinha objetividade para
mostrar eventos relevantes à história, o evento deveria, nesta perspectiva, ser igual à
realidade, uma fotografia do presente.
Os jornais, ainda conforme Luca (2014), por trazerem uma escrita fragmentada,
geralmente por colunas, e por não ter circulação periódica, pelas dificuldades especialmente
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Segundo Silva e Silva (2009) entende-se por Annales o movimento fundado por Marc Bloch no século
XX na França que valorizava a interdisciplinaridade e aproximação da História com outras ciências como a
Economia e a Sociologia.
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dos primeiros impressos, eram considerados frágeis, não respondendo aos problemas
históricos. Outra questão que comprometia os jornais enquanto fontes de pesquisa estava
ligada à neutralidade ou objetividade do jornal, pelo motivo desta fonte histórica ser escrita
com impressões do ocorrido, no calor do momento, carregadas por interesses, compromissos
e paixões. Portanto, para ser objeto da história as fontes não deveriam demonstrar
subjetividade, caso ocorresse eram desprezadas por não atenderem os requisitos necessários à
escrita da história.
O uso dos jornais como fonte para a história, só foi possível a partir da corrente
historiográfica denominada de Annales no século XX, quando se realizou deslocamentos de
estudos que pretendiam aceitar a estrutura da longa duração e estudos econômicos ou
demográficos76. Com isso, esse grupo buscou outras formas de escrever a história com novos
objetos, problemas e abordagens, ou seja, novas formas de conceber a história, com novos
assuntos, questões e metodologias. Neste contexto, os jornais foram reconhecidos como fonte
para a história. Essa nova percepção de escrita histórica realizada pelo grupo dos Annales foi
idealizada na década de 1930, porém a incorporação dos jornais como fonte para a análise da
história demorou mais tempo. A utilização efetiva dos jornais, como objeto de pesquisa para
história, só foi perceptível nos anos finais do século XX com a terceira geração dos Annales
(LUCA, 2014).
A primeira geração dos Annales, segundo Calonga (2012) negou estudos com jornais,
principalmente, por não focar na temporalidade recente, em história do tempo presente, sendo
a preocupação desta geração os estudos medievalistas. A segunda geração, liderada por
Fernand Braudel, preocupou-se com a utilização de fontes seriais e os tempos da história,
incorporando estudos da História com a Linguística, Psicologia e Antropologia. Com a
terceira geração, especialmente com pesquisadores como Jacques Le Goff, Georges Duby,
Emmanuel Le Roy Ladurie, os novos objetos como os jornais foram efetivamente utilizados,
sem negar as aprendizagens das gerações anteriores. Essas novas relações propuseram uma
história interdisciplinar, com metodologias que tivessem essa nova visão, deslocando os
objetos para a descontinuidade, ruptura e abordagens diversas.
A visão fragmentada que não dava objetividade aos jornais foi uma proposta anterior
ao grupo dos Annales, assim com o auge dessa nova corrente historiográfica a perspectiva
metódica foi colocada em desuso, não importava se o jornal não tivesse objetividade absoluta,
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Por estudos econômicos e demográficos na longa duração, entendem-se os de abordagem serial, os
documentos de um período de tempo específico que o historiador escolhe uma série de objetos, bem como,
notas, livros caixa, atas e outros; em pesquisas que primam pela abordagem quantitativa, contando e
relacionando com as temáticas históricas de sua preferência.
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ou ainda, fosse dividido em colunas, expressando parcelas de um evento; importava que o
jornal apontasse as novas visões da história, as formas possíveis para se pensar o
conhecimento histórico.
A importância dos jornais nos trabalhos historiográficos tem relação com o uso de
toda a imprensa. Os trabalhos com a imprensa se constituem uma das possibilidades de
resgatar a participação de grupos sociais em uma temporalidade específica. No caso
específico desta pesquisa, os grupos sociais são os imigrantes percebidos no periódico Folha
do Oeste (CALONGA, 2012).
No Brasil, a situação de negação do jornal como fonte histórica não foi diferente das
concepções da Europa, pois também havia preconceito em utilizar a imprensa no processo da
escrita histórica. Segundo Capelato (1988), até 1950 os historiadores brasileiros tinham duas
posições com relação aos jornais: a primeira era de desprezo por considerá-la fonte suspeita,
(pelos aspectos já mencionados: ausência de objetividade, fidedignidade, neutralidade), a
segunda era assumí-la como verdade absoluta, como um relato fidedigno do passado. Essas
duas posturas, segundo a autora, devem ser contestadas, pois o jornal não é imparcial ou
neutro, nem é desprezível por ser permeado de subjetividade.
Por este preconceito com os jornais, ainda na década de 1970, Luca (2014) aponta que
poucos trabalhos no Brasil se valiam da temática da imprensa, poucos utilizavam essa fonte
como objeto de pesquisa. Os historiadores até poderiam utilizar-se desses materiais para fazer
uma história deles, mas não para fazer uma história com ou a partir deles. Em outras palavras,
se fazia a história de um determinado jornal ou de uma revista específica, ou ainda, histórias
totais da imprensa em localidades específicas; mas, não se utilizava da imprensa para escrever
outras temáticas, visto que representavam o calor da hora, por serem escritos naquele
momento. Nos anos de 1970, não se acreditava na possibilidade de fazer uma história da
imigração a partir de um determinado jornal, ao invés disso, preocupavam-se em utilizar
jornais para se fazer uma escrita sobre eles, mas apontavam-se na história a importância
desses utensílios (jornais e revistas).
Os historiadores, tanto estrangeiros como brasileiros, não viam, inicialmente, a riqueza
de trabalhar com jornais enquanto fontes de pesquisa ou cruzamento dos seus dados com
outras fontes para elucidar temas, como afirma Capelato (1988, p. 34): “A leitura dos
discursos expressos nos jornais permite acompanhar o movimento das idéias que circulam na
época”. A autora aponta a importância da utilização dos jornais para a escrita da história, pois
permitem acompanhar a circulação de ideias de um período específico, verificando o que
estava em voga, em destaque, na época.
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2.4 O jornal Folha do Oeste
O jornal Folha do Oeste foi fundado em 28 de fevereiro de 1937 no Município de
Guarapuava, estado do Paraná. Esse jornal foi considerado, até 1970, o mais importante do
município, devido à sua grande circulação e longa duração, existindo por mais de quarenta
anos, com término em 1981. Grandes acontecimentos das décadas de 1940, 1950 e 1960 como
a Segunda Guerra Mundial e seus desdobramentos, puderam ser compreendidos em escala
reduzida no jornal Folha do Oeste. A partir desse jornal, também se verificam aspectos do
Município de Guarapuava e seus arredores e, ainda, pode se visualizar a trajetória de seu
fundador, Antonio Lustosa de Oliveira (MARIA, 2011; SILVA, 2010).
Para a análise de um periódico deve ser pensada sua materialidade, conforme afirma
Luca (2014, p. 132): “É importante estar alerta para os aspectos que envolvem a materialidade
dos impressos e seus suportes, que nada têm de natural” e sua posição ideológica, “Daí a
importância de se identificar cuidadosamente o grupo responsável pela linha editorial,
estabelecer os colaboradores mais assíduos, atentar para a escolha do título e para os textos
programáticos” (LUCA, 2014, p. 140). O que envolve a produção, circulação e posição
política de um periódico é relevante para pensar a problemática objetivada numa pesquisa,
neste caso para perceber a imigração no Folha do Oeste. Para visualizar a materialidade do
jornal Folha do Oeste apresenta-se a capa da edição de 17 de janeiro de 1960 (Imagem 1).
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Imagem 1- Capa do jornal Folha do Oeste (17/01/1960)

Fonte: Centro de Documentação e Memória de Guarapuava- CEDOC/G- UNICENTRO

65

Na imagem 1 percebe-se que a impressão do Folha do Oeste era totalmente em preto e
branco, as imagens77 e fotografias78 foram apresentadas na tonalidade cinzenta. Com
circulação aos domingos, suas edições, até 1960, possuíam oito páginas, com exceção das
edições comemorativas de Aniversário do Município de Guarapuava que dobravam ou
triplicavam de tamanho79.
Como destaque à imagem 1, há na primeira página uma reportagem sobre o
proprietário do jornal, Antonio Lustosa de Oliveira80, quando assumiu a presidência da Caixa
Federal, no Paraná, em 1960. A idealização do jornal Folha do Oeste foi de considerar
Antonio Lustosa de Oliveira um homem influente no Município de Guarapuava e no Paraná,
demonstrando afinidade para o jornalismo e fundando vários jornais. Esses jornais foram
impressos na tipologia da Gráfica Guairacá81, também de propriedade de Lustosa, bem como,
a Rádio Difusora de Guarapuava. Como político, Lustosa, ocupou vários cargos: Presidente
do Diretório Municipal do Partido Social Democrático (PSD), Interventor Municipal
nomeado pelo Interventor Estadual Manoel Ribas, no período de 1944 a 1946, Deputado
Estadual e Federal (TEIXEIRA, 2000).
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Segundo Maria (2011) devido a complexidade do trabalho com imagens, a publicação de imagens
coloridas em periódicos guarapuavanos só foi realizada a partir de um novo padrão de impressão trazido para o
Município de Guarapuava no final da década de 1960 por Elias Farah no jornal Esquema do Oeste.
78
A fotografia foi uma das inovações do jornal Folha do Oeste: “Além de uma edição mais clara e mais
organizada, Lustosa ainda buscou trazer para o jornal outros aprimoramentos técnicos, como as clicherias. É
óbvio que não existiam na cidade condições de se construir uma clicheria para a publicação de fotos no jornal.
Para realizar esse trabalho, Lustosa comprava os clichês em São Paulo ou em Curitiba, onde esses eram
produzidos. Desta forma, era algo inédito para a cidade a Folha do Oeste publicar fotografias. Durante toda a
existência do jornal sua publicação deu-se em preto e branco e a presença das fotografias tornou-se cada vez
mais freqüente” (MARIA, 2011, p. 44). O Folha do Oeste, primava pela inovação em suas publicações.
79
Capelato (1988, p. 15) afirma que: “Todos os jornais procuram atrair o público e conquistar seus
corações e mentes. A meta é sempre conseguir adeptos para uma causa, seja ela empresarial ou política, e os
artifícios utilizados para esse fim são múltiplos”. No Folha do Oeste isso também é visível, por isso, o jornal
inovava em suas edições para atrair leitores e servir interesses políticos, com campanhas específicas para votar
em determinado candidato apoiado pelo semanário. A mesma autora também faz uma divisão entre dois tipos de
jornal: “O periódico que se destina a um público de elite caracteriza-se, geralmente, pela apresentação sóbria [...]
Quando os índices de espetaculosidade são elevados, o periódico leva a pecha de sensacionalista. Esse tipo de
imprensa, também conhecida como ‘imprensa marrom’, sempre foi menosprezado no meio jornalístico”
(CAPELATO, 1988, p. 15). O jornal Folha do Oeste encontra-se na primeira categoria explanada, pelo fato de
ser considerado de grande prestígio, sendo lido pela elite de Guarapuava e dos demais municípios e Estados em
que circulava, em nenhum momento, foi considerado sensacionalista, pois se intitulava o interprete do povo
guarapuavano.
80
Antonio Lustosa de Oliveira nasceu em 13 de junho de 1901 na fazenda Três Palmeiras, antigo Distrito
de Pedro Lustosa, na época pertencente a Guarapuava, na atualidade Município de Reserva de Iguaçu (PR);
casou-se com Jeane Tarastchuk. Seu falecimento ocorreu em 29 de janeiro de 1995 com sepultamento no
Cemitério da Água Verde em Curitiba (PR) (ACADEMIA DE LETRAS, ARTES E CIÊNCIAS DE
GUARAPUAVA, 2006. p. 68).
81
Segundo Maria (2011) a Gráfica Guairacá produziu dois jornais fundados por Lustosa, o Pharol e
posteriormente o Folha do Oeste. A gráfica inicialmente tinha sido criada para a produção de material
publicitário, situada na Rua Dr. Vicente Machado, 1068, nas proximidades do centro de Guarapuava (PR).
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Outra atividade exercida por Lustosa foi de escritor, suas crônicas foram publicadas no
jornal Folha do Oeste e outros jornais na Capital do Estado sob o pseudônimo João do
Planalto, organizadas, posteriormente, em livros. Antonio Lustosa de Oliveira preferia
inserir-se na multidão com facetas de qualquer cidadão que em nada lembrava seu status
político, abordava práticas cotidianas como moradia, escola, saneamento, entre outras. A
explicação para o pseudônimo João do Planalto, de acordo com Silva (2010), refere-se ao
fato de Lustosa estar desprovido da política nesse período, preferindo denominar-se de um
nome que tinha em abundância no país, poderia ser chamado de Pedro, Paulo, Carlos ou como
preferiu João. No sobrenome, a escolha do pseudônimo refere-se à identificação com os
habitantes do Município de Guarapuava, sua terra natal, especialmente com o espaço
geográfico, o terceiro planalto.
O jornal Folha do Oeste não foi editado apenas por Antonio Lustosa, havia também,
outros colaboradores que editavam matérias locais e reproduziam matérias, reportagens de
jornais da Capital Estadual ou da Capital Federal. Entre os colaboradores haviam advogados,
médicos, professores e políticos. Grande parcela dos colaboradores possuía estreita relação
com o PSD, partido que Lustosa era presidente. Esses auxiliares figuravam nas colunas
sociais do jornal, citados em casamentos, aniversários e falecimentos82.
O colaborador mais assíduo de Antonio Lustosa de Oliveira em seus empreendimentos
jornalísticos, além de ser seu amigo particular, foi Mario Edmundo Xavier de Barros,
pseudônimo Airton Lara, conhecido pelo equilíbrio em suas poesias e grande talento nesta
arte83. Outro colaborador relevante do jornal Folha do Oeste foi Luiz Cléve Teixeira que
exercia atividades profissionais de esportista, jornalista, escritor da coluna 7 dias no esporte,
além de vários cargos públicos, como: Diretor de Secretaria da Câmara Municipal, Vereador
em três mandatos, Secretário Municipal no período de 1951 a 1954, Escrivão de Polícia,
Escrivão Eleitoral e Oficial de Cartório.84
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Entre os colaboradores do jornal Folha do Oeste: Beijamim Teixeira, Epaminondas Camargo, Mário
Edmundo Xavier de Barros (Airton Lara), Joaquim Prestes, Antonio Milke, Manoel Gonçalves da Silva,
Adeodato Torres (FOLHA DO OESTE, 23/02/1958, p. 1).
83
Mario Edmundo Xavier de Barros nasceu no Município de Guarapuava em 1892, casou-se com Noêmia
Antunes de Lina e com ela teve nove Filhos; falecendo aos sessenta e três anos de idade em 21 de junho de 1955
no Município de Ponta Grossa . Na apresentação da obra Sonetos e Poemetos dedicada a Mario Edmundo Xavier
de Barros, Lustosa aponta parte da sua trajetória. Segundo ele, sua inclinação pelo jornalismo foi pelo incentivo
e colaboração de Mario Edmundo, que mesmo tendo formação apenas nas primeiras letras, estimulou a
publicação de seus jornais. Entre os semanários fundados pela parceria Antonio Lustosa e Edmundo Barros
encontram-se: o Pharol de 10 de abril de 1919 (durando 10 anos) e Alvorada de maio de 1920 (ACADEMIA DE
LETRAS, ARTES E CIÊNCIAS DE GUARAPUAVA, 2006; LUSTOSA, 1971).
84
Luiz Cléve Teixeira nasceu em Ponta Grossa, mas com doze anos veio morar em Guarapuava,
terminando seus estudos no Colégio São José, seu falecimento ocorreu em 2010 (TEIXEIRA, 2000).
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Em relação à circulação do jornal Folha do Oeste, sua abrangência pode ser considera
de longa escala, pois em 1955 o jornal abrangia as seguintes localidades:
Guarapuava e distritos (1.004 exemplares); Foz do Iguaçu, Cascavel, Toledo,
Guairá, Guaraniaçú, Laranjeiras, Pitanga, Campo do Mourão, Prudentopolis,
Imbituva, Irati, Palmeira, Campo Largo, Jaguariaiva, W. Braz, Londrina,
Maringá, Rolandia, Assai, Cornélio Procópio, Monte Alegre, Ponta Grossa,
Curitiba, Antonina, Paranaguá, Cerro Azul, Pato Branco, Palmas, União da
Vitória, Paranavaí, Apucarana, Porecatú, Astorga, Rolandia, Lapa, Porto
Amazonas, Ibaiti, Rio Negro e Nova Londrina.
Santa Catarina – Caçador, Videira, Joaçaba, Xaxim, Xapecó, Curitibanos,
Lages, Porto União, Taió e Rio do Sul.
São Paulo – Capital. Goiás: Ferreiros. Rio de Janeiro: Capital
Espírito Santo – Colatina e Calçado.
R.G. do Sul – Santa Maria, Passo Fundo, Carasinho e Guarany das Missões.
Minas Gerais- Paracatu, Três Corações e Uberlândia (FOLHA DO OESTE,
11/09/1955, p. 3).

Considerando que, o jornal Folha do Oeste tinha uma tiragem de 1.500 exemplares,
com circulação uma vez na semana, aos domingos; a maioria dos exemplares (1.004) ficava
no Município de Guarapuava e Distritos. Apesar de alguns serem distribuídos em outros
municípios.
A grande abrangência do jornal Folha do Oeste ocorre, a partir do ano de 1955, em
função do semanário ser entregue pelos correios. Entregar pelos correios, segundo editores do
periódico, seria mais prático, pois não teria o risco de extraviar ou demorar o recebimento. As
edições quando eram distribuídas por funcionários do próprio jornal, provavelmente poderiam
extraviar, não chegando à residência dos assinantes. Apesar disso, o jornal informou que os
assinantes que ainda quisessem, poderiam receber o semanário da forma convencional ou
retirar na Gráfica Guairacá, conforme a necessidade de cada um (FOLHA DO OESTE,
07/08/ 1955, p. 2).
O jornal Folha do Oeste, como mencionado, iniciou em 1937 circulando até 1981. Da
sua fundação 1937 até o ano 1960, período que termina esta pesquisa, o periódico passou por
três fases, essas fases foram apontadas pelo cabeçalho do jornal, sendo que cada nova fase
representava um retorno à primeira edição do semanário. A primeira fase, se iniciou em 1937,
a segunda em 1941 e a terceira em 1953 até 1960. Cada fase, segundo o semanário, representa
uma parada de circulação do jornal, paradas estas por dificuldades com relação ao preço do
papel, problemas políticos partidários, falta de energia elétrica, entre outros problemas não
citados no jornal. Com dados fornecidos pelo periódico, a precisão das datas de início e
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término de cada fase não ficam bem estipuladas, principalmente pelas interrupções na
publicação das edições85.
Além das paradas de circulação, o jornal Folha do Oeste teve interrupções pontuais de
publicação, não circulando semanalmente. Os motivos das interrupções foram os
mencionados anteriormente, acrescidos de mais dois inconvenientes, denominados pelo jornal
de imperiosos e específicos. Os motivos imperiosos seriam os de grande causa, mas que o
semanário não poderia anunciar ou caso o fizesse não teria como justificar. Com relação aos
específicos, um exemplo encontra-se em 1956, com a modificação da máquina, denominada
pelo periódico de linottipe86. Este motivo fez com que duas edições do jornal não fossem
publicadas, por outro lado, essa interrupção trouxe benefícios aos leitores, principalmente pela
melhoria da qualidade de impressão (FOLHA DO OESTE, 1º/01/1956, p. 1).
O jornal Folha do Oeste tinha como diferencial em suas páginas, a divulgação de
acontecimentos de outros Municípios do Paraná e não apenas de Guarapuava. Entre os
eventos de outras localidades encontravam-se: fatos cotidianos, notícias policiais,
falecimentos, editais das prefeituras e juizados procurando herdeiros de inventários87. Para que
essas notícias pudessem ser vinculadas, o jornal possuía uma rede de correspondentes no
Paraná que mandava informações para o Município de Guarapuava, correspondentes de
Curitiba, Laranjeiras do Sul, Cascavel, Pitanga e Foz do Iguaçu (FOLHA DO OESTE,
11/03/1956, p. 6).
De acordo com outros documentos levantados para esta pesquisa o jornal Folha do
Oeste não foi o único semanário a circular no Município de Guarapuava. A história da
imprensa periódica guarapuavana tem seu início com o Guayra, fundado em 4 de abril de
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A edição nº. 1 da 3ª fase do Folha do Oeste aponta as dificuldades decorrentes do papel: “Ingrata é a
missão de fazer-se um jornal no interior, dadas as mil e uma dificuldades, principalmente as de ordem material,
com a alta vertiginosa do material gráfico e do papel destinado à imprensa”. As principais dificuldades
encontravam-se no alto custo do papel, ou ainda, conflitos políticos pela menção papel destinado à imprensa.
Em 1953 o governo do Paraná não foi adepto das discussões do periódico, tendo em vista serem de convicções
distintas, enquanto o Folha do Oeste pertencia ao grupo do Partido Socialista Democrático PSD, o Governo
Bento estava atrelado ao Partido Republicano, sua eleição realizou-se com uma coligação contra o candidato do
PSD (FOLHA DO OESTE, 06/09/1953, p. 1).
86
A Máquina Linotipo foi um aparelho de composição mecânica, hoje não mais utilizada, que formava
linhas tipográficas inteiras, seu nome derivou da expressão a line of type, patenteado em 1890 por Mergenthaler.
Anos mais tarde, outras máquinas de tipografia foram criadas similares a essa primeira, elas carregavam a
mesma denominação. O surgimento dessas máquinas permitiu uma velocidade maior de impressão nas
atividades jornalísticas e editoriais, seu funcionamento era entregue a um operador, chamado de linotipista, que
acionava o teclado com 90 teclas de letras, números e sinais, fazendo deslizar as matrizes desejadas (RABAÇA;
BARBOSA, 2014).
87
Entre as noticias vinculadas pelo jornal Folha do Oeste encontrou-se um edital do Município de
Laranjeiras do Sul, apontando à convocação de herdeiros de um inventário (FOLHA DO OESTE, 25/10/1953, p.
4).
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189388. A criação de um jornal no Município de Guarapuava não significava sua continuidade
ou que seria publicado semanalmente, principalmente pela dificuldade no número de leitores,
preço do papel, energia elétrica e maquinários, conforme mencionado. Os jornais, inclusive o
Guayra, tiveram duração efêmera, sendo o jornal Folha do Oeste aquele que teve maior
duração, mais de quarenta anos, apesar das interrupções89. Com o semanário Folha do Oeste,
no período da pesquisa (1946-1960) circularam O Combate, Alvorada Estudantil e Correio de
Hinterland. Os jornais foram criados em sua maioria por colaboradores do Jornal Folha do
Oeste90.
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Segundo Maria (2011) conta-se que pela dificuldade de trafegar nas estradas do Paraná no século XIX,
o prelo que posteriormente foi utilizado para a impressão do jornal Guayra, chegou à Guarapuava vindo da
capital Curitiba, transportado por muares.
89
Entre os jornais que circularam no Município de Guarapuava, segundo Maria (2011), encontram-se:
Jornal das Crianças, O Paraná, A lide, O Guarapuavano, O Guayra- outra fase, O Pharol, O momento, A Cidade,
O Independente, Brasilidade, O Liberal , A Época, O Combate, O Carrapicho, O Jacobino, O Paraná Matutino,
Ideal, O Trevo, Alerta, O Arauto, O Marrete, Alfinete, Carga, Torpedo, O Planalto, O leão da Serra da
Esperança, Oeste Paraná, Jornal de Guarapuava, Sentinela do Oeste, Jornal de Notícias, Tribuna Paranaense,
Folha de Guarapuava, Comarca, A Columna, Correio do Oeste, A Alvorada, O Lyrio, A pena, O serrote, O
Farolete.
90
O jornal O combate foi fundado em 31 de abril de 1951 por Amarílio Resende, professor e diretor de
um ginásio de Guarapuava, e Nivaldo Krüger, político guarapuavano. Os dois editores, inicialmente, foram
colaboradores do Folha do Oeste. Com relação aos jornais Alvorada Estudantil e Correio de Hinterland, foram
fundados por Loraine Schmitz e Yalo Cabral, o segundo foi editor do Folha do Oeste (FOLHA DO OESTE
06/05/1951, p. 1; 28/08/1960, p. 12).
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III – Os discursos sobre imigração no jornal Folha do Oeste
3.1 O jornal Folha do Oeste e a imigração ao Brasil
O jornal Folha do Oeste como mencionado trazia assuntos internacionais, nacionais e
locais. Contudo, em relação à imigração, o jornal não possui preocupação efetiva com
reportagens sobre os imigrantes, preocupa-se apenas em realizar matérias. Para perceber a
diferença entre essas duas abordagens jornalísticas, a matéria e a reportagem, recorrem-se as
suas definições. A matéria pode ser entendida como: “Tudo o que é publicado, ou feito para
ser publicado, por um jornal, revista, radiojornal ou telejornal, incluindo texto e ilustrações
(visuais ou sonoras)” (RABAÇA; BARBOSA, 2014, p. 174). Enquanto a reportagem é o:
“conjunto das providências necessárias à confecção de uma notícia jornalística: cobertura,
apuração, seleção dos dados, interpretação e tratamento, dentro de determinadas técnicas e
requisitos de articulação do texto jornalístico informativo” (RABAÇA; BARBOSA, 2014, p.
238). A matéria possuiu sua produção mais aligeirada, sendo, geralmente, a determinação
genérica para todo escrito publicado em jornais, revistas, radiojornal ou telejornal e, em
alguns casos, relatos de outros jornais (reprodução de matérias) e não a ida à campo do
repórter. Por outro lado, a reportagem possui um trabalho mais denso, com técnicas mais
aprimoradas em que o profissional da comunicação utiliza todos os princípios do jornalismo
de coletar dados, apurar, interpretar e confrontar informações.
As preocupações principais do jornal Folha do Oeste eram com questões políticas e
econômicas, ou ainda, com conflitos de terra no qual seu fundador tinha participação. Apesar
disso, o periódico publicou algumas matérias que apresentam indícios sobre os
deslocamentos, distribuições e permanências dos imigrantes no território brasileiro. A menção
sobre imigração presente nas páginas do jornal corrobora com a visão governamental de
enviar imigrantes para trabalhar na indústria brasileira e na agricultura. Essas questões
também foram expressas e detalhadas em outra parte dessa pesquisa com as Mensagens dos
Governadores a Assembléia Legislativa do Paraná (PARANÁ, 1948; 1950; 1951; 1956) e na
Mensagem de Getúlio Vargas ao Congresso Nacional em 1951 (BRASIL, 1951).
Uma das matérias sobre imigração, no jornal Folha do Oeste, datada de 1946, aponta o
resultado de uma entrevista coletiva com o Ministro de Relações Exteriores sobre os
imigrantes que viriam ao Brasil, “O Ministro João Alberto, reuniu, ha poucos dias no seu
gabinete, alguns jornalistas do Rio de Janeiro, e com eles palestrou largamente sôbre a
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corrente imigratória que se processa para o Brasil, de cerca de 100.000 europeus” (FOLHA
DO OESTE, 11/08/1946, p. 1).
Como destacado no primeiro capítulo, tanto o Governo Federal como Estadual
estabeleciam acordos com organizações internacionais para suprir a carência de recursos,
principalmente de transporte, pois sozinho o governo brasileiro não conseguia recursos
suficientes para custear a vinda dos imigrantes. O número de 100.000 imigrantes no pósSegunda Guerra Mundial deve ser questionado, visto que o país não recebeu o número
esperado, pois segundo Oliveira (2013, p. 13), outros países receptores como Estados Unidos,
Argentina e Austrália possuíam condições econômicas, políticas e burocracia mais favoráveis
do que o Brasil.
Ainda com relação aos números de imigrantes, Salles ([et. al], 2013) aponta que
vieram ao Brasil um total de 22.009 imigrantes, estabelecidos 11.079 em São Paulo, 4.606 no
Paraná e os demais em outros estados. O Estado do Paraná foi o segundo em números de
recebimento de imigrantes. Comparando, demograficamente, o estado de São Paulo como o
estado do Paraná, o número de imigrantes vindos para este estado é bem significativo. Com os
dados do IBGE (1950) percebe-se que São Paulo possuiu uma densidade maior (36,81), por
isso, recebeu um número maior de imigrantes, especialmente para trabalharem na indústria,
enquanto o Paraná possuía uma densidade menor (10,62), mas mesmo assim recebeu um
número considerável de imigrantes, se considerado outros estados que também precisavam de
mão de obra para a lavoura e atividades de comércio. O Paraná encontrava-se em uma
situação agrícola, os imigrantes viriam para atividades relacionadas à agricultura, na produção
de alimentos, enquanto São Paulo destacava-se pela industrialização. Os dois estados
representavam o anseio brasileiro da imigração, principalmente, a lavoura e indústria.
O Estado do Paraná possuía uma densidade demográfica menor que Estados como o
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Rio de Janeiro e alguns do Nordeste que também
teriam interesses de mão de obra para suas lavouras ou pequenas indústrias. As políticas de
incentivo no Paraná, também eram importantes para aumentar o número de habitantes,
fazendo com que o Estado desbancasse a imigração para áreas menos habitadas do país
(incremento demográfico) ou áreas mais habitadas (aumentar a produção e empregabilidade
no setor de serviços). O Paraná neste contexto do pós-Segunda Guerra destaca-se como o
segundo maior receptor de imigrantes (IBGE, 1950).
Outra preocupação presente na matéria do jornal Folha do Oeste aponta para a fixação
dos imigrantes, isto é, onde deveriam ser alocados, considerando a divisão do espaço físico, e
se deveriam ser distribuídos individualmente ou agrupados em colônias.
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Mas..- sempre um mas ... O Snr. João Alberto encerrou a palestra no ponto
nevralgico da questão, justamente naquele em que todo o Brasil, de mãos
concovas ao ouvido, se apresenta para escutá-lo: Como pretende o Conselho
de Imigração distribuir os deslocados: que iriam hospedar?
Aí que está o buzilis da questão! (FOLHA DO OESTE, 11/08/1946, p. 1).

A matéria indaga de como deveria ser a distribuição dos imigrantes pelo país, oriundos
do pós-Segunda Guerra Mundial, mas não deixa claro como efetivamente ocorreria esse
processo, sugerindo apenas que essa questão é delicada e que todos gostariam que fosse
respondida pelo ministro do Conselho de Imigração e Colonização (CIC).
O ministro do Conselho, mesmo não apontando uma definição para a questão da
distribuição dos imigrantes, sugere que não deveriam formar colônias, mas construir casas
junto aos demais moradores brasileiros, “assim como poderão constituir as cidades mais ricas
e industriosas de amanhã, poderão também se transformar em perigosos quistos de dificílima
extinção” (FOLHA DO OESTE, 11/08/1946, p. 1). Ao fazer essa sugestão, temia-se que,
reunir imigrantes de uma única nacionalidade, na forma de colônias, poderia transformá-los
em quistos, ou seja, grupos de uma etnia específica que futuramente reivindicariam uma
possível emancipação, criando uma nova pátria dentro do Brasil. A matéria destaca que
“Conglomerados de uma só raça, com uma só crença, com uma só língua, cultuando os
mesmos hábitos, não tardarão em ter o seu Clube, a sua Igreja, as reuniões privadas dos seus,
e acabarem fazendo da sua colônia um prolongamento da Pátria distante!” (FOLHA DO
OESTE, 11/08/1946, p. 1). O discurso jornalístico presente na matéria aponta que o fato de
um imigrante fundar sua igreja ou um grupo, seria passível de cautela, porque poderiam ser
espaços de confabulações de ideias, disputas e exclusão dos ditos nacionais, um
prolongamento das terras e discussões que tinham no continente europeu.
De acordo com a matéria, caso o Brasil não atentasse à política de distribuição desses
imigrantes, poderia correr risco de segurança nacional, pois poderiam criar suas próprias leis,
a partir de seus costumes, negando a constituinte brasileira. Apesar de chamar atenção para
esse aspecto, a matéria em nenhum momento, refuta a vinda dos imigrantes: “Temos a
matéria prima. O europeu tem a maquina que transforma e valoriza. Habituado a arrancar de
cada palmo de terra o dom da prosperidade, é um audaz desbravador de glébas, um agricultor,
hábil, um semeador da prosperidade” (FOLHA DO OESTE, 11/08/1946, p. 1). O Brasil,
segundo o jornal, possuía a matéria-prima para o desenvolvimento de produtos
industrializados, terras em abundância e necessitava dos imigrantes para ensinar aos nacionais
técnicas especiais de desenvolvimento da matéria-prima abundante em solo brasileiro.
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A vinda dos imigrantes se torna uma benfeitoria aos nacionais, mas os brasileiros
estabeleceriam as regras, do contrário os imigrantes não seriam aceitos:
Querem trabalhar conosco? Querem nos ajudar? Demo nos às mãos e nós os
ajudaremos também. A casa, porém, é nossa, Nós, é que lhes diremos quais
os aposentos em que poderão ficar...
Do contrario, teremos de filosofar com os nossos matutos: Assim, sim; mas,
assim também não! (FOLHA DO OESTE, 11/08/1946, p. 1).

Neste trecho analisa-se a discursividade na pontuação, Orlandi (2012a p. 121) afirma
que “A pontuação aparece onde a continuidade falta. O acréscimo é um efeito da injunção à
progressão textual, posta a trabalhar pela função autor”. A pontuação também significa91, no
texto que é a materialização de um discurso, a pontuação se destaca: ponto, interrogação,
vírgula, aspas, exclamação, reticências. No fragmento destacam-se a quantidade de vírgulas,
apresentando a possibilidade de outras formas de discurso, outras formas de pensamento para
a inserção de imigrantes em solo brasileiro, em destaque tanto a palavra aposentos como a
expressão popular Assim, sim. mas, assim também não!; essa segunda também se expressa
com um ponto de exclamação, sendo enfatizada. As reticências também são relevantes, pois
apresentam o que Orlandi (2012a) mencionou de acréscimo92, com a possibilidade do
acréscimo no discurso o texto dá margens para pensar que não são apenas os aposentos que os
imigrantes ficariam, ou seja, só o local de fixação que os brasileiros deveriam escolher para os
imigrantes, mas escolher também as ações que esses realizariam em solo nacional, ações
referentes ao plantio, à espécie de cultivo ou questões industriais, qual fábrica se instalar,
realizando um tipo específico de atividade determinada pelo brasileiro.

91

Sobre a significação de alguns sinais de pontuação: “o ponto final [.] exclui o que não está lá (mas em
outro lugar). No espaço, ele marca a extensão mínima do corpo do texto. A vírgula [,] não sendo uma parada
radical (como o ponto final) é signo da des-ligação (sic) em relação ao interdiscurso, fazendo intervir a passagem
por ‘outros’ discursos, abrindo para outros sentidos. O ponto e vírgula [;] indica acúmulo, alargamento, limites
fluídos em que a ambigüidade parodia o equivoco [...] As reticências [...] mostram, na incompletude, um
acréscimo não preenchido. Presença de um acréscimo ausente, as reticências [...] são um lembrete de um
acréscimo” (ORLANDI, 2012a, p. 122-123). A pontuação possui uma demarcação que altera o significado de
um texto.
92
O acréscimo pauta-se na incompletude de um texto, o que poderia ser acrescido nele a partir de uma
nova leitura, especialmente a partir das reticências [...]. Apesar dessa complementação de sentido denominada
por Orlandi (2012a) de acréscimo, nem toda tentativa de atribuição de sentido é válida. A autora aponta que
existe um sítio de significações que permitem textualizações possíveis. Como exemplo afirma que quando se
produz um texto, tem fragmentos que não bastam correção, mas devem ser iniciados novamente, pois, nestes já
não se encontra os sentidos possíveis que o autor quer apresentar aos leitores, portanto, os textos ao mesmo
tempo em que são frágeis, por apontam para vários sentidos, também são fortes pelos limites existentes na
textualidade.
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Com relação ao conteúdo93 do trecho, indagações foram feitas pela matéria,
enfatizando que os imigrantes viriam colaborar com os brasileiros, em nenhum momento
esses seriam protagonistas, mas sim, deveriam auxiliar os nacionais. Como destacado na
Mensagem de Getúlio Vargas ao Congresso Nacional em 1951 (BRASIL, 1951), o brasileiro,
denominado de nacional não deveria ter receio da concorrência do imigrante, pois esse não
veio tirar o seu trabalho, mas colaborar, auxiliando-o na profissão de operários ou
agricultores.
Outra matéria que se refere à imigração foi publicada no Folha do Oeste em 1949.
Nesta matéria merece atenção a nova forma como se procederia a vinda de imigrantes ao
Brasil.
De modo a atender, com mais rapidez, os pedidos de técnicos para nosso
parque industrial, assim como de especialistas em agricultura e em outros
trabalhos, a Comissão Mista Brasil O.I.R., providenciou para,
concomitantemente, com os embarques marítimos, venha, por via área, em
ritmo semanal em determinado número de imigrantes (FOLHA DO OESTE,
05/06/1949, p. 2).

Os imigrantes viriam ao Brasil, a partir de 1949, por dois diferentes meios de
transportes, de forma intercalada, ora por navios, ora por aviões, ou ainda, transportados pelas
duas formas; essa mudança tinha a função de acelerar a vinda de imigrantes ao país. A matéria
de 1949 também destaca o apoio e acordo de organismos internacionais com o governo
brasileiro. O organismo específico, demonstrado na matéria, é a Organização Internacional de
Refugiados (OIR), mencionada também como Comissão Mista Brasil94.
O transporte por via aérea para o imigrante foi esboçado em um processo da DOPS
(Delegacia de Ordem Política e Social) de Santos-SP em 195095
Chegou ontem a este porto, procedente de Napoli e com destino a Buenos
Aires, o navio panamenho ‘Protea’, que trouxe a bordo 263 refugiados de
guerra de nacionalidades polonesa, russa, tcheca, iugoslava, ucraniana e sem
nacionalidade. Esses refugiados, que se destinam ao Paraguai,
desembarcariam neste porto e seguiram para São Paulo em trem especial da
93

Segundo Orlandi (2012a) a Análise de Discurso não é uma simples análise de conteúdo, ela trabalha nos
limites da interpretação, não interpreta os textos, mas pretende a interpretação dos resultados, em conexão com
os outros discursos, os sentidos desses textos, por isso, difere-se da Hermenêutica, da Análise de Conteúdo e da
Análise Linguística.
94
Como afirmado em outro momento desse texto a OIR funcionou como organização de auxílio aos
imigrantes de 1947 a 1952. O Brasil possuía acordos com a OIR, apesar de deixar de ser um Estado-parte dessa
organização por não possuir recursos financeiros para o auxílio à instituição, fato semelhante ocorreu com a
China e o Haiti. Outros países como a Noruega e França também passaram por problemas financeiros, pedindo a
redução de suas contribuições (ANDRADE, 2006).
95
O processo de n. 5994 referia-se ao russo Theodor Korsch, que foi acusado de trazer concepções
comunistas ao Brasil a partir de publicações impressas (revistas) e duas máquinas fotográficas.
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Estrada de ferro Santos a Jundiaí. Segundo informações colhidas por esta
chefia. Esses refugiados ficarão concentrados em Campo Limpo até o dia em
que seguirão para o Paraguai, sendo que a viagem de São Paulo ao Paraguai
será feita de avião (DOPS, 1950, p. 3)

No

fragmento

apresenta-se

que

os

imigrantes

de

várias

nacionalidades,

desembarcaram no porto de Santos-SP, seguindo de trem até Jundiaí e ficariam concentrados
na hospedaria de Campo Limpo. Chama atenção que em seguida, iriam de avião ao Paraguai
e, na sequência, à Argentina.
Em comparação entre as matérias de 1946 e 1949 o foco é a vinda de imigrantes para
suprir a carência na área industrial e de plantio. Segundo a matéria: “Consignando êsse fato
não é de mais lembrar-se a necessidade premente de cobrir os claros demográficos abertos na
agricultura, na indústria que se expande e no comércio que procura se adaptar às realidades do
pós-guerra” (FOLHA DO OESTE, 05/06/1949, p. 2). As duas matérias, a de 1946 e a de
1949, têm por foco a vinda de imigrantes ao Brasil para suprir a carência brasileira na
agricultura e na indústria. Além de agricultores e de operários, a matéria apresenta a
possibilidade dos imigrantes realizarem a prática do comércio, ou seja, os imigrantes, em suas
novas localidades, poderiam criar mercearias ou mercados para fazerem troca ou venda de
produtos, contribuindo com o comércio local.
A prática comercial efetuada por imigrantes não foi uma atividade nova no Brasil,
especialmente em Guarapuava. Para responder a essa afirmativa encontrou-se uma matéria
apontando o setor do comércio sendo conduzido por imigrantes no Município de Guarapuava,
em sua maioria, Sírios e, posteriormente, seus descendentes:
Nas casas comerciais, cujos proprietários são extrangeiros ou de origem
extrangeira, notadamente sírios, por exemplo, o contraste em preços
corrêntes é frisante. Cada freguês é uma vítima da incoerência e ganancia
desses comerciantes, que, numa verdadeira algaravia, citam até os jornáis,
para justificar a exorbitancia dos seus preços (FOLHA DO OESTE,
16/01/1949, p. 1).

A matéria reclama sobre preços abusivos praticados, especialmente por sírios e
descendentes, no comércio do Município de Guarapuava. Segundo a matéria, os comerciantes
cometem práticas incoerentes e exorbitantes, citando informações retiradas de jornais para
justificar o aumento de preços no comércio local, geralmente sem nenhuma coerência.
Para sanar esse problema, o discurso jornalístico apresenta a seguinte solução:
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O Snr. Prefeito Municipal que tem sido fórte em outros setôres, deveria
sugerir á Cama de Vereadores, uma ‘lei de emergencia’ em face do absurdo,
tendo por escôpo a uniformidade de preços no comércio varejista da cidade e
do município, ao alcance da minguada bolsa popular (FOLHA DO OESTE,
16/01/1949, p. 1).

A mesma matéria também apresenta mais uma alternativa para essa dificuldade:
a solicitar, a exemplo de outras prefeituras do interior do Estado á ‘Comissão
Central de preços’, da Capital a nomeação de uma ‘Comissão Municipal de
preços’, afim de fiscalisar o comercio local em suas tranzações com o
público, como consequencia de um futuro tabelamento de preços nos artigos
de primeira necessidade (FOLHA DO OESTE, 16/01/1949, p. 1).

A segunda alternativa seria solicitar, como fez outras prefeituras, à Comissão Central
de preços, da capital do Estado, a criação de uma Comissão Municipal de preços para
fiscalizar o comércio local. Estas comissões teriam como função visualizar se os preços
aumentavam ou diminuíram conforme a necessidade do comércio local e seus habitantes. Em
suma, deveriam ser tomadas providências com relação à prática abusiva dos preços altos
realizados pelos imigrantes96.
Outra etnia que imigrou para o Brasil no período pós-Segunda Guerra, mencionada
pelo jornal Folha do Oeste, foi a italiana. Em 1951, publicou-se no referido periódico uma
matéria intitulada: Agricultores italianos que desejam imigrar para o Brasil. O título da
matéria aponta que os imigrantes de origem italiana viriam ao Brasil para trabalhar na
agricultura, com plantio de alimentos para subsistência.
Para melhor compreensão dessa imigração segue um trecho:
numeroso grupo de cidadãos italianos com grande experiência nos labores
do campo, dadas as atuais dificuldades de vida e a carencia de terras
cultiváveis em seu país, oferece-se para imigrar para o Brasil em busca de
maiores perspectivas econômicas (FOLHA DO OESTE, 26/08/1951, p. 2).

A matéria demonstra que houve interesse por parte desses imigrantes virem ao Brasil,
tendo em vista a dificuldade de terras cultiváveis em sua pátria, depois dos bombardeios da
Segunda Guerra Mundial. Diante desse fato, os imigrantes preferiam buscar maiores
perspectivas econômicas no Brasil.
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As dificuldades com o comércio local em Guarapuava são de longa data, além do aumento de preços,
ocorreu segundo Fernandes (2010) o racionamento dos bens de primeira necessidade, os principais alimentos de
consumo, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. Essa situação era agravada pelas péssimas
estradas, a ausência de uma ferrovia até 1954, e o mercado externo que não conseguia fornecer alimentos devido
à guerra.
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O número de imigrantes dessa etnia que desejavam vir ao Brasil também foi
explicitado pela matéria:
Dentre os candidatos que se oferecem à dita Comissão, há duzentos
agricultores solteiros e numerosas famílias com a média de oito a dez
pessoas, todos afeitos aos labores da terra. Os duzentos agricultores solteiros
dispõe de recursos para o transporte marítimo e poderão embarcar
imediatamente, desde que contem com a garantia de um contrato de trabalho
que lhes assegure colocação favorável (FOLHA DO OESTE, 26/08/1951, p.
2).

Estariam disponíveis para a vinda ao Brasil 200 agricultores italianos solteiros e
demais famílias com 8 a 10 membros. Nesse caso, os solteiros conseguiriam arcar com os
custos de deslocamento, já os casados não teriam recursos para essa despesa. A matéria dá
ênfase as numerosas famílias, pois havia uma preferência por parte dos países latinoamericanos por essa especificidade de imigrantes97.
Alguns dados dessa matéria não foram disponibilizados pelas outras matérias como a
menção a Comissão Brasileira que organizaria os imigrantes em solo europeu, disponíveis
para a vinda ao Brasil:
Segundo observações feitas pela Comissão Brasileira de Seleção de
Imigrantes na Europa [...] O Senhor chefe de Seleção Doutor Dulphe
Pinheiro Machado, manifesta a mais lisongeira impressão sôbre a aptidão
física, capacidade de trabalho e experiencia profissional desses candidatos à
imigração estando pronto em colaboração com a nossa Representação
Diplomática na Itália (FOLHA DO OESTE, 26/08/1951, p. 2).

Nesse trecho percebe-se a exaltação das qualidades dos imigrantes: aptidão física,
capacidade de trabalho e experiência profissional. A comissão Brasileira de Seleção de
Imigrantes na Europa tinha como função representar os interesses brasileiros, na busca de
imigrantes em solo europeu98. Objetivava, também, a seleção dos imigrantes que
desembarcariam em terras brasileiras, fazendo classificação e auxiliando no embarque. A
instituição tinha ainda, estreitas relações com a representação diplomática na Itália.
Outro dado é com referência as condições estabelecidas por esses italianos para
migrarem ao Brasil:
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Segundo Moreira (2013), a imigração de famílias era prioridade na América Latina, já que as famílias
representavam a possibilidade de mão de obra imediata, a partir dos pais e futura, pela vinda dos filhos.
98
A comissão de seleção em solo europeu era formada por “médicos, autoridades, ligadas à imigração e
representantes do Ministério das Relações Exteriores, dentre os quais o ministro Hélio Lobo e o cônsul Antonio
Houaiss, tais missões visitaram 135 campos de refugiados na Áustria e Alemanha” (MOREIRA, 2013, p. 12).
Percebe-se a gama de profissionais, responsáveis pela seleção do imigrante que viriam para o Brasil.
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1.0) lhes seja assegurada assistência e hospedagem nas fazendas ou locais de
trabalho;
2.0) enquanto se adaptam ao trabalho aceitam as seguintes condições
mínimas:
a) ordenado correspondente a Cr$ 12,00 até o início o ano agrícola seguinte
ao da chegada (considerado o mês de outubro para a origem;
b) o direito de poderem cultivar terras de propriedade dos patrões, em
culturas de sua preferencia, dispondo de áreas que lhes sejam reservadas até
um hectare por família;
c) a liberdade de criar suínos e animais domésticos para o consumo próprio;
d) gratuidade de lenha para os misteres domésticos.
3.0) a partir da colheita, correspondente à sua chegada (outubro) desejam
que seja assegurado contrato de trabalho, por um ano, com a remuneração de
Cr$ 1.600, 000, pagável mensalmente em prestações correspondentes a mil
pés de café ou tarefa equivalente, sem prejuízo das concessões feitas nas
alíneas b) a b) do item anterior (FOLHA DO OESTE, 26/08/1951, p. 2).

Evidencia-se nessa conjuntura, um discurso de grande desejo de estabilidade e
liberdade por parte dos imigrantes que viriam ao país, eles queriam se fixar em qualquer
lugar, apesar de primar pelo Brasil. Estes imigrantes italianos tinham exigências na
remuneração fixa que seria alterada depois da primeira colheita, segurança de assistência por
parte do empregador e local para ficar até serem conduzidos para as fazendas de trabalho,
local esse que, possivelmente, seriam hospedarias,99 destinadas aos imigrantes. Os italianos
desejavam ter liberdade para escolher o tipo de plantio a ser cultivado, tendo em vista que,
provavelmente possuíam o manejo de uma cultura específica, trigo ou arroz, além de poder
criar animais domésticos, pois isso representaria um menor custo para sustentar as numerosas
famílias.
A diferença dos imigrantes que desejavam as fazendas, segundo Alvim (1998), é que
eles não aguardavam muito tempo nas hospedarias, vieram de forma direta para as fazendas,
com transporte mais confortável que os demais, depois de desembarcados. Enquanto os que
queriam um pedaço de terra próprio para o cultivo, cedido pelo governo, ou os industriais
aguardavam seis meses ou mais para tomar posse de seu pedaço de terra. Por outro lado, os
imigrantes que desejavam as fazendas também tinham desvantagens, pois não teriam a
possibilidade de recriar um possível país de origem, retratando hábitos, costumes e crenças, já
99

Segundo Reznik e Fernandes (2014) as hospedarias foram criadas em toda a América no final do século
XIX. Essas hospedarias objetivavam a recepção, triagem e encaminhamento do imigrante para o trabalho. Na
triagem dos imigrantes encontrava-se o controle médico sanitário; incluindo banho, desinfecção, troca de roupas
e inspeção médica. O que motivou a instalação desses dispositivos de recepção foi o Estado acreditar que os
imigrantes poderiam trazer doenças dos países de origem, por isso, ficavam em período de quarentena até a
destinação aos locais de trabalho. Nos períodos de guerra (Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, e Segunda
Guerra Mundial, 1939-1945) as hospedarias também funcionaram como prisões para imigrantes de países
inimigos. Diferentes de outros países que as hospedarias ficavam nos portos de desembarque, no Brasil foram
instaladas em várias localidades, também na divisa de Estados. A hospedaria mais conhecida do Brasil foi a da
Ilha das Flores, no Rio de Janeiro, sendo a última a ser fechada (oficialmente) em 1966.
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que, geralmente as fazendas vinham com casas pré-fabricadas pelos proprietários e em alguns
casos não poderiam nem cultivar uma horta doméstica. Situação diferente ocorreu com
imigrantes que conseguiram um pedaço de terra, porque puderam, em gerações posteriores
recriar paisagens europeias100 com seus costumes, hábitos e crenças.
Retornando a matéria sobre a vinda dos imigrantes italianos, o discurso preponderante
no jornal Folha do Oeste, enfatiza que o Brasil tinha grande interesse por esses imigrantes:
O Conselho de Imigração e Colonização [CIC], ao divulgar essa informação,
terá a máxima satisfação em receber propostas concretas e objetivas dos
proprietários brasileiros que pretenderem esse excelente braços agrícolas
(sic) afim de transmiti-las ao seu representante na Europa. Recomendaria,
para melhor coordenação dos trabalhos, que tais propostas fosse
encaminhadas diretamente ao Departamento Nacional de Imigração, no
Ministério do Trabalho, por intermédio da Secretaria de Agricultura,
Industria e Comércio do Estado do Paraná (FOLHA DO OESTE,
26/08/1951, p. 2).

Diversos órgãos administrativos do Governo Federal, como o Conselho de Imigração e
Colonização e o Departamento Nacional de Imigração tinham como objetivo auxiliar os
imigrantes. O jornal apresenta que o comunicado de interesses sobre a vinda dos imigrantes
deveria ser realizado por intermédio da Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio do
Estado do Paraná. Além disso, a matéria enfatiza a necessidade de propostas específicas, ou
seja, que caso não se tenha interesse de fazendeiros, o desejo dos imigrantes não daria origem
à deslocamentos ao Brasil. A proposta dos proprietários brasileiros deveria ser manifestada
porque o país sozinho não conseguiria arcar com os custos do deslocamento, precisando da
iniciativa dos fazendeiros. Esperava-se que maior interesse surgisse por parte dos fazendeiros
após a divulgação pelo jornal Folha do Oeste, por isso da menção do CIC. Como o Paraná
ainda possuía um grande interesse em atividades ligadas à área rural, para suprir a carência de
alimentos, poderia se interessar por esses agricultores italianos.
A partir desses elementos percebe-se uma das ações do discurso, percepções do
político e do simbólico. No que se refere ao político, a organização de órgãos da
administração governamental deveria viabilizar a imigração desses italianos ao Brasil, já no
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Alguns imigrantes tentavam “reconstruir” a paisagem de sua terra de origem. Um exemplo dessa
construção é apresentada por Gärtner (2014) que analisou o processo, denominado pela mesma, de europeização
da Colônia Entre Rios, destacando uma tentativa de associar as paisagens de Entre Rios, em Guarapuava com as
que os imigrantes Suábios do Danúbio estavam na Europa a partir da História Ambiental (Dissertação também
vinculada ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual do CentroOeste/UNICENTRO). Sobre os Suábios na localidade de Entre Rios, o item Os Suábios e a posse de terras em
Entre Rios apresenta essa discussão, adiante neste texto.

80

simbólico é a indicação de uma proposta pelos proprietários para que efetivamente, viesse
essa leva de imigrantes.
Conforme afirma Orlandi (2013), na Análise de Discurso, é possível visualizar o
político e o simbólico, como eles se encontram interligados, esses aspectos políticos e
simbólicos possuem uma relação que auxilia a compreensão da linguagem. Não é uma análise
simplesmente de conteúdo, mas tudo que se pode abarcar a partir dos sentidos, não é
desvendar um sentido oculto em um texto, como se tivesse uma cortina para desvendar-se um
sentido, mas propor um sentido a partir de inferências. Nesse discurso sobre imigração, os
imigrantes eram uma necessidade ao Brasil, como foi explanado em outros momentos do
texto, mas uma necessidade controlada, pois se poderia ter dificuldade em encontrar um local
para a fixação desses imigrantes, por isso a opção do governo na divulgação nos jornais,
pedindo a manifestação de interesses por meio dos proprietários que também deveriam pagar
as despesas.
Além dos italianos, outra etnia mencionada pelo jornal Folha do Oeste foi a polonesa,
isso decorre em matéria de 1958, quando o Ministro da Polônia visitou o estado do Paraná. O
motivo da viagem do ministro ao Paraná foi uma forma de agradecimento pelo recebimento
de imigrantes poloneses. Ao analisar a matéria, pode-se evidenciar os laços de ancestralidade,
os acordos entre os dois países e o estreitamento das relações entre a Polônia e o Paraná.
Ainda em relação à matéria, destaca-se o fato de um deputado ser encarregado de proferir
algumas palavras, apontando os laços de união entre o Brasil e a Polônia: “A Polônia
empenha-se firmemente no desenvolvimento de seus laços de tradicional amizade com o
Brasil” (FOLHA DO OESTE, 06/07/1958, p. 4) ou ainda, “Em nenhum outro ponto do
território brasileiro, esses laços se afirmam tão sensíveis quanto no Paraná” (FOLHA DO
OESTE, 06/07/1958, p. 4). Os trechos afirmam que a amizade dos poloneses com os
brasileiros é tradicional e com os paranaenses é sensível, ou seja, com o Paraná, os laços com
a Polônia são mais estreitos e profundos, com um valor sentimental imenso. Desde o fim da
Segunda Guerra, o Brasil, especificamente o Paraná, estava disponível para receber os
imigrantes da Polônia que, inicialmente, estavam espalhados por vários lugares da Europa,
devido aos deslocamentos decorrentes da guerra e sem possibilidade de regresso à origem.
Além disso, ocorre uma proximidade entre as duas nações, Brasil e Polônia, também
nos sobrenomes: “Aqui, mesmo sr. presidente nesta Assembléia de representantes do povo
quantos de vós pergunto, não voz orgulhais de um sobrenome polonês” (FOLHA DO OESTE,
06/07/1958, p. 4). O ministro polonês afirma que na Assembleia Legislativa do Paraná muitos
dos deputados têm o sobrenome polonês, com isso, não há dificuldade em encontrar no
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Estado um sobrenome que não remeta à Polônia, pois o acordo entre os dois países foi
efetivado de longa data, gerando descendentes que podem ser perceptíveis a partir dos
sobrenomes.
Os Acordos entre o Brasil e a Polônia também foram realizados em trocas culturais,
aspectos econômicos de importação e exportação, ou ainda, a colaboração na Segunda Guerra
Mundial:
Um laço que não é superficial que se tornou profundo na labuta diárias, que
se provou poderoso mesmo nos campos de batalhas da Itália quando a
independencia das nações e a liberdade do homem reclamam defesa contra o
inimigo comum hitlerista. Entre os soldados brasileiros, que tão bravamente
se debateram na Itália, os havia também de sobrenome poloneses (FOLHA
DO OESTE, 06/07/1958, p. 4).

A matéria enfatiza que na Segunda Guerra, houve uma colaboração na Itália dos
pracinhas brasileiros e os cidadãos poloneses que tinham um inimigo comum derrotar o
hitlerista101, derrotar o bloco comandado por Hitler. A matéria sugere que os laços entre os
dois países, Brasil e Polônia, não são artificiais, foram construídos e se tornaram profundos a
partir das Labutas diárias, das lutas cotidianas dos dois países.
No aspecto cultural também ocorreram algumas trocas, como outro trecho da mesma
matéria aponta:
Quando aqui chegavam as primeiras famílias de emigrados. Castro Alves e
Machado de Assis vossos geniais escritores os versos de Mickiewicz poeta
nacional polonês. A palavra inflamada do vate da liberdade inspirada o gênio
criador da terra brasileira Chopin tem um lugar marcado na sensibilidade do
vosso povo, assim Villa Lobos, Portinari, Niemeyer são amados na Polônia
(FOLHA DO OESTE, 06/07/1958, p. 4).

Nesse trecho apresentam-se personagens ilustres tanto brasileiros quanto poloneses:
escritores, músicos, poetas, arquitetos e artistas em geral que são reconhecidos nos dois
países. Cita-se no trecho acima nomes como Adam Mickiewicz (poeta), Antonio Frederico
Casto Alves (poeta), Candido Portinari (pintor), Chopin (músico), Joaquim Maria Machado
de Assis (escritor), Heitor Villa Lobos (músico), Oscar Niemeyer (arquiteto), conhecidos por
suas ações tanto por poloneses quanto brasileiros.
Outro aspecto sobre a imigração foram os conflitos entre os imigrantes e os brasileiros.
Segundo matéria de 1957, o tratamento dos governos brasileiros (Federal, Estadual e
Municipal) para os imigrantes foi diferente do realizado com os migrantes nacionais. Os
brasileiros que migravam para outras localidades não tinham incentivos para cultivar a terra,
101

Este termo, presente na matéria, remete-se à Adolf Hitler, comandante da Alemanha na Segunda Guerra
Mundial e organizador do bloco denominado de Eixo (FOLHA DO OESTE, 06/07/1958, p. 4).
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nem para construir suas casas, enquanto os imigrantes recebiam todos os benefícios
necessários para deslocamento e fixação na terra. Para uma melhor explanação do fato, tornase necessário apontar trechos desta matéria: “E Brasil dos imigrantes distantes – alemães,
polacos, italianos, japoneses e tantos outros que para cá vieram, a fim de melhor sobreviver,
[t]rabalhando a terra e dela arrancando o pão nosso de cada dia!” (FOLHA DO OESTE,
13/10/1957, p.1). Nesse trecho mais uma vez há o discurso que os imigrantes vieram para
trabalhar, melhorando sua qualidade de vida, especialmente, se dedicando ao cultivo de
alimentos.
A matéria aponta a falta de apoio do governo aos migrantes nacionais: “No entanto... o
brasileiro caboclo, o homem da terra, êsse agricultor do sertão – nunca teve cônsul, em sua
própria Pátria!” (FOLHA DO OESTE, 06/07/1958, p. 4). O colono nacional que se desloca de
uma localidade para outra, promovendo uma migração interna, segundo a matéria, nunca foi
auxiliado, referindo-se ao o termo cônsul a alguém que garantiria amparo ao homem
brasileiro, sendo ausente para os nacionais. Além disso, “O Caboclo, que dizem ser vadio e
indolente, como Jeca Tatu literário, quando êle quer trabalhar a terra [...] eis que a terra lhe
falta” (FOLHA DO OESTE, 06/07/1958, p. 4)102.
As matérias destacadas nesse tópico apresentaram o discurso do jornal Folha do Oeste
acerca dos imigrantes que viriam para trabalhar no Brasil devido à destruição causada em suas
terras pela Segunda Guerra Mundial. Esses imigrantes iriam trabalhar tanto na indústria
quanto na lavoura (atividades agrícolas), além de realizar atividades comerciais com os
brasileiros. Contudo, não tinham como objetivo rivalizar com os ditos nacionais, ocupariam
espaços de inferioridade, auxiliando-os e, em nenhum momento, promovendo competição, e
caso não fosse realizado dessa forma, não seriam aceitos. Com relação ao transporte, viriam
por via marítima ou área, o segundo seria utilizado para maior eficiência. Apesar disso, as
matérias apresentam discursos conflitantes, pois ao mesmo tempo em que o governo brasileiro
escolheria o local para instalarem esses imigrantes, outra matéria aponta que os imigrantes
faziam exigências, especialmente de contrato de longa duração para trabalhar nas fazendas, já
que possuíam afinidade com a lavoura.
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Na literatura, o Jeca Tatu ficou afamado como um nacional vadio, preguiçoso, principalmente por ser
acometido por várias moléstias, devido à falta de tratamento para suas doenças, pela ausência de acesso e
acompanhamento governamental, por isso não conseguia trabalhar.

83

3.2 Os Suábios e a posse de terras em Entre Rios
Outro evento de grande destaque noticiado pelo jornal Folha do Oeste, foi relacionado
a chegada dos imigrantes Suábios do Danúbio103, em Entre Rios, Município de Guarapuava.
Para adentrar as discussões do Folha do Oeste sobre a vinda dos Suábios do Danúbio é
necessário apresentar alguns aspectos sobre a origem desse grupo. Segundo Elfes (1971), a
história dos Suábios tem origem com os movimentos imigratórios promovidos pelos alemães
na Europa. Em um desses movimentos, essa população se instalou em uma região do antigo
Império Austro-Húngaro, sendo imigrantes provenientes de diferentes províncias do Reino
Alemão, não apenas da localidade denominada de Suábia, mas também da Bavária e
Francônia, dirigindo-se ao leste da Hungria104.
Com o sucesso desses alemães, principalmente nas atividades de plantio, as primeiras
migrações deram origem a outras que acompanharam as margens do Rio Danúbio. Por alguns
serem provenientes da Suábia e se instalaram no decorrer do Rio Danúbio, receberam a
denominação de Suábios do Danúbio e, em alguns casos, apenas de Suábios. Entretanto, por
causa de guerras a imigração alemã para essa localidade acabou diminuindo e cessando. Com
isso, os alemães remanescentes nestas localidades criaram grupos fechados, ou ainda, mistos
103

Gärtner (2004) destaca na sua introdução uma revisão bibliográfica dos autores que se preocuparam
com a temática dos Suábios em diferentes perspectivas, sendo eles: Anton Gora com a obra Dos campos nativos
ao agronegócio: a contribuição suábia em Guarapuava, Johana Elisabeth Michelz com Campesinato x
agricultura capitalista em Entre Rios – 1951-1985, Francisco de Assis Leutner com a monografia Cultivo e
comercialização de cevada no distrito de Entre Rios, Guarapuava, PR, Ducat, Miterrer e Szabo com a
monografia Suábios do Danúbio: Tradição, cultura e educação, Hildegard Stutz com a monografia Os Suábios
em Entre-Rios, Marlene Sapelli com a tese de doutorado Escola do campo: espaço de disputa e de contradição:
análise da proposta pedagógica das escolas itinerantes do Paraná e do Colégio Imperatriz Dona Leopoldina,
Adriane Bernardim com a dissertação Colônias Suábias em Guarapuava e o efeito discursivo da memória no
espaço de imigração: entre a “velha” e a “nova” pátria, alguns relatórios da Cooperativa de Josef Gappmaier e
Anton Hochgatterer (o livro Entre Rios: a nova pátria dos suábios). Além das obras aqui utilizadas como
suporte teórico neste trabalho sobre os Suábios: Elfes (1971), Martins (1992) e Stein (2011). Acrescenta-se na
lista, não mencionados por Gärtner (2014) os trabalhos oriundos do Programa de Pós-Graduação em Geografia
da UNICENTRO (PPGG) Kaminski (2012) em que analisa a apropriação econômica do território por parte da
Cooperativa Agrária Agroindustrial (Cooperativa que representa os Suábios) e o de Boschiero (2014) que
preocupa-se como os Suábios se constituem como grupo de poder político e econômico na região de
Guarapuava. O trabalho mais recente que se teve conhecimento com relação aos Suábios é o de Frotscher, Stein
e Olinto (2014), vinculado ao projeto Deslocamentos e (des)encontros: refugiados da II Guerra Mundial e
‘brasileiros’ em Guarapuava-PR, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico (CNPq).
Nesse último os autores apresentam as narrativas da guerra publicadas no Jornal Entre Rios, especialmente a
narrativa de Katharina Hech que participou de um evento em que os Suábios foram deportados para a União
Soviética, anterior a imigração para Entre Rios no Município de Guarapuava.
104
Com relação à identidade, Gärtner (2014, p. 33) destaca: “é interessante salientar que a identidade dos
suábios acaba ancorando-se num rio, o Danúbio, e não em um único Estado ou nação. O discurso do barco
percorrendo o Danúbio com suábios cursa quase que um processo de mitificação discursiva”. Para a autora, os
imigrantes geralmente identificam-se a partir do seu Estado (imigrantes alemães, imigrantes poloneses,
imigrantes ucranianos), com os Suábios (a maioria dos imigrantes veio da Suábia) ocorre de forma diferenciada,
como esses se enraizaram a partir da margem de um rio, o Danúbio. Pelo fato de possuíram muitos
deslocamentos, esses imigrantes se auto intitularam Suábios do Danúbio.
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com eslavos e outras nacionalidades. Com a queda do Império Austro-Húngaro no fim da
Primeira Grande Guerra Mundial (1918), o espaço físico do Império foi dividido em partes,
originando novos países como Iugoslávia, Romênia e Hungria. Com este fato, os Suábios que
estavam dispersos por várias áreas do continente europeu sofreram processos de assimilação
cultural, incorporando novos costumes e hábitos. Apesar disso, ocorreram resistências por
partes dos Suábios, sendo uma dessas resistências o recomeço de novos processos migratórios
(ELFES, 1971).
Na Segunda Guerra Mundial, ocorreu pelos alemães nazistas a ocupação das terras
onde se localizavam o restante dos Suábios, como defesa estes promoveram resistências junto
com os povos anfitriões (especialmente os iugoslavos) sofrendo guerrilhas, torturas e
violência por parte dos alemães. Com a retirada dos alemães invasores e a chegada do
exército russo, a maioria da população Suábia abandonou a área da Iugoslávia, temendo
revanche dos russos que também ocuparam as terras. Aqueles que permaneceram foram
expulsos em 1945, fim da guerra, com a permissão de levarem para outras pátrias apenas o
que pudessem carregar nos ombros. O Estado que acolheu os Suábios e outros povos que
imigraram pela Guerra foi a Áustria105 (ELFES, 1971).
A Áustria não tinha infraestrutura adequada para atender esses imigrantes, a maioria
vivia em péssimas condições, em campos de acolhimentos, empilhados, geralmente em
pequena área, sem possibilidade de emprego106. Diante dessa dificuldade, a ONU criou
mecanismos para auxiliar essa população, tanto Suábios quanto de outras etnias. O governo
suíço compadecido com a situação expandiu o projeto Caritas Suissa para Auxílio Suíço para
a Europa, criando a Obra de socorro suíço ao trabalhador107. A partir desses acontecimentos,
esses sujeitos poderiam prosseguir para a Alemanha ou para outros países do ocidente, entre
eles o Brasil (ELFES, 1971).

105

A Áustria no pós Segunda Guerra Mundial ficou geograficamente na porção destinada ao lado
Ocidental, e recebeu o status de primeira vítima, pois, foi a primeira invadida pelos alemães. Recebendo este
status a capital da Áustria, Viena, foi considerada a guardiã do modelo do mundo livre, recebendo alguns campos
de acolhimento. Entre 1944 e 1950 a Áustria acolheu mais de 1.500.000 imigrantes, além da sua população
interna de 7.000.000. Apesar disso, este país tinha problemas internos decorrentes das consequências da Segunda
Guerra Mundial e espaço físico destruído (ELFES, 1971; JUDT, 2008).
106
Shephard (2012) menciona que alguns campos de acolhimento assemelhavam aos campos de
concentração da Alemanha Nazista, pois, em geral ou foram campos de concentração em ruínas ou campos de
treinamento militar.
107
Segundo Andrade (2006) as organizações internacionais destinadas aos imigrantes no pós-guerra
encontravam-se na categoria de serviços ou supra. Essas categorias representavam que as organizações levavam
a cabo elas mesmas as atividades, não dependendo a aprovação dos Estados-Membros. Entre as ações realizadas
por essas instituições, Stein (2011), exemplifica a partir da OIR as funções de auxílio e assistência, identificação,
proteção jurídica e política, registro e classificação, repatriamento, reassentamento, reintegração e transporte.
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O preparo para a vinda dos Suábios ao Brasil, se iniciou em 1949 quando a
organização Ajuda Suíça para a Europa enviou ao Brasil um grupo108 para verificar terras
disponíveis para esses imigrantes. Inicialmente, a partir dos estudos de planejamento e
viabilidade, a preferência encontrava-se com Goiás, por 60% do estado possuir terras
devolutas do Governo Federal, podendo ser ocupadas pelos imigrantes. O que inviabilizou o
projeto em Goiás foi a distância para escoamento da produção, pois, os Suábios queriam
plantar e comercializar com todo o país, necessitando para isso de um sistema ferroviário e
rodovia eficaz, não fornecido por este Estado. Goiás não tinha meio de transporte efetivo que
levasse os produtos do plantio desses imigrantes para os possíveis consumidores. Outros
projetos para a vinda dos Suábios tinham como alvo os estados de São Paulo e Paraná,
prevalecendo o Paraná com decisão tomada em 1º de maio de 1951 (ELFES, 1971).
Mesmo a Comissão que representava os Suábios optando pelo Paraná, a divergência
encontrava-se onde ficariam esses imigrantes nesse estado. Em relato, o guarapuavano
Lacerda Werneck (1971), Secretário do Governo de Bento Munhoz da Rocha Netto, aponta
como se deu a escolha. Inicialmente, foram oferecidas as terras de Clevelândia, rejeitadas pela
comissão de avaliação devido à distância do município com a linha da estrada de ferro. Em
seguida, foi indicado os Campos Gerais, depois de o grupo avaliador visitar o Município de
Ponta Grossa, verificou-se que o solo não era propício para o cultivo de cereais, então, foram
ofertadas terras do distrito guarapuavano de Goioxim109, também não aceitas pela diminuta
área e topografia inviável para mecanização, além de possuir pedregulhos. Posteriormente, foi
comentado sobre a Fazenda Sobrado, em Pinhão110 que estava à venda, contudo, quando os
comissários, para a instalação dos Suábios, se dirigiram ao município de Pinhão, se depararam
com os campos de Entre Rios e ficaram satisfeitos com a planície e a extensão territorial,
examinaram a terra, em seguida optando por esta111, afirmando que caso não fosse fornecida
esta terra, rejeitariam outras e os Suábios se fixariam no Estado de Goiás.
108

Caritas Suissa para Auxílio Suíço para a Europa foi uma organização religiosa, Gärtner (2014, p. 37)
apresenta a composição da comissão enviada ao Brasil: “A comissão era composta pelo padre Josef Stefan, o
engenheiro agrônomo Michael Moor e Georg Bormet, sacerdote da Diocese de Bomfim no Estado da Bahia, que
atuou como tradutor e secretário da comissão”.
109
O distrito de Juquiá pelo decreto-lei nº. 199, de 30 de dezembro de 1943, passou a denominar-se distrito
de Goioxim, pela lei estadual n.º 7575, de 12 de junho de 1982, desmembrou do município de Guarapuava para
constituir o município de Cantagalo e pela lei estadual nº. 11183, de 30 de outubro de 1995, originou o município
de Goioxim (PR), permanecendo até os dias atuais (IBGE, 2014).
110
Pela lei estadual n.º 4823, de 18 de fevereiro de 1964 os distritos de Pedro Lustoza e Pinhão originaram
o Município de Pinhão (PR) (IBGE, 2014).
111
Segundo Elfes (1971) os principais motivos pela escolha de Entre Rios foram: clima favorável, solo rico
em mineiras, vantajosas ofertas para aquisição de 22 hectares de terras, boa localização pela ferrovia (a ferrovia
tinha seu terminal na localidade de Inácio Martins, cruzou o Município de Guarapuava em 1954) e incentivo
governamental.
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Depois da escolha do local para o estabelecimento dos Suábios, realizou-se o
embarque dos imigrantes. Inicialmente, foram selecionados 500 candidatos nos campos de
refugiados na Áustria112. A homogeneidade desse grupo foi identificada pela procedência
comum, remanescentes dos denominados Suábios do Danúbio; sabe-se apenas que vieram da
Iugoslávia depois de desmembrada em Romênia e Hungria. A data de desembarque da
primeira leva, composta de 222 pessoas, ocorreu em 1951 e a última saiu de Gênova em 1952,
num total de sete levas, formando 500 domicílios. Foram 2.448 Suábios, que se
estabeleceram, nos anos de 1951 e 1952, na localidade de Entre Rios, em Guarapuava
(ELFES, 1971).
Como mencionado, os Suábios viriam inicialmente para o Estado de Goiás, mas por
considerarem as terras do Paraná mais fecundas, com maior possibilidade de escoamento e
produção, por ser perto da linha férrea e pelo incentivo do governo estadual, optaram pela
localidade de Entre Rios, no Município de Guarapuava. As negociações com os Suábios
foram estabelecidas num primeiro momento com o Governo Brasileiro e, posteriormente, com
os estados que tinham interesse em abrigar estes imigrantes. Por essas negociações a vinda
desses imigrantes foi noticiada, além do jornal Folha do Oeste, por outros órgãos da imprensa
nacional, como O Estado de São Paulo113, da Capital Paulista e o Diário do Pioneiro114 de
Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
A apresentação dos Suábios no jornal Folha do Oeste encontra-se na publicação de 10
de junho de 1951, no total são três matérias nesta edição que se preocupam com esse grupo de
imigrantes115. Na matéria intitulada Colonos para Guarapuava evidencia-se que eles estão
chegando ao Município de Guarapuava,“Estão chegando em nossa cidade, os primeiros

112

A seleção ocorreu levando em conta os seguintes critérios: preferência por artesões e camponeses,
famílias numerosas e recusa de candidatos envolvidos em disputas políticas ou guerra (ELFES, 1971).
113
Segue um trecho de uma das matérias: “A Comissão de Auxilio Suíço a Europa tomou conhecimento,
hoje, do relatorio de seu representante no Rio de Janeiro, sobre a instalação de Suábios do Danubio no Brasil.
Anuncia este relatorio que 800 refugiados suabios já se encontram nesse país. Outros 500 viajam presentemente
para o Brasil. Até a primavera do ano próximo, 2500 Suábios estarão estabelecidos no Brasil, por intermedio da
Comissão” (O ESTADO DE SÃO PAULO, 17/11/1951, p. 2). Neste trecho percebe-se o nome da instituição que
viabilizou a imigração dos Suábios do Danúbio, e alguns dados sobre a vinda de 2500 Suábios para o Brasil.
114
A matéria menciona que: “Pêlo Provence, passou pelo pôrto do Rio de Janeiro um grupo de imigrantes
com 280 Suábios, habitantes das margens do Danubio. São triticultores e se dirigem aos Estados produtores de
trigo do Brasil, onde já se acham outros, patrícios que conduziram maquinários e objetos diversos indispensáveis
à mencionada cultura” (DIÁRIO DO PIONEIRO, 22/12/1951, p. 5). Neste trecho, destacam-se o nome do vapor:
Provence, a quantidade da leva 280 Suábios e a motivação para a imigração dos Suábios, o plantio de trigo:
triticultores; apesar disso, não deixa claro onde estes iriam fixar-se apenas: Estados produtores de trigo do
Brasil.
115
A edição do jornal Folha do Oeste de 10 de junho de 1951 apresenta três matérias que tem como
preocupação a imigração dos Suábios, sendo elas: Colônia Entre Rios (na primeira página), Essa Terra Tem
dono! (refere-se à desapropriação das terras, começa na primeira e termina na quarta página) e Colonos para
Guarapuava (quarta página).
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grupos de emigrantes de raça germânica para a colonisação dos campos de Entre Rios”
(FOLHA DO OESTE, 10/06/1951, p.4). O jornal troca o termo imigrante pelo emigrante,
além disso, destaca os Suábios mencionando-os como raça germânica116 e que não viriam em
apenas um grupo, ou seja, seriam várias levas de imigrantes que se instalariam na localidade
de Entre Rios,em Guarapuava.
Outro trecho da mesma matéria apresenta outras características desses imigrantes:
“Sexta-feira última, chegaram 220 pessôas, entre as quais técnicos para o início da construção
de casas de madeira, para que dentro de um mês, os colonos estejam alojados em suas casas”
(FOLHA DO OESTE, 10/06/1951, p.4). O primeiro grupo trouxe 220 pessoas, inclusive os
responsáveis pelas construções das casas na Colônia Entre Rios. As casas seriam construídas
com madeiras, matéria prima abundante no Município de Guarapuava que possuía várias
serrarias para a extração desse material, em sua maioria, de propriedade de imigrantes.
Segundo Stein (2011), as casas seriam construídas em lotes, cuja metragem foi de meio
hectare, o espaço deveria compreender uma casa, pomares e hortas. Até que as casas ficassem
prontas, o alojamento provisório dos Suábios foi uma escola na área central do Município de
Guarapuava.
A vinda destes imigrantes movimentou a localidade de Guarapuava, pois a terra
destinada aos Suábios era habitada por fazendeiros criadores de bovinos e extrativistas de
madeira117. Como verificado no capítulo II, a partir de Fernandes (2010), a extração da
madeira foi uma das principais atividades econômicas no Município de Guarapuava,
impulsionando também a vinda de imigrantes118. Dessa forma, havia várias serrarias
distribuídas pelo município, inclusive na localidade de Entre Rios. As fazendas adquiridas
pelos Suábios, segundo Martins (1992), além dos fazendeiros, eram habitadas por
descendentes de ex-escravos, aproximadamente 40 famílias que trabalhavam em forma de

116

Segundo Stein (2011) os jornais evitavam a designação germânica ou imigrantes alemães com o receio
de associá-los diretamente ao nazismo, preferiam as denominações: imigrantes europeus, alienígenas, apátridas,
suíços e camponeses. Algumas denominações para os imigrantes foram destacadas no capítulo I deste trabalho,
com as pesquisadoras Peres (1997) e Seyferth (2012), já a designação suíços refere-se ao apoio internacional de
uma organização Suíça para a vinda dos Suábios e a denominação camponeses por estes dedicarem as atividades
agrícolas.
117
Segundo Gärtner (2014) para a instalação dos Suábios foram desapropriadas 22 fazendas.
118
Como mencionado no capítulo II a extração da madeira, foi uma das principais atividades econômicas
no Município de Guarapuava, impulsionando também imigração. O Município de Guarapuava até 1934 não
possuía nenhuma serraria, no período de 1950-1955 ocorreu a instalação de mais 73 empresas madeireiras, sendo
o auge dessa atividade foi entre 1958 e 1962, neste período Guarapuava forneceu madeiras para a construção da
Capital Federal, Brasília (FERNANDES, 2010).
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parceria com os fazendeiros. O conflito pela posse das terras desses descendentes não foi
solucionado até os dias atuais119.
Com relação à organização da Colônia dos Suábios, ela foi financiada pelo decreto de
15 de janeiro de 1951, do presidente Getúlio Vargas, além do decreto de desapropriação das
terras do Governo Estadual nº. 1.229, de 18 de maio de 1951. A área desapropriada era
composta de 10.000 hectares de campo, 12.000 hectares de florestas de araucária, com 70.000
árvores disponíveis para a indústria madeireira. Como forma de garantir os direitos dos
Suábios, foi criada a Cooperativa Agrária. Esta cooperativa adquiriu de particulares alguns
terrenos e para o Governo Estadual coube no acordo indenizações aos antigos proprietários,
algumas pagas em dinheiro outras com terras em zonas cafeeiras no norte do Estado. Estes
pagamentos demoraram a serem realizados, gerando discussões e reclamações entre Suábios,
fazendeiros e Governo Estadual (ELFES, 1971, p.46; FOLHA DO OESTE, 10/06/1951, p.1).
Nesse momento, para melhor compreensão dos fatos, utilizam-se pressupostos de
Norbert Elias e John L. Scotson (2000) e os conceitos de Estabelecidos e Outsiders120. Em
caso específico, associam-se os Estabelecidos aos que já estavam ocupando as terras de Entre
Rios. Na outra extremidade os Outsiders, os Suábios do Danúbio, que chegaram no início da
década de 1950, por políticas imigratórias. Na perspectiva dos autores, os Estabelecidos são
considerados um grupo que está há mais tempo em uma localidade, desenvolvendo costumes,
hábitos e leis próprias. Enquanto os Outsiders são descritos como uma população de recémchegados, que por motivos diversos buscaram nova moradia. Elias e Scotson (2010) analisam
119

Em 1860, Balbina Francisca de Siqueira Cortes deixou em testamento a fazenda Capão Grande para
onze ex-escravos, a apropriação destas terras foi realizada após a morte de Balbina em 1868. A fazenda foi alvo
de disputas por familiares da falecida, grileiros, colonos e pelo processo de desapropriação do Distrito de Entre
Rios na década de 1950. Apesar dos conflitos, os descendentes permaneceram nas terras até 1970, ano em que
foram expulsos, espalhando-se para várias localidades do país. No ano de 1981 o Instituto de Terras de
Cartografia (ITC) passou a representar o direito de posse dos descendentes dos ex-escravos; em 1991, a
Cooperativa Agrária ganhou a ação de usucapião sobre as terras, garantindo a posse. No ano de 1995 criou-se
uma associação para apoiar ações dos descendentes; em 1998 essa associação promoveu o reencontro dos
herdeiros e no mesmo ano o Poder Público criou o Assentamento Paiol de Telhas na Colônia Socorro em Entre
Rios, Guarapuava (PR), como tentativa de resolver provisoriamente a situação dos descendentes, entretanto, o
provisório permaneceu como efetivo. Atualmente, a comunidade é composta por duzentas famílias divididas em
núcleos: acampados na estrada que liga o município de Reserva do Iguaçu (PR) a Pinhão (PR), Guarapuava,
Pinhão e o Assentamento Paiol de Telhas (RIBAS [et al.], 2014). No dia 21 de outubro de 2014, quase dez anos
após a abertura do processo, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) reconheceu como
território tradicional a comunidade quilombola Invernada Paiol de Telhas – Fundão, sendo o primeiro território
quilombola do Paraná. Em 11 de maio de 2015 um acordo, entre o Paiol de Telhas, o INCRA, o Governo do
Paraná, a Polícia Militar e a Cooperativa Agrária, garantiu efetivamente a posse das terras tradicionais. Esse
acordo garante a posse imediata de 10 hectares da área imediatamente, a partir de novembro deste ano 112
hectares e o compromisso da desapropriação de 1200 hectares em seis meses (TERRA DE DIREITOS, 2014;
2015). Alguns elementos da escravidão em Guarapuava no século XIX podem ser compreendidos pela obra de
Netto (2007).
120
Diferente da obra de Elias e Scotson (2000) aqui se considera apenas como diferença entre os grupos de
Estabelecidos e Outsiders a temporalidade e não a condição social de cada grupo.
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o bairro que denominaram de Winston Parva, onde ocorreram relações de confronto entre o
grupo dos primeiros habitantes da comunidade, residentes nas zonas 1 e zonas 2 e os
Outsiders, recém-chegados instalados na zona 3. No jornal Folha do Oeste, é possível
visualizar um conflito similar ao britânico de Winston Parva: o conflito dos fazendeiros, os
Suábios e o Estado. Nesse conflito, ocorreram algumas condições semelhantes ao conflito
entre as zonas 1 e 2 contra a 3 de Winston Parva, a disputa de ambos não foi física, mas
política, principalmente a partir da estigmatização121 dos indivíduos.
Em matéria do jornal Folha do Oeste (10/06/1951, p. 1) sobre a vinda dos Suábios do
Danúbio para Entre Rios, as posições hierárquicas dos indivíduos nessa relação de poder,
foram definidas no título: Esta Terra tem Dono, enfatizando quem eram os Estabelecidos, ou
seja, os nacionais, habitantes de Guarapuava, os fazendeiros que estavam naquele espaço
administrativo. E os Outsiders, os Suábios, os que vieram para a nova terra, os imigrantes.
A matéria, ainda, expressa outras relações de poder:
É assim que concordaram em ceder as suas terras à Cooperativa Agrária,
numa demonstração de altiloquente grandeza patriotica, que bem exteriorisa
o desejo de progresso que os anima, quando está em jogo o bem coletivo da
comunidade Guarapuava. Não quizeram os descendentes dos primitivos
povoadores do oeste paranaense, imitar o gesto desassombrado do audaz
cacique Guairacá, quando enfrentando os invasores dos seus domínios,
conclamavam as suas aguerridas tribus, com o seu grito de guerra: - ‘Essa
terra tem dono’! Preferiram os fazendeiros de Entre-Rios abrir os braços e
acolher os seus irmãos da velha e conturbada Europa, com um amplexo de
solidariedade cristã, ensejando-lhes em terras brasileiras, o direito de paz, de
liberdade e de trabalho construtivo, em benefício da prosperidade do Paraná
e do Brasil (FOLHA DO OESTE, 10/06/1951, p. 1).

No trecho citado, observa-se uma comparação explícita desse conflito pelas terras de
Entre Rios com outro ocorrido nos Campos de Guarapuava, entre indígenas e portugueses no
Brasil Império, ainda no século XIX, quando os primeiros habitavam a localidade e entraram
em conflito com os portugueses, no processo de ocupação de Guarapuava.
Retornando à questão acerca da vinda dos Suábios, pode-se evidenciar, segundo essa
matéria, que os fazendeiros não promoveram resistências contra a vinda dos Suábios, ao
contrário, os receberam de braços abertos, diferente dos indígenas que tentaram expulsar os
portugueses. Os guarapuavanos receberam os imigrantes como prova de solidariedade do

121

Entende-se por estigmatização a atribuição de conceitos ao grupo Outsiders pelo Estabelecido com
intenção de inferiorizar e desonrar, conceitos que só possuem validade se forem reconhecidos pelo grupo
inferiorizado, a partir de suas características sociais. Como exemplo os conceitos: Crioulo, gringo, carcamano,
sapatão, papahóstia (ELIAS; SCOTSON, 2000).
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povo brasileiro para com europeus que tiveram suas terras destruídas pela guerra, evitando
conflitos pelo bem do Paraná e do Brasil.
O discurso no jornal marcou quem eram os donos das terras, os Estabelecidos
fazendeiros, que entregaram suas terras em prol dos Outsiders, os Suábios, cedendo seu
espaço em troca de um bem comum, maior que as terras, a produção de alimentos. Esse bem
comum seria o plantio de trigo, pois a madeira e o gado eram facilmente adquiridos no Estado
do Paraná, já em relação ao cultivo de alimentos, a situação era de carência, especialmente do
trigo. Dessa forma, os fazendeiros se sacrificaram por um bem comum a todos os
paranaenses: o plantio do trigo122.
As discussões entre imigrantes e estabelecidos tornam-se explícitas pelos fazendeiros,
pois, inicialmente, não concordarem em deixar suas terras aos Suábios, como aponta Martins
(1992). Apesar disso, o periódico Folha do Oeste em seu discurso não deixa explícito o
desgosto, especialmente na primeira matéria em que dá as boas vindas aos Suábios (FOLHA
DO OESTE, 10/06/1951, p. 1). A ausência de resistência pode ser analisada segundo as
discussões de Stein (2011) por dois argumentos: primeiro pela formação da Colônia de
Imigrantes ter também como função valorizar as terras daquela localidade, isto poderia
fomentar o discurso de progresso e segundo seria por Antonio Lustosa de Oliveira perceber
que ao apresentar uma aparente harmonia entre os fazendeiros e os Suábios, pressionaria a
liberação das indenizações para os fazendeiros no norte do Paraná.
Algumas matérias também apontam para a discussão do conflito entre fazendeiros e
Suábios, essas matérias foram os pronunciamentos do Deputado Antonio Lustosa, na tribuna
da Assembleia Legislativa do Paraná, cobrando do Governo do Paraná uma posição com
relação às indenizações que os fazendeiros receberiam pelas terras de Entre Rios. O intuito
desses discursos é de agilizar o pagamento das indenizações ou o recebimento das terras do
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Segundo Elias e Scotson (2000), as diferenças entre novos e velhos grupos nas sociedades são motivos
de conflitos, pois as diferenças não são apenas perceptíveis em localidades britânicas como a fictícia Winston
Parva, mas nas diferentes partes do mundo: “No mundo inteiro podemos descobrir variações dessa mesma
configuração básica, encontros entre grupos de recém-chegados, imigrantes, estrangeiros e grupos de residentes
antigos” (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 173). Neste caso, percebe-se um confronto social na localidade de
Guarapuava, principalmente pela terra ocupada por fazendeiros, desocupada e reocupada pelos Suábios.
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norte do Paraná destinadas aos fazendeiros desapropriados. Lustosa tinha interesses na
disputa, tendo em vista que recebeu indenização com terras no noroeste123.
Entre as matérias que apontam o conflito, encontra-se a de 13 de junho de 1954124
Acreditando no antigo adagio popular, ‘que agua móle em pedra dura, tanto
bate, até que fura’, é que nos animámos, pela terceira vez, debater, desta
tribuna, o assunto que diz respeito à injustificável procrastinação da
execução da Lei n. 962, sancionada em 17 de outubro de 1952, pelo ilustre
Governador do Estado, dr. Bento Munhoz da Rocha Neto (FOLHA DO
OESTE, 13/06/1954, p. 1).

O trecho destaca um jargão popular que apresenta a insistência de Lustosa nessa
discussão sobre as indenizações dos ex-proprietários das terras de Entre Rios. Lustosa sobe
pela terceira vez na banca da Assembleia Legislativa do Paraná para cobrar a demora do
cumprimento da lei nº. 962 de 1952. A lei refere-se à designação de terras aos desapropriados
de Entre Rios. Lustosa afirma que houve procrastinação na disponibilização de terras em
outras localidades para os desapropriados de Entre Rios, demorando quase dois anos.
Com relação ao problema das indenizações de terras, a solução provisória encontrada
pela Cooperativa Agrária, para não deixar os desapropriados sem moradia, foi os acolher:
Não fôra o espirito compreensivo dos dirigentes da colonisação alemã, em
terras guarapuavanas, àquele punhado de modestos brasileiros, estariam
perambulando pelos caminhos, em busca de um lugar onde pudessem
arranchar, de favor (FOLHA DO OESTE, 13/06/1954, p. 1).

A matéria afirma que como as indenizações não foram pagas, os modestos brasileiros,
os desapropriados, precisaram da solidariedade dos imigrantes, do seu espírito compreensivo,
123

A família de Antonio Lustosa de Oliveira também foi mencionada nas desapropriadas de Entre Rios em
1951: “descendentes dos Siqueira Cortes, dos Lustosas, dos Martins, dos Ferreira Caldas e dos Ribas” (FOLHA
DO OESTE, 10/06/1951, p. 4-grifo nosso). Em reportagem (expedição do jornal Folha do Oeste a Serra de
Dourados) em 1955 Lustosa confirma a posse de terras no noroeste oriundas de permuta do Distrito de Entre
Rios: “com o [a]parecimento na região noroeste de índios completamente desconhecidos, notadamente na Serra
dos Dourados, nas proximidades da confluência dos rios Paraná e Ivaí, onde possuímos uma pequena sorte de
terras tituladas pelo ex-governador Bento Munhoz da Rocha, em consequência de permuta havida entre o
Estado e os fazendeiros guarapuavanos que tiveram de ceder suas propriedades de campo, em
Guarapuava, para a localização da Colônia Agrária dos Suábios, moveu-nos a curiosidade e porisso
tomamos parte na recente ‘Expedição da Serra dos Dourados” (FOLHA DO OESTE, 09/10/1955, p. 3- grifo
nosso). Para tomar posse dessas terras no noroeste do Paraná Lustosa enviou seu sobrinho como aponta o
histórico da Prefeitura Municipal de Douradina (PR): “Nos Anos 50, surgiu no Noroeste do Estado do Paraná, na
gleba 8 Comarca de Peabirú, hoje Comarca de Umuarama, um novo povoado, iniciando-se com a vinda do Sr.
Antônio Lustosa de Freitas e família que trouxe consigo 22 peões, no dia 25 de junho de 1952 para residir como
capataz em uma área de florestas a pedido de seu tio, Deputado Antônio Lustosa de Oliveira, que tinha 2.000
alqueires de terra que adquiriu através da permuta feita com o Governo do Estado, nos campos de Guarapuava, a
qual doou ao Sr. Freitas 55 alqueires, que mais tarde denominou-se a Fazenda Santa Rosa” (PREFEITURA
MUNICIPAL DE DOURADINA – PR, 2014).
124
Como mencionado anteriormente, essas matérias que cobram as indenizações são reproduções do
discurso de Antonio Lustosa de Oliveira na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.
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caso isso não tivesse ocorrido estariam perambulando, andando pelas localidades, buscando
arranjar um lugar para tirar seu sustento.
O discurso de estigmatização125 dos desapropriados perpassa as páginas do jornal
Folha do Oeste, apontando o nome das famílias que deveriam receber as indenizações. Esta
forma de exposição dos envolvidos objetivava apressar a entrega das terras.
Com a finalidade de facilitar a tarefa à ser desempenhada pelo
[Departamento de Geografia, Terras e Colonização] D. G. T. C. no
levantamento do numero de chefes de familia, que têm direito aos benefícios
assegurados pela Lei 962/52, podemos enumerar, salvo erro ou omissão os
seguintes (FOLHA DO OESTE, 13/06/1954, p. 1).

O jornal apresenta ironicamente um levantamento do nome das famílias que deveriam
receber a indenização126, como forma de lembrar o DGTC. Além disso, também como forma
de pressionar o Governo Estadual, o jornal denomina essas famílias de modestos brasileiros,
ou seja, não sendo miseráveis, mas guardiãs de pequenas posses, precisando das novas terras
para o cultivo e sustento. Outra forma de lembrar o governo foi a citação do nome de cinco
viúvas na lista dos desapropriados.
Em 7 de agosto de 1955, a disputa entre fazendeiros e Suábios tem novo episódio, na
data o deputado Antonio Lustosa de Oliveira apresentou um projeto de criação da Colônia
Marquinho127 para assentar as famílias desapropriadas de Entre Rios.
Dentre os temas debatidos, figura, a situação angustiante dos ‘agregados’ da
Fazenda Entre Rios que há longos anos permanecem na expectativa de serem
localizados na colonia estadual de Marquinho, conforme lei sancionada pelo
Governo Munhoz da Rocha, em decorrência de oportuno e humanitário
projéto do vigoroso representante do péssedismo guarapuavano e oéstino
(FOLHA DO OESTE, 07/08/1955, p. 1).

O representante guarapuavano, mencionado no trecho, se refere à Antonio Lustosa,
autor do projeto. Esse discurso de Lustosa direcionado ao governador Adolpho de Oliveira
125

A estigmatização, é aqui entendida com base em Elias e Scotson (2000), em que um grupo atribui
denominações pejorativas a outro grupo com a função de inferiorizar e desonrar.
126
Na lista dos moradores desapropriados sem indenizações constam os seguintes nomes: “Pedro
Rodrigues Batista, Sebastião Levino dos Santos, Manoel Bernardo de Camargo, Manoel Cristovão, Antonio
Furtuoso, Pedro Vitor, Pedro Manuel dos Santos, Antonio Belizario, Domingos Nicolau, Aníbal Nicolau, Manoel
Magdalena dos Santos, Estanislau Cravo, Elias Fernandes dos Santos, Paulinho Aires de Aguirre, Pedro
Rodrigues dos Santos, Francisco Nicolau, Domingos Belizario, Horacio Belizario, João Antunes Ferreira dos
Santos, Osório Rodrigues, Joaquim Belizario, Ataides Gustavo, Manoel Josefa, Francisco Nicolau Borges,
Antonio Nicolau, João Belo, João Maria dos Santos, Pedro Bento, Nicolau dos Santos, Manoel Nicolau dos
Santos, Afonso Manuel Rodrigues, Joaquim Piá Nicolau, Vicente Gomes Camargo, Domingos Vitor, Viuva
Alexandrina Borges, Viuva Julia Nicolau dos Santos, Viuva Nair Rodrigues dos Santos, Viuva Lupercina dos
Santos, Viuva Magdalena Nicolau” (FOLHA DO OESTE, 13/06/1954, p. 1).
127
Atualmente Marquinho é um Município do Estado do Paraná, desmembrado do Município de Cantagalo
através da Lei nº. 10.834 de 22 de junho de 1994 (PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO-PR, 2015).
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Franco,128 está relacionando a lei de assentamento destas famílias, sancionada pelo
Governador Bento Munhoz e que não foi cumprida. “Lamentavelmente, Sr. Presidente, tanto
os apelos e reclamações dirigidos ao poder público, [...] inclusive as leis que foram
sancionadas em 1951, 52, 53 e 54, as quais até hoje, não foram executadas [...] gerando total
descrença do povo as instituições democráticas” (FOLHA DO OESTE, 07/08/1955, p. 4).
Segundo ele, foram dirigidos apelos e reclamações em 1951, 1952, 1953 e 1954 e, até aquele
momento, várias famílias não foram atendidas, o que fez com que estas não acreditassem mais
no Poder Público.
O Projeto de criação da Colônia Marquinho, segundo Silva (2010), não teve êxito, pois
não foi aprovado na Assembleia Legislativa do Paraná. Com isso, não se sabe ao certo onde
foram assentadas essas famílias ou se foram assentadas, seus paradeiros são desconhecidos.
Pelas matérias do jornal Folha do Oeste, não se tem clareza se todos os fazendeiros receberam
as terras ou recursos referentes à indenização, as impressões pelo semanário, foram que nos
anos seguintes a 1956, não houve mais reclamações de Lustosa junto ao Governo Estadual
sobre o destino destas famílias.
As discussões no período, com relação aos Suábios, também se concentravam no
ensino para os imigrantes na Colônia Entre Rios:
[...] há bem poucos mêses, chamamos a atenção da Secretaria de Educação e
Cultura, para a falta de professores nas quatro casas escolares construídas as
expensas da Cooperativa Agrária Limitada, na prospera Colonia alemã de
Entre-Rios do Oeste, que foi localizada pelo governo estadual no município
de Guarapuava. Afirmaramos, naquela ocasião, que apenas uma professora
havia sido destacada para prestar serviços na mencionada Colonia [...] e
onde mais de duas centenas de loiras e robustas crianças anseiam pela
oportunidade de aprender a nossa língua vernácula (FOLHA DO OESTE,
22/11/1953, p. 1).

Em discursos pronunciados por Antonio Lustosa de Oliveira, na Assembleia
Legislativa do Paraná, é apontado que em Entre Rios a Cooperativa Agrária construiu quatro
escolas para atender mais de duzentas crianças. Sob a responsabilidade do estado, apenas uma
professora foi designada para atender a demanda, ou seja, que o estado não conseguiu garantir
o ensino, apesar das instalações feitas pelos particulares, neste caso, os imigrantes. A matéria
enfatiza a necessidade de professoras brasileiras para ensinar aproximadamente duzentas
128

Adolpho de Oliveira Franco substituiu Bento Munhoz da Rocha Netto no governo do Paraná quando ele
assumiu como Ministro do Governo Federal. Franco ficou no cargo por dez meses de 1º de maio de 1955 à 31 de
janeiro de 1956, sendo sucedido pelo segundo mandato de Moysés Lupion. A eleição de Adolpho de Oliveira foi
feita a partir de um consenso dos partidos políticos que o aceitaram como um nome para a fase de transição de
governo, recebendo 40 dos 45 votos da Assembleia Legislativa do Paraná (PARANÁ, 2014b).
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crianças loiras e robustas que ansiavam aprender a língua portuguesa. Na análise de Peres
(1997), a questão da educação também foi considerada importante no pós-guerra como forma
de nacionalizar os imigrantes. Segundo a autora, a escola foi um meio de controle do
imigrante, para não formar quisto racial (a junção de imigrantes falando sua língua de
origem). O Estado tinha como missão utilizar a educação para assimilar o imigrante, fazendo
com que ele conhecesse suas tradições e se integrasse à nacionalidade brasileira.
Essa matéria, ainda, aponta que o Governo Federal deveria tomar providências, tendo
em vista que, o Governo do Paraná não tomava medidas para solucionar a ausência de
professores na Colônia Entre Rios:
Em abandono as nossas afirmativas [...] O deputado sul-riograndense sr.
Luiz Campognoli, ocupou a tribuna da Câmara, para focalizar o problema
dos filhos dos colonos [...] formulando um apelo ao Ministro da Educação
[...] Disse o parlamentar gaúcho que, visitando recentemente o núcleo de
colonização de Guarapuava, constatou a existência de cinco escolas com
capacidade para atender centenas de crianças. Entretanto, apenas uma única
professora. [...] Afirmou [...] ter telefonado ao ministro Antonio Balbino
encarecendo a necessidade da designação de novas professoras, já que o
nosso idioma continua totalmente desconhecido no núcleo em apreço
(FOLHA DO OESTE, 25/10/1953, p.1).

A reclamação de ausência de professores em Entre Rios foi esboçada por um
Deputado Federal do Rio Grande do Sul e, em seguida, por Lustosa. As impressões do
deputado do Rio Grande do Sul foram transformadas em matéria pelo jornal Folha do Oeste.
No trecho citado é apontado que a preocupação foi tão grande, pelo abandono do governo
estadual nesta questão, que o deputado do Rio Grande do Sul pediu intervenção federal nesse
assunto.
O Deputado do Rio Grande do Sul estabelece comparações da Colônia Entre Rios com
outras: “E se assim não fizermos, criar-se-ão em nosso territorio como outrora em Santa
Catarina, verdadeiros quistos raciais” (FOLHA DO OESTE, 25/10/1953, p.1). O receio era
que por os grupos falavam apenas sua língua de origem, podendo pedir uma possível
emancipação de terras, criando leis contrárias às brasileiras. Não se sabe, explicitamente,
quais colônias em Santa Catarina o Deputado menciona. Nesse caso a Análise de Discurso
aponta uma dificuldade: a sua incompletude: “o discurso é um processo contínuo que não se
esgota em uma situação particular. Outras coisas foram ditas antes e outras serão ditas depois.
O que temos são sempre ‘pedaços’, ‘trajetos’, estados do processo discursivo” (ORLANDI,
2012a, p. 14). Com isso, não se sabe qual colônia o deputado visualizou para estabelecer a
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comparação ou se foram de fato visualizadas ou pautadas em impressões de relações
estabelecidas por este sujeito. Apesar disso,
A incompletude é característica de todo processo de significação. A relação
pensamento/linguagem/mundo permanece aberta, sendo a interpretação
função dessa incompletude, incompletude que consideramos como uma
qualidade e não defeito: a falta também é o lugar do possível na linguagem
(ORLANDI, 2012a, p. 19).

Conforme Orlandi (2012), infere-se que o receio que havia nas colônias de ensinarem
às suas crianças apenas a língua de origem, era vislumbrado pelo deputado na imigração do
final do século XIX e início do XX, dirigida em grande parte à formação de Colônias em
Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, em que seus habitantes falavam apenas línguas
europeias. O deputado mantinha esse receio a Colônia Entre Rios, com medo de que estes sem
uma formação escolar na língua nacional, sem a contratação de professoras, falariam apenas a
língua de origem, ou seja, o alemão. Contudo, não se teve acesso ao conteúdo da conversa
entre o deputado e o ministro (à qual pediu intervenção federal), o que se tem são pedaços
desse discurso materializados numa matéria do Folha do Oeste. As impressões do deputado
rio-grandense, afirmam que “nada mais lembra o Brasil. Desde o pó dos adubos que
encrementam o solo até o ecoar dos hinos luturgicos, tudo lembra a velha Europa, tudo
recorda o estrangeiro” (FOLHA DO OESTE, 25/10/1953, p.1).
Nessa matéria apesar desses receios, especialmente com o ensino, também é
questionada a importância do imigrante: “É muito louvavel e de grande alcance demográfico,
o permitir-se a imigração de elementos estrangeiros para o Brasil, mas é preciso nacionalizar
essa gente, é necessário caldear as raças que para aqui vierem” (FOLHA DO OESTE,
25/10/1953, p.1). O deputado não via problema com a vinda dos imigrantes, é muito louvável,
pois foi uma necessidade decorrente tanto de trabalhadores para a indústria quanto para a
lavoura, considerando, portanto, que estes vierem trabalhar para ajudar os nacionais. Contudo,
a matéria afirma que se deve nacionalizar esta gente, ou ainda usa o termo caldear estas
raças. O primeiro termo, nacionalizar esta gente, remete à construção de escolas e a proibição
de pronúncia em línguas diferente do português e o segundo, caldear estas raças, afirma que
os imigrantes deveriam seguir as leis dos brasileiros, sujeitando-se a estas, pois, como se
afirmou em outro discurso, a terra é de propriedade dos brasileiros, os imigrantes apenas
vieram com a tecnologia.
E por fim, o jornal Folha do Oeste endossa o coro do Deputado na questão das escolas
com professores brasileiros: “Em consonância com o brado alerta do Deputado gaucho, aqui
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fica tambem o nosso” (FOLHA DO OESTE, 25/10/1953, p.1). O periódico se preocupa com a
língua estrangeira, com a falta de um ensino em língua nacional, isso decorre, possivelmente,
pelo risco de novas fragmentações no território do Município de Guarapuava.
Apesar dessas discussões sobre o ensino em língua portuguesa, as providências
necessárias à nomeação de professores na Colônia Entre Rios, só foram realizadas em 1958129.
Essas providências foram realizadas em número insuficiente para aquela localidade, sendo
contratados somente dois professores para atender quatro casas escolares. Houve uma demora
bastante significativa para que outro professor fosse designado para atender os imigrantes,
mais de sete anos; essas questões podem ser constatadas pela construção das primeiras escolas
que ocorreram em 1951 e o segundo professor foi nomeado em 1958130.
As discussões entre Estado, Suábios e fazendeiros na Colônia Entre Rios, foram
destaques em algumas edições do Folha do Oeste. Essas edições não se limitaram a
acompanhar os Suábios nestes aspectos, apontaram outros elementos relacionados à
permanência desses imigrantes, propondo um discurso que deveriam ser bem recebidos pelos
brasileiros. O jornal Folha do Oeste mencionou, até 1960, os imigrantes Suábios em eventos
como a criação de um quartel de bombeiros comunitário131, a naturalização do primeiro
imigrante ocorrida em 1957132, os jogos do time dos Suábios133, a criação de um grupo de
caça134, festa do padroeiro135 e um programa da Rádio Difusora de Guarapuava, para atender

129

O ensino do Município de Guarapuava também sofreu nas décadas de 1940 e 1950 com o aumento da
demanda crescente, pelas imigrações, e com a falta de estrutura, motivando ações para sua ampliação. Para
melhorar o ensino em 1948 foi proposto o projeto de lei de criação da Escola Normal de Guarapuava. Para
propor o projeto, Antonio Lustosa de Oliveira justificava: “dava conta da existência, na cidade, de diversos
colégios particulares, entre eles a Escola Normal Regional Primária, mantida pela congregação das Irmãs Servas
do Espírito Santo” (SILVA, 2010, p. 137). Observa-se que nas décadas seguintes, houve aumento considerável de
colégios para atender a demanda crescente dos novos habitantes, portanto, aumento gradativo da população
guarapuavana.
130
Um homem foi nomeado para o cargo de professor na Colônia Entre Rios em 1958 e para outras
localidades do Município de Guarapuava foram designadas mulheres. O segundo professor nomeado foi “José
Hoepers, extra-numerário, p/ a Colônia E. Rios”(FOLHA DO OESTE, 17/08/1958, p. 1).
131
O Corpo de Bombeiros da Cooperativa Agrária de Entre Rios foi fundado por Antonio Schneider em
1956, ex-bombeiro de uma cidade europeia que imigrou para as terras da Colônia Entre Rios. O Corpo de
Bombeiros possuía na sua fundação 34 bombeiros, sendo o único do Município de Guarapuava. O Corpo de
Bombeiros chega à sede do Município em 1959, instalando-se com o apoio da prefeitura e do comércio local na
Rua Guairá, composto de 10 homens (FOLHA DO OESTE, 22/01/1956, p. 1; 18/01/1959, p. 1).
132
O primeiro imigrante da Colônia Entre Rios que pediu naturalização brasileira foi Karl Roth, extesoureiro da Cooperativa Agrária, pelo decreto de 27 de junho de 1957(FOLHA DO OESTE, 11/08/1957, p.
10).
133
Entre as reportagens e matérias sobre os Jogos do Campeonato Amador de Guarapuava de Futebol
encontrou-se a chamada de estréia dos Suábios com o Grêmio Esportivo do Oeste (FOLHA DO OESTE,
08/09/1957, p. 7).
134
O Estatuto do Clube de Caça Entre Rios foi publicado na Edição nº 181 do jornal Folha do Oeste
(23/06/1957, p. 4).
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aos Suábios136. A partir desses exemplos se observa a importância da religiosidade dos
Suábios, principalmente pelo destaque dado a festa do padroeiro na Colônia Entre Rios.
Além disso, se observa que o jornal Folha do Oeste, possuía grande apreço por esse
grupo de imigrantes, geralmente destacando-os nas matérias como um povo laborioso e
dedicado ao trabalho. O grupo de imigrantes denominado Suábios do Danúbio foi o que mais
se destacou no jornal Folha do Oeste, sendo noticiado na sua chegada, nos conflitos
motivados pela sua vinda e no desenvolvimento da Colônia Entre Rios.

3.3 Outros fatos sobre imigrantes no jornal Folha do Oeste
Os grupos de imigrantes, quando mencionados em suas especificidades pelo jornal
Folha do Oeste, diferente dos Suábios do Danúbio, foram demonstrados em poucas linhas.
Aponta-se como exemplo de imigrantes representados em pequenos espaços, a nota

137

de 15

de maio de 1949
Chegaram os emigrantes destinados à Guarapuava
Já se acham em nossa cidade, alojados no Quartel do 1º. Esq. Ind. de
Cavalaria, os emigrantes destinados a nossa zona. São emigrantes poloneses
e hungrainos (FOLHA DO OESTE, 15/05/1949, p.4)

Percebe-se extrema concisão na nota, pois se utiliza formas abreviadas, destacando a
chegada de imigrantes poloneses e húngaros que se encontravam hospedados no 1º Esquadrão
Independente de Cavalaria, atualmente 26º Grupo de Artilharia de Campanha (GAC). A nota
aponta que os imigrantes seriam encaminhados às zonas de Guarapuava, uma localidade
próxima da sede do Município de Guarapuava, com isso esses imigrantes ficariam nos
arredores administrativos de Guarapuava. A notícia não deixa explícita outras informações
como se foram encaminhados à agricultura e o número de imigrantes ou de famílias; infere-se
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A Festa do Padroeiro da Colônia Entre Rios ocorreu no dia 28 de setembro de 1958, nesta nota do jornal
Folha do Oeste, encontra-se o convite para a festividade. A programação da festa religiosa constava com danças
típicas da Áustria e Iugoslávia. Percebe-se uma incorporação por parte dos Suábios das atividades tanto da sua
terra de permanência (Iugoslávia) como do campo de acolhimento (Áustria) (FOLHA DO OESTE, 21/09/1958,
p. 1).
136
No ano de 1960, a Rádio Difusora de Guarapuava, como já mencionado também de propriedade do
Deputado Antonio Lustosa de Oliveira, lançou em conjunto com o consulado alemão de Curitiba (PR), um
programa de rádio intitulado Novidades da Alemanha, ora apresentado em língua alemã, ora em língua
portuguesa para atender os Suábios do Danúbio (FOLHA DO OESTE, 20/11/1960, p. 5).
137
Entende-se por nota a definição de Rabaça e Barbosa (2014, p. 190): “Pequena notícia destinada à
informação rápida. Caracteriza-se por extrema brevidade e concisão”. A nota difere-se da matéria e da
reportagem pela brevidade na escrita.
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que seja um número reduzido, principalmente, por não serem mencionados em outras edições
do Folha do Oeste.
É importante salientar, como também aparece nessa nota, que o jornal Folha do Oeste
utiliza comumente os termos emigrante, imigrante ou migrante, não fazendo distinção clara
entre eles e quando faz geralmente os confunde. Nessa nota, o termo emigrante é
erroneamente utilizado para designar indivíduos que vieram de outra localidade, neste caso
deveriam ser citados como imigrantes, ou ainda, incorporados como moradores
guarapuavanos. Segundo Sayad (1998), o imigrante jamais seria incorporado como morador
de uma localidade, pois ele pode ser até esquecido em sua terra de origem, na sua condição de
emigrante, mas nunca na terra de destino, ou seja, ele sempre será um imigrante e nunca
conseguirá ser incorporado plenamente na terra de destino, será estigmatizado. O imigrante,
mesmo naturalizado, não é considerado um cidadão do país que escolheu para viver, sua
presença será considerada estrangeira, fora daquela sociedade.
Os húngaros também foram destaque no jornal Folha do Oeste que ilustrou os
imigrantes em uma foto envolvendo uma mulher e um menino, possivelmente mãe e filho, em
campo de acolhimento como se apresenta na imagem 2.

99

Imagem 2 – Encontro em campo de acolhimento

Fonte: Folha do Oeste (27/10/1957, p. 6).
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É importante frisar como afirma Orlandi (2012a, p. 10) que “o texto tanto pode ser
oral ou escrito e, indo mais além, podemos estender a noção de texto às linguagens não
verbais, vendo em suas relações aspectos instigantes do funcionamento do dizer”. Em outro
momento deste texto a autora afirma que é no texto que se materializa o discurso, o simbólico
e o político, e neste trecho ela destaca que o texto, enquanto discurso, pode possuir várias
formas, não necessariamente a oralidade ou a forma escrita (a forma analisada com maior
frequência nesta pesquisa). O texto pode assumir outras formas, entre elas a imagem, pois ela
também é uma proposição de sentido e pode ter seu discurso analisado.
Na imagem 2, em um primeiro plano, é apresentado uma mulher, possivelmente uma
mãe em um gesto de ternura com seu filho, já em um segundo plano há um quadro ou um
brinquedo, possivelmente um espaço destinado às atividades de lazer. Contudo, as questões
que inquietam são: Quem seria essa mãe? Eles seriam naturais daquela localidade? Seriam
imigrantes? Seriam imigrantes que desejavam vir para Guarapuava? Apenas pela imagem,
não se pode responder esses questionamentos, mas elementos próximos da imagem podem ser
úteis para complementar seu sentido. Neste caso, a imagem possuiu uma legenda138 que ajuda
na sua compreensão:
Para a maioria dos húngaros, a fuga em busca de liberdade foi uma marcha
extenuante, interminável, quilómetro por quilómetro, quase sempre à noite,
por entre nevadas e chuvas. Ao chegar à Áustria, não podiam fazer outra
coisa senão dormir longas horas seguidas, tão cansados estavam. É o que nos
mostra, a fotografia: refugiados húngaros acabados de chegar a um refugio,
já em território austríaco (FOLHA DO OESTE, 27/10/1957, p. 6).

A legenda explica algumas das questões propostas anteriormente, conforme a legenda
aponta, os dois eram imigrantes de etnia húngara, que não eram naturais daquele espaço, mas
vieram andando, fugido, até um campo de acolhimento na Áustria. Partindo da imagem e da
legenda, é possível fazer uma comparação com os elementos que Judt (2008) desenha sobre
os imigrantes do pós-guerra. Segundo o autor, mesmo antes do término da Segunda Guerra
138

A definição de legenda, segundo Rabaça e Barbosa (2014, p. 149): “Texto breve que acompanha uma
ilustração. Vem geralmente abaixo da foto ou desenho, mas pode igualmente estar colocada ao seu lado, acima,
ou mesmo dentro do seu espaço. A legenda jornalística é uma frase curta destinada a indicar ou a ampliar a
significação daquilo que acompanha. A boa legenda nunca deve ser redundante, óbvia. Pode ser informativa,
explicativa, interpretativa (na medida em que chame a atenção para este ou para aquele detalhe da foto), irônica,
instigadora etc”. Neste caso em específico, a legenda jornalística encontra-se abaixo da fotografia, não se
apresenta como uma frase curta, mas tem teor explicativo que não é marcado pela obviedade, explica a situação
presente na fotografia (imagem), sendo não qualquer legenda, mas um texto-legenda: “Legenda mais ampla, que
escreve, explica ou comenta a ilustração (foto ou desenho) com mais detalhes que a legenda comum”
(RABAÇA; BARBOSA, 2014, p. 272). Esses autores apresentam que juntando a foto e a legenda pode-se,
definir foto-legenda, outra categoria de informações que diverge da foto ou da legenda de forma comum, por
serem marcadas pela riqueza de detalhes.
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Mundial, pelos projetos de Hitler e Stalin, muitas pessoas foram deslocadas para manter e
sustentar a indústria da guerra. Várias etnias de territórios ocupados foram realocadas na
Alemanha para a produção da indústria alemã, principalmente de armamentos. Com o término
da guerra, pós 1945, não tiveram como permanecer no local, especialmente com a ocupação
dos aliados, sendo devolvidos para suas nações de origem ou alocados em campos de
acolhimentos. Judt (2008) aponta o caso específico dos húngaros que buscaram auxílio na
Áustria, caminhando por várias horas até chegar à nova pátria.
Outra menção sobre imigração no jornal Folha do Oeste se refere aos avisos de
regularização da condição de imigrantes pela prefeitura:
AVISO
OS IMIGRANTES:
Pilko Wtadislaw
Josef Mikucki
Feodor Skryblak
Estão convidados a comparecerem à SECRETARIA DA
PREFEITURA MUNICIPAL para tratar de seus interesses (FOLHA
DO OESTE, 17/07/1949, p.4).

Em si, não se tem clareza do que seria este aviso aos imigrantes, não se sabe o motivo
da obscuridade das informações, apesar disso no aviso merece destaque o termo convidamos,
pois aponta interesses de forma sutil, caso se tratasse de uma obrigatoriedade, os imigrantes
seriam tratados por uma convocação. O nome dos convidados é destacado em linhas
individuais num total de três imigrantes: Pilko Wtadislaw, Josef Mikucki, Feodor Skryblak.
Neste tópico, percebeu-se que diferente do grupo dos imigrantes Suábios do Danúbio,
que ocupou várias páginas do jornal Folha do Oeste, inclusive comentando sobre as
indenizações que demoraram a serem recebidas pelos fazendeiros, os outros grupos de
imigrantes representados pelo referido periódico não foram destacados. O discurso sobre
esses outros imigrantes é diminuto, marcado pela brevidade e pela concisão de informações
que limita a discursividade, não sendo possível inferência. Os dados sobre esses imigrantes
são poucos, soltos e imprecisos, imigrantes que vieram para localidades de Guarapuava, sem
uma quantidade definida.
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Considerações finais
Nesta pesquisa evidenciou-se a dificuldade do fenômeno migratório e as muitas
especificidades que a temática contempla. Conforme mencionado, no pós-Segunda Guerra
Mundial encontrou-se um tipo de migração específica, o imigrante do pós-guerra. Esse tipo de
imigrante se diferenciou pelo motivo de sua partida, a destruição ou o receio de perseguições
políticas. O imigrante não tinha como retornar a sua pátria originária, caso voltasse, iria
encontrá-la destruída ou sob domínio de ideologias contrárias a sua, por esse motivo veio para
outra pátria, neste caso o Brasil.
Como forma de perceber o discurso sobre esse imigrante optou-se pelo periódico
oriundo do Município de Guarapuava, o jornal Folha do Oeste. A escolha por este periódico,
não foi aleatória, um dos elementos que motivou sua predileção foi a temporalidade,
produzido por mais de quarenta anos no Município de Guarapuava, apesar das interrupções.
Circulando por vários locais, além de Guarapuava, também na Capital do Estado, Curitiba, e a
Capital Federal, o Rio de Janeiro. O jornal apontou, mesmo que de forma diminuta, o que se
estava em voga no período: os discursos sobre imigrantes do pós-guerra nas três esferas
administrativas: nacional, estadual e local.
O espaço geográfico de Guarapuava também é importante o município recebeu um
contingente numeroso de imigrantes pela sua territorialidade, advindo de incentivos como o
processo de modernização e atividade madeireira. Vários municípios que na atualidade são
emancipados, nas décadas de 1940, 1950 e 1960 eram distritos guarapuavanos, isso comprova
um aumento populacional não apenas resultado do crescimento endógeno da população, mas
oriundo da imigração. O discurso sobre imigração para Guarapuava nas décadas já referidas é
um discurso que abrange todo o Paraná, principalmente por esse município originar muitos
municípios do Estado.
Diante disso, o jornal Folha do Oeste apresenta que imigração do pós-guerra ao
Município de Guarapuava foi diminuta, em sua maioria, e a representação em matérias
nacionais sobre os imigrantes que vieram para Guarapuava, o faz de forma breve. O referido
jornal não tinha uma preocupação expressiva com os imigrantes, mencionando-os em poucos
momentos. A preocupação só aumentou notadamente com referência às grandes levas, no
caso, a vinda dos Suábios em 1951, o qual o jornal dedicou grandes matérias.
Como mencionado, nesse quarto período de imigração ao Brasil, com as levas de
imigrantes do pós-guerra, ocorreram duas formas de vinda de imigrantes: a primeira pelas
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cartas de chamada, especialmente de parentes, convidando para imigrar e em alguns
momentos auxiliando no custo do deslocamento e a segunda a partir de auxílios internacionais
com convênios entre o Brasil e outros países. Possivelmente, pelo fato dos Suábios terem
vindo ao Município de Guarapuava com maior auxílio dos convênios internacionais,
necessitando de negociação com o Estado do Paraná e outros, por esse fato esses imigrantes
receberam maior destaque por parte do jornal. Enquanto os demais, provenientes de outras
formas de imigração, receberam menor destaque pelo periódico.
O Discurso sobre imigração no jornal Folha do Oeste é um discurso político, sua
essência principal (apesar de não exclusiva, pois um discurso dialoga com outros) encontra-se
nos interesses que a vinda de imigrantes do pós-guerra representavam, o incremento na
lavoura, na indústria e a disputava territorial, gerando indenizações. Quando o jornal retrata os
imigrantes, utiliza-se de um discurso que, aparentemente, mostra um compadecimento e
enfatiza o auxílio mútuo entre os brasileiros e os imigrantes, trabalhando juntos chegariam ao
dito progresso econômico. Apesar disso, não efetivamente coloca os imigrantes em igualdade
com os ditos nacionais, mas em uma posição de inferioridade, pois a recepção dos imigrantes,
apesar de aparentemente ser bem vista, não foi o que se efetivou na prática. Os imigrantes
seriam bem vistos, desde que respeitassem algumas imposições dos nacionais, como locais
escolhidos para se fixar e atividade para desenvolver condizente com sua condição de
imigrante, trabalhar na indústria e na lavoura, ou no máximo realizando pequenas atividades
de comércio com os brasileiros.
Contudo, o discurso no jornal Folha do Oeste não é homogêneo, há vários discursos
políticos do periódico, ora conflitantes dentro do semanário, ora conflitantes com as políticas
do Governo Federal, ou em consonância e algumas regularidades discursivas. A principal
regularidade se refere a motivação da vinda desses imigrantes ao Brasil. Os imigrantes,
devido à Segunda Guerra Mundial vieram ao país, especialmente, para servir de mão de obra,
auxiliar no processo de industrialização do Brasil e no plantio de alimentos, por isso o Brasil
receberia a todos desde que respeitassem suas condições.
O discurso sobre imigrantes que viriam para trabalhar auxiliando os brasileiros,
também se faz presente no Paraná nas Mensagens dos Governadores Bento Munhoz da Rocha
Netto e Moisés Wille Lupion de Tróia, nessas se enfatizam o trabalho, principalmente, na
lavoura, pelo Paraná ser essencialmente agrícola. O imigrante, mais uma vez foi visto como
um elemento para servir o nacional. O termo nacional também deve ser questionado, tendo
em vista que a migração ao país é um fenômeno antigo, visto que a grande maioria dos
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brasileiros, possuem descendência de várias etnias, portanto, a dificuldade de utilização do
conceito de nacional. Apesar disso, as fontes com frequência remetem à denominação.
As matérias do jornal Folha do Oeste sobre imigração confirmaram uma regularidade
discursiva. Encontrou-se nas matérias a mesma discursividade: a iniciativa da vinda de
imigrantes, tanto para a indústria quanto para agricultura nas décadas de 1940 e 1950. São
discursos sobre imigração em que os sujeitos são destinados especialmente para a lavoura
como as matérias que expressam os italianos agricultores que virem ao Brasil, ou a vinda dos
imigrantes Suábios ao Município de Guarapuava.
Outro aspecto sobre a imigração se refere ao auxílio que esses imigrantes recebiam no
Brasil. Enquanto alguns faziam exigências para virem ao país, outros recebiam sementes,
máquinas agrícolas como apoio governamental. O auxílio aos imigrantes motivou um protesto
por parte dos migrantes (nacionais), como apontou uma das matérias do jornal Folha do
Oeste. A matéria apontou que enquanto os imigrantes recebiam todo tipo de ajuda desde
sementes, insumos, máquinas para o preparo da terra, os ditos nacionais, aqueles que saíam de
uma localidade e iam para outra dentro do próprio país, não recebiam esse benefício, sendo
desprezados pelos governantes.
Um fato contraditório também ocorre no discurso de outras matérias. Inicialmente, se
aponta que o Governo Federal, através do CIC, deveria escolher a terra destinada aos
imigrantes, caso contrário eles não seriam bem vindos, mas outra iniciativa diferente dessa,
como a imigração dos Suábios, foi realizada. Nesse processo imigratório uma comissão
especial avaliou em solo brasileiro quais as terras seriam destinadas a esses imigrantes e os
fazendeiros que residiam na localidade de Entre Rios foram aconselhados a deixaram suas
terras para os Suábios, em troca de indenizações que demoraram a serem pagas, motivando
conflitos. A bibliografia sobre os Suábios também confirma a preferência dos Suábios por
essas terras, destacando que esses imigrantes recusaram terras em Goiás e em outras
localidades do Paraná e caso não fossem dadas essas terras no distrito de Entre Rios, eles
ficariam em Goiás. Com isso, se apresenta que o discurso pregado não foi o mesmo
executado, possivelmente para que o governo não precisasse arcar com os custos da vinda
desses imigrantes e pela carência na plantação de alimentos, especialmente trigo.
Com todo o incentivo dado à vinda de imigrantes, o país não conseguiu viabilizar
todos os imigrantes esperados pelas autoridades brasileiras, cerca de 100.000. A resposta para
este feito, pode ser pelo fato do Brasil não conseguir custear todas as despesas para o tráfego
dos imigrantes, visto que o translado realizado, por via marítima ou aérea, demandava de
muitos recursos, além da fixação e hospedaria, até que conseguisse um proprietário de terras
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que os recebessem, em contrapartida, outros países receptores possuíam políticas bem
definidas e menos burocráticas para os imigrantes que o Brasil. Para tentar sanar essa
dificuldade no Brasil, os fazendeiros deveriam demonstrar interesse junto aos órgãos
governamentais como a Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio do Estado do Paraná
e caso tivesse interesses suficientes os imigrantes poderiam vir ao país com locais já
destinados. O governo partilhava o custeio com órgãos internacionais como a Ajuda Suíça
para a Europa, sendo esta responsável pela vinda dos Suábios ao Distrito de Entre Rios em
Guarapuava.
O governo brasileiro não conseguiu coordenar todas as ações de vinda de imigrantes, a
dificuldade de coordenar as ações abriu margem para disputas pela posse de terras.
Analisaram-se nessa pesquisa os conflitos entre Estado, Suábios e fazendeiros no jornal Folha
do Oeste. Quando os imigrantes vieram e escolheram as terras de Entre Rios, promoveram a
retirada dos fazendeiros e como o governo demorou a pagar as indenizações ocorreram novas
disputas, retratadas pelo jornal Folha do Oeste, principalmente pelo Antonio Lustosa,
proprietário do semanário, que também possuía terras na localidade.
Com relação aos Suábios do Danúbio que imigraram para o Distrito de Entre Rios no
Município de Guarapuava também é importante destacar que ocorreu uma mudança de
discurso no jornal Folha do Oeste. Inicialmente, o periódico preocupa-se em questionar a
imigração desse grupo, principalmente cobrando as indenizações. A partir de meados da
década de 1950, quando a maioria dessas indenizações foram recebidas, o periódico apresenta
um discurso com maior receptividade aos imigrantes, discurso de acolhimento e a inserção
desses imigrantes junto aos demais moradores do município. O discurso que se modifica,
inicialmente de repulsão e posteriormente de acolhimento.
Além disso, apontou-se a partir do jornal Folha do Oeste, a vinda específica de
imigrantes no pós-Segunda Guerra Mundial, incentivados pela modernização guarapuavana
(urbanização, ferrovia e rodovias em Guarapuava) como o grupo dos Húngaros, Italianos
(esses apenas mencionados pelo desejo de vir ao Brasil), Poloneses, Sírios (presentes antes da
guerra, monopolizavam o comércio local) Suábios instalados em Entre Rios e Ucranianos. No
Capítulo I, nas Mensagens dos Governadores à Assembleia Legislativa do Paraná também se
retratou outros grupos de imigrantes como os japoneses que localizaram na localidade de Uraí
e tentaram desenvolver a plantação de ramie.
Por fim, destaca-se que cada processo relacionado à migração é único em seu tempo e
espaço, tem uma particularidade que se revela pela historicidade, o acompanhamento de
imigrantes que viveram momentos trágicos da história mundial e fixaram-se no Brasil. Esse
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texto demonstrou as particularidades do discurso sobre imigrantes no pós-Segunda Guerra,
relevantes por serem fatos que se desenrolam até os dias atuais, desdobramentos que tem seus
laços criados na sociedade guarapuavana.
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