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RESUMO

A pesquisa pretende abordar um conjunto de transformações entre as décadas de 1970 e 2000, 
assimiladas  entre  o  crescimento  populacional  e  a  ocupação  do solo  urbano na  cidade  de 
Cascavel, localizada no Oeste do Paraná. Emancipada de Foz de Iguaçu em 1952, o município 
de Cascavel, em suas primeiras décadas, teve sua principal fonte de recursos na extração da 
madeira. Logo, esse modelo extrativista entrou em decadência concomitante com a “limpeza” 
da área para a mecanização do campo, acrescendo consideravelmente o êxodo-rural, o que 
acabou proporcionando uma concentração urbana, oriunda de fluxos migratórios do campo, 
como também de outras cidades. Destarte, a posição geográfica de Cascavel, destacada em 
uma  região  de  fronteira  entre  os  estados  do  Sul  e  do  Centro-Oeste,  implicou  em novos 
movimentos  populacionais  intensificados  a  partir  da  construção  de  um entroncamento  de 
rodovias, integrando a cidade a projetos federais vigentes no regime militar (1964-1985) para 
a interiorização do país. A característica de polo regional em desenvolvimento é uma das 
razões que explicam a referência de Cascavel a ser a “Capital do Oeste”. Desse processo, 
discute-se  com  mais  atenção  a  materialização  das  transformações  urbanas  ocorridas  nos 
conflitos pela ocupação das propostas elaboradas por técnicos e planejadores, na construção e 
reprodução de discursos que elevaram a cidade a ser uma das maiores do Paraná e do Sul do 
Brasil e na ambivalência entre a edificação de novos espaços públicos pensados para certas 
funcionalidades e as sociabilidades que produzem diversos sentidos nos usos desses espaços. 
Para tanto, esse estudo busca, por meio das experiências socioculturais, os significados que 
permitem apreender a cidade de Cascavel e o movimento acerca das transformações citadinas 
sob  os  olhares  dos  sujeitos  históricos  que  a  constroem,  abordando,  na  multiplicidade  da 
memória de sua população, suas manifestações e reivindicações em um espaço permeado pela 
luta cotidiana no fazer-se da cidade.
 

Palavra-chaves: Cidade. Espaços. Narrativas. Experiência. Expectativas.
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ABSTRACT

The research intents to address a set of transformations between the 1970 and 2000, treated 
between population growth and urban land occupation in the city of Cascavel, located in the 
West of Paraná. Emancipated from Foz do Iguaçu in 1952, the municipality of Cascavel in its 
early decades,  found in lumber  extraction  its  main  sourse of  funds.  Soon,  this  extractive 
model became decadent at the same time that a “clean” through the mechanization of field 
contributed  to  adding  considerably  to  the  rural  exodus  that  finished  providing  an  urban 
concentration,  mainly composed by migratory flows coming from the field,  but also from 
other  cities.  Thus,  the  geographical  position  of  Cascavel  city,  located  in  a  border  region 
between  the  states  of  South  and  Midwest,  resulted  in  new  population  movements  that 
intensified  after  the  construction  of  a  road junction,  incorporating  the  city  in  the  federal 
projects for the internalization of the country during the military regime (1964-1985). The 
characteristic of a regional center under development is one of the reasons for the referral of 
Cascavel  city as the "Capital  of the West".  Of this  process is  being discussed with more 
attention  to  the  materialization  of  urban  transformations  occurred  in  the  conflict  for  the 
occupation,  of the proposals prepared by technicians and planners in the construction and 
reproduction of discourses that set the city as one of the largest of Parana and of the south of 
Brazil, in ambivalence between the construction of new public spaces, designed to sociability 
and certain features that produce different meanings in the uses of these spaces. To this end 
this study seeks, through social and cultural experiences, the meanings that allows capture the 
city of Cascavel and the movement about the city transformations, under the eyes of historical 
subjects  who  are  daily  building  it,  addressing  with  the  multiplicity  of  memory  of  its 
population, their manifestations and claims in an area permeated by the daily struggle to make 
up the city.

Keywords: City. Spaces. Narratives. Experience. Expectations. 
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INTRODUÇÃO

Múltiplas  são  as  relações  tecidas  pela  sociedade  no  cotidiano,  com  seus 

acontecimentos  efêmeros  e  complexos.  Dessa  forma,  os  espaços  da  cidade  oferecem 

importantes prerrogativas, em diversas áreas do conhecimento, para reflexões e interpretações 

do mundo contemporâneo. Os estudos reconhecidos, sob vários âmbitos, apresentam métodos 

e conceitos que auxiliam nas novas abordagens para compreender um conjunto de relações 

análogas às transformações e (re)significações na ocupação dos espaços urbanos.

Desde  o  século  XIX,  as  intervenções  no  ordenamento  de  ambientes  citadinos  

apresentaram  modelos  de  cidade  organizadas  pelo  tempo  do  relógio.  O  presente  

dimensionado pela economia de tempo, através da produção de bens de consumo e nas  

operações de troca, mediou relações abreviadas em busca da antecipação do tempo futuro.  

Os modelos de cidade conceberam sentidos futuristas privilegiando sua verticalização e a  

circulação de automóveis. 

Nas últimas décadas do século XX e na primeira década do século XXI, ocorreram 

mudanças significativas na forma como a sociedade se relaciona com o tempo e o espaço.  

O debate sobre o futuro se distanciou à medida que o tempo presente não corresponde,  

mais exatamente, a um período diminuto entre o passado e o futuro. Nessa mudança de  

perspectiva, o passado se aproxima do presente, trazendo consigo sentidos saudosistas e  

símbolos de consumo, como aqueles expressados na moda retrô ou mesmo na importância 

dos monumentos históricos reinvestidos pelas relações do presente. 

Para  a  História,  a  abordagens  de temas  e  problemas  do  presente,  partindo  do 

pressuposto metodológico de que “a história não é somente o estudo do passado, ela também 

pode ser, como um menor recuo e método particulares, o estudo do presente” (CHAUVEAU; 

TÉRART, 1999, p.15), remete ao entendimento de que o passado não se encontra encerrado. 

Portanto, a escrita da história não desempenha o papel de “rito de sepultamento”, segundo o 

historiador François Dosse:

A revisitação histórica tem, portanto, essa função de abrir para o presente um espaço 
próprio  para  marcar  o  passado,  a  fim de  redistribuir  o  espaço  dos  possíveis.  A 
prática  histórica,  então,  está  aberta  por  princípio  a  novas  interpretações,  a  um 
diálogo sobre o passado aberto para o futuro, a tal ponto que se fala cada vez mais 
em futuro passado. (2001. p. 48)

Ao refletir sobre os usos da cidade, determinante para a continuidade de seus objetos, 

Bernard Lepetit estimula a interpretar a cidade histórica pelo presente e “a cidade não é um 
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palimpsesto”. Formas e usos estão sendo (re) significados em suas transformações assimiladas 

pelo presente e pelas novas leituras sobre o passado. “É evidente que isso põe em questão os 

modos de pensar e de fazer, pois se trata de considerar, no limite, o futuro como fechado e 

necessário e o passado como aberto e contingente. Contudo, talvez hoje seja o meio mais 

seguro para a criação do sentido social” (LEPETIT, 2001, p. 153).  E, no delinear do espaço 

tempo, é que o urbanismo, como discurso difundido e prática cotidiana, pode se encontrar na 

História do Tempo Presente. Como pondera Paul Ricoeur:

É na escala do urbanismo que melhor se percebe o trabalho do tempo no espaço. 
Uma cidade confronta no mesmo espaço épocas diferentes, oferecendo ao olhar uma 
história sedimentada dos gostos e das formas culturais. A cidade se dá ao mesmo 
tempo  a  ver  e  a  ler.  O  tempo  narrado  e  o  espaço  habitado  estão  nela  mais  
estreitamente associados do que no edifício. A cidade também suscita paixões mais 
complexas que a casa, na medida em que oferece um espaço de deslocamento, de 
aproximações e de distanciamento. (2007, p. 159).

Tomando o espaço como o tempo da história, as modificações urbanas que ocorreram 

na  cidade  de  Cascavel,  durante  a  década  de  1970,  se  encontram  em  símbolos  como 

Brasília  e  Curitiba.  Todavia,  coube indagar  em que medida  as intervenções  externas  dos 

projetos urbanísticos interferiram para a constituição de conjuntos habitacionais para o final 

da década de 1970 e início de 1980. Em Cascavel, os conjuntos habitacionais financiados pelo 

Banco Nacional de Habitação (BNH): Parque Verde, Guarujá e Floresta são alguns exemplos. 

Essa foi a proposta inicial deste trabalho: tratar do modo como o crescimento urbano aludiu 

querelas e similaridades para esses espaços nos últimos 30 anos. 

Na verdade,  essa proposta  foi  um desdobramento  da pesquisa acadêmica  realizada 

durante  a  graduação  em  História  pela  Universidade  Estadual  do  Oeste  do  Paraná 

(UNIOESTE), que começou como iniciação científica e foi desenvolvida como trabalho de 

conclusão de curso, sob orientação do professor Robson Laverdi. A pesquisa  referia-se ao 

bairro  Jardim  Floresta,  na  cidade  de  Cascavel,  observado  desde  o  período  de  sua  

constituição, no início da década de 1980. A produção do trabalho propiciou, por meio das  

experiências  dos moradores,  dimensões  do vivido e compartilhado,  de tal  modo que se  

pode refletir sobre os conflitos que se dão na luta pela e na cidade e como estas dimensões  

trouxeram a visualização de mais questões do que respostas.

Determinado a aprofundar uma análise sobre três conjuntos habitacionais durante o 

estudo do mestrado, pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade do Estado 

de Santa Catarina (UDESC), ao iniciar as discussões com a orientação da professora Gláucia 

de Oliveira  Assis,  verificou-se a extensão desse estudo e suas fragilidades,  até mesmo da 
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construção  de  uma  análise  comparativa  entre  os  três  bairros.  Desse  modo,  outras 

possibilidades surgiram. O aparecimento daqueles conjuntos exprimia o contínuo crescimento 

populacional e urbano da cidade de Cascavel. O recorte temporal foi pensado, a partir  da 

década  de  1970,  por  se  tratar  de  um período  no  qual  era  apresentado  um horizonte  de 

expectativas para o início do século XXI, que espraiará Cascavel como modelo de cidade 

moderna e intensamente populosa.  

Ao  mesmo  tempo,  a  emergência  das  diferenças  socioculturais  entre  grupos  que 

chegavam à cidade reservou, para aquele momento, segregações evidenciadas nas fronteiras 

do espaço urbano e suas relações complexas com os fluxos migratórios.  Combinado  com 

aquela conjuntura, a população urbana ultrapassou a rural. Prosseguiu-se, então, a criação 

de políticas urbanas para o planejamento e modelamento da cidade.  São temas voltados à 

transformação  e  (re)significação  da  ocupação  urbana  da  cidade,  correlacionados 

historicamente, e passaram a ser a discussão deste estudo de mestrado. Estudou-se a ocupação 

e a urbanização, por diferentes perspectivas, em suas convergências, suas articulações e seus 

escalonamentos, permitindo pensar a maneira como o tempo está para o espaço e o lugar para 

a memória, indagando as representações construídas para imagem do urbano e dos sujeitos 

que praticam seus espaços e lugares.

Na aproximação com espaços e lugares, o interesse pelas narrativas e representações 

da cidade procedeu de uma problemática menos ampla e contemplou a relação com outros 

ambientes  na  cidade.  Isso resultou  em ligações  entre  as  minhas  vivências,  visto  que,  em 

Cascavel, morei por quinze anos, compartilhando imagens e representações da cidade e de sua 

população. Assim, a interação entre experiência vivida e a pesquisa foi muito proveitosa. O 

conhecimento  sobre os  lugares  facilitou  o desenvolvimento  do trabalho,  pois,  enquanto a 

pesquisa  problematizou  e  confrontou  as  imagens  e  representações  vividas  anteriormente, 

causou estranheza  o  encontro  com os  discursos  que  produziram sujeitos,  em especial  os 

migrantes da cidade,  daqueles que chegaram até 1970 e posterior a essa data.  Da mesma 

forma, ocorreu com os espaços públicos emblematicamente associados à memória positiva da 

ocupação e com o debate em torno da centralidade regional construídos para Cascavel, que 

revelaram narrativas temporais em disputas pela história. 

Cascavel  é referenciada por diferentes  meios  como sendo a “Capital  do Oeste”.  A 

princípio  não  ficou  conhecido,  durante  a  produção  deste  estudo,  um  evento,  ou  se  há 

propriamente algum autor para tal terminologia. O que se soube foi que, na década de 1960, a 

cidade já era uma das maiores da região, creditando, assim, a causa e autoria da “Capital do 

Oeste” e seu uso trivial.  Na década seguinte, a “Capital do Oeste” tornou a aparecer com 
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frequência na imprensa escrita local. Desde então, seu uso é visível no meio político e como 

norma de emplacamentos em relação aos nomes de empresas locais. 

A terminologia, “Capital do Oeste”, expressa um conjunto semiótico diverso, além de 

exprimir sentidos citadinos provocados pelo crescimento populacional e urbano. Na verdade, 

trata-se da representação de um eixo de transformações que ocorreram após 1950 em ritmo 

acelerado no qual a “Capital do Oeste” simbolicamente se encontra constituída.  A migração 

para o Oeste do Paraná se destacou em razão de políticas nacionais e estaduais a partir da 

“marcha  para  o  oeste”  –  projetos  que  incentivaram  a  ocupação  das  fronteiras  nacionais 

durante a primeira fase do governo de Getúlio Vargas (1930-1934). Apesar da região Oeste do 

Paraná, até o início da década de 1950, ter sido somente o município de Foz do Iguaçu.  

Esse  panorama foi  modificado durante  a  gestão  do governo de  Bento  Munhoz da 

Rocha  (1951-1955)  ao  prover  emancipações  municipais  ocorridas  dentro  da  dinâmica  do 

desenvolvimento regional do Paraná. Para tanto, a presença efetiva da população se mostrava 

uma necessidade. Em julho de 1951, Munhoz da Rocha visitou alguns núcleos urbanos em 

ascensão,  entre  eles  Cascavel  e  Toledo.  Em  pouco  tempo,  suas  emancipações  foram 

sancionadas, mais exatamente, em 14 de novembro de 1951 pela Lei Estadual nº 790/51. 

Logo nas primeiras décadas da emancipação, a migração para Cascavel foi orientada 

pela oferta de terras na condição de posses. Isso proporcionou um aumento no número de 

habitantes na cidade, superando Foz do Iguaçu. Segundo o Censo Demográfico apresentado 

pelo  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  (IBGE)  em  1960,  a  população  de 

Cascavel  era  de  39.598 habitantes,  seguida  por  Foz  do  Iguaçu com uma população  de 

28.212 habitantes.

A “Capital do Oeste” igualmente pode ser lida pelo momento em que redes políticas 

conceberam mecanismos institucionais para representar a região Oeste do Paraná. Em 1967, a 

partir  do decreto estadual  nº  301, foi criada a  microrregião  do Oeste do Paraná,  e,  em  

1969,  a Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (AMOP), com sede na cidade. Nas 

décadas seguintes, outros equipamentos urbanos se concentraram em Cascavel para atender às 

demandas regionais nas áreas da saúde e educação. 

Para  apreender  sobre  as  simbioses  entre  a  “Capital  do  Oeste”,  como  as 

representações acerca do crescimento urbano, no espaço informativo da cidade, buscou-se  

conhecer a existência de periódicos produzidos em Cascavel durante a década de 1970.  

Isso foi possível graças ao Acervo público da Biblioteca Municipal de Cascavel onde se 

encontram  materiais  arquivados,  como  os  cadernos  mensais  do  jornal  O  Paraná, 

catalogado e identificado pelo mês e ano, assim como a Revista Oeste. 
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A escolha por O Paraná se deu ao seu acervo impar e também pelo que a empresa 

representa  na  cidade,  na medida  em que continua  a  ser  um dos  principais  veículos  de 

comunicação. O jornal, inaugurado em 1976, mantinha-se entre as instituições defensoras  

da modernização de Cascavel e presente no debate em torno do Plano Diretor. O grupo 

político  que  controlava  o  veículo  de  comunicação  teve  envolvimento  direto  com  a  

administração  municipal  durante  a  gestão  do  prefeito  Jacy  Scanagatta  (1977-1982),  

revelando o jogo de interesses que encobria o mito da predestinação moderna de Cascavel.  

Um mesmo grupo de empresários dirigia O Paraná, e a Revista Oeste, que foi inaugurada 

em 1985 e publicava com uma edição mensal. Assim, as matérias em discussão no jornal 

reapareciam no espaço da revista com uma cobertura específica.

As fotografias veiculadas nas matérias produzidas pelo jornal e revista formam um 

registro à parte das modificações que ocorreram na cidade, o que motivou a procurar outras 

imagens,  em  outras  fontes  que  registrassem  essa  passagem  de  tempos.  Dessa  forma,  as 

imagens incorporadas ao texto correspondem a duas fontes. A primeira trata das fotografias 

encontradas  no  acervo  público  digitalizado  e  disponibilizadas  pelo  site  da  Prefeitura 

Municipal de Cascavel. Esse acervo é fruto de convênio firmado entre o Museu da Imagem e 

Som  de  Cascavel  e  o  Núcleo  de  Pesquisa  e  Documentação  Sobre  o  Oeste  do  Paraná 

(CEPEDAL),  núcleo  de  pesquisa  da  UNIOESTE.  Milhares  de  fotografias  estão 

disponibilizadas,  desde  2010,  entre  elas  os  cartões-postais  das  décadas  recentes.  Deve-se 

atentar que as imagens não possuirão um descritivo particular. A proposta é integrar a imagem 

com a discussão, mesmo porque, segundo Paulo Knauss: “Não se pode deixar de reconhecer o 

potencial de comunicação universal das imagens, mesmo que a criação e a produção delas 

possam ser caracterizadas como atividade especializada” (KNAUSS, 2006, p. 99). A segunda 

são fotografias produzidas por mim durante o trabalho de campo, durante o ano de 2011.  

 Sobre as informações advindas de trabalhos dedicados à escrita da história local,  

foi possível encontrar narrativas hegemônicas que recuaram no tempo para organizar um 

passado épico  para  Cascavel,  tão  grandioso quanto  as  representações  sobre  seu  futuro.  

Assim: “antes de saber o que a história diz de uma sociedade, é necessário saber como ela  

funciona dentro dela” (CERTEAU, 2006, p. 76). 

Dos  trabalhos  que  se  destacam  dentre  os  mais  citados,  notadamente  dois  serão 

utilizados como fontes. O primeiro diz respeito à obra  Cascavel: A História (1992), escrito 

pelo jornalista Alceu Sperança, um dos principais articuladores do O Paraná. Deste trabalho 

memorialista,  foi  possível perceber dimensões das origens mais remotas de Cascavel que, 

segundo o autor, se encontram no tratado de Tordesilhas (1494). O lugar da memória elevou à 
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importância de atores principais a centralidade dos fatos. O segundo, diz respeito ao trabalho 

acadêmico do economista Vander Piaia (2004), que produziu uma tese na área da história 

sobre formação de Cascavel. Ele defende que as origens da cidade possam ser encontradas 

nos vestígios dos caminhos do Peabiru (Caminhos na mata que ligava a Cordilheira dos Andes 

ao Oceano Atlântico, há tempos remotos utilizado por populações indígenas). Mas, segundo o 

autor, a característica predominante do desenvolvimento local responde a ser “novo eldorado” 

de oportunidade. “Cascavel exalava o cheiro da oportunidade, do novo, da possibilidade de 

romper com o antigo” (PIAIA, 2004, p. 299).

O  estudo  sobre  transformações  e  (re)significações  urbanas,  entre  as  categorias  da 

cidade  e  memória,  procura  problematizar  as  narrativas  hegemônicas,  em que  a  memória 

política atribui seus valores apreciando os atores principais ao mesmo tempo em que há a 

tendência  de  silenciar  os  conflitos  sociais  existentes  em  outras  dinâmicas  contraditórias. 

Significa que esses escritos,  assim como outros,  não podem dar conta da completude das 

diferentes formas existentes e articuladas aos processos históricos, da experiência vivida pelos 

moradores de Cascavel. Com as contribuições de Raymond Williams acerca de suas ideias 

sobre estruturas de sentimentos, os viveres urbanos estão inter-relacionados ao campo de uma 

cultura  ordinária  pertencente  às  sociabilidades  vividas  ativamente  no  tempo  presente. 

Segundo Williams:

[...] significados e valores tal como são vividos e sentidos ativamente; e as 
relações  existentes  entre  eles  e  as  crenças  sistemáticas  ou  formais,  nas  
práticas variáveis (inclusive historicamente variáveis) em uma escala que vai 
desde o consentimento formal com uma dissensão privada até a interação 
mais matizada existente entre as crenças selecionadas e interpretadas e as 
experiências efetuadas e justificadas. (2000, p. 155, tradução nossa)

Assim,  compreendo  que  não  se  poderia  estudar  Cascavel  desconhecendo  os 

significados  que  seus  moradores  atribuem  às  suas  memórias  sobre  o  vivido  e  

compartilhado,  no  modo  como  se  relacionam e  vivenciam as  mudanças  nos  espaços  e 

lugares  da  cidade.  Como  metodologia  de  pesquisa,  o  trabalho  com as  narrativas  orais  

envolveu a  busca em apreender  significados dessas realidades,  que indagam horizontes 

possíveis e limitados de assentamento na vida urbana.

O texto que segue está organizado e divido em três capítulos. No primeiro: Passado e  

Presente: Migrante na cidade terá o propósito de ambientalizar o leitor, apresentando pontos 

centrais na discussão sobre migrações e emigrações no processo de ocupação populacional em 

Cascavel.  Ao  apresentar  minimamente  os  argumentos  sobre  o  processo  de  formação  da 
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cidade,  procuro aproximar temporalidades relacionadas à década de 1970, visualizadas  no 

diálogo entre as fontes escritas e orais. 

A busca está em discutir como as identificações dos grupos que migraram até 1960 são 

elevadas como “principais” populações para com o desenvolvimento da cidade. Entre eles 

figuram o “pioneiro” de Cascavel, que seria o resultado da presença de caboclos e poloneses, 

a partir da década de 1930. E também, os ítalo-gaúchos, descendentes de italianos, oriundos 

do Rio Grande do Sul, que migraram para o Oeste do Paraná, em meados de 1940.

É  na  passagem  entre  1960  a  1970  que  serão  confrontadas  as  perspectivas  das 

mudanças  economia:  da  crise  vivida  pelo  setor  madeireiro  à  formação  de  um  mercado 

agroexportador. Primeiramente, o esgotamento da extração da madeira e a transferência das 

serrarias  para  o  Centro-Oeste  e  Norte  do  país.  E,  segundo,  o  acelerado  no  processo  de 

mecanização do campo, resultando na produção em larga escala do binômio: soja e trigo. Esse 

processo acentuou a migração do campo para a cidade.  Em outros processos semelhantes, 

ocorreu na região Norte do Paraná, em substituição ao plantio manual do café, promovendo 

migrações direcionadas à cidade de Londrina e Maringá.

Durante  o  regime  militar  brasileiro  (1964-1985),  os  projetos  nacionais  de 

desenvolvimento apresentaram como pontos estratégicos a construção de rodovias federais, 

entre estas as rodovias: 163 e 364 ligando as regiões Sul, Centro-Oeste e Norte do país. A 

presença dessas e de outras rodovias proporcionaram à cidade de Cascavel a condição de 

entroncamentos  de  estradas  constituindo-se  como  centro  intermediário,  importante  para  a 

movimentação e circulação de pessoas e mercadorias.  Dessa relação, há destaque para dois 

projetos distinto de ocupação para Mato Grosso e para Rondônia, que envolve diretamente a 

posição  geográfica  de Cascavel  e  a  inserção  de  sua  população  nesse  processo.  O que se 

pretende é demonstrar como a cidade se constitui como uma cidade de migração e emigração. 

No segundo capítulo, Futuro Passado no Presente da cidade: Espaços e Narrativas, a 

discussão se concentrará nos espaços urbanos em processo de modificações. Um conjunto de 

interferências  propôs  à  conformação  de  um  novo  tecido  urbano.  Não  se  tratará  de  sua 

revitalização e sim de seu desenho voltado para uma imagem da cidade modelo. A presença 

de arquitetos,  oriundos de Curitiba,  influenciou em novos arranjos de organização.  Em 

1977, sob consultaria  do arquiteto Jaime Lerner  e sua equipe,  ocorreu a elaboração do  

primeiro Plano Diretor de Cascavel. 

 A partir  desse planejamento,  foi  determinada a expansão da Avenida Brasil,  eixo 

principal da mobilidade urbana. Foi também previsto para a área Oeste a transferência do 

maciço  da  administração  pública,  também  denominado:  Centro  Cívico,  em  paralelo  à 
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construção de obras públicas para práticas esportivas, lazer e entretenimento, o que contribuiu 

para a afirmação de um projeto moderno de cidade. Essa é outra característica do debate em 

torno do modelo de cidade, difundido por técnicos e planejadores durante o regime militar.

 Em meio a dois processos eleitorais, 1977 e 1982, evidenciam-se disputas polêmicas, 

reservando para o tecido urbano, expostos nas páginas de O Paraná, o centro do debate. As 

visitas do presidente Ernesto Geisel, em 1976 e 1977, e de João Figueiredo, em 1982, são 

tomadas pelo horizonte de expectativas para com a cidade e região Oeste, e também pelo 

modo com que a redemocratização no início da década de 1980 foi vivida em Cascavel. 

Espaços de uso público serão discutidos na perspectiva de demonstrar como as tensões 

e os conflitos socioculturais são causados pelo crescimento populacional e urbano entre o 

passado  presente  e  seu  futuro  passado.  Entre  esses  espaços  está  a Praça  do  Migrante, 

inaugurada em 1977, durante a cerimônia de comemoração aos 25 anos do município. A 

Praça  se  encontra,  simbolicamente,  no  espaço  onde  se  iniciou  o  comércio  urbano.  A 

intenção  de  torná-la  um  espaço  público  praticável  não  teve  sucesso,  pois,  como  foi 

construída em uma rótula de ligação entre a Avenida Brasil e a Avenida Tancredo Neves, 

seu  uso  foi  restrito  à  mera  contemplação.  O  espaço  caiu  em  abandono  em diferentes  

momentos e revitalizados em outros, mantendo sua importância simbólica,  do ponto de 

vista  da  cultura  política,  pois  ressalta  um  lugar  da  memória  na  representação  e  nas  

identificações regionais.

Outro lugar que importou representações e identificações foi a antiga Rodoviária de 

Cascavel, que abrangia um conjunto de sociabilidades. Não se trata de um lugar da memória, 

menos ainda representou um monumento para a cidade. Na verdade, foi um problema social, 

construído pela imprensa, em relação à ocupação de outros migrantes que chegavam ao final 

da década de 1970 e 1980. Esses migrantes se instalavam nos arredores da antiga Estação, 

estigmatizados  como:  o  migrante  indesejado.  A construção  de  uma  nova  Rodoviária  em 

Cascavel  foi  campanha  defendida  abertamente  pelo  O Paraná desde  o  ano  de  1976.  Os 

embates em torno da imagem da Rodoviária e do migrante permaneceram cerca de dez anos, 

até a inauguração de uma nova Rodoviária em 1987. Esta, por sua vez, foi ao encontro das 

intervenções propostas por técnicos e planejadores. 

Na área central de Cascavel, os planos diretores causaram sensíveis mudanças na 

forma e na funcionalidade pensadas para o espaço. No percurso central da Avenida Brasil,  

o trajeto do transporte público foi transferido para as ruas paralelas. Entre os motivos está  

à  construção  do  Calçadão  da  Avenida  Brasil,  uma  área  destinada  a  uma  modelo  de  

sociabilidades urbanas. O Calçadão reúne estrategicamente o maior número de agências  
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bancárias  e  comércio  diverso.  Devido  ao  surgimento  do  Calçadão,  ocorre  uma  das 

principais festividades da cidade: A Festa das Colônias, desde o ano de 1990. 

O terceiro capítulo, intitulado: Espaços e Lugares Praticados, continuará a discussão 

sobre os viveres urbanos em Cascavel. Durante a semana comemorativa do cinquentenário 

do  município,  em  dezembro  de  2002,  foi  entregue  o  Monumento  ao  Cinquentenário, 

localizado em frente à prefeitura municipal.  Em Cascavel,  a exemplo de outras cidades  

como  Curitiba,  a  prefeitura  está  compreendida  no  espaço  denominado:  Centro  Cívico,  

porque  reúne  em  uma  área  os  principais  prédios  dos  poderes  públicos.  Assim,  no 

aniversário  da  cidade,  em  frente  à  prefeitura,  vendedores  ambulantes  organizaram 

manifestações  em  protesto  à  retirada  deles  dos  terminais  de  transporte  urbano.  Esse  

episódio será oportuno para confrontar o modelo da cidade “puljante” com os conflitos  

pelo direito à cidade, pelo direito ao trabalho. 

Haverá  um  espaço  reservado  ao  diálogo  com  as  narrativas  orais  das  pessoas 

entrevistadas, mediando um debate sobre experiências e expectativas. Assim, a discussão  

ocorrerá nessa relação. E por que interessa conhecer o modo de pensar das pessoas sobre  

suas experiências? O interesse está em não oferecer de maneira uníssona uma explicação.  

O  que  é  interessa  para  esta  pesquisa  pode  ser  visto  nos  escritos  do  historiador  E.  P.  

Thompson:

Interesse é aquilo que interessa às pessoas, inclusive o que lhe é mais caro. Um 
exame materialista dos valores de situar-se não segundo proposições idealistas,  
mas face à permanência material da cultura: o modo de vida, e acima de tudo, as  
relações  produtivas  e  familiares  das  pessoas.  E  isto  é  o  que  ‘nós’  estamos 
fazendo, e há várias décadas. (1981, p 241).

As discussões no capítulo final se encerram em Aonde o futuro já chegou.  Esse é o 

título de um especial da Revista Veja, em setembro de 2010, no qual a cidade de Cascavel e 

demais  cidades  médias  são visualizadas,  segundo a  matéria,  por  reunirem condições  para 

tornarem-se metrópoles, isso logo na década seguinte. A ideia é conferir as representações 

atuais sobre o futuro da cidade, aproximando-se dos conceitos de centro urbano, que já se 

apresentavam de forma visionária desde a década de 1970. 

Para a construção de cada capítulo, foi necessário percorrer a cidade por meio das  

caminhadas, no encontro com sua população. Em visita à Praça do Migrante, deparei-me 

com um ponto de frete localizado em suas proximidades e conversei com trabalhadores 

que  estavam  reunidos.  Depois  de  apresentar  a  pesquisa,  eles  indicaram  o  senhor  Ivo 

Brandellero:  “Fala com o Ivo, que ele conhece bem as histórias da cidade”.  Assim, ele  
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aceitou  o  convite  e  gravamos  sua  narrativa  no  mesmo  local,  em  outra  data.  Ivo  

Brandellero, 72 anos, natural de Videira, Santa Catarina, se estabeleceu em Cascavel no 

início da década de 1970.  Entre as experiências narradas, o trabalho no Estado do Mato 

Grosso tomou de outros sentidos o movimento emigratório existentes na cidade.

Na atual Estação Rodoviária de Cascavel, conversei com os taxistas, onde conheci  

o  senhor Osíris  Serafim,  72 anos,  que espontaneamente  aceitou  participar  da pesquisa.  

Natural de Paranaguá, cidade no litoral do Estado do Paraná, chegou a Cascavel em 1974, 

vivenciando a mudança das estações rodoviárias e outras transformações que ocorreram na 

área oeste de Cascavel. 

A poucos metros da Rodoviária está o terminal de transporte oeste. Em passagem 

por lá, conversei com Roseli do Prado, 40 anos, natural de Catanduvas, aproximadamente 

30  quilômetros  de  Cascavel,  onde  chegou  na  década  de  1990.  Ela  trabalha  como 

vendedora de doces no terminal há aproximadamente 10 anos. Essa narrativa foi gravada  

no terminal  e  muito  importante  para  apresentar  uma  população  migrante  que  não  está 

inserida em empregos formais e passam a reproduzir na cidade economias autônomas. 

Para pensar a cidade praticada em suas relações de sociabilidades e reciprocidades,  

a caminhada não se restringiu aos espaços do centro. Visitei dois dos três bairros que eram 

inicialmente o objeto de pesquisa. O bairro Parque Verde e o bairro Guarujá. Percorri-os  

na  busca  em  apreender  a  relação  entre  lugares,  principalmente  no  movimento  da  

população. Nesses bairros, conversei com os moradores para saber de suas experiências,  

os processos de ocupação da cidade vividos, por meio das práticas coletivas de sujeitos  

sociais que constroem suas visões e como elas se expressam em tais experiências. Assim,  

estive  na  Associação  de  Moradores  do  Bairro  Guarujá  e  conversei  com  duas  jovens  

senhoras,  Anita  Hutt  e  Inês  Monaretto,  que  trabalham voluntariamente  na  Associação,  

local onde foram realizadas as entrevistas, separadamente e na mesma data. 

Anita, 54 anos, é natural de Marcelino Ramos, Rio Grande do Sul. Entre 1978 e 

1979, mudou-se para Cascavel. Trabalhou desde o início como professora e recentemente 

está aposentada. É uma moradora de Cascavel desde 1979. Já Inês Monaretto,  62 anos,  

natural  de  Água  Doce,  Santa  Catarina,  chegou  a  Cascavel  na  década  de  1960,  

acompanhando seus  pais.  No início  da década  de 1970,  emigrou para  a  cidade  de São  

Paulo para trabalhar como contadora. Em meados da década de 1990, voltou a morar em 

Cascavel, onde parte de sua família permaneceu e a quem visitava regularmente. É uma  

narrativa que expressa de forma ímpar as redes de sociabilidades familiares. Na década de  
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1980, adquiriu uma casa próximo à casa da irmã que morava no Guarujá. Desde então,  

acompanhou as mudanças na expectativa de retornar, tendo por referência a “sua” cidade. 

No bairro Parque Verde, na residência do casal Alcindo Carneiro, 62 anos, e Irene 

Rossi Carneiro, 61 anos, fui recebido e realizei a gravação da entrevista simultaneamente com 

os dois, o que contribuiu com o dialogo por ter  dois pontos de vistas diferentes sobre os 

eventos, ora um ora outro abordava detalhes sobre a memória de suas vivências. Alcindo é 

natural de Cascavel, quando ainda era Distrito de Foz do Iguaçu. Suas lembranças ocupam no 

texto um espaço especial ao narrar como vivenciou as mudanças ocorridas antes da década de 

1970,  entre  elas  os  conflitos  decorrentes  da  ocupação.  Irene,  natural  de  Joaçaba,  Santa 

Catarina,  proporcionou  uma  rica  narrativa  sobre  as  relações  de  gênero  resultantes  das 

convivências familiares e da inserção da mulher no espaço de trabalho. No mesmo bairro, 

entrevistei  Adriano Nichette, 33 anos, natural de Cascavel. Em seu ambiente de trabalho,  

de maneira gentil, cedeu seu tempo para a gravação da entrevista. Por falar de seu trabalho 

como cabeleireiro, sua narrativa transportou outras experiências relacionadas aos períodos  

de mudanças urbanas e pessoais.

O  presente  estudo  buscará  refletir  sobre  as  operações  entre  história  e  memória. 

Partindo da leitura crítica do passado, sendo as memórias fontes legítimas históricas, com a 

capacidade de expressar fenômenos plurais. Ao tratar da memória sobre o período, recorre-se 

às contribuições de Pierre Nora, que tratou a memória e a história não como sinônimas, e sim 

uma se opondo à outra. Até porque o desenvolvimento de narrativas vividas é parte de uma 

memória coletiva, indissociável dos lugares e das paisagens, que tende a esvaecer na medida 

em que se desvincula de práticas formadoras. Há fragmentações de tempos na memória, que o 

empreendimento de Nora exprime bem: “A memória é um problema histórico recente, nosso 

problema”, deste modo “[...]  lugar de memória supões, a convergência de duas ordens de 

realidades:  uma  realidade  tangível  e  apreensível,  às  vezes  material,  [...]  e  uma  realidade 

puramente simbólica, portadora de uma história.” (1993, p. 16).

 Procura  discutir  também  os  espaços  de  convivência  construída  e  elaborada  por 

sujeitos individuais e coletivos que a eles se relacionam direta e indiretamente, alcançando, de 

maneira consensual, temas e problemas percebidos no presente. Para o historiador Antonio 

Montenegro,  a  atividade  de  pesquisa  com  a  memória  faz  parte  de  uma  elaboração  que 

contempla as mediações causadas pela percepção do tempo presente: 

A  partir  da  memória  enquanto  passado  alcançado  se  apreendeu  o  presente;  ao 
mesmo tempo, esse presente atua relativizando ou deslocando significados acerca 
daquele passado. Dessa forma, jamais se deveria pensar a memória ou a percepção 
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como reflexo ou cópia do mundo, mas como atividade, como trabalho ininterrupto 
de  ressignificação  do  presente  enquanto  leitura  a  partir  de  um  passado  que  se 
atualiza enquanto memória informando a percepção ( 2010, p. 40).

A metodologia empregada para construção desse estudo não foi organizada a partir da 

centralidade, mas sim do diálogo com diferentes fontes.  A consulta de informativos da cidade 

produzida  em décadas  passadas  ofereceu  aportes  compreensíveis  para  além da  qualidade 

técnica de sua comunicação. A reprodução de imagens e símbolos sobre a processualidade 

histórica é carregada de explicações. De acordo com Walter Benjamim, essa é uma forma 

clara na diferença entre informação, difusa em diferentes meios, e a narrativa oral: “A razão é 

que os fatos já nos chegam acompanhados de explicações. Em outras palavras: quase nada do 

que acontece está a serviço da narrativa, e quase tudo está a serviço da informação” (1986, p. 

203). Para o autor é por meio das experiências compartilhadas e vividas socialmente que se 

encontra a fonte de todos os narradores. 

Quando se está diante de narrativas, não se pode esquecer que elas são produzidas no 

presente. O momento vivido direciona o modo como a narrativa será apresentada. Aspectos de 

sua formação individual interferem no presente relato, bem como quando se trata de expressar 

uma experiência  coletiva.  Portanto,  não há como “resgatar”  certa  memória  coletiva,  pois, 

como diz Ulpiano Meneses: “nem há como considerar que sua substância é redutível a um 

pacote de recordações,  já previsto e acabado. Ao invés, ela é um processo permanente de 

construção  e  reconstrução”  (1992).  No  trabalho,  lida-se  com homens  e  mulheres  que  se 

constituem socialmente como sujeitos históricos, ajustando suas realidades ao mesmo tempo 

em que são ajustados por ela.  Devo ressaltar  que os relatos  presente no texto são fieis  a 

narrativa,  de um passado argumentado compreendido e transformado que serão analisados 

enquanto produção de conhecimento histórico.

Compartilhando  do  entendimento  de  Reinhart  Kosselleck,  experiência  e 

expectativas são categorias do conhecimento histórico, e seu uso no decorrer do texto será 

importante,  pois:  “Como  categorias  históricas,  elas  equivalem às  de  tempo  e  espaços” 

(2006, p. 307). Este estudo interpretativo sobre a cidade de Cascavel, entre 1976 e 2010,  

estará posto no conjunto de relações possíveis entre transformações e (re)significações na 

ocupação do espaço urbano. 
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1 PASSADO PRESENTE: MIGRANTES NA CIDADE 

1.1  FORMAÇÃO  DO  MUNICÍPIO  DE  CASCAVEL:  REPRESENTAÇÕES  E 

IDENTIFICAÇÕES DO MIGRANTE NA CIDADE

A  população  da  cidade  de  Cascavel,  bem  como  a  da  região  Oeste  do  Paraná,  é 

constituída  por  fluxos  migratórios  que  se  intensificaram a  partir  da  década  de  1950.  Ou 

mesmo  uma  reocupação,  considerando  que  populações  indígenas,  como  Caingangues  e 

Guaranis,  há  tempos  remotos  haviam se  estabelecido  na  região.  Até  o  início  da  referida 

década, o território da região Oeste constava como município Foz do Iguaçu que, por sua vez, 

surgiu como colônia militar de guarnição da fronteira nacional em 18891, passando à condição 

de vila em 1910 e município em 1914. 

Até as primeiras décadas do século XX, para deixar a capital Curitiba em direção 

ao  interior,  as  estradas  em  melhores  condições  de  tráfego  alcançavam  Guarapuava  – 

cidade  localizada  no  planalto  paranaense,  fundada  no  início  do  século  XIX.  O espaço  

compreendido entre Guarapuava e Foz do Iguaçu era percorrido por meio de “picadas”,  

que não passavam de caminhos abertos na mata. Naqueles longos percursos, havia pontos  

estratégicos para pouso dos viajantes, principalmente perto de rios. Em um desses pontos,  

havia  um  rio  reconhecido  pela  quantidade  de  cobras  do  gênero  Crotalus, também 

conhecidas como cascavel.2 A parada de pouso no rio Cascavel encontrava-se entre um 

cruzamento já conhecido pelos ervateiros e colonos como ponto de trocas de escambo.

Por se tratar de uma região em que grande parte das terras estava sob o domínio de  

companhias  estrangeiras  para  exploração  da  erva-mate,  desde  as  últimas  décadas  do 

século XIX, com a instituição do governo republicano (1889) foram autorizadas  novas 

concessões de terras, como também a revogação de outras. Na região, um dos casos que se  

destaca são as terras ligadas à Companhia Estrada São Paulo-Rio Grande, repassadas à  

Companhia Brasileira de Aviação e Comércio (BRAVIACO).

1 O território do Oeste do Paraná e de Santa Catarina estava em litígio entre o Brasil e a Argentina no final do 
século XIX.  A questão de Palmas,  ou de  Las Missiones (1885),  evidenciou,  nos primeiros  anos do regime 
republicano no Brasil, a necessidade de guarnição da fronteira. O projeto de ocupação do território era questão 
de estratégia.  O Paraná deixou de  ser  província de São Paulo em 1853,  e  a  população do novo estado se  
concentrava do litoral  aos campos gerais, como Guarapuava. O interior do Estado em direção ao Oeste era 
ocupado por uma população considerada rarefeita e com forte presença de populações indígenas, como Xetas,  
Kaingang, Guarani e Xoclem. O Oeste também era entendido como sertão paranaense. 
2 O rio Cascavel tem parte de sua nascente no perímetro urbano da cidade. Sua extensão é de aproximadamente  
18 quilômetros. Mesmo sendo um rio estreito, é responsável por mais de 50% do abastecimento de água local.  
Através de seu percurso, no final da década de 1970, foi construído artificialmente o lago municipal, um dos 
cartões postais de Cascavel. E em seu nome se encontra uma das explicações para o nome da cidade.
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 De acordo com as narrativas locais,  sobre a formação da cidade reservam para  

Antonio José Elias, um agricultor catarinense ser um dos primeiros moradores, que, em 

1922,  adquiriu,  por  meio  de  concessão  pública,  as  terras  ligadas  à  BRAVIACO,  nas  

proximidades do rio Cascavel. Assim, um povoado foi formado por familiares e amigos  

que arrendaram terras de Antonio José Elias.  Embora esse episódio,  e outros similares, 

não tenham alterado o panorama de uma ocupação rarefeita dentro da região Oeste, área de 

fronteira com o Paraguai e a Argentina, designada como sertão paranaense, no mesmo período 

uma ocupação mais efetiva da fronteira passava a tomar importância como política pública de 

segurança do Estado. 

Com  a  Aliança  Liberal  e  a  proclamação  do  Governo  Provisório  (1930),  que 

derrubaram a “República Velha”, sob presidência de Getúlio Vargas, mudanças significativas 

ocorreram no cenário político nacional e estadual.3 No mesmo ano, o governo paranaense 

anulava várias concessões de terras realizadas anteriormente, entre as quais, aquelas sob o 

domínio de Antônio José Elias. Estas foram passadas para o comerciante José Silvério de 

Oliveira  –  que  saiu  de  Guarapuava  por  seu  envolvimento  político,  pois  era  defensor  e 

propagandista da Aliança Liberal e de Getúlio Vargas. O interventor Mário Tourinho foi quem 

assinou a transferência das terras para José Silvério,  que se tornou uma liderança política 

local. Em 1931, Cascavel era reconhecida como povoado pela prefeitura de Foz do Iguaçu por 

meio de documentos oficiais. Mais tarde, em 1936, outro interventor, agora Manuel Ribas, 

autorizou a criação do Patrimônio Municipal de Aparecida dos Portos de Cascavel.4

Para  a  região  Oeste,  durante  o  Estado  Novo  (1937-1945),  foram  impostas 

modificações em sua geografia espacial com a criação do Território Federal do Iguaçu (1943-

1946), que abrangia o território do Oeste e Sudoeste do Paraná e mais a região Oeste do 

Estado de Santa Catarina. Esse território federal foi criado com o propósito de alavancar o 

desenvolvimento  socioeconômico  e  proporcionar  uma proteção mais  eficaz  das  fronteiras 

nacionais. Para a capital do território, foi escolhido o município paranaense de Laranjeiras do 

Sul. Entre outras mudanças, o distrito de Cascavel passava a ser denominado Guairacá.5 Em 

1946, o Território do Iguaçu foi extinto, e o Estado do Paraná recuperava as áreas do Oeste e 

do Sudoeste antes desmembradas, enquanto Guairacá voltava a ser o distrito de Cascavel. 

Nas  décadas  entre  1930  e  1940,  a  econômica  de  Cascavel  estava  baseada  na 

3 A fronteira desabitada passou a representar uma ameaça, ainda mais após o episódio da passagem da Coluna de  
Luiz Carlos Prestes pela região Oeste do Paraná em 1924. 
4 De  acordo  com  a  história  local,  o  nome  Aparecida  dos  Portos  de  Cascavel  deveu-se  à  influência  dos  
representantes da Igreja Católica, que não concordavam que a cidade passasse a ser conhecida pelo nome de uma 
serpente. Posteriormente, apenas Cascavel permaneceu como nome da cidade.
5 Nome de um líder indígena resistente à colonização do Centro-Oeste paranaense.
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agricultura e na pecuária. No entanto, foi nas riquezas naturais, no extrativo madeireiro,  

que seu desenvolvimento estava atrelado. Ainda na década de 1940, a produção madeireira 

prosseguiu em sua expansão e atraiu migrantes procedentes do Rio Grande do Sul e Santa  

Catarina. No ano de 1950, Foz do Iguaçu permanecia sendo o único município da região,  

incluindo  a  presença  de  núcleos  urbanos  avançados,  como  Cascavel  e  Toledo.  Dessa 

forma, de acordo com o Recenseamento Geral do Brasil, em 1950, o município de Foz do  

Iguaçu somava 12.010 habitantes, incluindo a população de seus povoados.

Em relação ao número de habitantes presentes no Distrito de Cascavel, existe uma 

divergência  entre  dados  apresentados  por  pesquisadores.  De  um  lado,  encontra-se 

Sperança (1992) e Piaia (2004), que afirmam que o censo demográfico de 1950 apontava a  

presença de 404 habitantes. Do outro lado, a pesquisadora em desenvolvimento regional,  

Pieruccini (2003), aponta em seu trabalho sobre o processo de formação dos municípios 

da região Oeste do Paraná que a população de Cascavel era, em 1950, de 4.411 habitantes,  

dos quais cerca de 90% viviam na área rural.

Destarte, as ocupações até 1950 foram importantes para as formações municipais  

na região. Durante a gestão do governo de Bento Munhoz da Rocha (1951-1955), o pró-

movimento de emancipações ocorria dentro de outras dinâmicas que não apenas a defesa  

do território de fronteira.  O mecanismo era na direção do desenvolvimento regional do 

Paraná. A primeira visita oficial de um governador do Estado à região Oeste foi marcada  

com grande  entusiasmo.  Em julho  de  1951,  Munhoz  da  Rocha  visitou  alguns  núcleos 

urbanos, entre eles Toledo e Cascavel.  A visita significou o enceto para a emancipação 

destes núcleos. Em 14 de novembro de 1951, foi sancionada a Lei Estadual nº 790/51, que  

oficializou  a  criação  dos  municípios:  Cascavel,  Toledo,  Guairá,  na  região  Oeste,  e  

Francisco Beltrão, Pato Branco e Capanema, na região Sudoeste, entre outros. 

Sobre  o  período  anterior  ao  processo  emancipatório,  narrativas  históricas 

formularam  representações  e  imaginário  para  identificações  da  população  migrante  de  

Cascavel.  O  memorialista  Alceu  Sperança  pondera  que  a  “verdadeira  identidade”  do 

pioneiro de Cascavel está na união entre o caboclo guarapuavano e os poloneses, oriundos  

de Santa Catarina. O motivo principal da investida do elemento caboclo guarapuavano na 

História de Cascavel deve-se à figura de José Silvério de Oliveira,  “Nhô Jeca”, por ser  

depositário do título de patrono do desenvolvimento de Cascavel. Sperança tem por “Nhô 

Jeca”  uma  espécie  de  culto  mitológico,  tamanha  a  importância  dada  a  ele  para  a  

transformação de uma vila em cidade. José Silvério, “herdeiro dos antigos tropeiros” de 
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Guarapuava,  simpatizante  de  Getúlio  Vargas,  retirou-se  de  sua  localidade  e  abriu  um 

comércio de secos e molhados, mais conhecido como “bodegas”, em Cascavel, em 1930:

A  data  da  chegada  do  primeiro  carroção  da  família  Silvério,  trazendo  seus 
pertences,  marca a fundação do que se considera a cidade de Cascavel:  28 de 
março  de  1930.  [...]  O  ano  de  1930  transcorreu  para  Silvério  de  Oliveira,  
portanto, em meio a intensivas atividades. Nhô Jeca se preparava para o grande  
salto de sua existência e que o fez alimentar a idéia de construir uma cidade na 
Encruzilhada do Gomes. O governo interventorial que se estabeleceu no Paraná 
com  a  queda  da  República  Velha  anulou  todas  as  concessões  de  terra 
distribuídas  pelo  governo  imperial  e  aceitas  pelo  governo  oligárquico 
republicano  até  então.  Uma  rápida  sucessão  de  atos  destinados  a  apurar  a  
situação  do  domínio  legal  sobre  as  terras  da  Encruzilhada  transformou 
repentinamente  Nhô  Jeca  de  arrendatário  que  era  em  proprietário  da 
Encruzilhada dos Gomes. É que a concessão original que determinou a aquisição 
por parte de Antônio José Elias derivava de uma daquelas velhas concessões do 
Império.  José  Silvério  de  Oliveira,  percebendo  a  amplitude  das  suas  novas 
propriedades, passou a oferecer terras àqueles com quem negociava, procurando 
o máximo de vantagens. Tinha a intenção de construir uma pequena cidade com 
um mercado consumidor em ampliação para seus negócios. (SPERANÇA, 1992, 
p. 102 -103).

  A figura de José Silvério manteve-se em uma posição hegemônica até a década de 

1950.  Para  certa  interpretação  da  história  local,  o  comerciante  é  reconhecido  por  sua  

estratégia  de  ocupação  pioneira  da  cidade  de  Cascavel.  Alceu Sperança6 é  enfático  ao 

evidenciar que a presença de demais moradores já era percebida por volta de 1929, quando 

a migração de polacos se fez ainda mais visível e anterior a dos descendentes italianos.  

Por meio de seus carroções, chegaram a Cascavel ainda na década de 1930 e, juntamente  

com os caboclos guarapuavanos, foram:

 
[…]  os  oestinos-cascavelenses  pioneiros,  responsáveis  pelo  estabelecimento 
das  primeiras  propriedades  agrícolas,  pecuárias,  industriais  e  prestadoras  de 
serviços. Os colonos poloneses, provenientes de Santa Catarina, transportaram 
para  cá  importantes  contribuições  ao  desenvolvimento  da  futura  Cascavel,  
introduzindo aqui, desde a década de 20, a carpintaria, a mercenária, a selaria, a  
sapataria  e  os  primeiros  instrumentos  agrícolas.  Participaram  ativamente  de 
todos os movimentos comunitários e da colonização da sede e do interior, tendo 
também introduzido o transporte a carroções puxados por cavalos e burros. São 
as  famílias  Bartinik,  Galeski,  Tfardoski,  Schumoski,  entre  outras. 
(SPERANÇA, 1992, p. 99, grifo nosso).

Além de ser um dos articuladores das interpretações do pioneirismo cascavelense,  

Sperança é um defensor de suas concepções para com a história local. Em certa feita, foi  

convidado  para  dissertar  sobre  a  ocupação  do  município  para  alunos  do  ensino 

6 O autor trabalha com alguns conceitos do historiador Rui Christovam Wachowicz, encontrados em suas obras 
como: Obrageros, Mnsus e Colonos. Curitiba, PR: Editora Vicentina, 1982.  
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fundamental.  Descreveu essa experiência em uma introdução de um artigo publicado na 

Revista Oeste sobre o “verdadeiro” perfil dos pioneiros da cidade: 

Argumentei que narrar nossa história apenas a partir da chegada do ítalo-gaúcho, 
no caso de Cascavel, seria contar menos que meia história, pois, ao contrario do  
que se acredita,  o perfil  do pioneiro oestino nem é o caso do ítalo-gaúcho de 
Cascavel  nem  o  do  teuto-gaúcho  de  Toledo,  mas,  sim  do  polonês  ou  seus 
descendentes vindo de Santa Catariana desde o final da primeira década desse 
século [XX].  O desconhecimento sobre as linhas mestras  da história  regional,  
aliás, não deve ser atribuído apenas as escolas de 1º grau, mas, também aqueles  
que,  dentro  e  fora  das  salas  de  aula,  na  ausência  de  bibliografia  disponível, 
passam  a  transmitir  suposições  e  deduções  apressadas  aos  alunos  como  se 
estivessem  tratando  de  matéria  curricular  já  resolvida.  Para  ilustrar  as 
dificuldades  que  os  professos  de  1º  e  2º  graus  enfrentam,  assim  como  os  
estudantes  de  magistério  e  pedagogia  que  se  prepararam  para  lecionar,  basta  
recordar que o livro “Pequenas Histórias de Cascavel e do Oeste”, com dois mil  
exemplares,  foi  lançado  há  mais  de  dez  anos  em  edição  única.  (REVISTA 
OESTE, 1988 p. 26)

Há de se evidenciar que o esse artigo ressalta a importância da história local, com a 

devida  preocupação para  com uma narrativa  oficial,  elaborada  com a  contribuição  dos  

altos, ao ver que as “meias histórias” estavam a se popularizar dentro e fora da sala de  

aula. Para o autor, a culpa era devido à ausência de bibliografia adequada. Ressalta-se que  

o  livro  citado  era  de  sua  autoria.  A história  apresentada  está  organizada  em  ciclos 

ocupacionais, reservada à ordem daqueles primeiros migrantes a chegar e se constituir na  

cidade, no caso os caboclos e poloneses, para, em seguida, os descendentes de italianos:  

“o ano de 1943 [...] começou para Cascavel com a primeira migração de colonos italianos 

provenientes do Rio Grande do Sul. Abriam-se os caminhos do Oeste paranaense para os 

gaúchos” (SPERANÇA, 1992, p. 122).

Todavia, o imaginário construído para os migrantes de Cascavel reserva, para os  

“bandeirantes”  do  Sul,  o  elemento  essencial  para  o  desenvolvimento  da  cidade.  A 

proximidade que tem com o Estado de Santa Catarina e com o Rio Grande do Sul não  

permite  contestar  que  grande parte  de  migrantes  possa  ser  procedentes  desses  estados.  

Segundo o Censo de 1960, a população da cidade de Cascavel era de 39.598 habitantes, 

dos  quais  34.324  viviam  no  meio  rural  e  os  demais,  5.274,  viviam  no  meio  urbano,  

superando a cidade Foz do Iguaçu, que contava com uma população de 28.212, e Toledo, 

com 24.959 habitantes.

“Gaúcho do Oeste do Paraná”. Essa conformação recomenda que, para ser gaúcho,  

necessariamente não é preciso ter nascido no Rio Grande do Sul, e sim ser um herdeiro de 

suas tradições. Em 2004, a filial da Rede Globo de Televisão, RBS TV, de Porto Alegre,  
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apresentou uma série documental sobre a expansão dos rio-grandenses pela região Oeste  

do Brasil, do Oeste do Rio Grande do Sul até o Estado do Acre: A Conquista do Oeste. Do 

Oeste catarinense ocupado, segundo o documentário, em fins do século XIX, o Oeste do 

Paraná logo teve sua ocupação nas primeiras décadas do século XX. Algumas cidades da 

região foram visitadas pelo grupo de jornalistas, entre elas, Realeza e Cascavel. Na cidade  

de Realeza,  um grupo de amigos,  caracteristicamente vestidos, revelou que se tornaram 

gaúchos no Estado do Paraná. Um deles afirmou que, no Rio Grande do Sul, não tinha o  

hábito de tomar chimarrão, menos ainda de se vestir a caráter, ao contrário do modo como 

estava apresentado, e que os costumes começaram a ser praticados em Realeza. 

Em Cascavel, o documentário privilegiou a narrativa do desenvolvimento de uma  

das  maiores  cidades  do  Estado  para  tentar  comprovar  a  eficiência  da  agricultura  e  do 

comércio, dirigido por gaúchos ou descendentes de gaúchos. Chama a atenção no vídeo  

uma enquete feita pela Rádio Colméia de Cascavel com a população da cidade sobre o  

melhor lugar para viver: Rio Grande do Sul ou Paraná? Não ficou claro se a enquete foi 

encomendada a pedido da RBS. O resultado mostrou que a população de Cascavel preferia  

o  Rio  Grande  do  Sul,  mas,  por  forças  maiores,  muitos  permaneciam  na  cidade  de  

Cascavel.  Segundo  os  argumentos  levantados:  “Por  que  aqui  eu  tenho  meus  filhos”,  

“minha casa”, mas, se dependesse daqueles que falaram à rádio, voltariam para o Estado  

gaúcho.

Ao  tratar  da  população  em  Cascavel,  há  uma  tentativa  de  criar  um sentido  de  

comunidade  para  os  gaúchos  que  vivem  na  cidade.  Embora  as  sociabilidades  e 

reciprocidades entre os gaúchos não foram abordadas, o imaginário de sucesso alcançado  

pelos  migrantes  é  estendido  de  forma  generalizada,  pois  não  foi  apresentado  e  sequer 

levantada  a  possibilidade  das  pessoas  terem  voltado  para  o  Rio  Grande  sem  sucesso.  

Assim, uma das pessoas escolhidas para falar em nome da “comunidade” gaúcha foi o ex-

prefeito  e  empresário,  Jacy  Miguel  Scanagatta7,  comerciante  bem-sucedido,  que  foi 

entrevistado na frente da sede de uma de suas empresas. Comentou que, além dos laços  

que  o  une  ao  Rio  Grande,  havia  o  empreendedorismo  como  elemento  diferencial  da 

cultura gaúcha. 

 Outras interpretações da narrativa histórica local são reinvestidas por tradições e 

culturas  que advieram dos gaúchos com origens  no continente  europeu.  A organização 

7 Jacy Miguel Scanagatta nasceu na cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul, em 1934. Pelo que se sabe, em  
1935  mudou-se  para  a  cidade  de  Xanxerê,  em  Santa  Catarina,  para,  em  1956,  migrar  para  o  Paraná 
(SPERANÇA, 1992).
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agrícola que ocorreu no Oeste do Paraná ganha uma explicação memorativa na migração  

italiana e alemã para o Rio Grande do Sul, como explica Vander Piaia:

Um dos aspectos,  senão o mais importante,  do entrelaçamento cultural  que se  
deu  entre  imigrantes  vindos  principalmente  da  Itália  e  da  Alemanha,  foi  a 
transformação do Rio Grande do Sul em um grande Estado agrícola, como bem 
retrata sua economia, que até o começo do século XX ainda obtinha excelentes  
renda no mercado do charque vendidos às regiões  platinas.  [...]  Foi no século  
XX que uma assimilação recíproca de antigos costumes pampeiros com novos 
hábitos de origem européia consolidaram um novo gaúcho: na contrapartida da  
troca, os imigrantes europeus logo absorveram o gosto pelo churrasco, sem abrir  
mão  da  carne  de  porco  e  de  aves,  além  de  assimilar  também  o  desejo  pelo 
chimarrão, que de resto, era um costume que se espalharia rapidamente por todo 
Sul do país. O que se costumou chamar  de gaúchos, no oeste paranaense, era 
exatamente os imigrantes  oriundos mais ao sul,  que traziam em seu bojo esta  
dupla  característica,  ou  seja,  de  um  lado  a  cultura  europeia  então  já  bem 
adaptada ao Sul do Brasil, e uma outra influência, aprendida no contato com os 
habitantes mais antigos dos Estados Sulinos.  Mesmo o catarinense,  quando se  
deslocava para o Paraná recebia a alcunha de gaúcho, com a qual ele mesmo se  
identificava, confirmando o fato de que um gaúcho não precisava nascer no Rio  
Grande do Sul. (PIAIA, 2004, p. 303, grifo nosso).

O horizonte de possibilidades para com a pesquisa da ocupação urbana de Cascavel 

apresentou muitos  caminhos  para interpretações.  Quem pode afirmar  qual  o  verdadeiro  

pioneiro de Cascavel? Como uma cultura pode ser predominante? Qual desses povos foi  

mais  importante  para  o  desenvolvimento  local?  Devidamente  todos,  sem  depreciar  a  

participação  de  nenhum  nem  aumentar  a  estimação  por  um  núcleo  de  comerciantes,  

madeireiros  ou  agricultores.  As  narrativas  hegemônicas  datam  o  desenvolvimento  de 

Cascavel,  porém estas foram sendo reinvestidas de outros signos elaborados por outros  

tempos.  A escrita da história vem agregando sentidos de progresso, empreendedorismo,  

conceitos mais próximo do tempo daqueles que escrevem do que daqueles que viveram. 

As  identificações  construídas  para  representar  as  populações  de  Cascavel  são 

percebidas através de manifestações socioculturais  que concorrem para as narrativas do  

presente,  como  as  festividades  dos  Centros  de  Tradições  Gaúchas  (CTG),  a  Festa  das 

Colônias, ou até mesmo na presença de torcidas organizadas dos times do Rio Grande do 

Sul,  por  exemplo,  a  torcida  de  Cascavel  “Cobra  Colorada”  para  o  Sport  Clube 

Internacional de Porto Alegre. 

 Para esta pesquisa, cada cidade é uma cidade de passagem, constituída por fluxos e  

trânsitos  migratórios  próprios  de  cada  lugar.  Em  Cascavel  e  região,  fluxo  e  fronteira 

correspondem  mutuamente  para  a  sua  formação,  pois,  entre  as  principais  razões  

explicáveis pela atração populacional dirigida à cidade, responde a sua posição geográfica,  

na região fronteiriça, recebendo correntes migratórios dos Estados de Santa Catarina e Rio  
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Grande do Sul e promovendo migrações para o Centro-Oeste do Brasil, com também do 

Paraguai e Argentina, e também entre os municípios que compõem o Estado do Paraná,  

visível no Mapa 1, a seguir:

Mapa 1 - Mapa do Estado do Paraná: destaque regiões Oeste e Sudoeste e a cidade de Cascavel

Fonte: www.paranacidade.org.br. Acessado em 30 de setembro de 2011

1.2 CONFLITOS PELA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO

Os relatos  daqueles  que  vivenciaram os  processos  de  migração  nas  décadas  de 

1950 e 1960, encontrados em livros, jornais e revistas, oferecem imagens das relações de  

truculência pelas quais se deparavam ao chegar à cidade de Cascavel. Com o crescimento  

da  cidade,  aumentou  o  número  de  conflitos  envolvendo  agricultores  na  situação  de 

posseiros, que sofriam pressões por parte de grileiros (agentes em defesa do interesse de  

madeireiros  e  grandes  proprietários)  e,  também,  de jagunços  (que  utilizavam de  meios  

violentos para expulsar posseiros de suas terras). Esses conflitos ocorriam principalmente  

na área rural, e não somente em Cascavel. Um dos episódios mais conhecidos ocorreu em 

1957, na cidade de Francisco Beltrão, Sudoeste paranaense.8

 O interesse da pesquisa não era propriamente as narrativas sobre esse período, e 

sim  da  migração  e  ocupação  urbana  de  1970  em  diante.  Mesmo  porque  os  poucos 

trabalhos  que  tratam  das  décadas  de  1950  e  1960  afastam-se  das  evidências 

8 Um dos conflitos  de  terra  mais  conhecidos  no  Paraná  ocorreu  em 10 de  outubro  de  1957,  na  cidade  de 
Francisco Beltrão, milhares de posseiros armados tomaram as ruas e as sedes dos poderes municipais, rebelando-
se contra a opressão na forma de grilagem de terras por parte das empresas colonizadoras,  e a omissão do  
governo estadual, que não se omitiu ao punir os posseiros após o conflito.
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comprometedoras que recaem sob grupos políticos que permanecem no poder. Em todo o 

caso, quando fui ao encontro dos moradores do bairro Parque Verde – um dos primeiros 

conjuntos  habitacionais  construído  na  década  de  1970  –  encontrei  um  morador  que 

permanece no bairro  desde a  inauguração,  em 1978,  e  que nasceu no ainda distrito  de 

Cascavel, em 1948. Foi por meio de suas experiências que outros aportes compreensíveis  

do  processo  de  urbanização,  anteriores  à  década  de  1970,  tornaram-se  possíveis.  Esse 

sujeito é Alcindo Carneiro, 62 anos, torneiro mecânico, aposentando, mas na ativa de sua 

profissão. 

Alcindo é de uma família que chegou ao povoado de Cascavel em 1935. Seus pais, 

já falecidos,  tiveram dezesseis  filhos,  todos em Cascavel,  e,  pela  ordem, Alcindo foi o  

quinto. A família vivia em uma pequena propriedade rural, localizada no que seria hoje o  

bairro  Alto  Alegre,  na  área  oeste  da  cidade.  No  sítio,  extraíam  o  necessário  para  

sobreviver.  A propriedade era uma posse de terras,  ligadas  àquelas terras aforadas pela  

prefeitura de Foz: “Era sítio, era até posse do meu pai, meu pai era um posseiro. Meu pai 

trabalhava  com  a  lavoura  e,  depois,  ele  saiu  da  lavoura  e  foi  trabalhar  no  DNER 

[Departamento Estrada e Rodagem]”9. A posse de terras era marginada pela BR 35, em seu 

trecho  urbano,  compreendendo  a  Avenida  Foz do  Iguaçu,  que  mais  tarde  veio  a  ser  a  

Avenida Tancredo Neves. 

E com dez anos eu comecei  a estudar sabe aonde?  Ao lado da [montadora de 
ônibus] Masscarello, lá na Cruz Grande, era Cruz Grande aquele tempo. Hoje é 
[bairro]  Santos  Dumont.  Eu  ia  a  pé,  ia  eu,  Luiz  e  o  Chico,  Francisco,  meus  
irmãos mais novo, isso foi nos anos de 1960. Meu pai cuidava de uma cancela da  
estrada que saía de Curitiba para Foz do Iguaçu. Ela [rodovia] saía lá na Avenida  
Brasil, lá no [bairro] Cataratas cruzava toda a cidade e saía lá no trevo de Foz  
hoje. Lá na saída, era a estrada. Na frente da nossa casa era uma cancela, aquela 
porteira  da  estrada  de  chão,  quando  chovia,  meu  pai  fechava,  só  passava  
alimentos  perecíveis,  automóveis  e  ônibus  caminhão  ficava.  Às  vezes  lá  na 
Tancredo Neves onde está o Fórum ficava uma fila de caminhão até aqui no Alto 
Alegre, dois, três dias enquanto não parava de chover não liberava a estrada, não  
abria  a  cancela.  Tinha  algum  motorista,  às  vezes,  revoltado  arrancava  o  
caminhão e levantava a cancela que era um pinheiro, uma araucária atravessada  
na estrada, e quando abria ele ficava assim no leito. Era o meu pai que cuidava.  
Então dali eu saía estudar até aonde está o Mascarello hoje, que, aquele tempo 
era cruz Grande, hoje Santos Dumont.10

Não  foi  encontrado  em  outros  materiais  que,  na  Avenida  Tancredo  Neves,  até 

meados da década de 1960, um pinheiro era utilizado como cancela, assegurando o acesso  

dos  automóveis  em  direção  a  Foz  do  Iguaçu,  pois,  quando  chovia,  veículos  pesados 

9 Entrevista com Alcindo Carneiro, 62 anos, gravada em 7 de abril de 2011.
10 Idem.
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atolavam na estrada de chão. A narrativa de Alcindo foi tecida pelo momento que fala, e 

do que se fala. O relato dos lugares determinou a presença do bairro Alto Alegre e região,  

do fórum, do hospital, da montadora de ônibus, lugares constituídos no espaço com o que  

já não existe, como a escola, a laminadora, a avenida como rodovia. Relação constituída  

pela bricolagem, como ensina Michel de Certeau: “São feitos com resíduos ou detritos de 

mundo [...]  O que  impressiona  mais,  aqui,  é  o  fato de os  lugares  vividos  serem como  

presenças de ausências. O que se mostra designa aquilo que não é mais: aqui vocês vêem,  

aqui havia..., mas isto não se vê mais.” (2007, p.188-189).

Na  década  de  1960,  o  acirramento  dos  conflitos  relacionados  à  posse  da  terra 

tornou-se ainda mais evidente. O ano de 1960 foi marcado pelas eleições municipais. As 

duas  forças  políticas,  Partido  Social  Democrata,  (PSD) e  Partido Trabalhista  Brasileiro 

(PTB), eram tomadas pela disputa. O prefeito Helberto Shuwarz (PSD) apoiava, para a sua  

sucessão,  o  coronel  da  polícia  militar,  Aroldo  Cruz,  apoiado  também  pelo  madeireiro 

Florêncio  Galafassi,  diretor  da  poderosa  companhia  Indústria  Madeireira  do  Paraná  

(IMAPAR), uma personalidade mais influente que o próprio prefeito de quem era sogro. O 

candidato da oposição, o tabelião Octacílio Mion (PTB), saiu vitorioso na eleição de 03 de  

outubro. Uma das explicações da vitória da oposição foram as denúncias à administração 

do modo arbitrário,  assegurado por  lei  municipal,  que  impôs  a  regularização dos  lotes  

urbanos concedidos sob forma de aforamento.

A população, que deveria regularizar a situação de seus respectivos títulos de posse 

para  direito  de  propriedade  e  não  conseguiram  fazê-lo  no  prazo  determinado,  acabou 

penalizada com a perda de seus terrenos. Com o uso da força legal, a administração foi  

acusada de manipular a situação a seu benefício ao se apropriar dos terrenos. Embora uma  

coisa  não  tenha  comprovada  ligação  com a  outra,  durante  o  período  de  transição,  em 

dezembro de 1960, a prefeitura foi incendiada, e todos os documentos administrativos e  

legislativos da matéria foram consumidos pelas chamas.11

Essa situação tocou diretamente na rotina da família de Alcindo e de tantas outras. 

O trecho que segue trata do episódio da intimação das autoridades para com a família do 

posseiro.  De  acordo  com  o  relato,  apresentado  de  forma  clara  e  lúcida,  nomes  de 

autoridades  policiais  citados  foram omitidos.  Esses nomes  foram conhecidos  em outras  

narrativas que tratam do modo como a polícia e os pistoleiros agiam a favor dos interesses 

11 Na memória local, o episódio do incêndio da primeira prefeitura de Cascavel é cercado de mistério. Uma das  
suposições foi de que o incêndio foi propositado, literalmente queima de arquivos. Outras suposições eram de 
que o casarão todo de madeira queimou devido às instalações elétricas precárias. As causas do incêndio jamais 
foram esclarecidas.
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políticos  e  oligárquicos.  No entanto,  eles  foram omitidos  para  preservar  as  pessoas  de  

possíveis  transtornos  judiciais,  pessoas  que  confiaram  à  entrevista  a  legitimidade 

presenciada:

Naquele tempo, eu não sei que ano a Vila Dione inteira era chácara do meu pai,  
junto  com  aquela  parte  de  baixo  da  Tancredo  Neves  ali  onde  está  o  Jardim 
Cristina hoje, foi ali que eu nasci, era a chácara do meu pai. Ali o pessoal veio,  
porque meu pai  era  posseiro,  vieram para tomar a chácara.  Aí eles deram três 
dias para meu pai apresentar o documento. Naquele tempo o meu pai chamou o  
compadre José o João já estava para São Paulo, compadre José, compadre Dico  
que, é o falecido Antônio nome dele e o compadre Pedro que eram os três irmão 
mais velhos e que estavam trabalhando na região de Toledo. Naquele mesmo dia 
os jagunços  vieram lá.  Posso te falar  o nome porque eu sei,  hoje é o falecido  
coronel [omitido], o [omitido] e mais uns pistoleiros deles. Deram três dias para  
meu pai mostrar o documento da terra. Sabe como eles agiam? Eles vinham você  
não tem documento? Tocam fogo na casa, expulsam as pessoas e quem reagiam 
eles matava. E eles faziam o documento da terra e vinham. Porque o [omitido]  
trabalhava na inspetoria de terra aqui, então ele sabia quem era posseiro e quem 
não era. Quantas terras eles tomaram na região.12

O prazo exequível dado aos posseiros para apresentarem os documentos exigidos 

foi  a  estratégia  opressiva  para  a  retirada  deles  de  suas  respectivas  terras,  pois  as  

autoridades sabiam que aquelas terras, muitas vezes, eram vendidas ou doadas a contento  

das  relações  familiares,  de  compadrio,  trocas  estabelecidas  pelo  apalavrado  entre  as  

partes,  sem haver  a  transferência  da  escritura,  e,  nessas  circunstâncias,  a  comprovação  

escriturada era difícil, quando irrealizáveis. Aos posseiros, restava abandonar suas terras,  

ou a luta armada para defendê-las. Outra situação se apresentou, de acordo com Alcindo:

Aí meu pai se apavorou e foi falar com o Francisco Bartinik que, tem o nome 
dessa  rua  aqui  hoje,  e,  que,  tinha  sido  colega  de  aula  do  meu  pai,  ou  tinha  
servido no mesmo exército,  não  sei,  não me lembro.  E  ele trabalhava  em um 
negócio de terras aqui em Cascavel. Aí meu pai foi falar, meu pai até chamava  
de Chico, disse: Chico eu estou desesperado os cara vieram para tomar a minha  
terra,  aonde eu vou colocar  a minha família,  a família é grande,  o que eu vou 
fazer? Eu não tenho dinheiro, mas eu te dou toda terra do lado de cima. Que hoje  
é a Tancredo Neves, aonde está subindo na prefeitura até perto da BR 277 lá, e 
subindo a  rua  da  laminadora,  a  vila  Dione inteira  [...]  O Bartinik  vazou para 
Curitiba, ele tinha carro, naquele tempo a estrada era estrada de chão, mas, ele 
vazou. Chegou no outro dia cedo em Curitiba fez o documento. Porque meu pai 
pagava todos os impostos como posseiro, fez o documento, trouxe para o meu  
pai e nós temos esse documento aqui em casa, nós temos está aí.13

Francisco  Bartinik,  comerciante  bem-sucedido  na  cidade,  também  migrou  no 

período anterior à emancipação. Todavia, é preciso considerar, a partir do relato, o modo 

como se deram as relações entre o senhor José Carneiro,  pai de Alcindo, e seu distinto  
12 Entrevista com Alcindo Carneiro, 62 anos, gravada no dia 7 de abril de 2011.
13 Idem.
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amigo. A prática não procedeu de ilegalidade, pois o posseiro, sem recursos para custear o 

processo da legalização do título em definitivo,  somado ao pouco tempo que dispunha, 

propôs ou aceitou abrir mão de uma parte de seu terreno para permanecer com outra. Foi o  

recurso  que  encontrou  na  dificuldade,  e  utilizou  de  sua  astúcia,  de  sua  tática,  

salvaguardando  um  meio  de  subsistência  da  família.  Com  o  documento  em  mãos,  as 

famílias  intimadas  não  descansavam.  Com  temorosidade,  aguardavam  o  fim  do  prazo 

estipulado e o retorno das autoridades: 

No terceiro dia, meu pai tinha chamado os três filhos mais velhos que estavam 
fora. Mandou eu, minha mãe, toda criançada para o mato, era tudo mato ali para  
baixo, no Jardim Cristina hoje, era tudo mato. Ficou meu pai mais os três irmãos 
entrincheirados dentro de casa, armados com espingarda, porque era o que tinha 
naquele tempo, era espingarda e revolver, iam reagir,  não iam entregar fácil se 
os cara reagisse. Só meu pai saiu lá fora, sem nada mostrou o documento para  
eles,  eles  foram  embora  e  nunca  mais  incomodaram,  mas,  a  maior  parte  da  
chácara, meu pai não perdeu [toda a terra] ele salvou a outra. 14

Com o meio urbano em evidência, as relações passavam a ser intermediadas pelo  

capital. O terreno urbano visto como mercadoria atualizou seus valores, acrescentados em 

virtude  da  localização  ou  mesmo  do  relevo  do  terreno.  As  intervenções  do  Estado, 

contraditórias ou não, expressam interesses das forças engajadas no processo de luta pela 

apropriação do espaço urbano. Esse processo envolvia  todo um jogo de interesses,  que 

segundo Raquel Rolnik (2004) faz destes ambientes resultantes do reflexo de urbanização 

onde aspiram áreas agrícolas num movimento incessante de modificações urbanas.

 Com as desapropriações,  os terrenos,  antes  aforados,  foram sendo comprados e 

loteados  pelas  imobiliárias,  resultando  na  formação  de  novos  bairros.  Esses  espaços  

localizam-se  na  área  central  e  oeste  de  Cascavel,  no  cerne  da  estrutura  administrativa,  

também conhecido  como Centro  Cívico,  o  que  será visto  adiante.  Por  hora,  o  Mapa 2 

ilustra o percurso da BR-35, na convergência da Avenida Brasil (destacada em vermelho)  

com  a  Avenida  Tancredo  Neves  (destacada  em  Amarelo).  E  o  Mapa  3,  a  Avenida 

Tancredo Neves, destaca lugares citados na narrativa. 

14 Idem.
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Mapa 2 -  Avenida Brasil e Avenida Tancredo Neves

Fonte: Google Earth. Acessado em 15de janeiro de 2012.

Mapa 3 – Avenida Tancredo Neves

Fonte: Google Earth. Acessado em 15de janeiro de 2012.

Elencar  um  conjunto  de  mudanças  na  década  de  1960  foi  importante  para 

compreender  suas  temporalidades.  Dia  18  de  setembro  de  1968,  o  então  Fórum 

Desembargador José Munhoz de Mello foi tomado por outro incêndio 15,  que destruiu a 

15 Neste episódio, a associação do incêndio foi outra vez relacionada às disputas pelo poder local. O que se soube 
com certeza foi que o incêndio iniciou na sala do cartório eleitoral, destruindo o registro às vésperas da eleição, o 
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documentação dos processos que aguardavam julgamento, alguns respectivos à violência  

cometida contra os posseiros. Assim, como a queima da prefeitura no ano de 1960, havia  

interesses para que os documentos do Fórum se perdessem, acontecimentos exacerbantes  

da memória sobre o período.  

 Todavia,  os relatos  sobre a década de 1960, por meio  da narrativa de Alcindo, 

transportaram outras vivências daquele período, interessantes para pesquisa, para além das  

disputas em torno do solo urbano. Muitas das famílias permitiam que seus filhos homens 

saíssem  de  casa  para  trabalhar  nas  serrarias  da  região,  uma  vez  que  a  transmissão  

hereditária  de  terras  era  cada  vez  mais  rara.  Nessas  circunstâncias,  Alcindo  passou  a 

trabalhar  como  carroceiro  na  venda  de  frutas  e  de  madeiras  para  churrascarias.  Na 

mudança, no trânsito entre o rural e o urbano:

Em 1963, eu já estava com quinze anos, enjoado daquela vida de casa de fazer  
comida para o pai, cuidar de criança, limpar a casa. Meus irmãos mais velhos, 
compadre Pedro, compadre Dico, eles saíram de casa para trabalhar em serrarias  
da  região,  era  a  minha chance  de trabalhar  com a carroça.  A gente  pegava  a 
carroça e ia para o sítio buscar milho, saia catar paina de capim para vender nas 
fábricas  de colchões que tinha aquele tempo aqui.  Fazia de paina porque não 
tinha  indústria,  fazia  de  folha  de  coqueiro.  Nós  trepava  nos  coqueiros  para  
cortas  as  folhas  para  vender,  ali  como  se  chamava?  Desfiava  as  palhas  do  
coqueiro para fazer colchão, foi as primeiras fábricas de colchão que teve em 
Cascavel. Inclusive uma no Alto Alegre, o nome dele era Júlio, não me esqueço  
porque  trabalhei  com  o  filho  dele  depois.  E  também  catei  nó  de  pinho  que  
queimavam,  havia  muita  queimada  no  mês  de  agosto.  Nós  saiamos  com  a 
carroça eu e meus dois irmãos mais novos, o Luiz e o Chico, com dois cestos  
enchiam de nó de pinho e trazia na cidade para vender nas churrascarias. Então,  
ali  no  Alto  Alegre  mesmo,  nós  tínhamos,  não  era  assim  madeira  nobre,  era  
madeira  ruim:  canela,  gabiroba,  gabiroba  hoje  é  nobre.  A  gente  cortava  ela 
verde rachava e deixava secar para vender na cidade as carroçada de lenha […] 
na casa do meu pai tinha um laranjal muito grande, chegava o tempo da laranja  
madura, a gente carregava uma carroça de laranja e saia vender. 16

O  encontro  com  essa  e  outras  narrativas  dos  moradores  de  Cascavel  exerce  a 

capacidade da constituição das memórias como processo que se produz e se transforma em 

experiência social vivida, expressando valores e significados que permitem compreender a  

cidade  sob  o  olhar  dos  sujeitos  históricos  que  a  constroem  e  refutando  as  imagens  

distorcidas que ocultam as diversas cidades existentes em Cascavel. A seleção de alguns  

fragmentos da narrativa de Alcindo partiu da escolha de evidenciar outras dinâmicas do  

crescimento urbano, destacando a experiência de classe no espaço de transformações, que 

se distanciam da retórica linear do progresso e desenvolvimento. 
que supostamente prejudicou o candidato da oposição Zacarias Silvério de Oliveira (PTB). Também se perdeu no 
incêndio  os  arquivos  respectivos  aos  processos  judiciais,  muitos  deles  envolvendo  a  questão  dos  crimes 
relacionados à terra.
16 Entrevista com Alcindo Carneiro, 62 anos, gravada em 7 de abril de 2011.
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 Alcino não permaneceu muito tempo como carroceiro. Mas, ficou o bastante para  

incutir  outras  visões  dessas  mudanças.  O  serviço  que  prestava  era  necessário  para  as  

churrascarias,  para as manufaturas,  que fabricavam os colchões  com palha de coqueiro  

como  também  para  as  mudanças  que  fez  para  os  distritos  de  Cascavel,  que  surgiram 

naquela década. O modo como se expressou demonstra tramas específicas na vida citadina 

e  nas  fronteiras  entre  o rural  impelido  pelo urbano.  Ainda como carroceiro,  ele  e  seus 

irmãos  se  depararam  com  outras  modificações  nas  circunvizinhanças  do  lugar  onde 

cresceram:

Aí eu comecei a trabalhar aos dezesseis anos. Quando ali naquele alto, em frente 
aonde está  o Hospital  Regional  derrubaram tudo aquela mata.  Ali  que era  da  
laminadora e cortaram tudo em lenha de metro. Foi eu e meu irmão o Luiz, com  
a carroça catava lenha e levava a empilhar. E recebíamos por metro quadrado de  
lenha que nós puxávamos. Logo após, eu fui contratado, eu e esse meu irmão 
que,  é  mais  novo  que  eu,  mora  em  Santa  Catarina  hoje,  para  trabalhar  na  
laminadora. E lá eu trabalhei quase dez anos.17

 O número de serrarias multiplicou-se consideravelmente na década de 1960. As 

serrarias  eram  responsáveis  pelo  modo  característico  na  ocupação  dos  espaços.  A 

produção  madeireira  organizava-se  em  torno  das  grandes  serrarias  onde  se  reuniam 

centenas de trabalhadores, além dos profissionais responsáveis diretamente pelo desdobro 

da  madeira,  como:  mecânicos,  eletricistas,  tratoristas  e  motoristas  de  caminhão,  que 

dinamizavam  a  manutenção  das  oficinas  e  o  transporte  da  madeira,  que  seguia  para 

exportação. Toda a massa de trabalhadores que viviam em função das serrarias procedia à 

formação de pequenas vilas ao seu redor. E algumas dessas vilas alcançaram à condição 

de bairros, como o bairro Brás Madeiras de Cascavel.

 Contudo, o desenho da cidade se concentrou na Avenida Brasil, trecho urbano da 

BR 35. A localização de Cascavel foi um dos principais fatores para seu desenvolvimento.  

A  cidade  passou  a  ser  referência  nos  setores  hoteleiro,  gastronômico,  com assistência  

automobilística, postos de combustíveis e garagens de ônibus. Em 1969, era finalizada a  

rodovia BR-277, substituindo a BR-35, no seu traçado, bem como viabilizando a malha 

asfáltica e o alargamento das vias. Desde então, a BR-277 é a principal rodovia do Estado  

do Paraná, no sentido leste-oeste, atravessando todo o território estadual, desde o Porto de  

Paranaguá a Foz do Iguaçu, fronteira com Paraguai e Argentina, que pode ser visualizada  

no Mapa 4.

17 Idem.
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Mapa 4 – BR 277: Foz do Iguaçu - Paranaguá

Fonte: Google Maps. Acessado em 15 de janeiro de 2012.

A Avenida Brasil, desde a década de 1960, concentrava o setor terciário. Poder-se-

ia encontrar em seu trajeto lojas de vestuário e de eletrodomésticos, inovando os artigos  

antes  encontrados  somente  nos  estabelecimento  de  “secos  e  molhados”.  O aumento  do 

fluxo de automóveis  na Avenida criou um ponto estratégico na circulação de pessoas e 

mercadorias. Das práticas religiosas, de entretenimento, manifestadas em seus espaços e  

lugares.  Por  exemplo,  nas  manhãs  dominicais,  o  movimento  era em direção à  Catedral  

Nossa Senhora Aparecida, contrapondo com as tardes, em que a população se reunia para 

assistir  aos  “pegas”,  eventuais  corridas  automobilística,  autorizadas,  disputadas  com 

premiações.  Para  o  final  da  década,  outros  eventos  passaram  a  acontecer  na  mesma 

Avenida,  centro  da  cidade.  Em 1968,  foram  inauguradas  as  salas  de  cinema  do  Cine 

DelFin, que, por muito tempo, foram o maior cinema na cidade.  

Assim,  a  Avenida  Brasil,  para  a  população  de  Cascavel,  compreende  diversos  

sentidos culturais por abranger o encontro de diferentes práticas citadinas, que marcam a  

vivência coletiva em suas práticas sociais manifestadas na memória de sua população, sem 

deixar  de  compreender  outras  formas,  como  no  conjunto  paisagístico  etnográfico  que 

expressam  as  formas  urbanas  da  história  local,  através  de  seus  bens  imóveis,  

transcendentes às práticas cotidianas. 

Em Cascavel, as modificações no panorama urbano foi intensamente percebido na 

passagem  da  década  de  1960  para  1970,  visões  sobre  o  urbano  eram  construídas  e 
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projetadas para fora, integrando, assim, o imaginário de uma cidade em marcha para sua  

modernização, notoriamente visualizadas neste cartão-postal da década de 1970:

Imagem 1 – Cartão-postal de Cascavel – Avenida Brasil (1970)

 Fonte: Museu da Imagem e do Som de Cascavel

1.3  O  “FIM  DE  UMA  ERA”:  DA  MADEREIRA  AO  CICLO  DA  SOJA  E  OUTRAS 

MOBILIDADES

Uma das razões para estudar Cascavel, no período de convergências encontradas na 

década de 1970, diz respeito ao processo de modernização agrícola, em contraposição ao  

declínio madeireiro, significados atribuídos ao modo otimizado e positivo dessa mudança  

e pela aparente passividade da população inserida nesse processo. 

A  “era  da  madeira”  vem  sendo  explicada  por  interpretações  produzidas  por 

memorialistas  acerca  de  um  ciclo  temporal  encerrado  na  década  de  1970  e,  

concomitantemente o anúncio de novo tempo, a modernização agrícola: “ciclo da soja”.  

Para Alceu Sperança:

[...]  O  ciclo  da  madeira,  que  se  mantivera  forte  ao  longo  de  toda  a  década 
anterior,  passava  a  dar  sinais  de  esgotamento.  Esse  declínio,  entretanto,  
apresentava-se compatível com o célere impulso recebido pela agricultura, que 
em 1970 encontraria um necessário divisor de águas. (1992, p. 231). 

Esse divisor de águas, momento que mudaria a história local, é também entendido 

com a  expressão  do  desenvolvimento  comercial  da  cidade.  Para  o  economista  Vander  

Piaia: 
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Ainda nos anos de  1960,  ela  passou  a ser  cognominada  a capital  do oeste.  A 
cidade havia transposto a fase da extração da madeira para a fase agrícola sem 
grandes traumas; o seu desenvolvimento comercial estava intimamente ligado ao 
sucesso dessas duas fases econômicas. (2004, p. 296). 

Em Cascavel e região, a produção agrícola mecanizada em fazendas, desenvolvida 

por modernos maquinários, constituiu uma das principais áreas da produção do binômio:  

trigo e soja, no Brasil, transformando, assim, em uma cidade com mercado de insumo e  

bens  de  consumo  da  indústria  agrícola,  passando  a  responder  a  uma  ampla  fatia  do 

comércio  urbano.  Agências  bancárias  e  cooperativas  de  créditos  dinamizaram  as  

operações comerciais, e a produção da agroindústria promoveu o ritmo do setor terciário. 

Tudo isso já  é  conhecido no processo econômico  local.   O interesse  é  como se  

expressa  na  produção  da  história.  O  economista  Piaia,  em sua  tese, 18 demonstrou  que 

Cascavel suspendeu a situação de fronteira justamente nessa passagem de tempo, à qual a 

memória da violência está relacionada ao momento da fronteira. Os sentidos que utiliza  

para definir fronteira são referenciados no trabalho do sociólogo José de Souza Martins  

(1997),  nos  estudos  que  remete,  nesse  espaço,  à  frente  de  expansão que,  por  sua  vez, 

coloca  o  dinheiro  e  a  mercadoria  responsáveis  pela  reprodução  social.  Cascavel  era  

entendida  como  fronteira  e,  para  Piaia,  quando  o  conflito  desapareceu,  os  tempos  se 

fundiram e a situação de fronteira deixou de existir:

O que é  mais  relevante  no  caso  da  queima do Fórum e  da  Prefeitura?  É  que  
ambos os incêndios se revestem de forte caráter  simbólico, pois representam a 
rebeldia  daqueles  que  perceberam na  fronteira  as  vantagens  a  seus  interesses,  
daqueles que se locupletavam diante da fragilidade dos órgãos de poder, e que  
daí  em  diante  se  manifestavam  contra  a  coisa  pública,  reagindo  na  mesma 
proporção em que as condições forjadas nos momentos iniciais da colonização já 
não se faziam mais presentes. (PIAIA, 2004, p. 364)

Essa  interpretação  de  que a  fronteira  deixou de  existir  quando a  intensidade  da 

violência  recuou,  correlacionado  ao  momento  da  mecanização  agrícola,  não  parece  ser  

suficiente para encerrar outros sentidos para a fronteira. De acordo com Martins (1997), a  

fronteira  também  é  um  espaço  de  alteridade,  um  lugar  da  diferença,  do  encontro  e 

desencontro.

 Dessa forma, discordo da interpretação sobre fronteira proposta por Piaia, porque 

a cidade de Cascavel,  que recebeu e continuou a receber,  após a década de 1970, uma  

18 PIAIA, Wander. A ocupação do oeste paranaense e a formação de Cascavel: As singularidades de uma cidade 
comum. 2004. Tese (doutorado em história). Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2004.
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população migrante, oriunda de diferentes regiões do Brasil, não deixou de ser fronteira 

em todos seus sentidos, pois a fronteira  pode ser a história da resistência,  das revoltas,  

bem como,  dos  sonhos e  das  esperanças.  Assim:  “mais  do  que  trânsito  de  um lugar  a 

outro, há transição de um tempo a outro. Migrar temporariamente é mais do que ir e vir –  

é viver, em espaços geográficos diferentes, temporalidades dilaceradas pelas contradições  

sociais.” (MARTINS, 1997, p. 45).

 Na verdade, desde a década de 1970, conceitos explicativos a respeito do declínio 

madeireiro  e  da  modernização  do  campo  foram  encontrados  na  imprensa  escrita,  

visualizadas no jornal  O Paraná.  Em diferentes edições, podem-se encontrar mensagens 

nostálgicas da “era da madeira”. O passado evidenciou o impacto que o setor madeireiro  

causou  para  a  região,  passado  estimado  naquele  presente  elevado  pela  produção 

agroexportadora de cereais. 

 O jornal  O Paraná,  nos primeiros anos de circulação,  dedicou algumas de suas 

publicações à história local. Aos cuidados de jornalistas, as produções lançavam mão de 

linguagem  rebuscada  da  evolução  linear  do  tempo.  A  seguir,  duas  ilustrações  de 

reportagens que trataram do fim da era da madeira:
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Ilustração 1 – Reportagem do jornal O Paraná, 31 de julho de 1976

Fonte: Arquivo público da Biblioteca Municipal de Cascavel.

Ilustração 2 – Reportagem Jornal O Paraná, 22 de maio de 1977

Fonte: Acervo público da Biblioteca Municipal de Cascavel.
                      

Em  31  de  julho  de  1976,  a  primeira  matéria  trouxe  diferentes  elementos  para 

discussão  e  teve  a  participação  de  representantes  da  Secretaria  Agrária.  Ao  expor  a  

situação  preocupante  das  serrarias,  o  elemento  das  causas  levantado  foi  que  o 

aceleramento  ajustado  pelo  intenso  desmatamento  respondeu  também  ao  interesse  de  

limpar  grandes  áreas  para  plantio  em larga  escala  de  trigo  e  soja.  O  “ boom” da  soja 

38



contribui para a divulgação de ideias da posição dianteira mundial que a região ocupava  

produzindo o alimento do futuro.  

Na  segunda  matéria,  a  participação  de  representantes  do  Instituto  Brasileiro  de 

Desenvolvimento Florestal de Cascavel propiciou, na fala técnica autorizada,  segundo a  

matéria,  a  produção madeireira  que alavancou a principal  indústria  local,  contribuindo,  

inclusive, para o crescimento do Brasil. Segundo argumentos encontrados na publicação, a  

indústria  de Cascavel  forneceu toneladas  de madeira  para  a  construção de Brasília.  As 

causas  responsáveis  pela  decadência  do  setor  eram  atribuídas  ao  desmatamento  das  

florestas, aliado ao desinteresse pelas construções residenciais em madeira. E, por essas e  

outras razões, as serrarias estavam de partida para os Estados do Centro-Oeste e Norte do 

país. 

Outro tema recorrente, exibido pelo jornal O Paraná, no dia 3 de abril de 1977, foi 

a publicação de uma matéria intitulada: Vamos Comer Soja?, que trouxe para a discussão 

a  participação  de  representantes  regionais  do  bem-estar  da  Associação  de  Crédito  e 

Assistência Rural do Paraná (ACARPA). A intenção do texto era mostrar os benefícios  

contidos nos derivados da soja se fossem incluídos regularmente na alimentação familiar e  

também  na  merenda.  Segundo  a  reportagem,  confrontada  com  outros  alimentos:  “Um 

quilo de soja contém a mesma quantidade de proteínas de 2.200 gramas de carne, ou cinco 

dúzias de ovos, ou 12 litros de leite, ou ainda 1500 gramas de queijo”. A conscientização  

da população era necessária,  pois a soja não era “comida de porco”.  E também não se 

tratava somente de forjar hábitos alimentares,  pois poderia ser visto como estratégia  de  

assegurar um mercado de consumo local. Cursos culinários nas áreas rural e urbana foram 

oferecidos pela ACARPA com a finalidade de instruir o preparo do vegetal. 

Aproximando-se  com  as  características  do  período,  a  agroexportação  se 

desenvolveu dentro das políticas para a produção nacional durante o regime militar. Teses 

de modernização  do campo,  manifestadas  com o projeto  explícito  de  governo,  ocorreram 

quando Delfim Netto assumiu o Ministério da Fazenda, em 1967 e, começou a implementar o 

Sistema  Nacional  de  Crédito  Rural  com  a  principal  estrutura  de  fomento  à  produção 

agropecuária.  O  aumento  dos  créditos  agrícolas  intensificou  o  processo  de  produção 

mecanizada,  que  rapidamente  foi  integrada  aos  circuitos  de  comercialização.  Houve  um 

aumento  na escala  agroexportadora,  juntamente  com a indústria  processadora de produtos 

industrializados. Por outro lado, essa modernização fez com que a estrutura da propriedade 

rural fosse alterada, e as disparidades de renda tornaram-se mais concentradas, aumentando, 
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com isso,  a  exploração  da  força  de  trabalho  nas  atividades  agrícolas,  o  que  resultou  em 

acentuado êxodo rural.

 Em Cascavel, pareceu oportuno trazer para o trabalho uma abordagem que pudesse  

combinar  partes  desse  processo  com  as  experiências  vividas  e  compartilhadas  pela 

população  trabalhadora.  Isso  se  deu  com  fragmentos  já  visualizados  sobre  o  tema,  

possibilitando, então, aproximar e concorrer faces de um período de mudanças, acentuadas  

na ocupação do solo urbano, para além da polarização representada nas fases econômicas 

da madeira e soja. 

Em busca de apreender sobre as vivências no urbano desse período, novamente os 

relatos  orais  se  mostraram essenciais.  Alcindo  Carneiro,  já  apresentado  anteriormente,  

passou quase uma década trabalhando em serraria. E parte desse período ao lado de Irene  

Rossi  Carneiro,  62  anos.  Sua  entrevista  ocorreu  simultaneamente  com  a  entrevista  de  

Alcindo.  Situação  favorável,  porque  eram  dois  pontos  de  vista  sobre  determinados 

acontecimentos, ora um, ora outro contribuía para a narrativa dos eventos, mas, por vezes, 

discordavam. A senhora Irene é natural de Joaçaba, Santa Catarina. Acompanhando seus 

pais, migrou para Cascavel no final da década de 1950:

 Eu vim de Santa Catarina com nove anos. Eu nasci e meu pai mudava muito de 
cidade,  de  Concórdia  eu  vim  para  o  Paraná  com  eles.  Direto  para  cá,  para 
Cascavel  e  não  saímos  nunca  mais  [...]  E  para  te  dizer  bem a  verdade...  era  
doméstica trabalhava nas casas como mensalista.19

O relato  de  Irene  transportou  outras  experiências  do  migrar  para  a  cidade.  Sua 

família veio à procura de trabalho nas práticas recorrentes ao meio urbano. Quando diz  

que ficava pouco em casa,  é  porque logo cedo foi oferecida para trabalhar  em casa de 

famílias abastadas da cidade. E, assim, as visitas familiares eram restritas aos feriados. O 

fragmento que segue trata do meio convivido pelo casal:

Alcindo:  Eu fui conhecer ela, quando foi trabalhar na laminadora. Eu já conhecia 
toda a  família  dela:  A comadre  Natalina,  o  Aquiles  que era  padeiro,  a  comadre 
Natalina trabalhava na Padaria Estrela também, o Edmundo que era colega do meu 
irmão do falecido Dico, o Antônio, o compadre Léo então não se fala. O compadre  
Léo que é irmão dela mora em Lucas do Rio Verde [cidade no Mato Grosso], nós 
eramos irmãos! Chamavam eu, o Léo e o Adão um outro menino, chamavam nós de 
cú e cueca, aonde estava um estava os três. Eu e o compadre Léo trabalhávamos na 
laminadora.  O Adão  morava  em uma serraria,  bem no fundo aonde está  hoje  a 
garagem da Pluma, tinha uma serraria ali, o Adão morava ali. Aí nós ia lá para casa, 
na  minha  casa.  Ali  ficávamos  chutando  bola  nó  três,  treinando,  um no  gol  um 
chutando, um rolava a bola para o outro chutar, aí nós revezava. Chegava a noite nós 

19 Entrevista com Irene Carneiro, 62 anos, gravada em 7 de abril de 2011.
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sentávamos a beira do poço, na boca do poço na minha casa,  ficávamos falando 
sobre filme, nós gostávamos muito de bang-bang e filme épico. 
Irene: O que é filme épico?
Alcindo: Épico é aqueles filmes romanos de espada romana, de gladiadores.
Irene: Ah eu já sei.
Alcindo: Aí eu não conhecia ela. Todos, menos ela. 
Irene: Eu nunca ficava na minha casa. 
Alcindo: Eu vi ela uma vez. A primeira vez que eu lembro que vi ela, nós, saindo  
do Cine DelFin em uma matine da tarde no domingo. Ela trabalhava junto com  
um pessoal que tinha um ferro velho, e até o irmão dele conversou com ela, ela  
estava lá em cima e, eu nem sabia que ela era irmã deles.
Irene:  Porque  meu  pai  dizia  assim:  a  mulher  não  pode  estudar,  ela  tem que 
trabalhar para ajudar na casa, porque se a mulher estuda-se naquela época, era  
para  escrever  carta  para  o  namorado,  então  não  podia  estudar  e  minha  mãe 
também falava isso. Porque minha mãe não sabia nada, mas, você não roubava 
ela em conta de dinheiro nenhum, ela marcava. Ela lavava roupa para fora, ela 
marcava as roupas: tem dez peça é tanto, por peça e é tanto, que, você tem que  
pagar.  Ela  fazia riquinhos em uma folha  de caderno.  É no caderno  que  fazia  
riquinhos e falava assim: esse moço aqui tem tanto para me pagar, essa mulher  
tem tantas dúzias de roupa para me pagar.
Alcindo:  Ela lavava roupa até para zona aqui em Cascavel,  ela  lavava.  E esse  
meu compadre, o compadre Léo levava em cima de um burrinho que eles tinham 
as roupas. Então, eu conheci a Irene quando ela foi trabalhar na laminadora. 20

Somente no rico conteúdo desse relato podem-se extrair imagens do meio espacial  

vivido e das práticas socioculturais, dispostas para essa população: das matinês dominicais  

no cinema à prática do futebol jogado no terreno de casa, do poço d'água que abastecia as 

casas, onde o sistema de distribuição de água não chegava, a um lugar de sociabilidades,  

das  vivências  não  ordinárias  ao  mundo  fabril.  No  mesmo  relato,  a  narrativa  de  Irene  

apresenta  as  desigualdades  vividas  nas  relações  de  gênero,  resultantes  das  relações  

familiares, e a inserção da mulher no mercado de trabalho, na condição de doméstica e na 

prática de lavar roupa. 

Na produção madeireira para exportação, havia o espaço intermediário da cadeia  

produtiva da madeira  em tora.  As serrarias  e  as  laminadoras,  por exemplo,  fabricavam 

compensados e laminados, produtos absorvidos pelo setor moveleiro e da construção civil.  

A produção para  processamento  da  madeira,  em grande parte,  era  mecanizada.  Assim,  

havia  emprego  de  diferentes  profissionais  para  manutenção  das  oficinas,  ou  seja,  das 

serrarias e laminadoras. Mesmo sem fazer uma descrição pormenorizada do processo de  

trabalho  nas  serrarias  e  laminadoras,  esses  ambientes  eram  vividos  por  sujeitos  que 

olhavam, conversavam, se gostavam, se tocavam, namoravam e, por vezes, se casavam.  

Nas serrarias, trabalhavam milhares de pessoas, e um conjunto de relações era vivido em 

seus espaços:

20 Entrevista com Alcindo, 62 anos, e Irene, 61 anos, gravada em 7 de abril de 2011.
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Alcindo: Na mesma laminadora, atrás do Hospital Regional, eu era torneiro e ela  
trabalhava estendendo a lamina. Não que a gente se olhasse, assim, para o outro.  
Eu  era  um cara  muito  tímido  eu  não  sabia  falar.  Nós  tínhamos  um monte  de 
meninada,  trabalhavam  umas  quatorze  meninas  na  laminadora.  E  de  repente  
começaram umas amigas que, eu tinha até estudado com elas, diziam: Ó Alcindo,  
a nega quer namorar com você, e levavam lá, e eu não falava nada. E levavam 
para ela: Ó nega, o Alcindo quer namorar com você, e assim ficavam. Até que 
um  dia  em  um  tal  casamento...De  um  colega  de  trabalho  com  uma  colega 
também.  Era aonde, vou te contar certinho a casa que era, onde está aquele motel,  
descendo a Br...  ali  morava seu Felipe Gralesk, a filha dele casou com o Nelson 
Hebert. E eu fui só no baile à noite, porque eu trabalhei até às quatro e quinze da  
tarde,  e  fui  só à noite no baile.  Chegando lá,  tinha o Nelson cantando e tinha o  
falecido  Sebastião  Penteado  que  era  gaiteiro,  eles  mesmo  tocavam,  nós  mesmo 
fazíamos nossos bailes.  Eu lembro que cheguei  assim, aquele jeitão de jacu sem 
rabo, elas estavam lá sentadas,  daí umas polacas vieram e falaram: vai lá e senta 
perto lá...
Irene: Você quer bem a verdade? A Edne, a Matilde, a Saloméia e Laíde que fizeram 
fogo para sentar perto. 
Alcindo: Aí sentados não sabíamos nem o que falar.
Irene: Nem um, nem o outro. 
Alcindo: E ficamos a noite, e começamos a namorar, namoramos três anos, não dois 
anos de namoro e um ano de noivado... Aí nós casamos em 1971.21

Não saberia precisar qual o total  da área devastada pela indústria madeireira  até  

1970. Pelo que foi levantado através da imprensa, o projeto sustentável de reflorestamento  

era algo em debate,  mas o que se viu foi que muitas serrarias, em vez de sustentar um 

plano de reflorestamento, revitalizando parte da área já derrubada, optaram pela licença e 

mudança para outros estados do Centro-Oeste e Norte do país, levando consigo uma massa 

de trabalhadores, o que não significou a maioria dos trabalhadores que havia na cidade, 

pois  muitos  permaneceram  em  Cascavel,  conscientes  de  que  teriam  de  se  adaptar  ao 

mercado de trabalho. 

Alcindo: Aí quando chegou no mês de junho de 1973, madeira para serrar e laminar 
por aqui já não tinha mais, as serrarias e laminadoras estavam mudando para o Mato 
Grosso, Rondônia. Meu filho estava com dez meses, ele é do mês de agosto nós 
estávamos no mês de junho, julho. Eu peguei e falei para ela: mãe não da mais! 
Você quer ir embora para o Mato Grosso junto com as laminadoras e serrarias: ela 
disse: Eu não, eu também não quero! O que vamos fazer? Eu ia ver se na firma eles  
iam  fazer  um  acordo  comigo,  porque  eu  ia  completar  dez  anos  de  firma  na 
laminadora. Fui lá conversei com seu João com ...
Irene: Mas, nisso apareceu o Senai ainda. 
Alcindo: É, para mim fazer Senai em Ponta Grossa. Aí eu fui falei na firma eles 
fizeram  um  acerto  comigo,  liberaram  o  meu  fundo  de  garantia,  fizeram  um 
acordo lá. Eu deixei ela morando em uma meia água, ao lado daquele poço que  
eu  sentava  com  meus  amigos  no  terreno  do  meu  pai,  aonde  é  a  Avenida 
Tancredo Neves hoje, duas peças,  ela e meu filho com nove meses. E fui para 
Ponta Grossa fazer Senai, fiquei de julho até dezembro.22

21 Entrevista com Alcindo, 62 anos, e Irene, 61 anos, gravado em 7 de abril de 2011.
22 Idem.
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A mudança temporária para cidade de Ponta Grossa, cidade próxima a Curitiba, se deu 

com a finalidade de fazer um curso profissionalizante intensivo de torneiro mecânico, o que 

levaria um ano. Segundo sua narrativa, no início da década de 1970, havia pouca oferta de 

cursos profissionalizantes na cidade de Cascavel. Após alguns meses de curso, Alcindo voltou 

a Cascavel para visitar sua família:

Eu não tinha dinheiro para vir, emprestei dinheiro do dono da pensão para pagar  
a passagem. Cheguei aqui meu filho estava doente, talvez nem era doença era  
saudade  do  pai  né?  A  Irene  trabalhando  na  boia-fria,  boia-fria  e  catar  raiz.  
Porque  estavam  começando  a  plantar  soja,  desmatar  essa  região  do  Santo 
Onofre, aquela região inteira ali. Ela catando raiz para sobreviver. Eu não tinha 
dinheiro  para  voltar,  eu  fui  para  a  boia-fria  também, cata  raiz,  aí  fiquei  uma  
semana  sem  voltar.  Eu  trabalhando  para  juntar  dinheiro  para  poder  ir,  e  ela 
falando pai fica, e eu disse não! Eu saí para melhorar de vida mãe e agora eu  
vou recuar? E voltar a trabalhar naquela laminadora? Daqui uns dias eu vou ter 
que ir embora para o Mato Grosso, porque ali não tinha profissão! Fui trabalhar  
na boia-fria, uma semana. Cheguei lá os caras me colocaram no machado e no 
enxadão,  as  mulheres  passavam  catando  raiz,  aonde  elas  achavam  um  toco 
marcavam para nós ir cavoucar no fundo para quando a grade vir plantar não 
enroscar  naquelas  raízes.  Nós tinha  que arrancar  aqueles  tocos,  teve  uma vez 
que nós em três ficamos dois dias em volta de um toco de angico. Para poder  
arrancar aquele toco enxadão e machado, tinha que cortar lá embaixo sabe? Aí  
naquela semana eu não voltei quando foi no outro final  de semana eu fui [...]  
Dezembro de 1973, cheguei em casa no dia 24 de manhã véspera do natal. Eu 
chego no dia 24 sem dinheiro sem emprego. Aí eu fiquei lutando aquele final de  
ano para arrumar serviço, aí comecei a trabalhar no dia 2 de janeiro de 1974 na  
Retificadora Iguaçu, lá eu trabalhei até 1997, faltou dois dias para completar 24  
anos, lá eu aprendi toda a minha profissão que, trabalho até hoje. 23

Esse relato evidencia outras fases dos ajustamentos na modernização agrícola local.  

Uma primeira observação é em relação às condições de trabalho, de homens e mulheres,  

tendo por base a experiência do casal que trabalhava nas serrarias como assalariados para 

uma proletarização do trabalho braçal na remoção de raízes. Nesse trabalho provisório, há 

claramente  uma divisão de tarefas  entre  as mulheres  que marcavam e catavam “tocos” 

enquanto  cabia  aos  homens  arrancar  o  que  representavam  empecilhos  às  máquinas 

modernas, como as colheitadeiras com suas grades. Essas frentes de trabalho deixaram de  

existir, uma vez que já não havia obstáculos para o plantio em larga escala, decorrente de 

maquinários  concorrendo  para  o  predomínio  de  ecossistemas  cada  vez  mais 

artificializados. 

A economia de Cascavel tornou-se mais dependente da produção agro-exportadora,  

ao mesmo tempo em que a cidade tornava-se mais urbanizada.  Para José Eli  da Veiga,  

durante o século XX, o processo de desenvolvimento corrompeu a relação entre campo e 

23 Entrevista com Alcindo, 62 anos, gravado em 07 de Abril de 2011.
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cidade para além da dicotomia  simplista,  alterada  pela conformação de aglomerações  e 

microrregiões:

As microrregiões  que  envolvem uma aglomeração  não-metropolitana  também 
tendem  a  ser  essencialmente  urbanas.  Mas  as  microrregiões  que  só  abrigam 
centros urbanos e/ou vilas “rurbanas” podem ser relativamente rurais, ou menos 
essencialmente  rurais,  quando  predominam  ecossistemas  dos  menos 
artificializados.  [...]  Quando  uma  aglomeração  ou  uma  microrregião  alcança 
graus  de  coesão  e  organização  suficientes  para  que  seja  capaz  de  formular  e  
adotar  um  plano  de  desenvolvimento  local  é  inevitável  que  ela  preceda  a 
importância estratégica de dois fatores decisivos: o sistema produtivo local e o  
trunfo ambiental. (VEIGA, 2003, p. 38-39).

Em  paralelo  ao  crescimento,  mas  em  outras  direções,  eventos  circundaram 

politicamente o cenário regional. Importantes municípios da região já não se encontravam 

sob o controle das colonizadoras e postulavam a necessidade de maior integração com o 

Estado, reivindicando melhor distribuição dos recursos para as demandas locais. O que foi  

uma das bandeiras do movimento em defasa da criação do Estado do Iguaçu.24 Em 1967, a 

partir do Decreto Estadual nº 301, foi criada a Microrregião do Oeste do Paraná. Logo, em 

1969,  surgiu  a  Associação  dos  Municípios  do Oeste  do Paraná  (AMOP),  com sede na  

cidade de Cascavel. 

A compreensão meramente econômica desse processo iria reduzir a dimensão do  

vivido,  do  experimentado,  quando  a  população  que  vive  na  cidade  oferece  outras 

possibilidades de compreender e apreender as mudanças que interferiram diretamente na 

vida dos sujeitos que construíram e constroem essa cidade. Segundo o historiador E. P.  

Thompson:

[...] verificamos que, com experiência e cultura, estamos num ponto de junção de 
outro  tipo.  Pois  as  pessoas  não  experimentam sua  própria  experiência  apenas  
como  ideias,  no  âmbito  do  pensamento  e  de  seus  procedimentos,  ou  (como 
supõem alguns praticantes  teóricos)  como instinto proletário  etc.  Elas  também 
experimentam suas experiências como sentimento e lidam com esses sentimentos  
na  cultura,  como  normas,  obrigações  familiares  e  de  parentesco,  e 
reciprocidades, como valores ou (através de formas mais elaboradas) na arte ou 
nas convicções religiosas. Essa metade da cultura (é uma metade completa) pode 
ser descrita como consciência afetiva e moral. (1981, p. 234-235).

24 A omissão por parte do estado paranaense, ligado à defesa das colonizadoras, nos conflitos agrários regionais, 
no sudoeste paraense (1957), inflamou um movimento para a criação do Estado do Iguaçu. Em 1962, um grupo 
político  mobilizou  a  criação  da  Comissão  para  o  Desenvolvimento  e  Emancipação  do  Iguaçu  (CODEI),  o 
advogado Edi Siliprandi foi um dos mentores do movimento e passou a morar em Cascavel na mesma década,  
viabilizando o crescimento e a expansão econômica da cidade em um centro de discussão. O Estado do Iguaçu 
abrangeria as terras do Território Federal do Iguaçu (1943-1946).
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Os relatos  apresentados  revelam como os  moradores  vivenciaram as  mudanças  na 

cidade  de  Cascavel,  que  chegava,  de  acordo  com o  Censo  de  1970,  à  soma  de  89.921 

habitantes.  A  população  mais  que  duplicou  em uma  década.  A  situação  agora  era  mais 

dividida, pois, na área rural, ainda se concentrava a maior parte da população, com 54.960 

habitantes. Já na população urbana, com 34.961 habitantes, o número de moradores está seis 

vezes maior em relação à década anterior. Durante a década de 1970, a situação da cidade 

principal da microrregião Oeste voltou as atenções para outros movimentos migratórios, agora 

das populações que deixavam a cidade. 

1.4 CORREDOR SUL-CENTRO-OESTE: NOVAS MOBILIDADES ENTRE MIGRAÇÕES 

E EMIGRAÇÕES

A contrapelo das interpretações polarizantes que acentuam nos ciclos econômicos:  

fatores  predominantes  da  formação  da  cidade,  ao  mesmo  tempo  em  que  encobrem  e 

reduzem  outras  transformações  mediante  o  vivido  na  década  de  1970,  nesse  período, 

ocorrem outras dinâmicas ligadas ao movimento migratório e na percepção dos sujeitos  

que migram. Dessa relação, destacam-se dois casos: o primeiro diz respeito à fomentação 

de um centro regional  no mercado de vendas de terras no Estado do Mato Grosso,  e o 

segundo remete ao contraste e à repercussão em Cascavel dos movimentos migratórios em 

direção  ao  Estado  de  Rondônia.  Essas  relações  correspondem  a  outras  dinâmicas  

migratórias, partindo da cidade para outras cidades, influenciando nas articulações entre 

migração e urbanização.

A  década  de  1970  deflagrou  para  Estados  do  Centro-Oeste  e  Norte  do  país 

conflitos sociais na ocupação de seus espaços. Novamente, valendo-se dos estudos de José  

de  Souza  Martins  (1997),  a  ocupação  desses  territórios,  através  das  frentes  pioneiras,  

ocorreram por meio das relações capitalistas, ou seja, ações de compra e venda de terras,  

orientadas  pela  lógica  do  lucro,  por  agentes  que induziram conceitos  de  modernização 

para o futuro da região.  A presença de empresas colonizadoras refletia  os interesses de  

empresários,  fazendeiros,  pequenos  proprietários,  comerciantes,  entre  outros 

empreendedores articulados a projetos particulares de ocupação.

Na cidade  de Cascavel,  essas empresas  se aperfeiçoaram na compra  e  venda de  

terras públicas no Estado do Mato Grosso. Com a aprovação do governo federal, projetos  

de  colonização  particulares  utilizaram-se  de  grande  publicidade  para  a  venda  de  
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propriedades  rurais  e  urbanas.  A  estratégia  adotada  pelas  colonizadoras  era  atrair  e  

selecionar compradores em potencial, sujeitos vistos como empreendedores.

Durante  a  pesquisa,  levantaram-se,  por  meio  de  jornais  e  páginas  da  internet,  

estreitas relações entre empresas oriundas de Cascavel e a formação de cidades no Mato 

Grosso. Entre essas empresas, destacam-se três: a Colonizadora Brasnorte, em meados de 

1978,  explorou  áreas  no  Vale  do  Rio  do  Sangue,  no  norte  do  Mato  Grosso.  Era  em 

Cascavel que se recrutava e se concentrava grande parte de seus funcionários, além de sua  

frota  de  carros  e  aviões.  Com  uma  migração  consistente,  o  projeto  de  ocupação 

desenvolvido pela Brasnorte resultou, logo na década de 1980, na formação do Município 

de Brasnorte.

 Também, com suas origens em Cascavel, onde seus diretores eram proprietários de  

uma rede de lojas de departamentos conhecidas como Casas Gaúcha, popular na cidade, a 

Imobiliária Gaúcha adquiriu terras no Mato Grosso, conhecidas como a Gleba Gaúcha. A 

venda  de  lotes  rurais  e  urbanos,  controlados  pela  Gaúcha,  adensaram-se  em 1979.  Na 

década  de  1980,  nasceu  o  Distrito  de  Gaúcha  e,  na  década  seguinte,  o  Município  de  

Gaúcha  do  Norte.  Do  mesmo  modo,  a  Imobiliária  Trivellato,  por  meio  de  sua  

Colonizadora, comercializou terras no Mato Grosso, dando origem à cidade de Santa Rita 

de Trivellato.

Só para  constar,  com base  nos  exemplos  anteriores,  essas  três  cidades  possuem 

populações inferiores a 20 mil habitantes. Mesmo consideradas pequenas, contribuem para 

o  trânsito  interurbano  das  migrações,  entre  o  Sul  e  o  Centro-Oeste.  A  população  de 

emigrante foi constituída por populações  de outras cidades do Estado do Paraná,  como  

também de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O sucesso da colonização responde, em 

grande medida, aos investimentos na propagação dos projetos, por exemplo, de anúncios  

em jornais e revista.

Dessa forma, volta-se ao jornal O Paraná, uma das fontes publicitárias da imprensa 

local. Nos últimos anos da década de 1970 e início da década de 1980, alguns anúncios  

propagandistas  foram encontrados  no espaço reservado aos  patrocinadores.  No que diz 

respeito  aos  lotes  urbanos,  as  terras  mato-grossenses  eram ofertadas  como  lugares  em 

potencial  favoráveis à abertura de comércio.  De forma geral, o que se vendia não eram 

apenas  terras,  e  sim  oportunidades,  esperanças,  lucros,  etc.  A  seguir,  uma  ilustração 

publicitária da Imobiliária Gaúcha:
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Ilustração 3 – Anúncio publicitário: Imobiliária Gaúcha, jornal O Paraná, 1979-1980

Fonte: Arquivo público da Biblioteca Municipal de Cascavel.

Contudo, nem todas as informações importantes desse processo foram encontradas 

na imprensa  escrita.  Ao caminhar  pela  cidade,  um ponto  de frete,  próximo à  Praça  do  

Migrante,  chamou  a  atenção.  Com o propósito  de  conhecer  a  rotina  dos  trabalhadores  

intercalada ao cotidiano de Cascavel, conversei com aqueles trabalhadores, entre eles, o  

senhor Ivo Brandellero, 72 anos, que aceitou participar da pesquisa. Natural da cidade de  

Videira, Santa Catarina,  migrou para a cidade de Guarapuava e, no início da década de  

1970, se estabeleceu em Cascavel: “Eu vim passear e observei que geograficamente é um 

centro, um centro de uma microrregião, mesmo geográfica, não é mais uma micro hoje. A 

gente via que vai para lá [Norte] vem para cá [Sul] então é um centro”. 25 

As  razões  para  migrar  para  cidade  se  deram  por  seu  envolvimento  com  a 

agricultura:  “Vim trabalhar  de  empregado  um tempo,  depois  comprei  um sítio,  depois 

vendi o sítio para ir para o Mato Grosso”26.  Se as atenções eram voltadas para o Mato 

Grosso, as razões para morar em Cascavel eram recorrentes à estrutura urbana encontrada,  

considerando a presença de escolas de nível fundamental para a educação de seus filhos:

Eu vendi  o  sítio,  comprei  trator  de  esteira,  um pouco  de  sociedade  e  acabei  
fiquei sem nada, salvei a casa aonde moro […], depois eu trabalhei muitas vezes 

25 Entrevista com Ivo Brandellero, 72 anos, gravada em 11 de abril de 2011.
26 Idem.
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no  Mato  Grosso...  Sempre  eu  ia  sozinho.  Esses  dois  filhos  mais  velhos  
precisavam ir à aula e lá não tinha, aonde eu ia morar no Mato Grosso. 27

Por causa de seu trabalho, permanecia em Cascavel pouco tempo. Como motorista  

de trator de esteira, era requisitado para os trabalhos nos estados vizinhos e chegou a ficar  

meses  trabalhando  fora,  enquanto  sua  família  permanecia  em Cascavel.  Sua  esposa  se 

ocupava com os trabalhos de casa e com a educação dos filhos: “Só cuidava dos filhos,  

comprava fiado em tudo quanto era bodegazinha e quando eu vinha fazia uma verdadeira  

via  sacra,  quando  eu  podia  mandava  o  dinheiro,  né.”28 Logo,  o  conhecimento, 

principalmente  sobre  o  território  do  Estado  do  Mato  Grosso,  conferiu-lhe  outras  

atividades, como a de corretor de imóveis:

Eu levei gente daqui para o Mato Grosso, em vez de trazer aqui eu levava para o  
Mato Grosso. Na Brasnorte eu levei muita gente, eu largava do trator e pegava 
outras  coisas,  a  Kombi  para  levar  gente  […]  eram áreas  grandes  lá  no  Mato 
Grosso.  Mas,  a  gente  era  simplesmente  intermediário,  quem  vendia  era  a  
colonizadora. Mas, a gente fazia a propaganda, se apresentava como corretor e  
trazia  o  cliente.  Trabalhei  com  a  Brasnorte  e  com  a  Trivellato  também.  A  
primeira área que a Trivellato vendeu lá no Aripuanã [Nome de rio, e também,  
de cidade no Estado do Mato Grosso] foi eu quem vendeu, cem alqueires. 29

Normalmente, as pessoas que se interessavam em comprar terras no Mato Grosso  

não migravam sozinhas.  Com base nos relatos,  eram grupos familiares ou sociedade de 

amigos que adquiriam lotes, até mesmo como forma de investimentos futuros. Por vezes,  

os compradores continuavam a morar em suas cidades, visitando as propriedades quando  

lhe convinham. Seguindo com o relato do senhor Ivo: 

Foi muita gente, daqui da região. Eu peguei gente lá do Rio Grande do Sul na 
Palmeiras das Missões, e levei lá no Araguaia, eu andava que nem noticia ruim 
[risos]. Ali na Barra do Garça era o começo, ia margeando e cruzava o Rio das 
Mortes, na cabeceira do [rio] Xingu no rio Sete de Setembro, na fazenda Suiá-
Miçu. Meu Deus! Eu andei muito. Só que eu nunca consegui ganhar dinheiro né, 
levava gente fazia algum negocinho quando aparecia dinheiro.30

 A  narrativa  do  senhor  Ivo  foi  impressionante.  Ele  era  encarregado  de  levar  

compradores,  as  pessoas  agenciadas  para  trabalhar  na  região,  como:  agrimensores,  

carpinteiros, pedreiros, entre outros. O transporte era realizado com um veículo do modelo  

Kombi,  percorrendo trajetos  de aproximadamente  dois  mil  quilômetros,  entre  Cascavel  

27 Idem.
28 Idem.
29 Idem.
30 Entrevista com Ivo Brandellero, 72 anos, gravada em 11 de abril de 2011.
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(PR) a Brasnorte (MT). Nesse percurso, havia poucas cidades, e as paradas eram em vilas  

e  povoados  referenciados  pelo  rio  mais  próximo.  O  trecho,  a  seguir,  é  apenas  um 

fragmento do relato de suas experiências:

 
Vendia-se vinte alqueires aqui comprava duzentos no Mato Grosso. A terra era  
barata e precisava-se colonizar o Mato Grosso que, a gente via que era área boa  
né. Hoje lá não se fala nem em dólar nem em real se fala em toneladas de saca 
de soja. Eu como propagador, ia buscar aonde eu imaginava que havia alguém 
com interesse em comprar. Eles tinham vinte, trinta corretores, iam de um lado 
para o outro buscar o pessoal, trazia aqui, fazia a entrevista, selecionava quem 
mais interessava, e levava de carro, ou de avião. A Brasnorte chegou a ter seis  
aviões pequenos. Eu ia de Kombi. […]. Outra vez, levei uma equipe, um pessoal  
de  Curitiba.  Levei  uma  equipe  para  fazer  uma  medição  de  terra,  e  tinha  que 
descer  o  rio  Cravari  à  baixo,  até  a  barra,  cruzar  o  Rio  do  Sangue.  Ali,  eles  
tinham um marco, um ponto de referência né? Eles chegaram a chorar, mas eu  
tinha que deixar eles na beira do rio, com uma canoazinha para eles descerem.  
Uai meu Deus do céu!  Os caras que eram topógrafos [risos] só fizeram besteira.  
Eles  tinham que descer  uns quarenta,  cinqüenta  quilômetros  rio  abaixo.  Você 
imagina um topógrafo criado na cidade que faziam nivelação de rua, assim. Eu 
nunca esqueci aquela, meu Deus do céu!31

 

A  contribuição  do  senhor  Ivo  foi  muito  importante  para  compreender  dois  

movimentos emigratórios distintos e complexos. Se a emigração para Mato Grosso ocorria  

por  meio  de  projetos  desenvolvidos  por  empresas  colonizadoras,  voltadas  a  uma 

população com poder aquisitivo de comprar e investir, atraídas pela publicidade, o mesmo 

não se pode dizer em relação à emigração e aos emigrantes que partiram para o Estado de  

Rondônia. 

Em 1970, durante o governo do general Emílio Guarrastazu Médici, instituiu-se, no 

Brasil,  o Plano de Integração Nacional  (PIN), que articulava como meta as integrações  

inter-regionais. A partir do PIN, as ideias concebidas sob o vazio demográfico amazônico  

ganharam  atenção  com  as  campanhas  oficias:  “Integrar  para  não  entregar”,  como 

também  “Terra  sem homens  para  homens  sem terras”.   Nesse  período,  grandes  obras 

foram  investidas  na  região  Norte.  Talvez,  a  principal  tenha  sido  a  Rodovia 

Transamazônica, sem ser concluída em todo o seu trajeto.

Entre  os  incentivos  do  governo  federal  para  ocupação  daquele  território,  diz 

respeito à autorização de explorar um raio de 100 quilômetros nas margens das rodovias 

federais  que  cortavam  a  Amazônia  destinada  à  colonização.  E  cada  pessoa  que  se 

empenhasse em desmatar aquelas terras receberia em troca uma quantia delas, concedidas 

pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

31 Idem.
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No Estado de Rondônia, a BR-364 que atravessa o Estado em direção ao Estado do  

Acre  foi  um desses  casos.  Do final  da  década  de  1970 a  meados  da  década  de  1980,  

milhares  de  pessoas  partiram  de  Cascavel  em  direção  a  Rondônia.  Verificou-se  uma 

situação sem precedentes, assim como a atenção da imprensa para esse processo. Por meio  

do jornal O Paraná, matérias produzidas no período foram encontradas, principalmente as 

que  fundamentavam  proposições  contrárias  ao  movimento  migratório  em  direção  a 

Rondônia. Algumas serão comentadas a seguir.

No  final  da  década  de  1970,  reações  surgiram  para  que  as  emigrações  fossem 

contidas.  Até  mesmo  por  parte  do  governo.  Em  agosto  de  1977,  a  Superintendência 

Regional  do  Extremo  Sul  (SUDESUL)  lançava  nota  de  esclarecimento  em dezenas  de 

municípios  paranaenses,  principalmente  na  região  Oeste  do  Paraná,  alertando  sobre  as  

dificuldades encontradas em Rondônia: trabalho, saúde, escola, segurança, assentamentos  

rurais e urbanos. De acordo com levantamentos de O Paraná, quase 60% da população, de 

aproximadamente  200  mil  habitantes,  que  se  encaminhavam  para  esse  Estado  era 

proveniente do Estado do Paraná.

 Essa situação guarneceu o conteúdo de duas edições de  O Paraná.  A empresa de 

comunicação se agarrou aos ofícios para intensificar  mensagens de desencorajamento à  

população.  A  matéria  do  dia  4  de  setembro  de  1977:  “Sonho  Utópico  o  paraíso  de  

Rondônia”, foi enfática sobre a falta de estrutura que Rondônia tinha a oferecer para quem 

chegava ao Estado com poucos recursos. No dia 26 de Outubro de 1977, a campanha de 

esclarecimento serviu outra vez de embasamento para evidenciar os “problemas” causados 

pela migração aos rondonienses, matéria que ocupou a capa do referido jornal: 

Ilustração 4 – Folha de capa do jornal O Paraná, 26 de outubro de 1977.

Fonte: Arquivo público Biblioteca Municipal de Cascavel.
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Na década  de  1980,  manteve-se  intenso  o  fluxo  migratório  da  região  Oeste  do  

Paraná  para  Rondônia,  e  isso  foi  destacado  pela  imprensa  de  Cascavel.   Sobre  as  

condições  encontradas  por migrantes  em Rondônia,  o jornal  O Paraná produziu outras 

reportagens  no  ano  de  1985.  Dessa  vez,  uma  equipe  do  próprio  jornal  foi  conferir  o  

conjunto das situações supostamente vividas por aqueles que mudaram na década anterior.  

No dia 10 de março de 1985, em  O Paraná:  “Rondônia já pensa em combater o fluxo  

migratório  desordenado”, a  matéria alertava  que  as  autoridades  estaduais  estavam 

preocupadas  com novas  migrações.  Medidas  estavam sendo  estudadas  para  reduzir  os  

problemas que a migração causava às cidades rondonienses. Na verdade, as preocupações  

apuradas pelo jornal, com as novas migrações, justificavam-se na finalização da BR-364 

entre Cuiabá (MT) e Porto Velho (RO), o que significaria maior agilidade no transporte de  

passageiros.

As  empresas  de  transporte  rodoviário  se  sobressaíam  na  exploração  da  faixa  

territorial do Oeste brasileiro. O que pode ser percebido na presença de uma das maiores  

empresas da cidade de Cascavel, associada ao transporte rodoviário, refere-se à empresa  

União  Cascavel  de  Transporte  e  Turismo  Ltda,  ou  somente  EUCATUR.  Em  1992,  a  

Revista Oeste entrevistou o empresário Assis Gurgacz, presidente da empresa, a quem a  

revista  chamou  de  “O  Homem  de  US$  70  milhões”,  apresentado  com  uma  das 

personalidades mais influentes do Oeste do Paraná. Durante a entrevista, Gurgacz revelou  

quando se deu o início do transporte  para a região Norte:  “Em 1972, eu fiz a primeira 

viagem até Vila Rondônia, atual Ji-Paraná. Levei uns colonos eles gostaram e eu gostei  

mais  ainda”  (REVISTA OESTE,  1992,  p.18).  Mais  tarde,  precisamente  nove anos,  em 

outra revista, agora  Revista Séculos,  antiga  Revista Oeste, Assis Gurgacz foi novamente 

entrevistado. Dessa vez, o empresário era intitulado como o “Rei do volante”, oferecendo 

à reportagem outros detalhes sobre as operações de transporte para Rondônia, de acordo 

Assis Gurgacz:

O Incra cedia 42 alqueires de terra e garantia cestas básicas por seis meses, além 
de  colégio  e  estradas.  O  radialista  Darci  Israel  também  ajudou  muito  nesta  
questão, divulgando o incentivo na região através do programa que tínhamos na 
Rádio Colméia.  Assim, a Eucatur transportava os primeiros colonizadores,  em 
terras  alagadas  e  sem  infra-estruturas,  para  o  transporte  de  passageiros.  
(REVISTA SÉCULOS, 2001, p. 12-13).

Desse trecho,  pode-se analisar  o  embate  em torno da emigração para Rondônia,  

percebidos  nas manifestações  presentes  no meio  da comunicação em Cascavel.  Por um 
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lado, o núcleo editorial  de  O Paraná  procurou desconstruir  ou desmistificar  o ideal  de 

esperança  e  oportunidade  encontrado  em  Rondônia,  alarmando  a  população  sobre  as 

difíceis condições que havia por lá. Por outro, a Rádio Colméia divulgava, em sua grade  

de  programação,  a  oferta  de  terras  e  as  oportunidades  que  lá  havia.  Esse  último  era 

patrocinado pela EUCATUR.  

É preciso ter claro que não se tratou de concorrências entre empresas nas operações  

de  ocupação  e  transportes.  Os  migrantes,  para  ter  acesso  às  terras  rondonienses,  

inscreviam-se  em  programas  do  governo  federal  sem  a  intervenção  das  colonizadoras  

particulares. Mudavam para as cidades rondonienses por conta e risco, percorrendo longos  

trajetos. No início da década de 1970, a viagem para Rondônia, saindo de Cascavel, era a  

cada  60 dias,  pois  durava aproximadamente  30 dias  para  se  chegar  ao  destino.  Com o 

passar  das  décadas,  já  no  início  de  2000,  a  empresa  EUCATUR  disponibilizava  11 

horários diariamente. A seguir o mapa entre Cascavel (PR) e Porto Velho (RO) 

Mapa 5 – Ligação Cascavel-PR a Porto Velho-RO

Fonte: Google Maps. Acessado em 15 de janeiro de 2012.

Em Cascavel,  a maioria  das pessoas que buscavam a migração já vivia  no meio 

urbano. Foi na década de 1970 que a população urbana ultrapassou a rural. De acordo com 

o Censo de 1980, do total  de 163.459 habitantes,  123.698 pessoas concentravam-se no 

meio  urbano,  restando  ao  meio  rural  39.761  habitantes.  Como  visto  anteriormente,  a 

mecanização do campo foi um dos principais  fatores que impulsionaram o êxodo rural.  
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Assim, muitos trabalhadores, oriundos do campo, passaram a aumentar consideravelmente 

a  oferta  de  mão  de  obra  excedente.  Dessa  forma,  talvez  o  movimento  migratório  em 

direção a Rondônia pudesse preocupar quem se interessava em manter a exploração do  

trabalho e os baixos salários, relações que não deixaram de ser intermediadas pelo capital.

 Para encerrar a discussão, esse conjunto de movimentos tomou forma a partir de  

um entroncamento rodoviário instruindo o desenvolvimento regional e urbano da cidade 

de Cascavel, constituindo-se como corredor de passagem entre Sul, Centro-Oeste e Norte 

do país. Como lembra Paul Singer (1979), os movimentos migratórios contribuem para a 

formação de polos regionais destacados do centro do país:

Cada  novo  ‘pólo  de  desenvolvimento’  assim  criado  encurta  a  distância 
percorrida  pelos  migrantes,  que,  em outras  condições  acorreriam aos  centros 
nacionais, mas, ao mesmo tempo, contribuem para a concentração regional de 
atividades  e,  em conseqüência,  para a  multiplicação  do número de migrantes  
(SINGER, 1979, p. 226)

Portanto, através das rodovias, a cidade de Cascavel se encontrava no perfil de cidade 

em modernização pelo interior do país. As rodovias que fazem jus a essa conveniência na 

cidade é a BR-163, o principal ponto que integra os estados do Sul aos estados do Centro-

Oeste.  A BR-277, que é uma rodovia transversal,  que liga Paranaguá a Foz do Iguaçu. E 

também a BR-369, cuja extensão vai do Estado das Minas Gerais ao Paraná, terminando ou 

começando  justamente  em  Cascavel.  Paralelamente  às  rodovias  nacionais,  encontram-se 

outras importantes rodovias estaduais que integram outras regiões do Paraná.

Mapa 6 – Entroncamento das BRs 277, 369 e 163 em Cascavel-PR

Fonte: Google Maps. Acessado em 15 de janeiro de 2012.
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Distinta  de  outras  cidades  que  têm  na  presença  da  ferrovia  os  sentidos  de  

modernização, no caso de Cascavel, ela se desenvolveu a partir da rodovia.  A visibilidade  

da presença dessas rodovias se dá pela importância que se tem no desenvolvimento e na 

integração da cidade. Pois, em Cascavel, a ferrovia reivindicada, desde 1960, só foi uma 

realidade em meados da década de 1990. Símbolo do desenvolvimento de muitas cidades,  

a rodovia sem dúvida é um dos traços marcantes do século XX: “O signo distintivo do  

urbanismo oitocentista foi o bulevar, uma maneira de reunir explosivas forças materiais e  

humanas; o traço marcante do urbanismo do século XX tem sido a rodovia, uma forma de  

manter separadas essas mesmas forças” (BERMAN, 2007, p.198-199), e no Brasil após  

1950.

Muitas  relações  são  possíveis  para  perceber  que  Cascavel  é  uma  cidade  de 

migrações e emigrações. As mudanças provocadas pelo crescimento e pela concentração  

populacional no meio urbano são respondidas em parte pelas transformações no campo. 

Dessa forma, observa-se que a propaganda de terras, principalmente para Mato Grosso e  

Rondônia, não foi o único motivo de atração populacional, e sim a busca inflamada por 

novas  oportunidades  para  uma população  desapropriada  de  suas  terras.  A dinâmica  de 

movimentos no meio urbano será visto a seguir. 
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2 FUTURO PASSADO NO PRESENTE DA CIDADE: ESPAÇOS E NARRATIVAS

2.1 DISCURSOS E PROJETOS PARA UMA NOVA CIDADE

Emancipada  em  1952,  a  cidade  de  Cascavel,  nas  primeiras  décadas,  teve  seu 

desenvolvimento voltado para as economias extrativistas, especialmente a madeira.  Com a 

crise provocada pelo esgotamento no setor, ocorreram mudanças significativas na ocupação 

dos espaços. Outro fator foi à mecanização do campo, pois tornou dispensável uma massa de 

trabalhadores que, removida, contribuiu para a “explosão” populacional que atingiu o espaço 

urbano. Os símbolos que representam esse processo, para a localidade, foram marcados pela 

“era da madeira” e o “ciclo da soja”. 

A formação de Cascavel como polo regional no Oeste, compartilha de características 

com outras cidades e regiões, como o Norte do Paraná. De acordo com o historiador José 

Miguel Arias Neto (2008), as representações construídas para a cidade de Londrina, a partir 

de  1950,  encontram-se  expressadas  no  “Eldorado”  da  expansão  cafeeira.  Ao  pesquisar  a 

imprensa nesse período, o autor identificou alguns dos adjetivos para referenciar a cidade de 

Londrina  como  a  “Capital  do  Norte”,  ou  “Cidade  Progresso”,  qualitativos  empregados 

também para a sua concentração urbana. 

Para se ter ideia do crescimento populacional que ocorreu em todo o Estado do Paraná 

entre 1960 a 2000, visualiza-se a Tabela 1. Chama a atenção o período em que a população 

urbana ultrapassou a população rural, durante a década de 1970, confirmada pelo Censo de 

1980.  Esse  panorama  de  crescimento  prosseguiu  em outras  décadas,  acompanhando  uma 

tendência nacional. 

Tabela 1 – População Urbana e Rural do Paraná entre 1960 a 2000

1960 1970 1980 1991 2000
Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural

1.327.982 2.968.393 2.546.899 4.450.783 4.566.755 3.182.997 6.192.976 2.250.323 7.781.664 1.776.790
Fonte: IBGE – Censos Demográficos 1960, 1970, 1980, 1991 e 2000.

A Tabela 2 apresenta os dados demográficos,  contabilizando a população urbana e 

rural da capital Curitiba, no mesmo período, e das principais cidades do interior do Estado: 

Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Foz do Iguaçu. Essas cidades são entendidas 
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como cidades médias que passaram pelo expressivo processo de urbanização entre 1970 e 

198032. 

Tabela 2 – População de Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Foz do Iguaçu (1960 a 2000).

Cidades 1960 1970 1980 1991 2000
Curitiba 356.830 624.362 1.025.979 1.290.142 1.586.848
Londrina 134.821 228.101 301.711 390.100 447.065
Maringá 104.131 121.374 168.232 240.292 288.653
Ponta Grossa 90.889 126.940 186.647 233.984 273.616
Cascavel 39.598 89.921 163.459 192.990 245.066
Foz do Iguaçu 28.212 33.966 136.231 190.123 258.368

Fonte: IBGE – Censos Demográficos 1960, 1970, 1980, 1991 e 2000.

 

O crescimento de Cascavel e de outras cidades médias, durante a década de 1970, foi 

tema  de  diferentes  estudos.  Como  aqueles  decorrentes  do  II  Plano  Nacional  de 

Desenvolvimento  (PND),  de  1975  a  1979,  no  governo  de  Ernesto  Geisel  que,  com  as 

orientações do Plano de Desenvolvimento Urbano do Paraná (PDU), determinou as diretrizes 

para a Secretaria Estadual de Planejamento a prover, em 1976, a elaboração de um programa 

sobre cidades médias. A ideia era estabelecer critérios para uma melhor ocupação do Estado, 

contendo a migração para Curitiba e, assim, orientar o desenvolvimento e fortalecer outros 

centros de influências regionais. 

Como visto anteriormente, Cascavel se constituiu em uma cidade de migração e de 

emigração,  uma vez  que se encontra  em um entroncamento  de rodovias.  Dessa forma,  o 

debate  que  segue  é  modo  como  o  processo  de  planejamento  urbano,  desenvolvido  na 

perspectiva  regional,  se  relaciona  com  as  articulações  políticas  no  planejamento  técnico 

vigente no regime militar para o debate das cidades e, posteriormente, com o processo de 

redemocratização. 

A  passagem  entre  as  décadas  de  1970  e  1980  foi  marcante  para  a  cidade  de 

Cascavel. Foram inseridas intervenções urbanas materializadas em uma série de obras, na 

perspectiva em estruturar a forma e a função do espaço urbano. Assim, na segunda metade 

da década de 1970, foi possível localizar o emprego e a circulação de conceitos sobre o futuro 

no uso do presente em Cascavel. A atenção dada por hora é para a concretização do urbano 

como discurso e a reprodução de seus conceitos visualizados na imprensa local. 

Em 1976, surgiu um dos principais jornais da cidade:  O Paraná.  Na cerimônia de 

inauguração, em 15 de maio de 1976, fez-se presente o secretário de Indústria e Comércio do 

32 Mais informações a respeito dos dados referentes à população urbana e rural das cidades mencionadas na 
Tabela 2 podem ser encontradas no IBGE Cidades.

56



Estado  do  Paraná,  Arnaldo  Busato,  o  governador  do  Estado,  Jayme  Canet,  e  outros 

representantes políticos. Era também uma demonstração do peso político do empresário Jacy 

Miguel  Scanagatta,  proprietário  daquele  veículo  de  comunicação,  naquele  momento,  pré-

candidato à prefeitura municipal de Cascavel pela Aliança Renovadora Nacional (ARENA), 

partido do qual era presidente local. No decorrer do texto, ao mencionar Jacy Scanagatta, por 

vezes utilizarei  a forma como seu jornal o chamava, apenas Jacy,  que correspondia a um 

tratamento mais pessoal.

O jornal apresentou-se como porta-voz da comunicação dos principais municípios da 

região Oeste do Estado do Paraná e “trouxe a modernidade técnica” para o jornalismo da 

cidade  e  da região.33 Publicado diariamente,  no início  com 15 páginas,  o  jornal  produzia 

matérias sobre diversos assuntos: notícias nacionais que procediam da Agência de Estado, 

notícias intencionais, como aquelas sobre as principais metrópoles, e também sobre esporte e 

lazer. A página 2 era reservada para o editorial, enquanto as páginas 3 e 4, 7, 8 tratavam de 

política e economia, com opiniões e críticas sobre os assuntos do Estado e da cidade.

As interpretações produzidas pelo jornal diário a respeito do crescimento urbano e de 

seus  desdobramentos  passaram  a  intensificar  seu  conteúdo  apresentando  e  discutindo  os 

espaços  da  cidade,  principalmente  nos  meses  que  antecederam as  eleições  municipais  de 

1976. A administração do prefeito Pedro Muffato (MDB) não era eximida da responsabilidade 

para com a situação de “desleixo” em que se encontraria a “Capital do Oeste”.  A cidade 

apareceu repleta de problemas, e o tecido urbano foi posto em evidência. Segundo a matéria 

publicada em 22 de julho de 1976: Com ares de metrópoles: 

Pelo menos na Avenida Brasil, Cascavel mostra ares de metrópole. Até mesmo na 
poluição  visual  a  cidade  tem característica  de capital  […] Mas é só na Avenida 
Brasil,  pois  saindo  dela  a  coisa  fica  feia.  Ruas  de  leito  natural  esburacadas,  
empoeirentas e descuidadas. Parece metrópole, mas ainda não possui infra-estrutura, 
principalmente esgoto.

Logo se verificou, para o editorial do jornal, o principal problema da cidade: a falta de 

planejamento, que era o que provocava diferentes problemas para a cidade e o “passo acertado 

para o futuro”, e suas implicações iriam muito além da falta de infraestrutura. Com as eleições 

municipais se aproximando, as atenções se voltavam à Avenida Brasil, um dos símbolos da 

cidade, via que concentrava os equipamentos urbanos e, ao mesmo tempo, seu protagonismo 

33 De acordo com a jornalista Claudia Jawsnicker, O Paraná contava com sucursais em diversos municípios no 
Oeste do Paraná, tendo, na página 11, a publicação que “eram textos curtos, sem aprofundamento ou análise, em 
sua  maioria  sobre  as  ações  e  projetos  das  prefeituras  locais”.  (JAWSNICKER,  Claudia.  Os  impasses  da 
modernização dos jornais no oeste do Paraná na década de 70.  VIII Congresso Brasileiro de Ciências da 
Comunicação da Região Sul – Passo Fundo – RS).
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foi usado para denunciar a carência de estrutura para outros espaços. Como se pode visualizar  

nesse trecho da matéria  do jornal  O Paraná, em 1º  de agosto de 1976,  Como levar  aos  

bairros a riqueza da Avenida?
                             

Planejada com vistas a se constituir num dos maiores centros e econômicos, do 
Paraná tudo indica que Cascavel já esteja pagando um pesado tributo pelo seu  
vertiginoso e incontrolável  crescimento demográfico e habitacional. Em outras  
palavras,  faltou ordem em seu progresso:  se,  de um lado,  a  rica e  arborizada  
Avenida Brasil concentra enormes e modernos recursos: de outro, os inúmeros  
bairros e loteamentos de sua periferia não contam com as mínimas condições de  
habitação [...] Se uma pessoa passa por sua artéria principal dá aos visitantes da  
cidade  a  impressão  de  que  o  progresso  realmente  resolveu  fixar  moradia  em 
Cascavel, uma visita a seus bairros mais distantes joga essa tese abaixo.

Essa  dupla  face  do  crescimento  revela  os  problemas  causados  pela  abertura  de 

loteamentos,  por  parte  das  imobiliárias,  com  ausência  de  melhores  estruturas,  como  o 

abastecimento de água, saneamento básico e pavimentação. Esse retrato dos problemas sociais 

urbanos não era vivido exclusivamente em Cascavel ao se pensar nas cidades brasileiras onde 

o  assentamento  da  população  migrante  se  exacerbava  em  áreas  deficitárias  de  serviços 

urbanos.  O  funcionamento  do  mercado  imobiliário  fez  com que  ocupações  nas  áreas  de 

melhores serviços fossem privilégio das camadas mais elevadas. A população mais pobre era 

relegada às zonas onde a qualidade dos serviços urbanos apresentava níveis críticos e, dessa 

forma, o valor de compra dos terrenos eram mais baratos, resultando na “falta de ordem no 

progresso” da cidade.

É  importante  perceber  a  criação  de  mecanismos  voltados  para  a  especulação 

imobiliária  fomentados  com o ambiente  de  crescimento  da  população.  Segundo dados do 

IBGE, o crescimento populacional de Cascavel alcançava índices de 12 a 15% ao ano, na 

primeira metade de 1970. Entre 1970 e 1976, a população cresceu de 89.921 para 130.934 

habitantes, um aumento próximo ao de toda a década de 1960. A disponibilidade de terrenos 

com valores elevados foi denunciada pelo jornal  O Paraná, em 1º  de setembro de 1976: 

“Loteamentos:  Especulação  faz  a  cidade crescer”,  matéria  ilustrada  por  uma imagem de 

loteamento  em  abandono.  A  reportagem  questionou  a  “ordem”  com  que  os  loteamentos 

estavam  sendo  abertos.  Havia,  naquele  momento,  mais  de  70  pedidos  de  abertura  de 

loteamentos que se acumulavam. 

As  privações,  ou  espoliação  urbanas,  termo  tomado  de  empréstimo  de  Lúcio 

Kowarick (1983), são a soma de um conjunto de extorsões vivido por moradores das grandes 

cidades, que podem ser visualizados nas cidades médias. Para o autor, a espoliação urbana, 

em suma, decorre do “processo de acumulação do capital, mas também da dinâmica das lutas 

58



e  reivindicações  em  relação  ao  acesso  a  terra,  habitação  e  bens  de  consumo  coletivo” 

(KOWARICK, 1983, p. 23). Essas realidades se manifestam no cotidiano dos trabalhadores, 

em suas jornadas exaustivas de trabalho, na precariedade das ruas esburacadas de seu bairro, 

nas condições básicas de moradias, que são construídas não pela finalidade de lucro, e sim 

como componente indispensável para subsistência da classe trabalhadora.

Ainda em 1976, no rumo das eleições municipais de Cascavel, o pleito em disputa 

estava  entre  o  candidato  da  situação,  Fidelcino  Tolentino  (MDB),  advogado  e  deputado 

estadual; e do outro lado, Jacy Miguel Scanagatta (ARENA) na chapa formada com Assis 

Gurgacz.  Jacy era  um empresário  influente  que dirigia  um grupo de empresas  ligadas  às 

atividades da extração madeireira, comunicação, hotelaria, revenda de máquinas agrícolas e 

automóveis, que concorria à prefeitura pela segunda vez. Em 1972, perdera as eleições para 

Pedro Muffato. Nesse processo, as páginas do jornal  O Paraná enalteciam o perfil de Jacy 

como administrador ideal para Cascavel: estranho se fosse o contrário. 

A atmosfera política desencadeou, para o mesmo momento, tensões sobre passado e 

futuro. A visita de um presidente foi oportuna para compreender o ambiente de otimismo para 

com o futuro da região Oeste, especialmente Cascavel. O presidente Ernesto Geisel já havia 

estado na cidade de Marechal Cândido Rondon, cidade a 80 quilômetros  de Cascavel:  “a 

vinda do presidente Geisel a Cascavel servirá de testemunho e respaldo para o progresso da 

região Oeste [...] Se por duas vezes o presidente aqui esteve, é porque a região merece uma 

atenção especial por parte do governo federal e de cuja produção muito dependerá a economia 

nacional”, jornal O Paraná, 31 de outubro de 1976. 

“A cidade parou para ver Geisel”, esse foi o título na capa do O Paraná, em 31 de 

outubro de 1976. A cobertura do jornal foi cinematográfica,  uma edição com 24 páginas: 

“Geisel teve uma calorosa recepção em Cascavel  e correspondeu. Ao chegar ao palanque 

quebrou  o  rígido  protocolo  e  foi  cumprimentar  populares  que  se  encontravam  lá  perto, 

distribuindo apertos de mão e abraços”.  O comício foi  realizado na Praça da Catedral  da 

Igreja  Católica,  no  centro  de  Cascavel,  local  em que  a  população  estava  reunida.  Era  a 

primeira visita de um presidente da república à cidade – o que não foi uma coincidência com a 

proximidade das eleições municipais: “Cumprimentou candidatos às Prefeituras da região e 

pousou ao lado do presidente da Arena, Jacy Miguel Scanagatta”, que, por sinal, foi a única 

figura que posou ao lado do presidente na folha da capa do jornal:

Estou hoje aqui – disse o presidente – para agradecer a este povo generoso, que tão 
bem está me acolhendo. A minha vinda ao Paraná especialmente e particularmente a 
Cascavel, é para manter um contato com o povo que aqui vive. [...] Pela riqueza 
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deste solo, em que cresceu esta região agrícola, que é sem dúvida alguma um dos 
celeiros do Brasil, eu me orgulho de aqui estar com vocês. Nós, governo e povo 
devemos sempre marchar juntos, e dentre de mais alguns dias teremos eleições e 
assim sendo, eu quero pedir que votem nos melhores votando no governo. O apoio 
de todos vocês a 15 de Novembro tem que ser um apoio decisivo, pois estas eleições 
darão novos horizontes dos destinos de nossa pátria.

Em  pleno  regime  militar,  a  visita  do  general  Ernesto  Geisel  traduz  em  sua  fala, 

conforme citação anterior, as tensões vividas naquele momento, em que governo e o povo 

deveriam “marchar juntos” no processo eleitoral em um mesmo compasso sem espaço para 

oposicionar. Assim, a população votaria melhor “votando no governo” em uma eleição que 

daria  ao  país  “novos  horizontes  dos  destinos  de  nossa  pátria”.  Essas  falas  inflamaram a 

reprodução  dos  discursos  do  progresso  e  modernização,  contribuindo  para  a  vitória  dos 

candidatos da ARENA pela região Oeste, inclusive em Cascavel.

 A administração do prefeito, Jacy Scanagatta, e seu vice, Assis Gurgacz (1976-1982), 

inaugurou novas formas de organização e conformação na ocupação da cidade. No que se 

referem às modificações urbanas, os debates foram iniciados pela idealização de um conjunto 

de  obras  urbanas,  avaliadas  tecnicamente  para  que  pudessem  acelerar  o  processo  de 

desenvolvimento. A presença de arquitetos da Universidade Federal do Paraná, como Gama 

Monteiro,  que  desenhou a  Catedral  Nossa  Senhora  Aparecida,  era  habitual  em Cascavel. 

Assim,  a  participação  do arquiteto  Jaime Lerner teve  elevada importância,  pois  ele  era  a 

autoridade técnica de competência para o melhor planejamento. 

Jaime Lerner  foi  prefeito  três  vezes  da capital  do Paraná,  Curitiba,  sendo que,  no 

regime militar, foi indicado duas vezes, em 1971 e 1979, e em 1988 foi eleito pelo sufrágio 

popular, assim como governador do Estado por duas vezes consecutivas (1994-2002). Como 

arquiteto, participou da elaboração do Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), 

base da modernização da capital paranaense. Curitiba tornou-se símbolo de urbanização para 

outras cidades que aspiravam a serem cidades modelos, cidades que tiveram seu Plano Diretor 

elaborado por Lerner. Nesse contexto, o arquiteto tornou-se visitante frequente de Cascavel. 

Por que Jaime Lerner?  Por que Cascavel  não poderia contar  com os trabalhos  do 

arquiteto,  requisitados  por  tantas  unidades  nacionais  e  estrangeiras?  Foram  os 

questionamentos levantados pelo  O Paraná. Na verdade, era um esclarecimento dirigido à 

população  para  justificar  os  gastos  de  C$  1.600.000,00  (Um  milhão  e  seiscentos  mil 

cruzeiros) para elaboração do Plano Diretor da cidade. Segundo O Paraná, em 31 de agosto 

de 1977:
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Desde o momento em que o poder  executivo  assinou contrato com o renomado 
arquiteto  que  vem  sendo  requisitado  pelas  públicas  administrações de  várias 
unidades  nacionais  e  estrangeiras,  uma  celeuma  levantou-se  em  torno  dessa 
contratação.  Veículos  de  publicidade,  das  mais  variadas  matizes,  levantaram  as 
questões  ora  julgando  a  desnecessária,  ora  taxando-a  de  onerosa.  Antes  da 
contratação e mesmo depois gritavam que a prefeitura não tem uma Secretária de 
Planejamento:  que  um  arquiteto  precisa  ser  contratado,  para  que  a  cidade  não 
continue crescendo desordenadamente [...] Mas, quando um engenheiro, dirigente de 
uma renomada empresa de construtora, vem, com a responsabilidade de profissional 
do ramo, reprovar a contratação de Jaime Lerner  e tecer críticas a reconhecida e 
proclamada capacidade do arquiteto que reformou a cidade de Curitiba, tornando-a 
atraente, humana e imitada por outras administrações públicas, é imperioso que se 
oponha embargo e diga-se um basta às campanhas de descrédito e de contestação. 
Não entendemos como coerência que se reclame da prefeitura uma Secretaria  de 
Planejamento, e, ao mesmo tempo se reprove a contratação de arquitetos. Isso, por 
absurdo, seria sujeitar o prefeito Jacy Scanagatta a situação do holandês, “que paga 
pelo que fez e pelo que não fez”. 

À frente da administração municipal, Jacy Scanagatta não permitiria que sua empresa 

de comunicação se omitisse em defender o Plano Diretor e Jaime Lerner, uma perspectiva 

para a mudança da cidade a fim de torná-la mais “atraente” e “humana”, a exemplo da capital 

Curitiba.  Sem maiores resistências, o Plano Diretor ficou pronto em 1978 e foi um marco 

para  o  planejamento  urbano  municipal,  pois,  a  partir  de  suas  diretrizes,  provocou 

mudanças no sistema viário: com a extensão da Avenida Brasil, antecipou a construção de 

um anel rodoviário ao longo do eixo estrutural da cidade, delimitado pela rodovia BR-277 

(Curitiba – Foz), bem como previu a construção do Centro Cívico, transferindo para a área 

oeste da cidade as sedes dos poderes municipais, aproximando-se do modelo do Centro  

Cívico de Curitiba. 

Segundo  Fernanda  Sánchez  (2001),  Curitiba  está  entre  as  principais  cidades 

brasileiras  que investiram na política  urbana do  city  marketing,  “sua logomarca  estaria 

sempre  associada  à  ideia  de  inovação,  de poder  visionário  e  criativo  atribuindo  a seus 

quadros  técnicos  e,  sobretudo,  ao  arquiteto-urbanista  Jaime  Lerner,  a  quem  se  atribui  

reputação  quase  mitológica”  (SÁNCHEZ,  2001).  A circulação  e  a  fixação  de  imagens  

tornaram-se parte de seu marketing: Capital Humana, em fins dos anos de 1980, Capital  

Qualidade de Vida, no início da década de 1990 e, no fim da mesma década,  a Capital  

Ecológica.  Esses  títulos  representam  noções  de  modelos,  o  que  não  significa  noções  

consensualmente aceitas, pois podem abrigar conteúdos díspares e práticas conflituosas.

A proximidade  com outra  eleição  municipal  reservou,  para  cidade  de  Cascavel,  

novos debates sobre a gestão pública e mediu a aprovação da cidade-modelo. Além disso,  

a visibilidade de Cascavel no cenário nacional se expressava em sua posição geográfica  

nas ligações rodoviárias. Em 27 de maio de 1977, o presidente Ernesto Geisel esteve na 
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cidade  pela  segunda  vez.  Essa  segunda  visita  foi  especialmente  para  inaugurar  duas 

rodovias.  A primeira  tratava da pavimentação da PR-467 no trecho Cascavel e Toledo,  

cidades vizinhas, de grande produção agrícola; a segunda, a BR-369, no trecho Cascavel  

Campo-Mourão. Essa rodovia ligava,  no sentido diagonal,  a cidade de Oliveira (MG) a  

Cascavel (PR), passando por cidades como Londrina e Maringá. Essas inaugurações feitas  

pela  visita  presidencial  representaram  pontos  estratégicos  para  a  construção  da  Usina 

Hidrelétrica de Itaipu, no Município de Foz do Iguaçu.

Os primeiros meses de 1982 foram vividos pelas expectativas de outras eleições,  

medindo a aprovação da gestão da ARENA que, com o fim do sistema do bipartidarismo,  

passou a ser o Partido Democrático Social (PDS). Mais uma vez, antecipando as disputas,  

a visita de um presidente: desta vez o general João Figueiredo. A capa do jornal, em 19 de  

março de 1982, foi estampada com o título “Cascavel recebe com Festa o João do Povo”. 

O “João do Povo” também foi tratado como “João Amigão”. Segue na página 2, exclusiva  

ao editorial, a expectativa da visita:

Cascavel  está  de  portas  e  coração  abertos  para  receber  o  insigne  líder 
revolucionário  merecedor  da  confiança  dos  brasileiros  por  ter  sabido,  com 
habilidade,  conduzir  os  destinos  do  país  na  direção  ansiada  por  todos  e 
promover  as  reformas  políticas  a  (sic)  muito tempo esperadas  pelos  diversos  
segmentos  da sociedade,  quer  se  referiam à anistia  que reconciliou  a  família 
brasileira, à ampliação das opções partidárias ou ao projeto de desenvolvimento  
urbano,  que  por  certo  porá  um  ponto  final  em  uma  agressiva,  entre  tantas 
outras,  especulações  financeiras.  De  fato,  não  poderia  ser  diferente  uma 
recepção  ao  presidente  Figueiredo:  historicamente  Cascavel  tem contado,  na 
sua bancada desenvolvimentista, com apoio e incentivo oriundo da revolução.

O jornal O Paraná manteve em seu editorial a posição conservadora, que tratava o 

Golpe de Estado de 1964 como “Revolução” e os generais que governaram o país nesse 

período  como  “revolucionários”.  O  debate  sobre  a  reforma  política,  destacada  pela 

empresa e atribuída a Figueiredo, não apresentou uma explicação aprofundada de como 

elas formaram inseridas e por qual governo, uma vez que muitos dos direitos democráticos  

da população foram restringidos pelo Ato Institucional 5 (1968), subjugado pelo próprio  

regime militar. 

No dia de 20 de março de 1982, as páginas do jornal cobriram os acontecimentos  

do dia anterior.  Durante a visita,  o presidente pronunciou a situação de “tranquilidade”  

que sentia em relação às eleições regionais: “O povo desta região demostrou carinho que  

tem pela  liderança  de Ney Braga [governador]  [...]  isso me deixa satisfeito.  O que me  

deixa tranqüilo quanto a (sic) vitória do PDS no Paraná”.
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A disputa  pela  prefeitura  de  Cascavel  colocava,  agora  pela  oposição,  Fildelcino  

Tolentino (PMDB), versus o deputado estadual David Cheriegate (PDS), contando com o 

apoio do prefeito Jacy. A campanha de David adotou a estratégia discursiva de progresso 

e crescimento: “Vamos Fazer de Cascavel a segunda cidade do Paraná”. O tecido urbano 

ficou novamente em evidência. Os destaques em diversas matérias eram as velhas novas  

promessas para consolidar a modernização da cidade.

Desde 1978, o jornal  O Paraná, não era mais de propriedade de Jacy Scanagatta,  

mas foi em sua gestão (1977-1982) que o diário passou a ter como principal patrocinador 

a prefeitura municipal. O jornal fez ampla cobertura da campanha de David Cheriegate.  

No dia 30 de outubro de 1982, a vitória em uma dada pesquisa eleitoral estampou a capa  

do jornal:  “David vence tranquilamente em Cascavel”.  Ao lado do prefeito, o candidato 

David  esteve  presente  na  entrega  de  obras  importantes  cujo  valor  era  pensado  para  o  

futuro,  para  a  cidade  do  futuro.  E  quanto  à  propaganda  eleitoral,  os  espaço  públicos 

recém-construídos associavam a nova imagem da cidade: a Praça do Migrante, o Centro 

de Esporte Ciro Nardi, o Aeroporto Municipal, a assinatura de doação do terreno para a  

nova rodoviária e o destaque principal: o estádio municipal.  

O “Colosso do Oeste” foi o nome de improviso para o estádio, bandeira da gestão  

de Scanagatta. A ampla propaganda em torno da construção do estádio foi lançava ainda  

em 1978, quando a prefeitura  convidou um dos arquitetos,  idealizadores  do estádio  do 

Maracanã,  do  Rio  de  Janeiro,  para  assessorar  a  construção  do  estádio  municipal  de  

Cascavel.34 Por conta da inauguração nos meses de novembro e dezembro de 1982, foram 

promovidas algumas partidas com equipes tradicionais de São Paulo e Rio Grande do Sul.  

Em matéria de participação, o estádio alcançou a lotação máxima de 45 mil expectadores.

O apelo à participação do povo, principalmente na inauguração do estádio em 12 

de novembro de 1982, na partida entre São Paulo e Cascavel,  era de suma importância  

para  os  interesses  políticos.  Esse  jogo  foi  estrategicamente  agendado  às  vésperas  da 

eleição, ocorridas no dia 15 de novembro de 1982.

Passada  as  eleições,  o  estádio  voltou  a  ser  notícia,  com ênfase  para  seu  nome 

oficial: Estádio Olímpico Arnaldo Busato, em homenagem ao ex-deputado e secretário de 

Indústria  e  Comércio  do  Paraná.  Quanto  ao  resultado  da  eleição  municipal,  a  

administração do PDS, responsável  por  tantas  realizações  no trato da modernização da  

cidade, saiu derrotada das urnas e assistiu à vitória do agora PMDB, a mais expressiva  

dada ao executivo. O resultado das eleições municipais em Cascavel foi ao encontro do 

34 Jornal O Paraná, 10 de novembro de 1978.
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processo  de  redemocratização  que  estava  ocorrendo  no  Brasil,  e  da  crise  que  vivia  o 

partido  que  apoiou  o  regime  militar.  A  cidade  representada  no  jornal  não  parecia  

corresponder à cidade vivida por seus moradores.  Assim, a cobertura política do jornal,  

desde 1977, não foi suficiente para a vitória desse grupo político em 1982. A cidade do 

futuro não bastava para o presente da cidade. 

A atenção dada aos processos eleitorais, nesse caso, contribui para a compreensão  

das  disputas  pelo  modelo  proposto  de  cidade,  no  período  em que  “modernização”,  na 

forma de discursos,  elevou Cascavel  à condição de metrópole do futuro e atravessou o  

debate político na cidade.

 Além disso, o discurso sobre a necessidade da modernização, de levar o urbanismo a 

determinadas áreas, é sempre reinvestido e modificado pelo presente.  O historiador Reinaldo 

Lonh em sua tese de doutorado35, ao estudar a cidade de Florianópolis (1950 a 1970), capital 

de Santa Catarina,  evidenciou embates  em torno das  imagens  e  representações  projetadas 

acerca  dos  modelos  de  cidade  para  o  futuro,  vislumbrados  a  partir  da  década  de  1950. 

Modelos  de  cidades  que  entravam em discussão  na  imprensa  local  eram marcados  pelas 

propostas urbanas que atenderam às especulações alinhavadas aos interesses políticos e de 

classes,  buscando  afirmar  a  existência  da  “nova”  cidade,  antes  de  esta  ser  erguida  em 

suplemento  ao  “velho”.  No caso  de  Florianópolis,  a  imprensa  reproduzia  o estigma de a 

capital catarinense ser “atrasada” em comparação a outros centros urbanos como São Paulo e 

Rio de Janeiro.

Este trabalho foi importante para pensar a discussão em Cascavel, cidade média no 

interior do Paraná, com pretensões de ser a “Capital do Oeste”, ou seja, de “outra cidade, uma 

mesma cidade”. As novas formas de cidade carregam consigo o paradoxo do que é e do que 

não é. “Só tem realidade nos conteúdos e, no entanto, separa-se deles” (LEFEBVRE, 2001). O 

espaço  é  reordenado  pelos  usos  entre  as  relações  mais  gerais,  coexistindo  pelas 

descontinuidades temporais e espaciais.

Esse primeiro debate no capítulo foi necessário para aproximar a cidade de Cascavel 

com o momento em que as cidades brasileiras, durante o regime militar, passaram a ficar no 

centro do debate político.  A passagem da década de 1970 para 1980 evidenciou a relevância 

da região Oeste e, por conseguinte, a cidade de Cascavel, com a modernização do interior do 

país. Vale ressaltar que, após esse período, não se teve a informação ou a referência de outra 

visita oficial de um presidente a Cascavel. 

35 LOHN Lindolfo Reinaldo. Pontes para o Futuro: Relações de Poder e Cultura Urbana Florianópolis 1950 
1970. 2002. Tese (Doutorado em História) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2002.
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A discussão que segue neste capítulo procura apontar de que forma as modificações 

propostas  no  planejamento  urbano  foram  colocadas  em  prática  na  cidade.  Entre  outros 

espaços, a atenção será voltada para a Praça do Migrante (1977), o processo de construção da 

nova Estação Rodoviária (1976-1987) e a construção do Calçadão da Avenida Brasil (1990). 

A preocupação é de apreender os sentidos criados, associados à presença da população, nas 

narrativas possíveis de seu tempo e espaço, dos lugares e memória. 

2.2 A PRAÇA DO MIGRANTE

 “A Praça é do Povo”.  Com essas  palavras,  o então prefeito  de Cascavel,  Jacy 

Miguel Scanagatta, entregava à população da cidade, no dia 14 de novembro de 1977, a 

Praça Florêncio Galafassi, ou, como é mais conhecida, Praça do Migrante. Naquele ano, a 

referência de localização da Praça era entre a Avenida Brasil e a Avenida Foz do Iguaçu. 

Entretanto, na década seguinte, com a ampliação da Avenida Foz do Iguaçu, esta passou a 

se chamar Avenida Tancredo Neves em homenagem póstuma ao político mineiro.  

A  inauguração  desse  espaço  público  abriu  as  festividades  do  aniversário  de 

Cascavel, que comemorava o Jubileu de Prata da emancipação política de Foz do Iguaçu.  

Após os desfiles e as homenagens às autoridades militares e políticas, como o governador  

do Estado, Jayme Canet, o prefeito, em discurso, enalteceu as transformações do que antes  

era a pequena vila a tornar-se “Capital  do Oeste”. Desse processo, fez rápida menção à  

violência  que  marcou  as  disputas  em  torno  da  ocupação  da  terra,  afirmando  que  os  

episódios  mais  violentos  estavam esquecidos,  pois  o  povo estabelecido  naquelas  terras  

havia  superado  a  favor  de  um sentimento  fraterno  e  compreensivo.  De acordo  com  O 

Paraná em 17 de novembro de 1977 na matéria intitulada A Praça é do Povo, as palavras 

do prefeito seguiram:

O tempo em usa caminhado inexorável foi passando, e Cascavel, de vila tornou-
se cidade e hoje indiscutivelmente a capital deste maravilho Oeste Paranaense.  
Descortina-se  ante  nossos  olhos,  como  um  toque  de  mágica,  esta  beleza  de  
cidade. Hoje, neste 14 de novembro de 1977, aos pés destas placas de concreto,  
governantes e povo reunidos, relembram que deste local, onde estava erigida a  
modesta Capela de então, Deus derramou suas inefáveis bênçãos aos migrantes 
pioneiros que se propuseram a criar esta nossa querida Cascavel. 

As placas de concreto referidas correspondem a um monumento que expressa uma 

forma de tributo à população migrante que construiu a cidade. As cinco placas de concreto  

armado representam simbolicamente as cinco regiões do Brasil. A placa maior representa  
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a região Sul, região de origem da maioria da população que ocupou a cidade. As placas 

que seguem,  em ordem decrescente,  representam,  respectivamente,  o  Nordeste,  Centro-

Oeste, Sudeste e Norte. O local escolhido para a construção das placas foi motivado por  

outras razões significativas, pois foi o lugar onde se iniciou o desenvolvimento comercial  

urbano na cidade.

O projeto da Praça tornou-se conhecido como vencedor de um concurso municipal,  

elaborado pelos arquitetos Joel Ramalho Júnior, Leonardo Oba e Guilherme Zanardo, de  

Curitiba. Eles idealizaram um monumento capaz de sintetizar um sentido próprio para o 

processo histórico  da ocupação na cidade. As placas  erguidas  sugerem a harmonia  e  o 

encontro das diferentes regiões que formam o país e que se fazem presentes na formação  

local. Assim, o Brasil regionalizado encontra-se em Cascavel. E que segundo os arquitetos  

idealizadores: “simboliza, com encontro das placas, o migrante vindo de diversas origens  

com suas características  próprias,  culturas,  sentimentos,  conseguindo com voz uníssona 

atingir o ideal comum”36. Compendiar o encontro de diferentes povos e culturas em forma 

de monumento, artisticamente pensado, pode ganhar diferentes sentidos para aqueles que 

frequentam seus espaços.

Uma  unidade  federal  que,  por  excelência,  é  política  e  ao  mesmo  tempo  produz 

sentidos e sistema complexo de representações, enquanto, a concepção de região, em especial 

no Brasil, não são realidades naturais, surgem e transformam-se por divisões estabelecidas 

pelo mundo social. Nessa escala regional, poder-se-ão encontrar, em alguns estados, como 

Paraná  e  Santa  Catarina,  conflitos  sobre  as  construções  de  uma  identidade  regional 

suprema,  muito  em  conta  dos  diversos  povos  e  momentos  que  reocuparam  esses 

territórios. Pierre Bourdieu (2010) contribui para o entendimento de que a construção do  

regionalismo ou nacionalismo tem seu principal argumento pautado nas lutas simbólicas,  

pois nelas se encontram os agentes responsáveis na construção dos discursos que instituem 

verdades sobre esses espaços.  

Durante a fase de construção, respondendo a manifestações questionadoras sobre a  

arquitetura  da  Praça,  a  prefeitura  municipal  de  Cascavel  emitiu  nota  esclarecendo  à 

população e à imprensa, o que não havia por parte do Paço Municipal, qualquer mudança  

no desenho original do projeto. O objetivo e a mensagem que buscavam transmitir com o 

monumento  da  Praça  pareciam ter  sido  absorvidos  pela  população,  mas  o  que  acabou 

incomodando  foi  o  apelido  que  atribuíram  ao  local:  “Tobogã”,  que  soou  como 

36 Jornal O Paraná, 30 de novembro de 1977.
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depreciativo  a  um  monumento  importante  da  cidade.  Seu  desenho  ressaltava  formas 

modernas para que “[...] seu significado salte aos olhos de um mero observador” 37. 

Imagem 2 – Cartão-postal: Praça do Migrante (1980) Imagem 3 – Cartão-postal: Praça do Migrante (1980)

     Fonte: Museu da Imagem e do Som – Cascavel           Fonte: Museu da Imagem e Som – Cascavel  

Fotografia 1 – Praça do Migrante (2011)             Fotografia 2 – Praça do Migrante (2011) 

   Fonte: Arquivo pessoal                                                    Fonte: Arquivo pessoal  

Todavia, o problema que perdurou, antes mesmo da construção, foi em relação às  

limitações e restrições ao uso público do espaço. Localizada no alto da Avenida Brasil, a  

Praça está ilhada em uma rótula entre a Avenida Brasil e a Avenida Tancredo Neves. Isso  

significa que, para usufruir deste espaço seja necessário atravessar as avenidas. Embora  

causasse  polêmica,  fica  claro  que  intencionalidade  do  uso  público  não  era  o  objetivo  

principal,  e sim o seu desenho voltado para a modernização de Cascavel.  Dessa forma,  

mesmo  que  refutada  pelos  arquitetos  idealizadores,  o  que  prevaleceu  foi  a  função  de 

espaço contemplativo.
37 Jornal O Paraná, 30 de novembro de 1977.
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Ao mesmo tempo, esse espaço carrega conflitos pela memória da ocupação local. O 

nome Migrante não é seu nome oficial, e sim Praça Florêncio Galafassi, em homenagem a 

um madeireiro que chegou a Cascavel na década de 1940. Galaffassi jamais concorreu a  

qualquer  cargo  público  na  cidade,  mas,  à  frente  da  poderosa  Indústria  Madeireira  do 

Paraná, foi a personalidade mais influente, acima de qualquer autoridade política do seu 

tempo.  Veio  a  Cascavel  para  dirigir  as  Serrarias  Moysés  Lupion 38,  a  primeira  e  maior 

serraria estabelecida em Cascavel. Quando emancipada em 1952, a prefeitura municipal  

de  Cascavel  recebeu,  por  parte  do  Estado  do  Paraná,  alguns  terrenos  que  foram 

conhecidos  como  Patrimônio  Novo,  e  novas  instalações  foram  estabelecidas  contra  a  

vontade  do  madeireiro  Galaffassi,  que  possuía  forte  predomínio  no  Patrimônio  Velho,  

formado quando Cascavel era distrito de Foz do Iguaçu (SPERANÇA, 1992). 

A figura de Flôrencio Galafassi é cercada de muitos mitos. Há um grande esforço 

para lembrá-lo  entre  as  principais  personalidades  ativas  no desenvolvimento  urbano de 

Cascavel. Entre as suas benfeitorias conhecidas, está a doação de madeira para construção  

de  hospitais  e  escolas.  Faleceu  em  abril  de  1976,  na  cidade  de  Curitiba,  e  foi  

homenageado  com  o  nome  oficial  da  praça  que  já  estava  em  construção.  Quando 

inaugurada  em  novembro  de  1977,  Florêncio  foi  representado  por  seu  filho,  Dércio  

Galafassi, que era presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

Por tudo o que representa, a Praça Flôrencio Galafassi é um monumento histórico 

datado,  vinculando  a  um objeto  cuja  instituição  como  tal  é  anterior  à  sua  criação,  ou 

naquilo  que  se  enraízam no presente  e  olham para  o  passado.  O tributo  é  dado a  um  

pioneiro,  e  não  por  se  tratar  de  mais  um migrante,  uma praça  que,  sem dúvida,  é  um 

patrimônio público e cultural da cidade de Cascavel. No entendimento de Nestor Canclini,  

em suas outras atribuições:
O patrimônio  cultural  serve,  assim,  como recurso  para  produzir  as  diferenças 
entre os grupos sociais e a hegemonia dos que gozam de um acesso preferencial  
à produção e distribuição dos bens. Os setores dominantes não só definem quais  
bens são superiores e merecem ser conservados, mas também dispõem dos meios  
econômicos e intelectuais, tempo de trabalho de ócio, para imprimir a esses bens  
maior qualidade e refinamento. (1994, p.97)

Com o passar das décadas, o local passou por modificações.  Um ponto turístico! 

Em 1986, na administração de Fidelcino Tolentino,  a Praça do Migrante passa por sua 

primeira revitalização. A transformação para um ponto turístico e de lazer seria concebida 

após  a  instalação  de  novos  equipamentos  que  tornariam  aquele  espaço  público  mais 

38 Moysés Lupion, filiado ao (PSD) foi eleito governador do estado do Paraná em 1947.  Teve forte interferência 
na questão agrária, e na extração madeireira.  
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“atrativo”.  Equipamentos,  como  uma  fonte  luminosa,  iram  destacar  e  criar  paisagem 

noturna, o espalho d'água com chafariz em volta do monumento passou a desempenhar a 

dupla  função:  embelezar  o  monumento  e  formar  uma  barreira  entre  a  população  e  as  

placas de concreto, quando antes, sem nenhum empecilho, grupos de skatistas e ciclistas  

faziam uso “inapropriado” do lugar, ou seja, o uso que havia foi obstruído. 

Ponto turístico para quem? Talvez, para um conjunto de pessoas que observam de 

dentro de seus automóveis as placas de concreto salientes que compõem o monumento,  

ficando  este  em  segundo  plano.  Apenas  seis  anos  mais  tarde,  em  1993,  a  Praça  se 

encontrava novamente em abandono39,  e parte do material  que dava suporte à estrutura 

estava  comprometido  e  com  mínimas  condições  de  uso.  Quebrados  ou  furtados,  esse 

material não incomodava tanto quanto a presença constante de andarilhos que encontraram 

na  praça  um  lugar,  um  sentido  de  lugar,  para  descasarem  de  suas  jornadas,  para  

prepararem  seus  alimentos,  ou  seja,  a  praça  era  usada  por  uma  parcela  da  população 

usurpada do seu direito à cidade, relegada a ficar escondida, a ser transferida do visível e  

restringida  ao  convívio  público.  Aquele  espaço  passou  a  representar  a  insegurança,  o  

abandono, a representar outro lugar pela ausência da multidão, pelo medo dos outros, ou 

melhor, daqueles andarilhos que publicamente expõem a carência de seus diretos à cidade:

A  contrapelo  de  uma  ordem  pública  ritualizada  pelo  policiamento  ostensivo, 
outras  contratualidades  e  racionalidades  constituem-se  em  contextos  espaços-
temporais flexíveis e repolitizam o que se configura como “lugar público” por  
excelência,  nas grandes cidades brasileiras contemporâneas (ARANTES, 2000, 
p. 108)

A presença desse monumento em Cascavel constitui uma oportunidade para outras  

indagações  sobre  o  processo  de  transformações  e  (re)significações  urbanas.  Esse 

monumento,  que  possui  a  característica  de  estar  associado  ao  poder  de  perpetuação 

intencional  de  uma  evidência  história  na  sociedade  cascavelense,  foi  constituído  como 

legado à memória coletiva,  aos migrantes que construíram a cidade,  além de ser, claro,  

uma obra comemorativa, cujos traços de sua arquitetura moderna articulam-se ao tempo 

presente.

Em 2004,  a  Praça  passou novamente  por  uma revitalização  durante a  gestão do  

prefeito Edgar Bueno (PDT). Foi praticamente uma reestruturação: além da colocação de 

um novo chafariz e espelho d’água, foram inseridos novos elementos como mastros para a 

39 Em 20 de Julho de 1993,  Jornal O Paraná fez um retrato do abandono da Praça do Migrante por parte da 
administração municipal.  
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colocação das respectivas  bandeiras  de cada Estado da federação e do Distrito  Federal,  

sendo que as maiores se mantêm a bandeira oficial do Brasil e de Cascavel. A limpeza no  

terreno  renovou  sua  aparência,  pois  boa  parte  das  árvores  foi  retirada,  permanecendo  

quase  que  exclusivamente  as  araucárias,  espécie  nativa  e  um dos  símbolos  do  Paraná.  

Esses  novos  elementos  inseridos  no  espaço  da  Praça  do  Migrante  modificaram 

sensivelmente o modelo original e implicaram em novas formas de reconhecimento,  ou 

seja, referenciada como a Praça da Bandeira ou Praça do Chafariz. 40

Há todo um jogo de intencionalidades políticas implícitos nas revitalizações e nas  

reelaborações da Praça do Migrante. Nos últimos anos, após a revitalização, a imagem da 

Praça voltou a  ser um dos cartões-postais  da cidade  e  na data  do aniversário,  talvez  o 

símbolo mais difundido. Por isso, acima de qualquer suspeita, os motivos que moveram a 

preservação repercutem o valor que ela representa para a cidade. A valorização do espaço,  

com a revitalização em 2004, ocorreu em paralelo à construção do hotel Copas Executive  

Hotel, localizado em frente à Praça, e de propriedade do grupo Scanagatta. Não há uma  

ligação  oficial  entre  as  duas  obras.  É  apenas  uma  constatação  da  verticalização  da  

urbanidade que “subiu” a Avenida Brasil em direção à área oeste e, consequentemente, o 

espaço da Praça está cada vez mais central. 

Durante  o  primeiro  semestre  de  2011,  ao  levantar  as  fontes  para  a  pesquisa,  

conversei com alguns moradores  sobre a Praça do Migrante.  A intenção era apreender,  

com a experiência vivida, os sentidos e os significados que o monumento transmite para  

aqueles  que  migraram  para  a  cidade  por  volta  da  década  de  1970,  contemporâneos  à 

construção da Praça.  O que pude perceber  é  que a  Praça  não é  invisível,  pois  todos a  

conhecem  e  sabem precisamente  sua  localização.  Já  o  simbolismo  do  monumento,  ao  

contrário,  teve  descritivo  pouco  inteirado.  Ao  falar  com  as  pessoas  sobre  a  Praça,  o 

assunto logo se esgotava com uma resposta simples a título de informação. A partir dessa  

experiência, fragmentos de diálogos com os moradores podem ser visualizados a seguir. 

O  primeiro  é  de  Osíris  Serafim,  72  anos,  natural  de  Paranaguá,  que  chegou  a  

Cascavel em 1974, por razões de seu trabalho como bancário. Em 1978, ao sair do banco,  

iniciou  um  novo  trabalho  como  taxista,  função  que  continua  exercendo.  Osíris,  com 

discernimento  e  precisão  que  a  profissão  lhe  exige,  descreveu  de  forma  alinhada  os 

diferentes lugares que conhecia. Sobre a Praça do Migrante, respondeu:

40 Após a reinauguração, o novo chafariz ficou dias funcionando ininterruptamente. Quando por força maior teve 
que ser desligado. O motivo foi que alguém no período noturno lançou no espelho d’água um caixa de sabão em 
pó, formando uma espuma que já alcançava a rua.
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É um ponto de referência. Na gestão do [prefeito] Jacy Scanagatta foi feito. Foi  
feito  aquela  Praça  em  homenagem  aos  migrantes  que  vieram  pra  cá  e  ali  é  
hasteada  a bandeira do Brasil  e  de todos os  estados e a  municipal,  então tem 
muita importância. Fica em local muito privilegiado na cidade e ela é importante  
por essa razão. 41

 Na sua jornada de trabalho, Osíris passa praticamente todos os dias, e mais de uma 

vez,  pela  Praça.  Compreende  o  uso  desta  como  uma  circunscrição  necessária  para  

delimitar  uma área  que  foge ao  espaço da  Praça.  “É um ponto de  referência”,  mesmo  

porque o nome Migrante foi  reempregado para outros  espaços e  pontos comerciais  em 

suas proximidades, como a agência do Banco do Brasil: Agência do Migrante, lotérica do  

Migrante, entre outros.

Uma moradora com quem conversei é Anita Hutt,  54 anos, natural  da cidade de 

Marcelino Ramos, no Rio Grande do Sul. No estado gaúcho, cursou magistério na cidade 

de Erechim e começou a lecionar em 1976. Em Cascavel, passou a lecionar em 1979 e  

hoje é professora aposentada. Sobre a cidade, já havia conhecido por meio de familiares  

que migraram antes e com os quais se estabeleceu quando mudou na passagem de 1978 

para 1979. Ao ser indagada a respeito da Praça do Migrante, ela respondeu:

Eu acho que tudo que foi  feito  é  em prol  dos moradores,  como para nós que  
viemos há tanto tempo, eu acho que tudo foi feito para gente. Eu acho que sim 
que é uma homenagem para a gente.  Eu não tinha pensado nisso sabe? Agora  
que você falou, eu vou prestar mais a atenção. Eu acho que sim, porque tudo que 
é feito de melhor no município é para os moradores, em especial aos que vieram, 
aos migrantes, acho que tem sentido sim.42

Outra moradora que tive a oportunidade de conversar é Inês Monaretto, 62 anos, 

natural de Água Doce,  Santa Catarina,  que acompanhou sua família  que migrou para a  

cidade de Cascavel na década de 1960. Em 1971, mudou-se sozinha para a cidade de São  

Paulo,  onde  trabalhou  por  vinte  anos  como  contadora.  Inês  retornou  a  Cascavel  em 

definitivo na década de 1990. Ao lhe perguntar sobre a Praça, respondeu: 

Eu conheço, passo muitas vezes por lá, agora a gente passa de carro acaba não  
parando na praça.  A cidade ela é forma por migrantes.  Lógico esses migrantes  
vieram, se instalaram e seus filhos nasceram aqui, muita gente jovem é daqui.  
Mas, eu acho por ser fundada por migrantes. Então no meu ponto de vista, vejo  
que,  deram  o  nome  dessa  praça  por  causa  disso,  por  ter  muitos.  Agora  
particularmente se tem outro significado eu não sei.43

41 Entrevista com Osíris Serafim, 72 anos, gravada em 21 de abril 2011.
42 Entrevista com Anita Hutt, 53 anos, gravada em 13 de abril de 2011.
43 Entrevista com Inês Monaretto, 62 anos, 13 de abril de 2011.
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A pergunta  sobre  a  Praça  foi  uma  das  últimas  de  cada  entrevista,  que  poderia 

passar  despercebida.  Para  Inês,  em  sua  memória  não  se  encontra  entre  os  lugares  

significativos da cidade. Ela saiu de Cascavel e viveu muitos anos na cidade de São Paulo,  

mas  manteve  o  contato  com  visitas  regulares  aos  familiares  que  permaneceram  em 

Cascavel. Segundo Inês, quando estava de férias de seu trabalho, passava alguns dias na 

cidade  e  surpreendia-se  com  seu  crescimento.  Em  relação  aos  lugares  que  importam 

sentidos e significados de mudança, a Rua Pio XII, transversal da Avenida Brasil, a duas 

quadras da Praça do Migrante, é o lugar mais citado como referência da memória de seu 

passado,  do  passado  da  cidade,  marcado  pela  sua  memória.  A  seguir,  algumas 

temporalidades que se encontram na Rua Pio XII:

Muito bem. Quando eu saí de Cascavel era longe para tudo, era longe de onde  
minha  família  morava  em  relação  ao  centro.  As  vezes  que  eu  via  aqui  se  
desenvolver. Então eu desci na rodoviária pegava um táxi, ou meus irmãos iam 
me buscar, e descia a Pio XII. Na época era aquela laminadora, e já estava tudo  
cidade!  O desenvolvimento  estava  sendo  tão  grande.  Naquela  época  era  tudo  
estrada  de  chão  ainda,  e  já  estava  tudo  asfaltado  e  já  estava  progredindo  
crescendo então aquilo para mim era um sonho!44

Esse trecho da fala de Inês trouxe a perspectiva das transformações que presenciou 

em relação ao crescimento e desenvolvimento urbano. A Praça, para seus moradores, tem 

a  importância  de  um  lugar  da  cidade.  Um  lugar  de  referência  urbana.  Um  lugar  de 

convergência  na organização do trânsito.  Um lugar  próprio  da cidade.  Ou,  apenas,  um 

lugar de passagem dentro da cidade: “Mas, para dar ao tempo da história um contraponto 

espacial  digno de uma ciência humana, é preciso elevar-se um grau acima na escala da  

racionalização do lugar.  É preciso proceder  do espaço construído da arquitetura  à terra 

habitada  da  geografia”  (RICOEUR,  2007,  p.  160).  Nesses  sentidos,  existe  um 

distanciamento  entre  a  experiência  da  população  que  deu  sentido  e  as  razões  para  a 

construção da Praça do Migrante e o sentido que esta tem para a vida da população.

2.3 RODOVIÁRIAS DE CASCAVEL: LUGARES DE IDENTIFICAÇÕES

 

O antigo terminal rodoviário de Cascavel, construído no início da década de 1960,  

situado  na  área  central,  tornou-se  um  verdadeiro  problema  para  a  cidade,  isso  na  

perspectiva  da  imprensa  local.  Na década  de  1970,  sua  estrutura  já  não  comportava  o  

número crescente de passageiros do serviço de transporte rodoviário intermunicipal. Essa  

44 Idem.
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era o principal problema difundido por parte da imprensa local. A estrutura do terminal  

abrigava também um hotel, além de bares e lanchonetes. O terminal rodoviário constituía 

um espaço e um lugar para a cultura urbana. 

Novamente,  para  visualizar  as  questões  imbricadas  à  cultura  política,  uma 

reportagem  no  Jornal  O  Paraná,  em  8  de  julho  de  1976,  elaborava  outras  críticas  à 

administração municipal  na gestão de Pedro Muffato do MDB (1972-1976).  Lembre-se 

que, no ano de 1976, foi travada uma das mais polêmicas disputas eleitorais pelo poder  

municipal.  Jacy Scanagatta,  ainda proprietário do referido meio de comunicação, estava 

em campanha  e,  em suas  promessas,  afirmava  a  construção de  um novo terminal  para  

transporte interestadual. A prefeitura, segundo o jornal, era “passível” para com a situação  

representada  pela  rodoviária,  pois  os  valores  arrecadados  com as  taxas  resolveriam os  

problemas. Segundo a reportagem de 08 de julho de 1976, Rodoviária: outro problema de  

Cascavel:
 

Para se ter uma pequena idéia do movimento diário nas empresas que operam na 
Estação  Rodoviária  de  Cascavel,  basta  consultar  a  Princesa  dos  Campos  (mil  
passageiros diários): União Cascavel (900 a mil diários): Expresso Maringá (600  
diários)  e  Sulamericana  (300  diários)  –  Isto  sem  computar  outras  como 
Umuarama, Catani, de menor volume de usuários. As estatísticas enfatizam que 
mais de três mil pessoas adquirem passagens, fornecendo, através de taxas, um 
lucro diário superior a mil 500 cruzeiros para a Prefeitura, o que corresponde a  
mais de 45 mil cruzeiros mensais, verba suficiente para solucionar os problemas 
pelos quais passam a estação de embarque e desembarque de passageiros.

As representações construídas para o estado da rodoviária estavam associadas ao 

descaso da administração pública. Assim, o apelo para a reforma ou a construção de uma  

nova estação rodoviária, em paralelo com outros “problemas” amplamente criticados no 

ano  de  1976,  foi  assumindo  posicionamentos  políticos  e  ideológicos  relacionados  às  

propostas de modernização para a cidade. Aquele lugar ocupava uma posição particular no 

desencontro  temporal  e  constituiu  uma imagem de atraso,  pois  a  cidade  do futuro  não 

poderia  ter  um  terminal  velho  e  ultrapassado.  Esse  espaço  público,  a  seu  modo,  é  a  

imagem da modernização,  talvez  retorcida  e  refutada como tal,  mas  pode compreender  

outros sentidos das transformações e da ocupação na cidade. Havia uma campanha para 

suplantá-la e construir um novo terminal rodoviário, longe do centro da cidade, na área 

oeste, mais próximo ao acesso das rodovias BR-277, sentido Foz do Iguaçu, e a BR-467,  

para Toledo. 

O impasse sobre a nova rodoviária foi se tornando um problema na medida em que 

a  cidade  passou  a  abrigar  uma  população  cada  vez  maior.  O  perfil  do  migrante  que 

73



chegava à cidade naquele momento era bem diferente da imagem dos desbravadores que  

chegavam em carroções ou no lombo de animais. Agora, vinham pelas linhas de ônibus,  

em diferentes  horários,  durante  o  dia  ou  à  noite.  Não  carregavam consigo  todos  seus  

pertences, tampouco traziam toda a família. Com a mesma facilidade com que chegavam,  

podiam retornar, ou mesmo continuar a jornada para outra cidade.

Logo, a campanha do jornal ganhou a adesão das empresas de ônibus que através 

de  seus  funcionários  participavam  das  pesquisas  de  opinião  a  favor  da  mudança.  Um 

conjunto  de  matérias  produzidas  sobre  o  assunto  acabou  revelando  mais  do  que  o  

incômodo  com a  estrutura  do lugar,  estendendo-se com as  praticas  que lá  ocorriam.  É 

difícil  pensar  como uma  cidade,  de  grande  atração  populacional,  com seu  crescimento  

estreitamente  ligado  ao  entroncamento  rodoviário,  ponto  de  convergência  para  o 

transporte  de  passageiros  e  mercadorias  entre  as  regiões  do  Sul  e  Centro-Oeste,  não 

despontaria  conflitos  na tensa ocupação do espaço urbano que se multiplicava em seus 

lugares. A rodoviária, os hotéis e as pousadas que circunvizinhavam o centro da cidade 

aproximaram uma diversidade de sujeitos, que reelaboraram novas práticas,  muito além 

que o sentido de um espaço de passagem, que pode ser percebida em caráter de denúncia,  

em outro trecho da reportagem de O Paraná, no dia 8 de julho de 1976:

A situação da Estação Rodoviária de Cascavel é bastante precária, especialmente 
no período da noite, quando está praticamente abandonada ás ações de marginais  
e prostitutas,  que frequentam aquele local  visando lucros desonestos causando 
problemas  aos  passageiros  e  à  própria  cidade  de  maneira  geral.  A 
despreocupação  a respeito  por parte  das  autoridades,  foi  (sic)  constatada  após 
uma série de queixas feitas anteriormente a este jornal. Além destes problemas 
de  natureza  policial,  foi  constatada  a  falta  de  higiene  nos  sanitários  e  a 
petulância  de  funcionários  que,  em  horas  impróprias  realizam  a  limpeza  das 
agências lotadas. Como se ainda não tivesse outro problema a falta de troco para  
a  utilização.  Um  outro  (sic)  problema  pelos  funcionários municipais.  O 
policiamento  ostensivo  realizado pelo  6º  Batalhão  Policial  Militar  deveria  ser 
ampliado durante as vinte e quatro horas do dia, oferecendo, no período noturno  
maior  segurança  aos  passageiros  que  transitam  diariamente  por  aquele  local.  
Durante  a  madrugada,  além de bêbados  e  de toda sorte  de marginais,  nota-se  
também o  alastramento  da  prostituição,  pois  são  nestas  horas  que  não  existe 
policiamento e os marginais se aproveitam para cometer irregularidades, dando 
margem negativa e distorcida de Cascavel.

As práticas vivenciadas  foram o principal problema,  ou melhor,  fizeram daquele  

espaço um problema para a imagem da cidade. A difusão do mercado do sexo ocorria em 

virtude  da  situação  que  se  criara  com  a  circulação  cada  vez  maior  de  pessoas.  Mas,  

também,  a existência  do hotel  acima da Estação Rodoviária,  além dos encontrados nas  

proximidades,  diversificando  a  lógica  das  operações  noturnas.  Era  um  mercado 
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ascendente, pela procura da população que, em muitos casos, não sabiam ao certo quanto  

tempo permaneceriam na cidade. 

O  historiador  Sidney  Chalhoub  (2001),  ao  ponderar  sobre  as  transformações 

urbanas que ocorreram nas primeiras décadas do século XX, em especial na cidade do Rio  

de Janeiro, ajustadas à modernização do Estado, menciona como esse processo concebeu  

novas formas de desigualdades. As representações construídas para as classes populares  

como “classes perigosas” estão relacionadas ao modo pelo qual a pobreza passasse a ser  

vista  como  ameaça  à  nova  ordem,  percebidas  nas  ações  coercivas  para  a  retirada  da 

população  pobre  das  áreas  centrais  da  capital.  Os  significados  atribuídos  à  vadiagem 

podem ser encontrados na dinâmica da disciplinarização da classe trabalhadora, pois, além 

da força coerciva, era necessário o emprego da força ideológica. 

A reportagem vista anteriormente faz uma associação, facilmente percebida, entre a  

marginalização  e  a  prostituição.  As  trabalhadoras  do  sexo  foram  retratadas  como 

criminosas que supostamente abusavam do pouco ostensivo da polícia para se “aproveitar”  

e  cometer  irregularidades.  O policiamento  necessariamente  não dispõe apenas  da força  

coerciva.  Sua presença é um marco da transmissão ideológica que desempenha funções 

educativas, e a razão de suas ações dá-se pela disciplinarização do uso e da ordem urbana,  

ainda mais  quando a tarefa da ordem básica entra  em conflito  com inúmeros  costumes  

populares e formas de recreação diversas. Assim, foi possível perceber várias associações  

das  relações  desse  espaço de  uso coletivo  com outras  dinâmicas  para  apreender  novos 

significados da migração para a região Oeste, especialmente Cascavel, que foi retratada de 

maneira bem diferente do modo como é construído o imaginário do pioneirismo local e 

distante das representações de modernidades forjadas da época.

O migrante que passa a aparecer na cidade não é um empreendedor e não carrega  

consigo  o  apreço  de  ser  descendente  de  uma  ou  outra  etnia.  Com a  interiorização  do 

desenvolvimento,  durante  o  regime  militar,  um  forte  apelo  de  oportunidades  e  a  

possibilidade  de  transporte  em  novas  rodovias  possibilitaram  condições  de  ir  e  vir  a  

dispor-se de novos caminhos. Podem ser muitos os motivos para que milhares de pessoas  

continuassem  a  chegar  ao  novo  “eldorado”,  quando  a  população  urbana  estava  a 

ultrapassar a rural e o campo ia se transformando em latifúndios. E também não se pode  

esquecer  e,  menos  ainda,  deixar  de  estabelecer  a  ligação  com  a  construção  da  Usina 

Hidroelétrica de Itaipu na cidade de Foz do Iguaçu, iniciada em 1975, quando parte dos  

trabalhadores, direta ou indiretamente, passou a ocupar a cidade de Cascavel.
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Com a  abertura  de  milhares  de  vagas  de  trabalho  em Itaipu,  não  era  incomum 

encontrar  trabalhadores  aguardando  em Cascavel,  até  mesmo  no  Hotel  da  Rodoviária.  

Havia aqueles que saíam ou que estavam a caminho de Foz. Esse conjunto de situações foi  

exposto  pelo  Jornal  O Paraná,  no  dia  1º  de  agosto  de  1976,  reportagem que,  por  sua 

importância  para  discussão,  foi  dividida  em  três  partes,  com  o  título  de:  Migrantes  

continuam chegando. Onde arranjar emprego?:

Cascavel continua enfrentando nos dias de hoje os graves problemas que já se  
repetem há mais de um ano: a volumosa massa de migrantes de outras regiões do  
Estado  e  mesmo  do  Brasil,  que  continuam  chegando  em  grande  número  ao  
Município, ainda esperançosos em conseguir  empregos no novo “eldorado” da 
agricultura  paranaense  ou  mesmo  junto  à  mais  nova  fonte  de  empregos:  a  
Hidrelétrica  de  Itaipu.  Mal  fazem  idéia  que  ambas  “fontes  de  riquezas”  não 
passam das mais novas e maiores fonte de ilusões em termos de emprego. Em 
Itaipu, o Centro de Triagem criado especialmente para atender a esses nômades 
de nossa agricultura e construção civil não vem recebendo esses mesmo milagres  
sem que provem sua condição de mão-de-obra especializada. Por outro lado, a  
agricultura  em todo o  Oeste  do  Estado,  vem pelo  contrário  dispensando  seus 
poucos trabalhadores braçais ainda existentes na zona rural uma vez que tanto o  
trigo  como  a  soja  que  praticamente  dominam  toda  a  região  partiram  para  a 
mecanização  [...]  será  necessário  ainda  algum  tempo  para  que  o  homem  do 
campo  das  regiões  já  quase  inteiramente  exploradas  pelo  homem  tome 
consciência que esse novo “eldorado” -  agricultura do Oeste -  não tem mais 
empregos.

Durante  a  construção de Itaipu,  a  atração populacional  para a  cidade de Foz do 

Iguaçu  se  verificou  desmedida  se  comparada  às  décadas  anteriores.  De  acordo  com o 

Censo de 1970, em Foz existiam 33.966 habitantes, e, no Censo de 1980, a população era  

de  136.231.  Houve  também  implicações  na  conformação  da  região  Oeste  do  Paraná, 

percebidos  nas  emancipações  municipais  na  década  de  oitenta  e  noventa,  como 

Itaipulândia  e  Santa  Terezinha  de  Itaipu,  cidades  cuja  estrutura  era  pautada  pelo 

recebimento de royalties, decorrentes do alagamento das terras provocado pela construção 

da  barragem.  Para  chegar  a  Foz  pelas  principais  rodovias,  era  necessário  passar  por  

Cascavel. Continuando com a matéria do dia 1º de agosto de 1976: 

Assim que foi anunciada a construção da Itaipu uma grande massa de mão-de-
obra não especializada rumou para a região de Foz do Iguaçu sem saber o que  
fazer resolveram se fixar na região. E como não poderia deixar de ser, elegeram 
a  cidade  de  Cascavel  como moradia,  que  sabiam poderia  surgir  numa cidade 
com este índice de crescimento. Nesta época já se registrava a dispensa também 
em massa do homem de próprio campo da região enxotado que foi pela completa 
mecanização de toda a lavoura de trigo e soja. 
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É possível que o contingente de pessoas não aproveitadas na grande usina, juntou-

se aos  desapropriados  do  campo no movimento  em direção  a  Rondônia,  pois,  entre  as 

décadas de 1970 e 1980, das cidades da região partiram o maior número de migrantes para  

o  estado  rondoniense.  Não  dá  para  saber  quanto  tempo  esses  migrantes  estavam  em 

Cascavel, porque esses movimentos redirecionados de migração foram constantes. Segue 

o último fragmento da reportagem de 1º de agosto de 1976:

Sebastião Ferreira acompanhado de esposa e cinco filhos estavam chegando do 
Norte  do  estado,  “onde  acabou  o  café”  Explica  que  veio  para  essa  região 
“porque tem ouvido falar que aqui está o futuro da nossa agricultura”.  Só que 
não soube dizer ao repórter  onde iria colocar  sua família e toda a “traia” que 
trazia junto consigo [...] Na maioria dos casos, assim, que chegaram na cidade os  
filhos saem a procura de esmolas enquanto o pai procura alguém que lhe consiga  
um emprego e por muitas vezes acaba parando nos bares não atrás de emprego,  
mas  de  cachaça  [...]  Uma solução  parcial  que  seja  para  esses  casos,  seria  de  
imediato  a  oficialização  por  parte  da  Câmara  ou  mesmo da  Prefeitura  para  a 
criação de um departamento eficiente que orientasse esse pessoal e fornecesse de  
imediato alguns cuidados elementares como comida e local para dormir já que 
nosso  Albergue  Noturno  não  possui  capacidade  para  atender  ao  número  tão 
elevado de necessitados hoje existentes.

De  acordo  com  as  situações  apresentadas  pelo  jornal,  a  circunstância  era  de 

calamidade pública e desordem. As maneiras como os sujeitos apareceram é acrescida de  

aspectos pejorativos e preconcebidos, como a ignorância, a vadiagem, a mendicância e o  

alcoolismo.  A  abordagem da  população  que  chega  da  região  do  Norte  é  carregada  de 

temporalidades conflituosas, da qual a cidade queria ver-se livre. No entanto, a crise do  

café na região Norte provocou um novo fluxo em direção ao Oeste,  o que significou o  

“retorno do problema”, ou “assomar outro ainda mais grave”, uma vez que as pessoas que  

carregavam seus pertences em movimento não sabiam ao certo onde ficariam.

Segundo  a  matéria,  o  projeto  de  “desfavelamento”,  posto  em  prática  pela  

administração municipal, foi um “tiro no pé” para resolver o problema. Pagar a passagem 

para os migrantes não seria a solução mais cabível: os apontamentos iam à direção de criar  

departamentos para a assistência especializada e, assim, resolver essas situações. O que 

implicitamente significava dizer: dar dinheiro para aqueles “elementos” não impedia que  

eles retornassem. 

Durante a gestão de Jacy e Gurgacz (1977–1982), os problemas da antiga estação  

rodoviária  saíram  de  evidência  das  páginas  do  Jornal  O  Paraná. Deixou  de  ser  um 

problema para a cidade de Cascavel com a doação do terreno e a assinatura do contrato  

público para a construção da nova estação rodoviária, na área Oeste da cidade. No entanto,  
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o novo terminal ficaria pronto somente no mandato do prefeito Fidelcino Tolentino (1983-

1987). Dessa forma, enquanto a nova estação não era concluída, os problemas do antigo 

terminal, ainda em funcionamento, retornaram à imprensa no início da década de 1980.

É importante  destacar que a rodoviária  funcionava em um lugar de comércio na 

cidade, construída na década de 1960. Portanto, anterior às mudanças urbanas orientadas  

pelo Plano Diretor  de 1977. Assim,  o comércio  daquela área foi  dependendo cada vez  

mais  da  presença  da  rodoviária.  O  editorial  do  jornal  escrevia  abertamente  que  a 

continuidade daquele espaço era impróprio,  indesejável. Segundo a matéria do dia 5 de  

julho de 1983, Rodoviária decepciona:

Para decepção dos visitantes que aqui chegam pela primeira vez e que conhecem  
Cascavel só através de outros, tendo nossa cidade com uma das mais belas do  
Estado,  este  é  um  panorama  que  a  Estação  Rodoviária  de  Cascavel  não  lhe 
oferece. Por ser o terminal rodoviário o cartão de visitas de uma cidade, é de se  
lastimar  que  tenhamos  uma  rodoviária  com  a  que  está  funcionando, 
proporcionando  péssima  imagem  aos  que  aqui  chegam  ou  apenas  passam 
ligeiramente  pela  cidade,  parando somente  na  rodoviária.  Pior  ainda,  é  que  a  
atual  e  já  indesejada  rodoviária  terá  que  continuar  “quebrando  o  galho”,  por  
mais meses ou até mais anos [...] Hoje, a nova rodoviária está com suas obras  
paralisadas, situação esta desde que assumiu o novo Executivo.

Continuando  com  essa  mesma  matéria,  o  jornal  utilizou-se  das  opiniões  dos 

funcionários das empresas de ônibus que operavam na rodoviária, e, sobre o que passavam 

no dia  a  dia,  alegaram as  condições  de insalubridade  e  periculosidade  no exercício  do 

trabalho: o estado de abandono do prédio, as condições de higiene e, o principal problema,  

a aglomeração de desempregados que se juntavam com punguistas,  mendigos,  menores  

abandonados.  Um deles  comentava  que  não  via  a  hora  de  sair  daquele  “Galpão”.  Em 

resposta ao “problema” da rodoviária, a prefeitura angariou recursos junto à receita dos 

impostos municipais e uma verba extra do Ministério do Desenvolvimento Urbano e do 

Meio Ambiente (MUD). Assim, as obras da nova rodoviária foram retomadas. 

Do problema inicial, a construção da nova estação rodoviária passou a ser um dos 

principais  slogans da  administração  de Tolentino.  Dessa relação  surgiu  o nome oficial 

para a rodoviária:  Dra. Helenise Tolentino,  em homenagem à mãe do prefeito.  A Nova 

Rodoviária foi inaugurada em 4 de julho de 1987, com a presença do então governador do 

Paraná, Álvaro Dias (PMDB). O anúncio da entrega dessa obra pública, tão divulgado e 

aguardado na cidade,  foi  escolhido simbolicamente como o retorno do Movimento pela 

Criação do Estado do Iguaçu45, interrompido durante a década de 1960. 
45De acordo com o historiador Mauro Camargo, a proposta de criar o Estado do Iguaçu, retorna em 1987 com a  
tentativa de realizar um plebiscito, que acabou não ocorrendo. Em outra tentativa, a emenda parlamentar 141/91 
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Sobre a imagem da nova estação, ela foi eleita como uma das mais modernas do 

estado paranaense, tornando-se, então, cartão-postal de Cascavel, visualizado a seguir. A  

nova Estação Rodoviária Dra. Helenise Pereira Tolentino, em sua conformação no espaço 

urbano de Cascavel, recebeu outras críticas pelo seu “isolamento”, surgindo à necessidade  

de instalar terminais de transporte urbano para se aproximar da cidade.

Imagem 4 – Cartão-postal de Cascavel – Estação Rodoviária Dra. Helenise Tolentino – 1987

Fonte: Museu da Imagem e do Som – Cascavel

Uma semana  após  a  transferência,  um grupo de  comerciantes  da  antiga  estação 

convocou a imprensa para manifestar os pedidos, junto à administração municipal, para a 

limpeza e melhoria do ambiente, evitando, assim, que aquele patrimônio não ficasse no  

completo  abandono.  Algumas  sugestões  foram  levantadas,  como:  a  possibilidade  de 

funcionar como apoio ao transporte urbano. Outras possibilidades foram suscitadas para  

que, após as melhorias, a antiga estação pudesse trazer benefícios à cidade, mas nada foi 

feito nesse sentido.

de autoria  do deputado federal  Edi Silimprandi  (PDT) foi  votada e derrubada em Março de 1993.  Sobre a 
campanha de Silimprande na cidade de Cascavel: “Sua candidatura divulgada com de ‘bandeira única’ a proposta 
do estado do Iguaçu era a única de Silimprandi, e a sua base eleitoral era principalmente focada em Cascavel, a  
campanha contava com os slogans como ‘seu voto vale um estado’ e ‘vote em quem tem proposta’ além dos 
slogans ligados ao movimento, como ‘vai um boi, volta um bife’. Na cidade de Cascavel, de onde saiu a maior  
parte dos votos, um dos fatores que auxiliou na eleição foi a força de seu legenda o PDT de Leonel Brizola, que  
tinha uma grande representatividade na região”. (2011, p. 59).
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Mapa7 – Distribuição no espaço do urbano da atual e antiga Rodoviária

Fonte: Google Eart. Acessado em 15 de dezembro de 2011.

             Imagem 5 – Antiga Estação Rodoviária de Cascavel (possivelmente 1970)

Fonte: www.skyscrapercity.com/showthread.php. Acessado em 15 de dezembro de 2011.

A antiga estação rodoviária de Cascavel não foi construída e integrada como um 

lugar de memória, como as representações e os repertórios de homenagens aos migrantes.  

Contudo, a antiga estação da Rua Carlos Gomes constituiu um lugar para um conjunto de 

populares que naquele lugar conviviam. É um lugar resultante das relações problemáticas,  

da interação entre lugares. Assim, aqui há a defesa que essa estação rodoviária constituía  

um  lugar.  Segundo  perspectivas  de  Marc  Augé  (1994),  é  um  lugar,  pois  possuía  

identidades singulares que se relacionam na vida citadina. O prédio da antiga rodoviária  

continua em pé, o hotel e bares, como antes havia, já não existem mais, o comércio de  

móveis usados é o que restou no andar térreo.  Mas não se sabe por quanto tempo, existem 

discussões para que se revitalize essa área, pondo a baixo esse prédio e outras edificações  

da mesma época, o que alguns anos vem ocorrendo, dando a lugar a edifícios comerciais. 
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Ao  visitar  a  atual  estação  rodoviária,  conversei  com  o  senhor  Osíris  Serafim, 

anteriormente  apresentado.  Como  taxista,  trabalhou  na  antiga  estação  e  continuou  a  

trabalhar na rodoviária após a transferência desta. Osíris era bancário no Banco Comercial  

de  São Paulo  e  foi  transferido  da  cidade  de  Curitiba  para  Cascavel  em 1974.  S obre  o 

momento que chegou à cidade:

Era uma boa cidade, como é ainda hoje. Claro que melhorou muito mais. Mas 
naquela época tinha muita coisa por fazer, na área do asfalto, por exemplo, tinha 
muito por fazer,  muito mesmo. Então,  o  comércio era  fraco  se baseava  só na 
Avenida Brasil, Rua: Paraná e Rio Grande do Sul, esse era o comércio naquela  
época. Não tinha calçadão, depois foi feito e a cidade foi desenvolvendo, e hoje  
é essa cidade de aproximadamente trezentos mil habitantes. 46 

Ele integra uma população de migrantes que chegaram a trabalhar especificamente 

no meio urbano. Após o processo de fusão do banco em que trabalhava com o Banco Itaú,  

foi  dispensado  e tornou-se taxista.  “Eu fiquei no banco quatro anos,  em 1978 eu sai  do 

banco e vim para o táxi”47. Para Cascavel, trouxe sua esposa e filhos, e o restante de seus 

familiares  permaneceu  na  capital  e  no  litoral  paranaense.  Dessa  forma,  a  mudança  de 

trabalho foi um dos fatores que contribuíram para permanecer na cidade de Cascavel que 

tinha conhecido há quatro anos:

Então o táxi foi uma boa opção. Eu como funcionário antigo do banco eu tinha  
um bom rendimento, mas o táxi também me dava, eu não senti diferença. Não 
houve  perda,  assim  na  minha  vinda  para  o  táxi,  por  causa  de  salário.  A 
movimentação  era  muito  boa,  eu  comecei  em setenta  e  oito.  Com o  táxi,  em 
oitenta dois eu já tinha dois táxis,  como eu tenho até hoje,  então eu não senti  
tanta diferença no padrão.48

Ao  relatar  sobre  o  processo  de  mudança  para  a  nova  rodoviária,  não  fez  uma 

descrição pormenorizada. Ele comentou: “uma das razões deve ter sido o pequeno espaço 

lá”49. Desde a transferência para a atual rodoviária, em 1987, são quase vinte e cinco anos  

que  Osíris  está  nesse  local.  Desse  período,  as  transformações  das  circunvizinhas  e  o  

complemento  da  transferência  das  instituições  públicas,  como  a  Prefeitura,  Câmara 

Municipal, Fórum, e a evidência para os bairros da região, tornaram-se mais presentes em  

sua narrativa:

Então foi construído isso aqui, na época da gestão do prefeito Jarcy Scanagatta,  
foi iniciada na gestão dele e terminou na gestão do Fidlecino Tolentino, ele tem 
uma  placa  ali.  Aqui  do  lado  tinha  capoeira,  tinha  mato,  mudou  muito.  A 

46 Entrevista com Osíris Serafim, 72 anos, gravada em 21 de abril de 2011.
47 Idem.
48 Idem.
49 Idem.
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prefeitura  era  na  [rua]  Paraná,  onde  está  a  Biblioteca  Municipal.  A  câmara 
municipal  é o prédio mais recente,  ela já esteve em outros lugares,  era prédio 
alugado  e  mudou há  poucos  anos.  Essa  área  aqui  foi  muito  beneficiada  com 
essas mudanças, você vê prédios grandes em volta daqui. Do bairro Coqueiral,  
Jardim  Palmeiras,  Aclimação,  Parque  Verde,  Alto  Alegre  tudo  que  está  nas 
proximidades foram beneficiados com isso.50

Esse processo narrado insere a concretização das novas propostas para a circulação  

em Cascavel. O aparecimento do novo terminal rodoviário de Cascavel (TRC) não pode 

contar por si as espacialidades temporais que a ele resultaram. Seu aparecimento suscitou 

novas  compilações  da  cidade  do  futuro,  e  sua  imagem  reproduzida  em  cartão-postal  

colabora para divulgar a imagem moderna que tanto se almejava, resolvendo, ou não, os 

problemas do crescimento populacional e a tensa ocupação dos espaços urbanos. 

2.4 O CALÇADÃO E A FESTA DAS COLÔNIAS

Durante  a  gestão  de  Fidelcino  Tolentino  (1983-1987),  foi  dado  continuidade  ao 

planejamento de alterações e modificações urbanas em Cascavel. Em 1984, foi elaborado um 

projeto  pela  Assessoria  de  Planejamento  da  Prefeitura  Municipal  (ASSEPLAN),  que 

implicaria em sensíveis mudanças no setor viário, principalmente na área central da cidade. 

Esse projeto antevia o estreitamento nas pistas de rolamento da Avenida Brasil, no percurso 

de  aproximadamente  mil  metros.  Era  também  uma  proposta  de  revitalização  do  centro, 

ampliando e instituindo novos espaços para o lazer e entretenimento. Além disso, fundou-se a 

Zona Azul: estacionamento rotativo, transferindo a circulação de ônibus coletivo para as ruas 

paralelas à Avenida Brasil: Paraná e Rio Grande do Sul.

Essas modificações foram contempladas por um novo Plano Diretor, que foi elaborado 

pelo arquiteto  Luiz  Forte  Neto,  também de Curitiba,  e  entregue em 1987.  O novo Plano 

Diretor era formado por seis projetos que tratavam, no geral, do uso e da ocupação do solo, 

com especial  atenção para  o sistema viário  da  área central,  mudanças  que  passaram pela 

aprovação da câmara municipal como emenda subscrita, votada pelos vereadores no dia 23 de 

dezembro de 1987.  Outra modificação polêmica foi a alteração da altura permitida para os 

edifícios: até 18 andares no percurso da Avenida Brasil e 16 nas ruas paralelas. A partir desse 

plano, o processo de verticalização da cidade, em andamento, teve forte ascensão. 

Desde o Plano Diretor de 1978, havia a sugestão para a criação de um espaço público 

de lazer e comércio no centro da cidade, mas não com um conteúdo específico como o que 

50 Idem.
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veio a ser apresentado em 1987. Foi instituído, assim, o “Calçadão” da Avenida Brasil. Esse 

espaço é o que mais se aproxima entre os produtos da imagem urbana inspirada por Curitiba: 

o Calçadão da Rua XV de Novembro. Obra de outra intervenção urbana, a Avenida Brasil no 

percurso entre a Rua Barão do Cerro Azul até a Sete de Setembro foi redesenhada com curvas 

salientes que lembram o movimento de uma serpente Crotalus. Em todo o caso, a calçada às 

margem  das  vias  da  Avenida  Brasil  cresceram  a  uma  certa  proporção  que  se  tornaram 

calçadão,  abrigando quiosques,  bancas de revista,  cafés,  bancos para assento,  ou seja, um 

espaço pensado para sociabilidades. 

O calçadão,  como qualquer  espaço urbano não é  uma unanimidade.  Não agrada a 

todos os pedestres e menos ainda aos motoristas que trafegam pelo percurso distorcido da 

Avenida Brasil. Para os pedestres, o principal motivo é a não interrupção em definitivo do 

fluxo de automóveis no percurso, e, para os motoristas, a redução da velocidade no traçado de 

suas  curvas.  O  que  não  faltou  nos  últimos  anos  foram  propostas  para  modificação, 

principalmente no sentido de remodelar linearmente o traçado das vias. Espaço que há mais 

de vinte anos faz parte da cidade e, por mais que possa lembrar o Calçadão de Curitiba ou de 

qualquer outra cidade, é um espaço próprio do uso coletivo de Cascavel. 
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Fotografia 3 –  Passentos e estacionamento                      Fotografia 4 – Feira de Artesanato do Calçadão

      
Fonte: Arquivo pessoal                                                              Fonte: Arquivo pessoal

Fotografia 5 – Vendedor e passantes                                 Fotografia 6 – Passantes e carro de frutas

    
Fonte: Arquivo pessoal                                                         Fonte: Arquivo pessoal

Nesse  espaço,  é  possível  encontrar  e  desencontrar  sujeitos  e  agentes,  como  os 

vendedores ambulantes, que estão sempre “por ali”, mas esse “ali” não é estável, pois não 

estão sempre no mesmo lugar, e sim no mesmo espaço.  Na arte dos vendedores de frutas, que 

colocam na passagem dos pedestres um carrinho carregado de goiaba; nos anunciantes das 

lojas, que, com auxílio eletrônico, falam com todos que passam ao mesmo tempo em que 

falam para ninguém; do passo apressado da multidão em várias direções, coordenado pelo 
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ritmo  das  horas;  enfim,  no  conjunto  dos  movimentos  que,  naquele  espaço  público,  se 

desdobram. 

No Calçadão, há também a vivência de lugares, apreendidos das relações permanentes 

e exclusivas, mesmo que a estabilidade dessas relações provenha de instantes do movimento 

entre lugares, que se perpetram de significados na vida da população citadina.  Esses lugares 

podem ser  percebidos  de diferentes  formas,  como na presença  da feira  de artesanato,  na 

familiaridade  entre  aqueles  que  frequentam  o  Café  Boca  Maldita,  da  pastelaria  ou  dos 

restaurantes  distribuídos,  do  lugar  favorito  para  fumantes,  daqueles  lugares  que  portam 

sentidos próprios e singulares para alguém ou para um grupo de pessoas que se conhecem ou 

não, mas reconhecem o mesmo lugar por sentidos coletivamente partilhados. Não é necessário 

chegar  à  noite  para  perceber  o  tomar  de  cuidados,  como ao  passar  em frente  à  Catedral 

Católica, aos pés da Cruz, pois ali grupos de pessoas se encontram em diferentes horários para 

consumir drogas, o que também pode se entender como um lugar para aquelas pessoas, bem 

como um lugar de ameaça para outras.

 É verdade que a Igreja Matriz, autenticamente construída ao estilo moderno, já era 

considerada o cartão-postal da cidade antes do referido Calçadão, pois, a partir dele, o espaço 

da Praça João XXIII – mais conhecida como Praça da Catedral – foi aumentado e abrigando 

todos os anos a Festa das Colônias, promovida pela Igreja Católica.

A Festa das Colônias ocorre desde o ano de 1990. Contudo, engana-se quem acha 

que os temas ligados a memória da ocupação se sobrepõem à festa. Essa festa tem uma  

forte ligação com a escolha estética urbana do Calçadão. Assim, a Catedral pode organizar  

uma festa com o patrocínio de empresas locais e verbas públicas por meio dos recursos da  

Secretaria da Cultura e Turismo, além da divulgação pela imprensa em geral.

 Como  o  espaço  é  público,  não  é  cobrado  qualquer  valor  para  assistir  às  

apresentações  artísticas  e  musicais.  Na  estrutura  da  festa,  encontram-se  barracas  com 

comidas típicas de diferentes etnias: italianas, polonesas, ucranianas, alemã, entre outras.  

Danças folclóricas também fazem parte da programação.  A Catedral,  nos últimos anos, 

divulga,  por  meio  da  imprensa,  um  balanço  com  o  lucro  da  festa.  Segundo  a  sua 

assessoria,  o lucro da festa é repassado às instituições  carentes ligadas à própria Igreja  

Católica. 

Caso o tema da festa ocupasse o objetivo central, a Praça do Migrante não seria o  

lugar mais propício para sua realização? Mesmo tendo em frente à Praça a Igreja Santo 

Antônio, a Festa das Colônias é uma intervenção da Catedral. A festividade é programada  

na semana de 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira da cidade. Dessa 
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forma, as cerimônias católicas compõem a abertura e o encerramento da festa, havendo  

missas todos os dias. A seguir, um extrato da 11ª Festa das Colônias divulgada no jornal  

O Paraná em 14 de outubro de 2001: 

Aberta na noite do último dia 9,  a Festa das  Colônias  prossegue hoje em seu  
último dia, na praça da Catedral Nossa Sra. Aparecida em Cascavel. O destaque  
da programação será o sorteio de dois carros Fiesta 0 km, por sistema eletrônico 
(quem adquiriu ou for adquirir cartela não precisa estar presente para concorrer).  
O  sorteio  ocorrerá  às  16  horas.  Ainda  neste  último  dia  a  programação  da  
tradicional festa da Catedral prevê missa às 7 horas, com transmissão pela radio  
Colméia;  09:30 missa da comunidade;  ao meio-dia,  almoço, com abertura das  
barradas  com  comidas  típicos  e  outras  atrações;  19  horas,  missa  da  família;  
20:15, show com o grupo country Old West Company; 20h45, apresentação da 
dupla Lelle e Leonardo, seguida por Damis e Denner e Dudu Marque e Marcel.  
A banda Alaba Country fará o encerramento da festa às 22h30. PADROEIRA.  
No feriado de sexta-feira, as homenagens e atos religiosos à padroeira do Brasil  
e  também  de  Cascavel  Nossa  Senhora  Aparecida,  foram  os  destaques  da  
programação  de  atividades.  Às  10h30  foi  celebrada  na  Catedral  a  missa  da 
padroeira.  Ás 11 horas,  uma expressiva  procissão de motociclistas  e  ciclistas,  
com saída do Centro de Convenções e Eventos rumo a Catedral, foi realizada. A 
imagem da santa foi carregada a frente do desfile motorizado. Às 18 horas foi  
reiniciada a programação religiosa na Catedral, com a coroação da imagem de 
Nossa Senhora Aparecida, ato que lotou a igreja matriz.

A programação dos outros anos difere  muito pouco da programação de 2001. A 

Festa que surgiu no ano de 1990 foi organizada como quermesse, e, consequentemente, as 

barracas com comidas típicas ganharam notoriedade.  No entanto,  nas edições seguintes,  

para torná-las  mais  atrativas,  havia sorteio de prêmios,  por  exemplo,  sorteio  de carros,  

assim como a inovação de procissões “motorizadas”. Por diferentes questões, a Festa das  

Colônias revela mais aspectos da presença e influência da Igreja Católica na conformação  

do espaço do que outros sentidos sugeridos pelo nome que carrega. 

Há  muitas  festas  étnicas,  por  assim dizer,  no  contexto  regional,  espelhadas  nos 

estados do Sul, que carregam o paradoxo de festa que propõe reconstruir a ocupação das  

cidades. O historiador Emerson Campos (2003), ao tratar da Festa das Etnias na cidade de 

Criciúma,  em  Santa  Catarina,  em  sua  tese  de  doutorado, 51 traz  uma  importante 

contribuição para apreender os sentidos de nacionalidade, para além de uma comunidade  

imaginada,  empregados na realização dessas festividades. Diferentemente do que ocorre  

na  Festa  das  Colônias,  em  Criciúma,  desde  o  início  a  festa  teve  a  participação  da 

comunidade, o que não quer dizer que não houve conflitos entre os participantes. O autor  

mostra a importância da festa para afirmação de um perfil cosmopolita para com a cidade.  

51 CAMPOS,  Emerson  César  de.  Territórios  deslizantes: recortes,  miscelâneas  e  exibições  na  cidade 
contemporânea  - Criciúma (SC) (1980-2002). 2003. Tese (Doutorado em História).  Universidade  Federal  de 
Santa Catarina, Florianópolis, 2003.
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Da primeira quermesse (1989), com mudanças em relação aos lugares de sua realização,  

até o Centro de Eventos, o que revela a territorialização dos lugares na cidade. A festa se 

tornou um dos principais eventos em Criciúma, uma festa que foi paroquial enquanto a  

cidade deixou de ser.  

  Em Cascavel,  existe  a  possibilidade  de a  Festa  das  Colônias  ser  realizada  em 

outros  espaços,  mas  a  Festa  das  Colônias  dificilmente  saíra  do  Calçadão,  porque  o  

monumento-símbolo da Festa lá está edificado: a imagem de Nossa Senhora Aparecida.  

Esse monumento foi construído em frente à Catedral em 1995 pelo artista plástico Dirceu  

Rosa. Uma escultura com duas mãos eleva a imagem de Nossa Senhora, como gesto de  

oferta,  encravada no espaço do Calçadão.  Uma intervenção física e visual e não menos 

polêmica na área central da cidade.

Fotografia 7 – Monumento em homenagem à Nossa Senhora Aparecida

Fonte: Arquivo pessoal

Por razões que se relacionam à identificação dos espaços públicos em Cascavel,  

não se poderia deixar de fora a identidade católica da cidade, que teve em seus primeiros  

nomes “Aparecida dos Portos de Cascavel”. Talvez, não fosse necessário mencionar que a  

Catedral  se  posiciona  contra  uma  possível  revitalização  da  Avenida  Brasil,  pois  o  

alargamento das vias reduziria alguns pontos do Calçadão, entre eles a Praça da Catedral. 

Não há como negar o crescimento e o desenvolvimento econômico nem mesmo a  

concentração regional que existem em Cascavel. Marco de sua organização, orientado pela  
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Avenida Brasil, seu desenho oferece leituras sobre as constituições temporais vividas na  

cidade desde que a Avenida era o trecho urbano da BR-35. 

As  modificações  urbanas  no  centro  da  cidade,  nas  décadas  de  1990  e  2000,  

exprimem o crescimento verticalizado da cidade. A produção e a venda de apartamentos  

em altos edifícios renovaram o espírito de consumo da vida urbana e os novos sentidos de 

viveres  modernos.  A  presença  de  equipamentos  modernos  contribui  para  a  difusão  da 

cidade  desenvolvida  ao  ser  comparada  com outros  centros  com grandes  edifícios,  vias  

expressas, enfim, características visualizadas como modernas.

Imagem 6 – Centro de Cascavel (década de 1990)

Fonte: Museu da Imagem e Som – Cascavel 

O espaço do Calçadão foi visualizado com as práticas  para representar  como as 

intervenções  urbanas  tomam  forma  na  cidade,  mas  esse  espaço  pensado  para  usos 

específicos  não  controla  as  práticas  cotidianas  da  população.  Para  falar  desse  espaço,  

como outros, foi necessário retomar algumas questões da cultura política da cidade, pois,  

apesar  de  anterior  à  sua  constituição,  não  se  separa  dela.  No  Calçadão,  outro  templo 

religioso surgiu na década de 1990. Trata-se da Igreja Universal do Reino de Deus, que  

(re)significou o uso do que foi um símbolo da cultural urbana: Cine Delfin, a exemplo do 

ocorrido em outras cidades no Brasil. 

O ordenamento do espaço é reordenado pelos usos entre as relações sociais mais 

gerais, coexistindo pelas descontinuidades temporais e espaciais. O uso diário do espaço  

do centro passar por ocupações  espontâneas,  se aproximando de um sentido de  contra-
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usos,  proposto por Rogério Proença Leite.  Utilizando do cenário da Avenida Brasil,  em 

frente à Catedral, em meio aos viveres urbanos, um automóvel aguarda o semáforo abrir  

para prosseguir em seu destino. Sem maiores alardes, há, entre os automóveis, outro meio  

de transporte movido à força animal, utilizado por trabalhadores da reciclagem.

 
        Fotografia 8 – Centro de Cascavel (Fevereiro 2011)    Fotografia 9 - Matriz Católica (Fevereiro 2002)

     
                         Fonte: Arquivo Pessoal                                           Fonte: Arquivo Pessoal

Escapou aos modelos de cidades planejadas os usos provocados por operações não  

programadas,  por  exemplo,  carroça  movida  à  tração animal,  cuja  presença contraria  os  

discursos  tecnicistas,  que  regulamentam  práticas  separando  os  espaços  por  sistema  de 

funcionalidade (códigos universais: faixa de pedestre; semáforo). Por mais que as cidades-

conceito apresentem claros sinais de deterioração,  como da não funcionalidade de seus 

serviços, é inegável a forte presença do urbano como discurso. Trata-se de operações que 

reúnem a produção do discurso utópico urbanístico e as definições de suas possibilidades,  

como pondera Michel de Certeau: 

A linguagem do poder “se urbaniza”, mas a cidade se vê entregue a movimentos  
contraditórios  que  se compensam e  se combinam fora  do poder  panóptico.  A 
Cidade se torna o tema dominante dos legendários e políticos, mas não é mais  
um  campo  de  operações  programadas  e  controladas.  Só  os  discursos  que  a 
ideologizam,  proliferam  as  astúcias  e  as  combinações  de  poderes  sem 
identidade,  legível,  sem  tomadas  apreensíveis,  sem  transparência  racional  - 
impossíveis de gerir. (CERTEAU, 2007, p. 174).              
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Em 1993 na gestão de Salazar  Barreiro (PP) (1989-1993),  elaborou-se um novo 

Plano  Diretor  devido  a  uma  determinação  legal  que  estipulava  a  necessidade  para  as 

cidades com mais de 20.000 habitantes de terem seu próprio Plano Diretor. O que ocorreu  

em Cascavel, sob a consultoria do arquiteto Omar Akel, originário da UFPR. E em 1996 o  

Plano Diretor foi aprovado, na segunda gestão de Fidelcino Tolentino (PMDB). No início 

da década de 2000, seguindo as orientações do Estatuto da Cidade (2001) o Plano Diretor  

em vigência deveria ser rediscutido e revisado. O que ocorreu em 2005, e sua aprovação 

em 2006. 

Sobre as preleções da necessidade de planejamento, Marcelo Lopes de Souza (2008) 

lembra como, no Brasil, o planejamento, ou a falta dele, tornou-se um bordão “O problema é 

a falta de planejamento”, mas que, por vezes, ficava incompleto, pois era manipulado pelas 

elites com objetivos de servir a propósitos segregacionistas e especulativos.  A questão do 

Plano Diretor se apresenta de forma mais complexa do que a apresentada aqui, pois, o modelo 

tecnocrático  que  prevaleceu  durante  a  ditadura  foi  suplantado  no  período  da 

redemocratização,  ampliando  a  participação  popular.  Dessa  forma,  percebe-se  que,  em 

Cascavel, pode não ser a falta, mas talvez o excesso dessa discussão da cidade do futuro. 

A escolha pelos espaços e lugares: a Praça, a Rodoviária, o Calçadão, para a discussão 

deste capítulo, devem-se ao encontro de narrativas temporais sobre as transformações urbanas 

de Cascavel, partindo da década de 1970. Espaços e lugares que se confundem nas mútuas 

relações praticadas entre os sujeitos que neles convivem. A análise desses espaços e lugares se 

depara na perspectiva de Michel de Certeau, tendo por “lugar” um sentindo de próprio e, para 

“espaço”, as práticas que o definem. Segundo o autor:

Aí impera a lei do ‘próprio’: os elementos considerados se acham uns ao lado dos 
outros,  cada  um situado num lugar  ‘próprio’  e  distinto  que  define.  Um lugar  é 
portanto  uma  configuração  instantânea  de  posições.  Implica  uma  indicação  de 
estabilidade  [...]  Espaço  é  o  efeito  produzido  pelas  operações  que  o  orientam o 
circunstanciam, o temporalizam e o levam a funcionar em unidade polivalente de 
programas conflitais ou de proximidades contratuais [...] Diversamente do lugar, não 
tem portanto nem a univocidade nem a estabilidade de um ‘próprio’.  Em sua,  o 
espaço é um lugar praticado. (CERTEAU, 2007, p 201-202).              

O uso das fontes do jornal foi relevante para discutir como esses espaços e lugares 

foram visualizados  nas  articulações  com as  imagens  do passado e  futuro,  no presente  da 

cidade, no diálogo com as intervenções que buscaram produzir um modelo de cidade. Como 

ensina Tânia Regina de Luca (2006), as fontes oriundas de periódicos têm o potencial de ser 

utilizadas em diversos estudos na História, pois as formulações e representações que buscam 
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antecipar o futuro reservam, para a cidade, a visualização de modelos urbanos e, para seus 

habitantes,  os discursos que os constroem ou desconstroem. Em Cascavel,  as formulações 

obtidas no jornal  O Paraná foram aqui articuladas aos espaços e lugares. De acordo com a 

autora: 

 A  aceleração  do  tempo  e  o  confronto  com  os  artefatos  que  compunham  a 
modernidade  (automóveis,  bondes,  eletricidade,  cinemas,  casas  noturnas, 
fonógrafos, câmaras fotográficas), a difusão de novos hábitos, aspirações e valores, 
as demandas sociais, políticas e estéticas das diferentes camadas que circulam pela 
cidade, os conflitos e esforços das elites políticas para impor sua visão de mundo e 
controlar as ‘classes perigosas’, a constituição dos espaços públicos e os meandros 
que regiam seu uso fruto e circulação, as intervenções em nome do sanitarismo e da 
higiene, a produção cultural e as renovações estéticas, tudo isso passo a integrar as 
preocupações dos historiadores, que não se furtaram de buscar parte das respostas 
na  imprensa  periódica,  por  cujas  páginas  formularam-se,  discutiram-se  e 
articularam-se projetos de futuro. (LUCA, 2006, p. 120)

 

Até o momento da discussão, percebeu-se que, em muitos discursos projetados para a 

“capital  do oeste” prevaleceram-se como subprodutos econômicos do período da ditadura. 

Cidade da ditadura? É possível que uma resposta afirmativa possa ser restritiva, levando em 

conta  a  multiplicidade  dos  eventos.  Contudo,  tem  feito  parte  do  prefácio  dos  mesmos 

discursos o crescimento econômico e urbano vividos durante o regime militar, que tomam a 

memória às visitas presidências, uma importância elevada para o local, e que não se repetiram 

após  1983.  Destarte,  outros  espaços  serão  discutidos  no  capítulo  seguinte,  por  meio  das 

experiências e expectativas dos moradores.  
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3 ESPAÇOS E LUGARES PRATICADOS

3.1 CASCAVEL CONSTRUÍDA DE “BOAS HISTÓRIAS”: O CINQUENTENÁRIO E O 

PROTESTO DOS VENDEDORES “AMBULANTES”

 

As discussões acerca das transformações e (re)significações vividas no espaço urbano 

de  Cascavel,  discutidas  até  aqui,  foram  realizadas  para  entender  qual  era  a  posição  de 

Cascavel como centro regional, situado em um importante ponto de articulações rodoviárias, 

entre Sul e Centro-Oeste, e as relações com sua conjuntura interna no debate em torno do 

planejamento urbano, com início na década de 1970. Alguns espaços e lugares da cidade 

foram incorporados ao estudo a fim de evidenciar as tensões e os conflitos, com também um 

conjunto de práticas cotidianas vividas por suas populações, (re)adaptadas às modificações 

em movimento e, com isso, evidenciar as especificidade da cidade. 

Desta  forma,  aqui  é  reservado um espaço para  refletir  sobre as  comemorações  do 

cinquentenário  de  Cascavel,  solenidade  que  está  imbricada  na  concretização  do  Centro 

Cívico,  espaço  mencionado  anteriormente,  com  a  entrega  de  um  monumento  em 

comemoração  à  data.  Juntamente  à  semana  comemorativa  da  cidade,  um  protesto  de 

trabalhadores literalmente “roubou a cena”. 

No dia 14 de dezembro de 2002, a cidade de Cascavel comemorou os seus cinquenta 

anos de emancipação política.  A cobertura  do cinqüentenário  por  parte  das  mídias  locais 

enalteceu  os  símbolos  do processo histórico da  cidade.  Ao analisar  com mais  atenção as 

edições  do  jornal  O Paraná, observa-se  que  os  memorialistas  trouxeram,  mais  uma vez, 

explicações  incisivas  sobre  as  origens,  os  principais  personagens  e  os  acontecimentos 

responsáveis pelo progresso e desenvolvimento da assim chamada “Capital do Oeste”.  Nada 

de novo, tudo de novo. Nessa data, a história local toma um espaço singular no cotidiano de 

Cascavel.  Assim,  passado  e  futuro  se  entrelaçam,  comedidos  nas  solenidades  e 

acontecimentos que deram o ritmo à data especial. Para tornar mais claro, um dos momentos 

chaves  dos  eventos  comemorativos  foi  à  entrega  do  Monumento  do  Cinquentenário  que 

representaria os cinquenta anos da cidade. De acordo com O Paraná, de 14 de dezembro de 

2002, Programação inclui bolo de 50 metros: 

O Memorial do Cinqüentenário foi construído em frente ao Paço Municipal ‘Este 
Memorial  será  uma  forma  de  marcar  a  passagem  de  uma  data  extremamente 
importante para o município, justificou o prefeito Edgar Bueno. O projeto da obra 
foi elaborado gratuitamente pela empresa NBC arquitetos e construções, a mesma 
que  planejou  o  prédio  da  prefeitura.  Tem  como  tema  principal  a  filosofia  da 
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evolução do tempo através do qual é constada a história da cidade. O Memorial do 
Cinquentenário contém 5 hastes representando as 5 décadas do município. No seu 
interior, uma divisão de cada década terá uma placa de aço escovado destacando os 
acontecimentos mais importantes da história da cidade.  

Na verdade,  primeiramente  a data  de  aniversário  da  cidade  era  14  de  novembro, 

quando foi sancionada a Lei Estadual nº 790/51 e que oficializou a criação do município de 

Cascavel. No entanto, em 1986, modificaram a data comemorativa para 14 de dezembro,  

pois se oficializou como fundação da cidade o dia em que ocorreu a posse dos eleitos para  

prefeitura e a câmara e a instalação da respectiva sede municipal.

Sobre  o  monumento  do  cinquentenário,  entregue  em  2002,  poucas  foram  as 

informações recolhidas. Há de se reconhecer que, uma análise mais sistematizada sobre seu 

projeto, sua arquitetura, seus idealizadores, sem dúvida contribuiriam muito para pesquisa. O 

que segue sobre o Monumento é um resumo do que foi encontrado nas mídias em geral e em 

fotos  feitas  em  trabalho  de  campo.  O  Monumento  construído  contém  cinco  hastes  de 

tamanhos diferentes que seguem em uma ordem crescente da esquerda para direita, visando 

trazer a ideia de crescimento e evolução. A obra foi construída em parceria público-privada, 

tendo como intuito principal marcar o cinquentenário da cidade. O Monumento se encontra 

localizado em frente à Prefeitura Municipal de Cascavel. Trata-se de um monumento ainda 

mais contemplativo que as placas de concreto da Praça do Migrante. 

Fotografia 10 – Monumento ao Cinquentenário de Cascavel (abril de 2011)

Fonte: Arquivo pessoal

O  principal  argumento  que  justifica  a  pouca  atenção  dada  ao  Monumento  do 

Cinquentenário de Cascavel pela mídia e pela população foram os demais acontecimentos que 
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circunvizinharam  a  cobertura  do  aniversário  de  Cascavel.  Tratou-se  de  um  protesto 

organizado por sujeitos que geralmente se encontram à margem das narrativas históricas já 

conhecidas  sobre  a  cidade.  No  mesmo  dia,  14  de  dezembro  de  2002,  um  grupo  de 

trabalhadores estava presente no ato da entrega do Monumento do Cinquentenário, mas não 

estavam ali para apreciar a obra, e sim para reivindicar o direito de trabalhar.

O  conjunto  de  trabalhadores  que  protestavam  era  conhecido  como  vendedores 

ambulantes dos terminais de transporte urbano. A justificativa para o protesto respondia à 

retirada dos trabalhadores de seus postos de trabalho, ou seja, dos terminais de transporte, que 

ocorreu às vésperas do cinquentenário, ou melhor, as vésperas do final do ano de 2002. Ao 

serem desalojados, organizaram-se em protesto em frente à prefeitura municipal. Em todas as 

formalidades da data, não se pode reduzir a presença e menos ainda a importância daqueles 

trabalhadores. Assim, duas matérias publicadas pelo jornal O Paraná em 15 de dezembro de 

2002, dividiram a página 14: Cascavel construída de boas histórias e Protestos, expressando 

a ambivalência dos acontecimentos do dia anterior:

Cascavel Construída de boas histórias: ‘Cascavel é uma cidade construída de boas 
histórias,  disse ontem o prefeito Edgar Bueno durante a inauguração do Memorial 
do  Cinqüentenário,  monumento  construído  em  homenagem  aos  50  anos  do 
município.  A  obra  possui  as  cinco  hastes,  representando  as  cinco  décadas  de 
Cascavel. ‘O Memorial’ continuou o prefeito ‘espelha os grandes acontecimentos de 
transformação e consolidação de Cascavel’ (grifo nosso)

Protestos: Cerca de 40 ambulantes que foram retirados dos terminais do transporte 
coletivo  marcaram  presença  no  ato.  Eles  tentaram  protestar,  mas  secretários  e 
vereadores os convenceram a deixar as faixas no chão. Eles levaram ao protesto uma 
carta assinada por Edgar Bueno, no período de campanha que dizia “Os camelôs têm 
meu  apoio”.  “Fomos  tratados  como  marginais.  Nós  queremos  trabalhar”,  disse 
Aurélio Rubis. Outra ambulante, disse que ‘a prefeitura tem o Natal sem Fome, e os 
camelos vão passar forme no Natal’. 

Os trabalhadores  acampados  em frente  à  prefeitura,  como parte  de seus  protestos, 

decidiram promover um ato de greve, até mesmo greve de fome. Nesse caso, não se pôde 

classificar o ato como radicalização, mesmo porque esses trabalhadores não contavam com 

qualquer garantia trabalhista que lhes pudessem suprir as necessidades básicas providas de 

seus trabalhos. Eram cerca de quarenta trabalhadores que acamparam a fim de conseguirem 

uma reunião com o prefeito de Cascavel e discutir as possibilidades de retornarem, ou não aos 

terminais de transporte urbano.

Organizar  os  protestos  na  semana  comemorativa  do  cinquentenário  significou  aos 

manifestantes a colocação da prática da arte da ocasião. Souberam fazer sua presença ainda 

mais visível, uma vez que a cidade modelo e “pujante” é, ao mesmo tempo, uma cidade com 
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muitos conflitos, com realidades distintas e distantes, vividas por sua população. Michel de 

Certeau (2007) ensina como o tempo se articula no espaço organizado e como se efetua sua 

penetração no modo  de ocasiões:  “A ocasião é  aproveitada,  não  criada.  É fornecida  pela 

conjuntura,  isto  é,  por  circunstâncias  exteriores  onde  um  bom  golpe  de  vista  consegue 

reconhecer o conjunto novo e favorável que irão constituir mediante um pormenor a mais. Um 

toque suplementar, e ficará bom” (CERTEAU, 2007, p. 162). 

 Os protestos tomavam os espaços na imprensa, tanto que radialistas fizeram plantão 

em  frente  à  Prefeitura,  divulgando  boletim  atualizado  do  episódio.  Ambas  as  partes 

envolvidas no impasse foram ouvidas, como também a opinião daqueles que não estavam 

envolvidos diretamente com a greve. O momento era de tensão, e qualquer ato desmedido 

poderia repercutir ainda mais, embora a imprensa não constasse a informação da retirada dos 

manifestantes  por  meio  de  repressão  violenta.  Logo,  o  momento  foi  oportuno  para  que 

lideranças políticas se interessassem em intermediar a situação, colocando-se em defesa dos 

trabalhadores em protesto.52

O prefeito cedeu à pressão e reuniu-se com um representante dos vendedores para 

definir quais as condições de retorno para os trabalhadores. Assim, as atenções na semana 

comemorativa do cinqüentenário, anunciada com a entrega de um monumento síntese desse 

processo, foram voltadas para a situação dos terminais de transporte urbano. 

Esses lugares são cotidianamente praticados pela população de Cascavel. O transporte 

público oferecido à população local é predominante realizado por ônibus. São duas empresas 

que  detêm  a  concessão  do  transporte  urbano  municipal:  Pioneira e  Capital  do  Oeste. 

Atualmente, existem três terminais de transporte: Terminal Leste, Terminal Oeste e Terminal 

Sul.  Os dois  primeiros  estão  em funcionamento  desde  a  década  de  1990,  e  o  último  foi 

entregue  ao  serviço  de  transporte  no  início  da  década  de  2000.  Seguindo  um  modelo 

semelhante  ao  de  Curitiba,  os  serviços  de  transporte  de  Cascavel  estão  distribuídos  em 

diferentes  regiões  integradas  por  linhas  de  ônibus  especificas:  do  bairro  para  o  terminal 

(Parque Verde/Terminal Oeste) e de terminais para terminais (eixo Leste/Oeste, linha direta 

Sul/Oeste). Esses serviços oferecidos entre as conexões estabelecida possuem tarifa única.

No  início,  os  vendedores  ambulantes  eram  vistos  em  movimento  no  interior  dos 

ônibus, ou do lado de fora dos terminais,  comercializando produtos, como: água,  sorvete, 

algodão doce, balas, CDs, cintas, carteiras, entre outros produtos. Na passagem da década de 

1990 para 2000, esses vendedores tornaram a aparecer com mais frequência no interior dos 
52   De acordo com O Paraná, de 17 de novembro de 2002, os vendedores ambulantes, com apoio manifestado de 

vereadores  de  diversas  legendas  partidárias,  foram  ouvidos  em  audiência  pública  realizada  na  Câmara 
Municipal de Cascavel em 16 de dezembro de 2002.
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terminais,  organizando  seus  produtos  em  mostruários,  como  tabuletas.  A  presença  dos 

vendedores deveu-se também pela falta de estrutura dos terminas Leste e Oeste, que pareciam 

um grande ponto de ônibus. Sequer existia  um lugar destinado a boxes para comércio.  A 

estrutura inadequada deu lugar a outros argumentos que defendiam a retirada dos vendedores 

dos terminais Leste e Oeste, como: a qualidade dos serviços oferecidos, a questão da higiene 

dos alimentos, a procedência das mercadorias. 

 O Terminal Oeste é um ponto de integração para quem utiliza o transporte público. É 

o principal acesso para a atual Estação Rodoviária Dra. Helenise Tolentino (1987), para a 

atual Prefeitura de Cascavel (1989) e a nova Câmara Municipal (2006), como demonstra o 

mapa 8. Além dos Fóruns de Justiça e Eleitoral, respectivos à década de 1990 e 2000, situados 

mais afastadamente.

Mapa 8 – Centro Cívico e Terminal Oeste

Fonte: Google Earth. Acesso em: 15 dez 2011.

Para quem mora na área oeste da cidade e necessita ir até o centro, por exemplo, o 

Terminal  Oeste  é  passagem  obrigatória,  pois  linhas  de  ônibus  não  fazem  o  percurso 

diretamente ao centro, o ponto final é o Terminal Oeste. Um dos trabalhadores que utiliza do 

transporte  público  é  o  senhor  Alcindo,  morador  do  bairro  Parque  Verde,  já  apresentado. 

Alcindo pega três ônibus para chegar ao seu trabalho, passando pelos terminais Oeste e Leste. 

Na opinião  desse  usuário,  o  transporte  público  é  vantajoso  por  ser  integrado,  porém,  ao 

mesmo tempo, relata que o modelo desses terminais é ultrapassado: “Eu vou trabalhar, tomo 
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três ônibus, às vezes enfrento muito tumulto nos terminais. Acho que os terminais estão muito 

pequenos hoje, eles foram projetados há anos, mas não para esse movimento de hoje”.53

Para este  trabalho de pesquisa,  foi  necessário  conhecer  melhor  a realidade  atual  e 

também conferir como havia se procedido à situação dos vendedores que retornaram após a 

greve de 2002. Isso foi possível quando conheci a senhora Roseli do Prado, 40 anos, que é 

natural de Catanduvas, cidade a 30 quilômetros de Cascavel, é uma simpática moradora do 

bairro Morumbi, na área norte de Cascavel. Roseli, ou Rose como é mais conhecida, trabalha 

como  vendedora  de  doces  no  Terminal  Oeste  e  é  uma  entre  os  seis  trabalhadores  que 

retornaram para trabalhar nos terminais após os protestos em 2002. 

Suas vivências não se resumem em ser uma vendedora nesse Terminal. Aos dois anos 

de idade, acompanhando sua família, migrou para a cidade de Belém, capital do Estado do 

Pará, onde permaneceu até os 17 anos: “meu pai ia trabalhar lá em uma serraria, e fomos 

todos para lá,  e quando voltamos já estávamos todos grandes […] Eu gostei  muito de lá,  

apesar de sair de lá ainda criança, né”54. Roseli tem doze irmãos, e todos retornaram para o 

Paraná, primeiramente para a cidade de Guarapuava, cidade onde viviam os avós de Roseli. 

Em Guarapuava, ela começou a trabalhar fora de casa:

Tenho boas lembranças de Guarapuava, um lugar bom também. Ali que comecei a 
trabalhar. Na cidade de Guarapuava eu trabalhei seis anos com a mesma patroa, de 
diarista. Naquele tempo, meu pai não conseguia trabalho e a mãe também não, e era 
eu quem sustentava a casa, com meu pai, minha mãe e meus irmãos pequenos. Meu 
pai disse: Só minha filha está trabalhando! E daí que nós viemos para Cascavel.55

 

Parte  da  família  de  Roseli  chegou  a  Cascavel  no  início  da  década  de  1990  para 

procurar trabalho, e outros familiares permaneceram em Guarapuava. O primeiro emprego 

que conseguiu em Cascavel foi na condição de diarista:

Chegando  aqui  eu  continuei  trabalhando  de  diarista.  E  minha  amiga  tinha  um 
camelozinho, aqui no terminal. E conversei com ela. E ela disse: Rose vem trabalhar 
comigo no camelozinho também. E aí eu falei: Mas não pode entrar ali para vender.  
E ela disse: Mas, nós vendemos pelo lado de fora. Porque antigamente vendia pelo 
lado de fora,  sabe? Porque como eu era diarista eu deixava os pias o dia inteiro  
sozinhos. E então eu vim na ideia dela. Pegava uma cesta com doce e vendia do lado 
de fora do terminal, e ia mais cedo para casa, para ficar com eles, né? E nós ficamos 
vendendo assim um ano e meio.56

53 Entrevista com Alcindo Carneiro, 62 anos, gravada em 7 de abril de 2011.
54 Entrevista com Roseli do Prado, 40 anos, gravada em 25 de maio de 2011.
55 Idem.
56 Idem.

97



Assim, como “ambulantes”, os vendedores em movimento eram reconhecidos como 

“camelôs”,  uma  forma  de  identificação  toponímica.  Para  Roseli,  seu  trabalho  era 

imprescindível para a família, pois passou a sustentar a casa e seus três filhos, após o retorno 

de seu primeiro esposo à cidade de Guarapuava. Desse modo, o trabalho como vendedora de 

doces lhe conferia outra vantagem: passar mais tempo com seus filhos. No início, a venda era 

pelo lado de fora do Terminal Oeste. Os passageiros que desejassem comprar algum de seus 

doces  deveriam atravessar  a  pista  exclusiva  para  ônibus  em direção  à  grade  que  isola  o 

terminal do espaço externo, movimento que representava certo risco de atropelamento.

 Essa  situação  de  risco,  somada  à  falta  de  estrutura  dos  terminais  Leste  e  Oeste 

resultou em uma situação favorável à permanência dos vendedores no interior dos terminais. 

No ano de 2000, por exemplo, os candidatos à prefeitura da cidade pronunciaram apoio aos 

vendedores que ficaram “menos” ambulantes. 

  Com o passar do tempo, o número de vendedores aumentou, bem como, o volume de 

objetos posto à venda. Em face dessa apropriação do espaço e o apinhamento no interior dos 

terminais de transporte, a divisão do lugar se tornava conflituosa, principalmente nas horas de 

maior movimento, que era no início da manhã e no final de tarde:

E um dia acumulou muito vendedor,  nós estávamos em vinte vendedores,  só no 
terminal Oeste. Um já estava estorvando o outro de trabalhar. Ele [prefeito] tirou 
todo mundo. E nós em desespero, todos desesperados, fizemos greve, greve de fome 
na  frente  da  prefeitura.  Ali  ficou  um  tumulto  para  todo  mundo.  Uns  foram 
desistindo, porque a canseira era muito. Porque não podia comer! Não podia tomar 
água, né? Uns foram desistindo porque não aguentava [...] A greve durou sete dias, 
eu participei até o quinto dia, mas, aí eu estava de dieta, estava muito fraca e não  
aguentei e fui parar no hospital e lá tomei soro. Estava de dieta de uns quinze dias, 
era muito recente. E quando sai do hospital estava tendo greve ainda, e participei de 
novo, só que não fiquei sem comer, mais estava junto com eles participando.

Todos os vendedores estavam envolvidos com a greve?
Sim, todos os  vendedores,  todos os  vinte.  E  do outro  terminal  [Leste]  também, 
outros vinte. E daí no terceiro dia o prefeito aceitou conversar com uma das pessoas 
dos vendedores, foi o Douglas que trabalha no Terminal Leste. E daí conversou com 
ele e falou: vamos visitar casa por casa e quem tiver mais condições, quem tiver 
uma casa para morar não vai ficar trabalhando, só vai ficar quem mais precisa, quem 
paga aluguel, que tenham filhos pequenos para sustentar. E naquele tempo eu tinha 
meus filhos e estava separada, só morava eu e meus filhos. E daí é que consegui, 
porque eu não tinha casa própria, eu pagava aluguel no bairro Interlagos, morava lá 
de  aluguel.  E  visitaram casa  por  casa.  E  das  quarenta  pessoas  que  estavam no 
cadastro lá, ficaram doze, seis para este terminal e seis para o Terminal Leste. Quem 
tinha  casa  não  conseguiu,  quem  era  aposentado  não  conseguiram.  Só  ficaram 
mesmo aqueles que mais precisavam.57

57 Idem.

98



Os  protestos  acabaram  após  um  acordo  entre  a  prefeitura  e  os  vendedores.  Os 

trabalhadores não retornaram imediatamente aos terminais, não sabiam ao certo quais deles 

retornariam, dependeria da visita dos representantes da prefeitura, para avaliar a situação de 

carência dos mesmos. Foi feito então um levantamento, considerando quais deles possuíam 

casa própria, quais os eletrodomésticos possuíam, para então saber a situação socioeconômica 

de cada trabalhador.  Sendo, portanto,  o critério  de pobreza classificatório para determinar 

quem retornaria aos terminais. Enquanto aguardava o resultado desse processo, Roseli ficou 

afastada do terminal três meses, mas não parou de trabalhar:

Nós ficamos desempregados três meses. Eu vendi algodão doce, vendi sorvete, fazia 
pão  e  vendia  na  rua.  Porque  estava  desempregada,  mas,  não  podia  ficar 
desempregada, se virava. Eu fiquei faceira quando leram os nomes das pessoas que 
iam ficar no terminal, né.  Que até ali não sabia quem ia ficar. E daí passou na rádio 
A Cidade, escutando no radinho o segundo nome era o meu. Nossa! Eu dei um pulo 
de alegria. No outro dia, nós nos reunimos na prefeitura e após três dias o prefeito 
autorizou para vender as mercadorias.58

Os protestos dos vendedores provocaram sensíveis mudanças, principalmente no modo 

de perceber aqueles trabalhadores, da reação provocada pela luta do direito de trabalhar. É 

possível que, sem os protestos, em dezembro de 2002, não seriam recebidos, e sequer uma 

parcela deles retornaria aos terminais. Em 2004, os candidatos a prefeito de Cascavel, Edgar 

Bueno (PDT), Lísias Tomé (PSB) e Renato Silva (PSDB), manifestaram publicamente apoio 

aos vendedores. Houve também promessas de reformar e ampliar os antigos terminais Leste e 

Oeste, e até de instalar uma central de distribuição de remédios em cada terminal. No entanto, 

até o momento, de concreto somente o conserto nas grades e nova pintura. 

O episódio da greve e o processo desencadeado por ela têm potenciais de melhores 

leituras, a exemplo da conjuntura política,  dos conflitos sociais e de classes, dos estigmas 

laçados  em direção  aos  trabalhadores,  do  debate  público  sobre  os  usos  dos  terminais  de 

transporte.  Uma  provável  síntese  política,  por  assim  dizer,  dessa  “boa  história”  foi  à 

capacidade  de  organização  e  protesto  de  uma  classe  trabalhadora  proletarizada,  que  não 

integram os postos de trabalhos formais a “reproduzir na cidade certos traços da economia de 

subsistência  sob  a  forma  de  atividades  autônomas,  geralmente  de  serviços:  vendedores 

ambulantes, carregadores, serviços de reparação etc.” (SINGER, 1979, p. 231). Os protestos 

dessa classe trabalhadora se aproximam do conceito de capacidade de síntese e força política, 

propostos pelo sociólogo Henri Lefebvre: 

58 Idem.
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[…] capacidade  de  síntese  a  forças  políticas  que  são  na  realidade  forças  sociais 
(classes, frações de classes, agrupamentos ou alianças de classes). Elas existem ou 
não existem, manifestam-se e se exprimem ou não. Tomam ou não tomam a palavra.  
Cabe a ela indicar suas necessidades sociais, inflectir as instituições existentes, abrir 
os horizontes e reivindicar um futuro que será obra sua. [...] Se a classe operária se 
cala,  se  não  age,  quer  espontaneamente,  quer  através  da  meditação  de  seus 
representantes e mandatários institucionais, a segregação continuará com resultados 
em um círculo vicioso (a segregação tende a impedir o protesto, a contestação, a 
ação, ao dispersar aqueles que poderiam protestar, contestar, agir).  (2001, p. 122-
123).

No ano de 2004, o prefeito Edgar Bueno (PDT) concorreu à reeleição. Saiu derrotado 

pelo médico Lísias Tomé (PSB). Nesse período, houve uma pequena melhora nas condições 

de trabalho dos vendedores. Isso ocorreu com a permissão do uso de barracas de vendas, 

também conhecidas como “banquinhas”. De acordo com Roseli:

A prefeitura só cedeu o lugar. No tempo do Edgar ele não autorizou nós a fazer as 
banquinhas. E daí quando entrou o Lísias Tomé, o outro prefeito, ele foi mais gentil 
com nós. Ele falou assim: Agora eu vou autorizar vocês comprar um lugarzinho para 
vocês estacionar as mercadorias. Nossa! para nós foi melhor ainda. Porque tinha que 
levar toda a mercadoria para casa e no outro dia trazer toda a mercadoria, era muito 
sofrido,  eram  sacolas  e  caixas.  E  daí  perturbava  os  usuários  dos  ônibus  e  eles  
reclamavam [...] Lísias foi um bom prefeito para nós, mas, quem colocou nós aqui 
foi o Edgar.59

No entanto,  as  “banquinhas”  não foram doações,  pois  foi  custeada  pelos  próprios 

trabalhadores.  Segundo  Roseli,  elas  custaram  R$  3.700  reais,  pagos  em  parcelas.  A 

“banquinha” determina a área de venda de cada vendedor, além de aliviar as situações de vir 

para o trabalho de ônibus, enfrentar as condições de superlotação,  mas,  ao menos sem as 

sacolas e caixas, que incomodavam muitos passageiros. A vantagem da “banquinha” foi poder 

recolher as mercadorias e fechá-las como se fosse uma caixa. O horário das últimas linhas de 

ônibus  que  passam  pelos  terminais  é  em  torno  da  meia-noite.  Após  esse  horário,  um 

responsável  fica  de guarda,  conhecido também como vigia,  permanecendo no local  até  o 

início do funcionamento que acontece por volta das cinco horas da manhã.

59 Entrevista com Roseli, 40 anos, gravada em 25 de maio de 2011.
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Fotografia 11 – Roseli no espaço de trabalho no Terminal Oeste (maio de 2011)

Fonte: Arquivo pessoal

No deslocamento de sua casa para o trabalho, Roseli utiliza dois ônibus, levando um 

tempo estimado de uma hora. Segundo outro trecho da narrativa, ela chega ao Terminal Oeste 

às sete horas da manhã. Há mais de dez anos ela trabalha como vendedora nesse local. Em 

caso  de  falta,  por  motivo  de  saúde,  por  exemplo,  não  está  previsto  punição  nem outros 

prejuízos, mas tem que ter o cuidado de avisar seus colegas e fiscais sobre sua ausência: “Eu 

acho vantagem por isso, quando um filho fica doente você pode levar no médico e depois vem 

trabalhar. Eu cheguei a montar a banca às seis horas da tarde e fechar às dez horas da noite”.60 

Não foi possível visualizar o contrato entre a prefeitura e os vendedores, porém, pelo que tudo 

indica, ainda não configura trabalho formal e não há informações de receberem quaisquer 

benefícios  trabalhistas  (férias,  décimo  terceiro,  seguro  desemprego).  Na  categoria  de 

profissionais  autônomos,  os  serviços  prestados  são  por  conta  e  risco  de  cada  um,  sendo 

vedada a comercialização do ponto de venda nos terminais.

O  contrato  possui  uma  vigência  de  três  anos,  podendo  ser  renovado 

indeterminadamente. Desde que está trabalhando como vendedora de doces, Roseli não voltou 

a trabalhar como diarista. Nesse meio tempo, houve outras conquistas significativas. Roseli 

saiu do bairro Interlagos, onde pagava aluguel,  para o bairro Morumbi, residindo em casa 

própria, que não é uma casa pronta em qualquer conjunto habitacional: 

60 Idem.
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Eu comprei um lote no [bairro] Morumbi. Mas, como não tinha a casa só o lote, essa 
foi a dificuldade. Estava pagando o lote, e levou um ano, mais ou menos, para mim 
começar a construir. E daí eu comprei o material da casa financiado também. Eu 
pagava a prestação do lote e a prestação dos materiais para construir a casa. Eu fiz só 
uma meia água, tipo assim: só uma cozinha, um quarto e um banheiro, na primeira 
etapa. Morei três anos em duas peças e o banheiro. E daí eu consegui um dinheirinho 
e aumentei a casa, fiz mais três peças, e passado mais um ano fiz mais outra peça. A 
casa ficou grande toda emendadinha. Aluguel nunca mais, faz sete anos que não 
pago aluguel. Mas, que eu quitei mesmo o meu lote só faz um ano.61

Sem aprofundar um debate sobre o assunto, a conquista da casa própria, de acordo 

com o relato anterior, por meio das informações implícitas, pode ler lida como o retrato da 

“autoconstrução”,  que  reflete  na  ausência  de  políticas  públicas  direcionadas  a  atender  as 

demandas por habitação para as classes populares. 

Durante a narrativa, Roseli se mostrou esclarecida sobre a instabilidade do trabalho 

autônomo  como  vendedora  de  doces  no  terminal  de  transporte.  Assim  como  os  demais 

vendedores, sua permanência depende da manutenção do contrato de serviço firmado com a 

prefeitura, que o utiliza como uma espécie de barganha política aos seus interesses. O trecho 

que segue trata  do modo como encara essa realidade  de incerteza,  tecida  por um sentido 

próprio de “triunfo” do presente sobre passado, pois não paga mais aluguel, e do presente que 

assegura uma situação futura menos traumática: 

Eu adoro trabalhar aqui. Outro dia uma amiga me perguntou se eu saísse daqui. Eu 
falei a ela que nem tudo é para sempre, né? De repente um dia. Esse ano o prefeito  
não renovou nosso contrato ainda, já está vencido há seis meses. A gente não sabe se 
ele está esperando para deixar mais tempo para renovar, ou, se está com plano de 
tirar todo mundo. Eu consegui meu lote, e construí minha casa mesmo sustentando 
meus cinco filhos, eu consegui tudo. […] Hoje se fosse na greve eu dificilmente 
conseguiria o ponto. Porque hoje eu tenho minha casa. O lote está no meu nome, 
pago no meu nome, e a casa própria. Apesar que no nosso contrato diz que nós não 
podemos ter mais de um imóvel. Eu só tenho a casa, mas, mesmo assim, já corro um 
risco. Você fica com o coração na mão, uns dizem: vai ter trabalho mais três meses, 
outros dizem mais um ano. Se eu sair daqui eu não fico descontente porque hoje eu 
tenho uma casa para morar e vou trabalhar para sustentar a casa, mas não preciso 
mais pagar aluguel, graças a deus.62

Esse trecho da narrativa de Roseli apresenta os sentidos atribuídos a lutas e conquistas 

individuais decorrentes de seu trabalho. Elas foram intencionalmente selecionadas por serem 

memórias  de  experiências  extraordinárias  que  superam  um  único  sentido  explicativo  e 

apresentam dimensões  complexas  do vivido e  compartilhado,  além de apresentar  o  modo 

como  essa  moradora  demonstra  o  “orgulho”  de  transformar  em  oportunidade  situações 

desfavoráveis, de “vencer” na cidade. As narrativas orais como outras fontes utilizadas na 

61 Idem.
62 Idem.
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metodologia,  não apresenta o que pode ser considerado uma neutralidade objetiva sobre o 

passado,  pois  é  constituída  de  relações  subjetivas  de  pertencimento  de  identificações, 

costumes  e  valores.  Essas  observações  foram necessárias,  mesmo  porque  as  fontes  orais 

devem ser passíveis de críticas nas mediações entre historiado e fonte (ROBERT, 1992).  

Nas eleições de 2008, o candidato Edgar Bueno (PDT) foi eleito prefeito de Cascavel, 

pela segunda vez. Até o momento,  não se tem conhecimento sobre algum ofício ou outra 

informação específica que trata do aviso prévio para a retirada dos vendedores nos terminais 

urbanos. As lembranças de 2002 a respeito do episódio da greve são recentes, ainda mais que 

outras eleições municipais se aproximam. 

A  princípio,  estava  previsto  para  esse  espaço  do  texto  fazer  correlações  entre  o 

Monumento  do  Cinquentenário  e  a  Praça  do  Migrante.  Relacionar  os  momentos  em que 

aconteceram as comemorações dos 25 anos em 1977 e dos 50 anos em 2002, suas similitudes 

e distâncias. O Cinquentenário foi visto por diferentes mídias: imprensa escrita, mídia digital, 

emissoras locais de rádio e televisão, ao contrário de 1977, quando  O Paraná era a grande 

empresa das comunicações na cidade. A presença de militares em 2002 já não ostentava a 

mesma importância como em 1977, quando o país era governado pelo regime militar. Porém, 

cabe destacar que parte da elite local permanece à frente das principais empresas, além das 

lideranças  políticas  que  continuaram  marcando  presença  em  cargos  administrativos, 

remetendo à memória do monumento as redes de poder local. 

A decisão em aprofundar  as questões que envolveram o cinquentenário  da cidade, 

especialmente  o  protesto  dos  vendedores,  originou-se  por  estes  também  serem  temas  e 

problemas do presente, partindo do pressuposto metodológico de que a história não é somente 

o estudo do passado, no qual o passado, não se encontra encerrado. E nessa perspectiva é que 

as  reivindicações  e  lutas  pelos  direitos  à  cidade  se  localizam  nesta  História  do  Tempo 

Presente  e  pelo  que apresentou  de oportunidade  em analisar  o  espaço do Centro  Cívico, 

através das contradições sociais  e espaciais,  expostas pela greve, pelo uso da imagem dos 

terminais,  que no Centro Cívico coabitaram,  contrariando a perspectiva de cidade-modelo 

relacionada à narrativa temporal que se sugere a esse espaço, arquitetado durante a década de 

1970, pelos projetos que visionavam o futuro. 

3.2 EXPERIÊNCIAS E EXPECTATIVAS: VIVERES URBANOS 

A divisão dos capítulos neste trabalho foi propositada pelo interesse em aproximar o 

processo de experiências daqueles que migraram, ou nasceram, em Cascavel, e o modo como 
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um eixo de transformações ocorreu na e com a cidade. Aproximar para relacionar modelos de 

cidades, com realidades vividas. Por fim, um panorama entre experiências e expectativas de 

alguns  moradores  que  participaram  diretamente  neste  trabalho  e  que  participam  de  um 

conjunto de ações dinamizadas  no cotidiano de Cascavel,  em sua construção,  reprodução, 

representações,  que  será  o  objeto  da  discussão  que  segue.  Portanto,  a  contribuição  das 

mulheres e dos homens continua a ser imprescindível para apreender que não se pode reduzir 

a cidade a uma coisa só, a um modelo único estabelecido. 

Dessa forma, aquilo que se constituiu como expectativa por parte das pessoas ouvidas 

está  próximo dos ensejos  das populações  de cada cidade,  como o desenvolvimento,  mais 

emprego, melhorias no setor da saúde, segurança, educação, mobilidade, etc. E por tudo que 

possa representar essas melhorias, há também outras questões que orientam a faculdade de 

querer e viver a cidade. Por meio das narrativas, verificou-se que a certeza de permanecer em 

Cascavel não se constitui,  em absoluto, na maneira de pensar expressas desses moradores. 

Parte  das  respostas  como:  “Hoje,  eu  penso  que  sim”,  ou,  “Por  enquanto  está  bom”, 

encontram-se entre as afirmativas mais sustentadas. Há também que indicar outras respostas 

que sinalizaram uma determinação aliada de imprecisões, como: “Hoje, não dá mais”, “Eu 

tenho minha família aqui.” “Meu trabalho hoje é aqui”. A variável é o presente, o momento da 

fala  e  do qual  se  fala,  que pode muito  bem ter  sido diferente  já  na entrega  da narrativa 

transcrita para os respectivos entrevistados, ainda no primeiro semestre de 2011. 

Por diferentes situações, as pessoas chegaram a Cascavel. Umas orientadas pela busca 

de  trabalho,  pela  especulação  de  desenvolvimento,  como  também  acompanhando  seus 

familiares.  As  redes  de  sociabilidades  existentes  para  que  moradores  trouxessem  seus 

familiares para Cascavel foi recíproca para que outros seguissem em direção aos Estados do 

Centro-Oeste  e  Norte.  Assim,  muito  dos  motivos  que  os  levaram  a  Cascavel  são  as 

justificativas dos porquês de seus familiares procurarem outras cidades. 

Entre experiências e expectativas, não é possível numerar quantos são os significados 

suscitados  para cada resposta  e  suas representações.  O que pode ser feito  é  trazer  alguns 

fragmentos de moradores sobre o que esperam individualmente e coletivamente para a cidade. 

Para  aproveitar  o  texto,  será  feito  aproximações  de  narrativas,  algumas  em  pares, 

aproximando experiências entre pessoas que sequer conhecem umas as outras. 

Assim,  a  narrativa  de Alcindo Carneiro,  62 anos,  retorna  neste  momento.  Alcindo 

vivenciou as transformações urbanas de Cascavel antes mesmos da década de 1970, descritas 

anteriormente. Trabalhou em uma laminadora por muito tempo e teve de escolher entre mudar 

para o Mato Grosso acompanhando a empresa ou permanecer em Cascavel, onde sua família 
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estava estabelecida. Preferiu ficar. Para melhorar a sua situação de trabalho na cidade, fez um 

curso profissionalizante de torneiro mecânico na cidade de Ponta Grossa, em 1971. Alcindo 

relatou as dificuldades para se readaptar, ao mercado de trabalho ao sair da experiência de 

quase uma década no setor madeireiro, e de adaptar-se a outras modificações em movimento 

no espaço urbano. Casado com a senhora Irene, desde 1971, permanece entre as primeiras 

famílias que mudaram para o conjunto habitacional Parque Verde, em 1978. Anteriormente, 

moravam em um sítio junto à propriedade dos pais de Alcindo, que se situava onde hoje é o 

bairro Alto Alegre e região:

Alcindo: Lá [sítio] nós plantávamos arroz, milho, feijão criava galinha nós tínhamos 
o básico. 
Irene: Mandioca, batata...
Alcindo: E eu trabalhava na retificadora. Aí surgiu quando os primeiros conjuntos 
habitacionais de Cascavel: Guarujá, Parque Verde e Floresta eu me inscrevi para as 
casas, mas, eu não sai sorteado, fiquei sossegado. Aí um dia eu estou trabalhando e 
chega meu compadre, esse irmão dela, que mora em Lucas do Rio Verde e falou – 
compadre vamos lá na prefeitura compadre – que esse é padrinho do meu filho mais 
velho. Aí ele falou: vamos à prefeitura compadre porque sobrou casa lá no Parque 
Verde.  E  fomos  lá,  pediram  documentos  nós  levamos  os  documentos  da  aonde 
trabalhava e tudo, e falaram: pode ir lá escolher as casas aí viemos escolher. Essa 
casa nossa era só esse pedaço aqui, quarenta e oito metros quadrados. Eu ganhava 
mil e duzentos cruzeiros ia pagar novecentos cruzeiros da prestação da casa. A Irene 
foi trabalhar de diarista para me ajudar.
Irene: Eu comprava comida para semana inteira, para semana inteira a casa estava 
abastecida.
Alcindo: Mudamos aqui no dia primeiro de maio de mil novecentos e setenta e oito.  
Esse [bairro] foi o primeiro aí logo saiu o Guarujá e depois saiu o Floresta.  Foi no 
mesmo mandato  do  prefeito  Jacy  Miguel  Scanagatta.  Aí  mudamos  aqui  no  dia 
primeiro de maio de mil novecentos e setenta e oito. Ai eu lembro que a mudança 
veio em uma [Caminhoneta] C-10, veio o tanque de lavar roupa e o cachorro junto. 
Irene: Veio tudo
Alcindo: Não tinha nada. 
Irene: Veio uns oito ou nove sacos de arroz.
Alcindo: É porque a gente plantava lá. 
Irene: Quando acabou o arroz, eu perguntei pai acabou o arroz e agora? Eu fiquei 
desesperada. 
Alcindo: A gente não tinha nada, não tinha uma geladeira,  não tinha um fogão a 
gás.63

Ao prestar atenção aos sentidos criados para expressar tudo e nada, além de relativos, 

percebe-se que constituem dimensões temporais. Para Alcindo, quando chegaram ao bairro, 

não  possuíam nada;  para  Irene,  tinham levado  tudo.  Sem dúvida,  essas  medidas  e  esses 

valores são reflexos do presente. O casal foi readaptando sua rotina de acordo com novas 

necessidades.  A distância  do  sítio  para  o  bairro  Parque  Verde  é  aproximadamente  cinco 

quilômetros, no entanto a distância do cotidiano urbano para o rural é sem medidas. O tudo 

está mais próximo da prática de produção de alimentos no sítio, e que foram levados para a 

63 Entrevista com Alcindo Carneiro, 62 anos, e Irene Carneiro, 61 anos, gravada em 7 de abril de 2011.
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nova  morada.  O  nada  pode  ser  considerado  a  soma  de  equipamentos  modernos,  como: 

geladeira, fogão, televisores, aparelho que passam a fazer parte da vida urbana como algo 

essencial. 

Ao estudar o urbano como discurso,  a casa própria se manteve entre os principais 

produtos: segurança e estabilidade de viver na cidade, “no que é seu”. Após a entrega das 

casas, havia a necessidade de melhoramento na estrutura do bairro: saneamento, ruas, guias, 

asfalto, transporte. Sobre este período de chegada ao bairro Parque Verde, Alcindo e Irene 

Rossi descrevem:

Alcino: Não havia asfalto, essa parte aqui da rua era estrada de chão e não tinha luz.  
Não o tinha mercado, não tinha nada, era tudo mato. Lá do [colégio] Polivalente 
você olhava eram todas casinhas brancas, tudo branco não tinha nenhuma árvore. 
Porque eles tinham plantado, mas não tinha crescido.
Irene: Aqui do lado do salão comunitário vinham colegas da gente plantar e colher.
Alcindo: Não tinha nada, nenhum bar nem supermercado, para ir comprar uma carne 
tinha que ir lá na cidade. 

E como vocês iam até a cidade?
Alcindo: De bicicleta porque não tinha nem ônibus. 
Irene: Ele começou , mas se chovesse ele não vinha até aqui...
Alcindo: A primeira linha do Parque Verde fazia Floresta - Parque Verde.
Irene: Aí os pias diziam assim: mãe nós vamos na tia Nata? Vamos filhos. Então 
eles diziam assim: então para viagem tem que comprar chips, e comprava um pacote 
de chips para viagem. Porque, eles diziam assim: Não vamos lá na floresta né mãe? 
Porque a Floresta traz todos os bichos aqui para o Parque Verde. 
Alcindo: A Floresta traz todos os bicho aqui para o Parque e de tarde levam todos os  
bicho do Parque para a Floresta. 
Irene: Eles falavam isso. 
Alcindo: E eram dois ônibus só, um ia e o outro vinha, calcule o espaço de tempo 
que você tinha.64

 

O emprego  do substantivo  cidade, nesses  casos,  pode  significar  uma  extensão  do 

modo como se referiam ao centro da cidade quando ainda moravam no sítio, como também 

pode ser o resultado da distância que se encontravam do centro, pois esses bairros localizados 

na área considerada urbana se encontravam na fronteira com a área rural. Assim, o uso desse 

substantivo aproxima-se do sentido de centro da cidade. É possível que entre as gerações mais 

recentes essa forma de fala esteja em desuso.

As interpretações construídas no diálogo com a narrativa de Alcindo e Irene são tecidas 

pela  experiência  de  moradores  que  viveram as  muitas  transformações  em sua  cidade.  O 

fragmento  que  segue é  uma resposta  sobre  o  que  ele  diria  da  situação  que  passou,  uma 

reflexão sobre suas escolhas de continuar em Cascavel: 

64 Idem.
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Hoje? Ah eu falaria pense, mais não vá, Cascavel é melhor. Eu fiz sacrifícios nós 
fizemos sacrifícios, eu minha mulher, meus filhos, né? Mas, hoje talvez para aquela 
pessoa que estava naquela situação que estava, é? Dependendo da situação até vá! 
Porque hoje dependendo da situação lá tem outros ramos também, né? Mato Grosso, 
Rondônia. […] O que manda é a agricultura e a pecuária, é o que manda hoje lá para 
cima. Hoje tem a questão que no Mato Grosso foi desmatado muito. Então hoje 
muitas serrarias não têm mais.65

A possibilidade de terem emigrado, de viverem em outros Estados, segundo o relato 

no  final  da  entrevista,  ganha  novos  sentidos.  Isso  fica  claro  quando  diz:  “Porque  hoje, 

dependendo da situação, lá tem outros ramos também, né?”.  O conhecimento sobre o Mato 

Grosso ocorre também pela presença de parentes na cidade de Lucas de Rio Verde, cidade do 

Estado do Mato Grosso. Aproveitando o exemplo, assim como muitos chegaram a Cascavel 

para trabalhar em serrarias e, após o declínio madeireiro, migraram para outros setores como 

comércio,  indústria,  construção  civil,  essas  situações  podem ter  se  repetido  com aquelas 

pessoas que saíram da cidade para ocupação de Rondônia.  

O interesse no diálogo com as narrativas orais, primeiramente, tinha por objetivo o 

encontro com moradores que chegaram à cidade a partir da década de 1970. Ainda que o 

senhor Alcindo seja natural de Cascavel, ele viveu o dilema de continuar e/ou seguir para 

outros Estados. Mas, uma narrativa ainda não foi apresentada, que é a de Adriano Nichette, 33 

anos, também natural de Cascavel e nasceu justamente no final da década de 1970. 

Adriano mudou-se para o bairro Parque Verde ainda pequeno, com dez anos de idade. 

Sua família residia anteriormente em outro bairro, também na área oeste da cidade. Fez o 

ensino fundamental  e médio no Colégio Estadual Polivalente  no bairro Tropical,  já que o 

bairro Parque Verde contava apenas com uma escola municipal que oferecia  os primeiros 

anos do ensino básico. Adriano e suas duas irmãs iam e voltavam a pé da escola, percorrendo 

aproximadamente 2 quilômetros. Deste acordo com Adriano:

Sim, no começo era  só o conjunto habitacional,  você sabe tudo mato em volta, 
mato, floresta e plantação por aqui tudo.

E você estava estudando nesse período?
Sim, já. No colégio Polivalente, de quinta a oitava e do primeiro ao terceiro.

E era como está hoje o caminho?
Não, era terra, só a [rua] Fortaleza que tinha asfalto. Era pelos antigos carreirinhos,  
é! Os antigos carreirinhos nas quadras que tinham mato ainda e, que não tem mais.66

65 Entrevista com Alcindo Carneiro, 62 anos, gravada em 7 de abril de 2011.
66 Entrevista com Adriano Nichette, gravada em 03 de maio de 2011.
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Nos últimos anos do ensino médio,  Adriano passou a estudar  no período noturno, 

porque havia conseguido uma vaga como estagiário na Caixa Econômica Federal:

Com  quinze  anos,  era  estagiário  na  Caixa  econômica.  Era  das  dez  as  quatro 
antigamente no banco. Não, era das onze as quatro, né? Antes eram das onze as  
quatro, e quatro horas a gente saía.

E o que você fazia no banco? 
Estagiário,  né! Um pouco de tudo, para lá e para cá. Abertura de conta, arquivo, 
saldo. Saldo era naquele negócio, como chama aquele negócio? Aquele que você vê 
os filmes? Não tinha máquina como agora! Só tinha uma máquina que tirava extrato, 
só.  Mais  nada,  não  tirava  dinheiro,  era  direto  no  caixa.  Umas  dez  caixas,  sem 
brincadeira.  Era  a  agência  da  Praça  do  Migrante,  nem  tinha  sede  própria,  era 
alugada, aonde é a Igreja da Graça.67

Nesse trecho da entrevista, com a primeira experiência de trabalho de Adriano, pode 

se ter uma visualização limitada das extensões do funcionamento dos bancos na década de 

1990. A redução de funcionários contrapondo-se à expansão dos serviços informatizados que 

não ocorreu  só  nas  agências  de  Cascavel,  evidentemente.  Fazem parte  de transformações 

cotidianas  de um meio urbano que se torna sistematicamente informatizado.  O estágio na 

Caixa durou um ano, estabelecido pelo contrato. Em seguida, Adriano fez outro estágio em 

outra agência do Migrante, agora no Banco do Brasil: “estágios o que tinha era para trabalhar 

em banco, tinha muito estagiário. Aqui na caixa eram uns três, lá em cima [Banco do Brasil] 

era na base de cinquenta a sessenta estagiários, era muito trabalho manual, não era a era das 

máquinas.”68

Ainda neste período de rotina da casa para o trabalho,  do trabalho para o colégio, 

Adriano dependia, sobretudo do transporte público, principalmente para ir ao trabalho. E é 

nesse  meio  de  transporte  que  sua  narrativa  oferece  outros  aspectos  do  espaço  em 

transformação:

E como você ia para o trabalho?
De ônibus. Não tinha nada, não tinha eixo, linha direta, nada, era daquele jeito antes.

Que jeito?
O ônibus atravessava a cidade inteira, subia pela Avenida Brasil, ia até o calçadão. 
Não! não tinha calçadão ainda. Tinha um monte de linha. Daqui tinha a Avenida 
Brasil que a gente pegava o Pavan que terminava e voltava até o Parque Verde. Eu 
pegava cinco ônibus: tinha o  Periolo que vinha pelo [bairro] Periolo descia pelo 
[bairro] Alto Alegre e passava pelo Parque Verde e subia tudo de volta até o Periolo. 
Morumbi a mesma coisa. Tinha umas trocentas linhas. Aí não tinha Parque Verde, 
tinha o Floresta que fazia essa linha aqui pela [rua] Fortaleza, vinha lá do Floresta 
atravessa  a  Avenida  Brasil,  vinha  atrás  do  [Shopping]  JL pela  [Avenida]  Jorge 

67 Idem.
68 Idem.
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Lacerda, descia a Fortaleza e depois voltava até o Floresta atravessando a cidade. E 
a Alto Alegre que, ia até o Alto Alegre e voltava.69

Os trajetos de ônibus, de diferentes linhas, tinham como passagem certa a Avenida 

Brasil,  na altura do centro,  antes de os tráfegos dos ônibus serem desviados para as ruas 

paralelas  à Avenida,  principalmente a Rua Rio Grande do Sul e Paraná.  Isso também foi 

resultado do remodelamento feito após a construção do Calçadão, como visto anteriormente. 

Os trajetos dessas linhas de ônibus citados também mudaram após a construção dos terminais 

de transporte urbano: Leste e Oeste, ainda na década de 1990.

Com o término do ensino médio, a viabilidade dos estágios foi interrompida. Foi um 

período em que Adriano ficou desempregado:  “Aí nessa época  foi  dos  dezessete  para  os 

dezoito, nessa época você não arruma emprego por causa do exército”.70 Antes de se tornar 

cabeleireiro,  ocupou-se com outras atividades,  entre  elas,  por um curto período, trabalhou 

como agente de saúde na prevenção e combate à dengue, no município de Cascavel:

Era na dengue mesmo. O pessoal conhece mais porque a única endemia que tem 
mais hoje em dia é o mosquito da dengue, né? Foi seis meses de agente,  quatro  
como supervisor de campo que, como se chama os agentes que passam nas casas. E 
depois fui trabalhar com veneno que, a gente chama de burrificação, e daí a gente 
colocava as maquinas nas costas e ia passar veneno. [...] Eu trabalhei como agente 
de saúde e conheci o pessoal da Estação do Oficio, na época o [prefeito] Edgar, fez 
a Estação do Ofício que davam cursos gratuitos para quem não podia pagar, que 
hoje não tem mais. E que dava curso de tudo: costureira, cabeleireiro e tudo gratuito 
e foi então que eu fiz. […] Quando eu fiz o curso eu trabalhava na dengue. Eu fiz o 
curso e aprendi a fazer escova com colegas, a fazer escovas nos cabelos, e fazia nas 
casas nos fins de semana, sexta e sábado o dia inteiro eu trabalhava. E na sexta à  
noite, eu fazia escova na casa das colegas, na casa das conhecidas daqui do bairro 
da região no Parque Verde, Cristal e Tropical. Seis meses, todos os dias de segunda 
à sexta, às noites eu fazia.71

Logo que saiu da função de agente de saúde,  ainda no período que frequentava a 

Estação do Ofício, Adriano passou a trabalhar durante o dia como vendedor de celular em 

lojas  de  telecomunicações  na  área  central  da  cidade  e  à  noite  comparecia  ao  curso  de 

cabeleireiro. Contudo, foi no bairro, na casa de amigas e amigos, que começou a praticar sua 

profissão:

Nos três bairros que eu falei para você: Parque Verde, Jardim Cristal e Tropical e 
foi  espalhando,  uma falando para outra e outra e,  chegava a ter uma agenda de 
quem eu ia atender sexto a noite nas casas [...] e tinha mais esse que eu ganhava. 
Mas não compensava sair da Brasil Telecom. E ainda eu saí da Brasil Telecom e fui 
para Claro e, na Claro eu fiquei três meses. Aí que me chamaram para trabalhar em 

69 Idem.
70 Idem.
71 Idem.
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um salão,  de  uma amiga  minha,  aqui  no  Parque Verde.  Ela  tinha  reformado  e 
aumentando o salão e precisava de gente para trabalhar e me chamou. E daí eu 
estava na miséria de novo sem dinheiro sem nada. Aí eu comecei a trabalhar com 
ela e foi quase um ano trabalhando com ela. Fiquei mais seis meses e aí eu fui  
trabalhar no centro com uma amiga dela, ótima, na mesma idade que eu, jovem 
também,  começou  a  trabalhar  com  os  outros,  mas  abriu  um  salão  e  tinha 
aumentado. Aí eu fui trabalhar com ela e fiquei um ano lá, e estava na hora de abrir 
o meu. Há quatros anos atrás, aqui no Parque Verde, uma portinha, e o salão com 
vinte e três metros.72

Para Adriano, foi importante começar a trabalhar no Parque Verde, pois muitos de 

seus conhecidos e familiares lhes transmitiram a confiança para acreditar em seu trabalho, 

como relata: “Por causa da clientela, das amigas, da família que é grande que é toda do bairro 

também, todos aqui perto da família da minha mãe, são sete residência só aqui no bairro.”73 

Ao mesmo tempo,  as  relações  interpessoais  que  ocorrem nesse  comércio  fazem parte  da 

desterritorialização dos entre-lugares na cidade. As pessoas podem se identificar com outros 

lugares, preferir passear e fazer suas compras não porque não há opções onde moram, e sim 

porque vivem em uma cidade. De acordo com Adriano:

Se estendeu, tem gente que atravessa a cidade para vim aqui, eu tenho cliente lá do 
[bairro] Morumbi perto do [bairro] Lago Azul. Foi tudo indicação, e têm muitas não 
é só do bairro, a porcentagem do bairro deve ser de cinquenta por cento e, mais da 
região daqui, e cinquenta por cento do restante da cidade.74

Tecnicamente  o  endereço  do  salão  de  cabeleireiros  está  localizado  no  bairro 

Coqueiral, aproximadamente 500 metros do início do Parque Verde. Esse endereço atual já é 

o segundo desde que ele e seu sócio, André, resolveram, juntos, investir a quantia de R$ 300 

reais, para em pouco tempo alugar a sala ao lado, e recentemente mudar para uma sala maior:

No salão aonde eu trabalhava, ele [André] era auxiliar, só lavava o cabelo não sabia 
fazer nada, e nós dois resolvemos abrir o salão com trezentos reais no bolso. Até que 
foi indo as coisas, foi fazendo dinheiro, abrindo as portas, foi investindo pagando. E 
depois de dois anos e meio, não, depois de dois anos nós resolvemos alugar esse 
salão do lado porque estava pequeno. De vinte e três metros, mais vinte e três foi 
para quarenta e seis metros quadrados. E foi mais um ano e meio e ficou pequeno, e 
mudei aqui para a esquina de baixo um ano depois. Outubro passado fez um ano que 
aluguei as duas salas e agora mudei para cá, e de quarenta e seis metros quadrados 
viemos para cem metros quadrados.75

É em seu trabalho que se encontram as principais perspectivas com a cidade. Adriano 

trabalha  como  cabeleireiro  e  afirma  que  está  contente  com  o  seu  estabelecimento.  O 
72 Entrevista com Adriano Nichette, gravada em  3 de maio de 2011.
73 Idem.
74 Idem.
75 Idem.
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conhecimento que tem no bairro, segundo o relato, o ajudou a prosperar, mas deixou claro que 

o lugar onde trabalha não representa uma segurança definitiva, pois há mais de uma dezena de 

salões de beleza no mesmo bairro. Para continuar no local, ele tem uma visão de que depende 

muito das relações de confiança depositada em seu trabalho e de seus colegas de trabalho. E, 

justamente por essa razão, a possibilidade de mudar para outras cidade é algo que também 

faze parte de suas expectativas. A seguir, um pouco do diálogo sobre o assunto:

Conheceu algum lugar que te fez pensar em mudar?
Sim, Florianópolis. Sim foi no primeiro ano em que a gente abriu o salão. Minha 
irmã se mudou para lá, casou e se mudou. Ela foi embora para lá e a gente tinha a  
vontade de ir também. Fiquei muito iludido, ao voltar para cá pensei em trabalhar 
direto para juntar...

Iludido?
Com a cidade [...] é um paraíso, e sabendo da possibilidade. Porque o profissional 
que tem lá é tudo muito caro né? E está meio escasso nos bairros e outros lugares.  
Então nossa intenção era essa: ir para lá por causa disso, intenção minha e do André. 
No  segundo  ano  que  fui  para  lá,  fui  com uns  amigos,  fui  curtir,  fui  conhecer,  
conhecer as baladas, conhecer o povo com o qual certamente eu ia me envolver e 
não  gostei.  E  aí  já  queria  ficar  aqui  porque  estava  prosperando  muito  aqui.  Os 
catarinas  eu  achei  bem  fechados,  eu  como paranaense  eu  achei,  ou  é  a  minha 
personalidade,  mas  achei.  Eu  estava  muito  bem  aqui,  como  eu  te  disse  estava 
prosperando o negócio e resolvi não ir mais. Mas, eu digo que daqui uns anos, possa 
ir para essas cidades, quando eu tiver com dinheiro para poder mais ainda. 

Cidades do litoral?
Não, em Curitiba, lá quem sabe? Vamos ver.76

 Sobre o modo de perceber as modificações urbanas em Cascavel, Adriano salientou e 

distinguiu outros aspectos de urbanidades, como a presença de lojas e franquias de marcas 

famosas. Adriano, talvez por ser o mais jovem entre os entrevistados, utiliza outras linguagens 

para se referir às transformações que presenciou na cidade, talvez porque essas referências 

estejam mais próximas da sua geração: “Se você for ver: lojas, grandes marcas, franquias não 

tinha antigamente, e veio parar no Shopping. Coisas que não tinham, e você só ouvia falar. 

Como diziam: Só tem em Curitiba, e hoje tem tudo aqui, franquias, de lanche, de roupas e 

lojas”.77 Mesmo sem citar diretamente uma marca globalmente conhecida, ficou claro que se 

trata de uma linguagem urbana interiorizada. Essa consideração é oportuna para mencionar as 

falas na cidade e das linguagens urbanas. Em uma analise semiológica, proposta por Henri 

Lefebvre (2001), apresenta distinções entre as dimensões e os níveis múltiplos que existem 

entre a fala e a linguagens, da cidade e no urbano:

76 Idem.
77 Idem.
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Existe a fala da cidade: aquilo que acontece na rua, nas praças, nos vazios, aquilo 
que aí se diz. Existe a língua da cidade: as particularidades próprias a uma tal cidade 
e  que  são  expressas  nas  conversas,  nos  gestos,  nas  roupas,  nas  palavras  e  nos 
empregos  das  palavras  pelos habitantes.  Existe  a  linguagem urbana,  que se pode 
considerar  como  linguagem  de  conotações,  sistemas  secundário  e  derivado  no 
interior do sistema denotativo. Finalmente existe a escrita da cidade: Aquilo que se 
inscreve  e  se  prescreve  em  seus  muros,  na  disposição  dos  lugares  e  no  seu 
encadeamento,  em suma,  o  emprego  do  tempo na  cidade  pelos  habitantes  dessa 
cidade. (LEFEBVRE, 2001, p. 70)

As narrativas de Alcindo e Adriano associam para o presente e futuro,  no que diz 

respeito a permanecer ou de emigrar para outras cidades percepções do crescimento urbano e 

como eles estão pautados em suas satisfações, ou não, na permanente relação dos espaços e 

sujeitos. É evidente que possa haver inúmeros motivos para justificar o porquê de morar em 

uma cidade, mas, necessariamente, de uma forma ou de outra não se separam dos sentidos de 

experiências e expectativas. 

Seguindo  a  discussão  com  outros  moradores,  Inês  Monaretto,  natural  de  Santa 

Catarina, migrou para Cascavel na década de 1960. E Ivo Brandellero, natural do Rio Grande 

do Sul, migrou no início da década de 1970. Ambos passaram muito tempo trabalhando fora 

da  cidade,  mas,  não  abriram  mão  de  permanecer,  ou  retornar  para  Cascavel.  Outra 

coincidência é o fato de não terem seguido seus familiares que emigraram para outras regiões.

Inês Monaretto mudou-se para São Paulo em 1971, onde morou por 20 anos e onde 

trabalhou. Seus pais continuaram a morar em Cascavel, como a maioria de seus irmãos. Nesse 

período, visitava a família regularmente todos os anos. Retornou definitivamente para morar 

em Cascavel logo após o falecimento de sua mãe, no início da década de 1990. Segundo Inês, 

o trabalho em São Paulo já estava fatigante, e ela possuía recursos para viver em Cascavel. 

Havia adquirido uma casa no bairro Guarujá ainda na década de 1980. A escolha por não ter 

filhos, ou não ter constituído união estável, fazem parte de sua independência e autonomia nas 

decisões que tomou sobre trabalho e sobre a escolha dos lugares em que viveu. De acordo 

com Inês:

E depois ter ido embora para lá, nunca... Lógico namorava, enquanto saia tudo bem, 
mas, menos casar.  E tem um detalhe:  Me sinto feliz! Tem muita gente  que diz  
assim: A mais você vive sozinha, que você é isso, você é aquilo. Não. Eu sou feliz  
para as coisas que eu faço. Eu voltei para Cascavel fui trabalhar na Giombelle [S/A 
Máquinas Agrícolas], trabalhei mais diversos anos.78

Na época  em que retornou para  Cascavel,  ela  deixou sua  casa  no  bairro  Guarujá 

alugada e foi com seu pai e seus irmãos no bairro da Neva. Continuou a trabalhar em sua 

78 Entrevista com Inês Monaretto, 62 anos, gravada em 13 de abril de 2011.
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profissão de contadora, agora em revendedoras de máquinas agrícolas e caminhões, por mais 

alguns anos. Por isso, emigrou por um curto período de tempo para a cidade de Gravataí, no 

Rio Grande do Sul, e na capital Curitiba até o início da década de 2000. Nesse período, seus 

familiares migraram para o Estado do Mato Grosso: 

Com a família a principio eu tive, não problemas, né? Como o meu pai, meu pai teve 
o primeiro filho com essa mulher que, eles já... isso sem eles casarem e resolveram ir 
embora para o Mato Grosso. Porque, a maioria dos meus irmãos depois foram para o 
Mato Grosso compraram terras lá e hoje estão muito bem no Mato Grosso. Eu tenho 
que contar quantos irmãos eu tenho lá no Mato Grosso, [...]  sete irmão no Mato 
Grosso da minha mãe. E com meus irmãos, também, a gente tem contato direto,  
devo ir para lá agora que recebi um convite, meu sobrinho filho de um dos meus 
irmãos de lá, vai se casar no dia 21 de maio, já me mandou o convite. Devo ir para lá 
antes dessa data e ficar para o casamento deles.79

Inês  continua  trabalhando,  mas  agora  de  forma  voluntária  nas  atividades  da 

Associação de Moradores do bairro Guarujá, dividindo seu tempo para uma creche que existe 

no mesmo bairro. O fragmento da narrativa que segue ressalta o modo como ela elege um 

conjunto de qualidade do desenvolvimento urbano da cidade, que respondem, em partes, aos 

motivos  de  continuar  morando  em  Cascavel,  cidade  em  que  estabeleceu  relações  de 

identificações, que, segundo ela, onde simplesmente gosta de viver:

Bem a cidade como eu te falei antes, é uma cidade que desenvolveu, eu não sei se é 
por  causa  da  bifurcação,  saída  para  todo  lado,  para  Foz,  para  o  Sudoeste.  Eu 
pessoalmente não abro mão de Cascavel é uma cidade de médio porte, vamos dizer 
assim. Uma cidade que tem seus pontos negativos, mas, não tanto como cidades 
maiores. É uma cidade boa de se morar, nós temos tudo aqui, não dependemos de 
Curitiba, São Paulo. Houve um período que em Cascavel se você precisasse de um 
tratamento de saúde era só em Curitiba, só em São Paulo. Na época em que teve o 
problema  da  minha  irmã  de  câncer,  (1980)  nós  fomos  para  São  Paulo  que  os 
médicos, [recomendavam] Curitiba, São Paulo. Hoje em dia não, Cascavel tem tudo 
aqui, ela tem tudo, então, para que nós sairmos daqui? Cascavel é primeiro lugar e 
vamos continuar. Enfim é uma cidade que pode se dizer o que muita gente diz: é a 
Capital do Oeste, exatamente, ela pode ser uma capital aqui no Oeste do Paraná,  
tem de tudo. [...] Eu aproveitei viajei bastante, viajo até hoje graças a Deus, eu tenho 
meu bom pé de meia, minha casa quitada meu carro que quero trocar agora, minha 
família que tenho um bom relacionamento foram todos praticamente para o Mato 
Grosso, vou para lá quando eu posso.80

Já Ivo Brandellero trabalhou diretamente na ocupação e desenvolvimento nas terras 

dos  Estados do Mato Grosso e  países  vizinhos,  entre  1970 a 1990.  Impressionantemente, 

recorda-se com precisão dos lugares desse período. Não fala diretamente de uma cidade, sem 

antes passar por um vilarejo, um posto de parada, o encontro de rios de alguma região. Esse 

79 Idem.
80 Idem.
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conhecimento  foi  adquirido  com a  experiência  principalmente  de  motorista  de  máquinas 

agrícolas. 

Quando chegou a Cascavel, no início da década de 1970, trouxe a esposa e dois filhos 

pequenos. Outros dois filhos nasceram na cidade. Hoje, ele vive somente com sua esposa em 

Cascavel. Seus dois filhos homens não chegaram a trabalhar com ele. As duas filhas vivem, 

hoje, em Curitiba; um dos filhos em Balneário, cidade no litoral catarinense; e outro filho 

estava retornando ao Brasil  na semana da entrevista,  vindo da cidade  de Seathe,  Estados 

Unidos. 

O senhor Ivo, no início da década de 1990, foi trabalhar com frete. A maioria dos 

trabalhos que tem como freteiro é no meio urbano. Costumeiramente, tem os ajudantes certos 

para as mudanças maiores. Há alguns anos, o senhor Ivo foi assaltado e, por esse motivo, a 

pedido dos filhos, foi morar em Curitiba. Segundo seu relato, como ele e a esposa não se 

acostumaram com o local, logo retornaram para Cascavel, e ele voltou a trabalhar com frete. 

Mesmo aposentado, ainda trabalha e diz que está contente, especialmente quando consegue 

fazer suas “viagenzinhas”:

E tenho uma filha que é muito estudiosa, estudiosa e continua estudando, só que é  
um estudo que não visa dinheiro, ela esta fazendo doutorado em teologia, e, a outra 
é professora de Filosofia. Disse que às vezes tem que dar aula de geografia e se  
lembra  das  minhas  viagens.  Eu  ainda  gosto  de  fazer  umas  viagenzinha  longe, 
quando é possível, mas, ao meu critério nada de hora marcada. Eu vou para São 
Paulo, vou para o Mato Grosso, não gosto de ir na capital de São Paulo eu tenho um 
medo de entrar lá, é muito movimento né? Então para mim ir no litoral ou no Mato  
Grosso, Oeste e Noroeste do Estado, eu vou tranquilo.81 

Com sua esposa, vive há décadas na área considerada central de Cascavel. Conforme 

seu relato,  permanecerá  na cidade enquanto depender  da vontade deles.  Em seu trabalho, 

quando não está rodando com seu caminhão, tem sempre a companhia de colegas no ponto de 

frete,  que  inclusive  indicaram o senhor  Ivo como aquele  que,  entre  eles,  era  quem mais 

poderia ajudar na pesquisa sobre Cascavel. Entre outras observações, ressaltou as qualidades 

da cidade em ser um centro universitário. No final da entrevista, ao responder se haveria algo 

que gostaria de comentar e que não lhe fora perguntado, retomou outra de suas experiências 

como tratorista, desta vez, no espaço urbano: 

Bem, eu acho que eu disse mais ou menos o que você me perguntou. Se eu for falar  
coisas a meu respeito não significa nada, falar coisas a respeito da cidade. Eu vi essa 
cidade crescer, vi nasce, vi começarem a fazer os asfaltos. Vou te contar sobre o 
[bairro] Coqueiral, mas se refere a mim, mas para provar que eu conheço. Eu foi 

81 Entrevista com Ivo Brandellero, 72 anos, gravada em 11 de abril de 2011.
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quem abriu essas ruas, quando o aeroporto era ali. Foi eu quem abriu as ruas no 
Coqueiral até a oitava rua lá para baixo, até a rua da chácara até a rua das Palmeiras,  
foi  eu  quem  abriu  com  tratorzinho  de  pneu.  É  coqueiral  porque  tinha  muito 
coqueiros, muitas palmeiras, e eu arrancava com cabo de aço e arava o leito da rua. 
Tinha um cidadão que era o engenheiro que me dava o rumo, que era o capitão 
Paim, capitão reformado da brigada do Rio Grande, era engenheiro, ele tá guardado 
lá em cima no cemitério central. Um cara muito inteligente e muito culto, trabalhou 
até morrer de velho também, então ele me dava o rumo. Agora eu vejo essa baita 
cidade que espichou, lá aonde é a FAG (Faculdade Assis Gurgacz) eu que arei com 
tratorzinho para plantar mandioca e milho, um pouco para baixo se chamava granja 
Santo  Antônio.  É  incrível  né?  Então  hoje  a  gente  vê,  Cascavel  cresceu  rápido, 
cresceu muito rápido, hoje tem bairros aí que eu me admiro, meu Deus do céu, tem 
bairro para lá, tem bairro para cá. Então a gente se admira ao ver as coisas que a  
gente fez.82

O primeiro Aeroporto Municipal de Cascavel localizava-se nas mediações do que é 

hoje considerado Centro Cívico. Na gestão do prefeito e vice Jacy e Gurgacz (1977-1982), um 

novo aeroporto foi construído ao lado do bairro Guarujá, e o que era antes seu espaço passou 

a abrigar o maciço da administração local, como visto anteriormente. 

Embora  tenha  feito  amigos  trabalhando  em  outros  Estados  do  Centro-Oeste,  Ivo 

Brandellero relatou que, nas viagens que faz como freteiro, percorre trajetos menores e que 

sem a necessidade de uma viagem específica não costuma ir a Mato Grosso. Já o taxista Osíris 

Serafim, 72 anos, que também faz várias viagens a trabalho no percurso urbano de Cascavel, 

revelou  que  uma  das  cidades  que  teve  a  oportunidade  de  conhecer  foi  a  cidade  de 

Rondonópolis, no Mato Grosso, porque a alguns anos uma de suas filhas emigrou para lá: 

Eu tenho uma filha no Mato Grosso, eu tenho uma filha lá em Rondonópolis, estive 
lá em dois mil  e  cinco.  Eu gostei  do Mato Grosso eu gostei  do povo do Mato 
Grosso, porque é um povo mais cordial, mais gente sabe?  Eu gostei de lá, mas eu 
não iria morar lá, mas gostei do Mato Grosso. Eu fui muito bem recebido. Meu 
genro tem conhecimento e fez amizade com aqueles pequenos colonos e a gente os 
visitou, então eu gostei de lá, mas para ficar morando não, eu gosto daqui.83

Para  Osíris,  o  crescimento  urbano  de  Cascavel  ocorridos  nas  últimas  décadas  é  a 

condição essencial para que continuasse a trabalhar e não fez uma previsão de parar. Como 

taxista, ao mudar para o ponto de táxi da atual Rodoviária de Cascavel, percebeu como o 

fluxo de passageiros que chegavam e saíam da cidade aumentou consideravelmente, gerando 

uma perspectiva otimista para sua atividade profissional. As opções das viagens encontradas 

na  Rodoviária  são  diversas  e  oferecidas  por  mais  de  uma  dezena  de  empresas,  o  que 

representa certo monopólio das operações de tráfegos em destinos interestaduais, visto que, 

no Aeroporto de Cascavel, os vôos oferecidos por duas empresas são somente para Curitiba e 
82 Idem.
83 Entrevista com Osíris Serafim, 72 anos, gravada em 21 de abril de 2011.
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São Paulo. Não saberei responder se de alguma forma as empresas que exploram o transporte 

rodoviário  da  cidade  levantam  obstáculos  para  viabilizar  o  transporte  em  outros  setores 

(Ferroviário  e  Aeroviário).  De  qualquer  modo,  a  característica  de  se  constituir  como 

entroncamento  de  rodovias  exerce  influência  no  modelo  predominante  de  circulação  de 

pessoas e mercadorias. Essa falta de dinamismo no movimento e locomoção representa uma 

oportunidade de crítica no debate sobre a cidade do futuro.  

No início da década de 1990, foi registrado um ritmo de crescimento local com índices 

muitas vezes maiores do que o próprio Estado. A produção de alimentos continuou sendo o 

motor da economia local, e no meio urbano a construção civil respondeu pela abertura de 

novos  empregos.  A  família  de  Roseli  do  Prado,  por  exemplo,  mudou-se  da  cidade  de 

Guarapuava em direção a Cascavel justamente no início dessa década à procura de trabalho. 

Para os trabalhadores  que não se encaixavam como mão de obra qualificada,  com 

baixo  nível  de  escolaridade,  a  oferta  de  trabalho  apresentava  uma  realidade  com poucas 

alternativas ao trabalho braçal. Nessas circunstâncias, a construção civil foi o setor que mais 

contratava a mão de obra masculina. Para as mulheres, os serviços domésticos representavam 

uma alternativa de emprego, muitas vezes alcançados por meio da indicação de familiares ou 

de amigos que moravam na cidade. Quando Roseli começou a trabalhar como vendedora no 

Terminal Oeste, ajudou uma irmã a mudar para Cascavel:

Uma  irmã  minha  morava  em  Guarapuava,  a  situação  dela  não  era  boa,  estava 
desempregada. Aqui o que uma diarista ganha é em torno de uns 60 reais por dia, né? 
Lá era 20 reais por dia. E daí ela estava até passando necessidade. Eu trouxe ela para  
vir morar comigo. Ela ficou um ano e meio na minha casa, morando comigo. E daí 
conseguiu um dinheirinho, e comprou uma casa perto da casa do meu pai. Hoje, ela 
vive sozinha. Hoje, ela tem a casinha dela não precisa mais pagar aluguel, ela esta  
contente de viver em nossa cidade.84

 

A mudança de trabalho como vendedora de doces no terminal de transporte foi algo 

que ocorreu sem maior planejamento. Desde então, começou a ter ganhos significativos para 

sua vida, descritas anteriormente neste capítulo. Ao falar do que espera para a cidade, Roseli 

apontou algumas ponderações importantes, mas não fez qualquer previsão específica. Disse o 

que gostaria para o futuro de seus filhos e manifestou suas preocupações com os cuidados de 

quem é responsável pela família. Afirmou ainda que não pensa em ir embora de Cascavel, em 

razão do que já conquistou: “Não tenho a vontade de ir embora daqui, porque eu gosto daqui. 

Eu gosto de trabalhar aqui. Não penso, porque eu já sofri muito na vida, não penso em ir 

84 Entrevista com Roseli do Prado, 40 anos, gravada em 25 de maio de 2011.
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embora.  Vender  o  que  consegui,  pelo  que  lutei  para  conseguir,  não,  não  penso  em  ir 

embora”85. Como outros trabalhadores que superam as muitas adversidades, ela espera para o 

futuro a continuidade de seu presente por meio de seus esforços. Ultimamente, tem fechado a 

sua “banquinha” antes das 19h, pois retornou à sala de aula, no ensino de jovens e adultos. 

As  narrativas  visualizadas  acima  trouxeram novos  aportes  compreensíveis  sobre  o 

modo  como  os  moradores  de  Cascavel  vivenciam  o  processo  de  mudança  da  cidade, 

considerando em especial aqueles que lhes afetam diretamente. O trabalho de interpretação do 

processo  de  experiência  desses  moradores  procurou  evidenciar  as  práticas  coletivas  e 

individuais de reivindicações das diferentes necessidades: morar, trabalhar, viajar, permanecer 

e  a  precisão  de  reunir  esses  sentidos  em  seus  espaços  habituais.  Esses  sujeitos  sociais 

constroem suas expectativas e visões sobre a cidade. Desse modo, foi possível recorrer ao 

historiador E.P. Thompson, por meio de sua obra A Miséria da Teoria, para discussão de todo 

o trabalho:

E quanto à “experiência” fomos levados a reexaminar todos esses sistemas denso, 
complexos  e  elaborados  pelos  quais  a  vida  familiar  e  social  é  estruturada  e  a 
consciência social encontra realização e expressão... parentesco, costumes, as regras 
visíveis e invisíveis da regulação social, hegemonia e deferência, forma simbólicas 
de dominação e de resistência, fé religiosa e impulsos milenaristas, maneiras, leis, 
instituições e ideologias - tudo o que, em sua totalidade, compreende a “genética” de 
todo  o  processo  histórico,  sistemas  que  se  reúnem  todos,  num  certo  ponto,  na 
experiência humana comum, que exerce ela própria sua pressão sobre o conjunto. 
(THOMPSON, 1981, p. 182)

 

Haveria a possibilidade de construir esse ou outro estudo somente pela riqueza e pelo 

potencial  contido  nas  narrativas.  Não  há  como  negar  que  seus  usos  foram  limitados  à 

discussão  escalonada  com  outras  fontes  escritas.  Entretanto,  há  o  entendimento  que  a 

oralidade  não  está  contida  apenas  nas  entrevistas.  Ela  pode  ser  visualizada  em  outros 

discursos, diretos ou indiretos, de diferentes sujeitos, presentes em jornais, ofícios, revistas, 

entre  outros.  O  encontro  com  pessoas  contemporâneas  ao  processo  de  transformação  da 

cidade  trouxe  novos  aportes,  compreensíveis  para  problematizar  as  categorias  históricas: 

experiências e expectativas.  Durante as entrevistas, sentiu-se legitimidade em problematizar 

tais  expectativas  em vista  das  vivências  na cidade  e,  a partir  das quais,  entrecruzaram-se 

posições no interior de uma  estrutura de sentimentos, no sentido trabalhado por Raymond 

Williams  (1992),  em que  vivências temporalmente  são  marcadas  pela  mudança ativa  na 

dinâmica das transformações e (re)significações do espaço urbano. 

85 Idem.
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3.3 A METRÓPOLES DO FUTURO: NOVAS REPRESENTAÇÕES

 O ideário de progresso, de otimismo e de confiança no futuro promissor a respeito do 

crescimento das cidades, independente da região ou do porte, produz efeitos polifônicos para 

além dos discursos que preenchem os espaços da cidade contemporânea. Nesse cenário, as 

cidades  brasileiras  de  porte  médio  vêm  se  apresentando  como  modelos  ao  agregar 

oportunidades  de investimento  a  um lugar  “mais  tranquilo”  de  viver,  sem abrir  mão  dos 

aparelhos  e equipamentos  modernos  encontrados  em grandes centros  urbanos.   Ao futuro 

dessas cidades é atribuído sentido, como progresso e modernização, que, por sua vez, não 

estão separados das articulações e representações políticas, sociais e culturais.

 Aonde o Futuro Já Chegou é o título de um especial sobre cidades médias, publicado 

pela Revista Veja, em 1º de setembro de 2010, supervisionado pelo jornalista Mario Sabino, 

com a participação de uma equipe de jornalistas das diferentes regiões. Logo na introdução da 

reportagem,  está  elaborado  um  ponto  de  vista  generalizado  sobre  as  cidades  médias, 

aproximadas por uma imagem comum de futuro: de se tornarem novas metrópoles. A cidade 

de Londrina, no Paraná, abre o especial e é o exemplo utilizado de cidade que já ultrapassou 

os 500 mil habitantes, perspectiva posta para outras cidades nas próximas décadas do século 

XXI.  Assim,  hoje  a  cidade  de  Londrina,  para  a  revista,  está  estabelecida  como  a  nova 

metrópole  brasileira,  feito  que  nem todas  as  capitais  estaduais  alcançaram,  sendo sete  as 

capitais entre as 233 cidades médias no Brasil. 

A  matéria  da  Revista Veja, no  escopo  dos  argumentos  apresentados,  justifica  a 

importância  do  crescimento  das  cidades  médias  em reparar  uma “deficiência  histórica”  a 

respeito da densa ocupação populacional ao longo do litoral brasileiro. Faz-se notar também a 

investida da matéria ao referir-se ao chamado Milagre Econômico durante a década de 1970, 

como precursor na adoção de medidas políticas que, supostamente, evitaram o processo de 

favelização  do  interior,  ao  contrário  do  ocorrido  em  São  Paulo  e  Rio  de  Janeiro. 

Sublimemente,  para  a  Veja o  regime  militar  brasileiro  (1964-1985)  é  isentado  da 

responsabilidade dos bolsões de pobreza que compõem a realidade dessas cidades médias.  

A  matéria  veiculada  na  Veja,  órgão  da  grande  imprensa  de  circulação  nacional, 

apresenta,  nas páginas que seguem à introdução, situações específicas de algumas cidades 

médias,  entre  as  quais  está  a  cidade  de  Cascavel,  no  Estado  do  Paraná,  e  que  terá  a 

visualização de seu texto específico. Antes disso, é preciso ressaltar que aqui não está em 

questão discutir  as  certezas  apresentadas  na matéria,  mas  pôr em evidência  os  horizontes 

encetados  para  as  cidades  médias  brasileiras.  Independente  de  julgamentos,  que  se  possa 
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lançar para a apreciação, ou não, do conteúdo da matéria, ela dá visibilidade a alguns sentidos 

socioeconômicos importantes para a análise.

A partir da base de dados apresentados pela revista, o número de cidade média na 

década de 1970 eram 80, com uma população de 15,1 % vivendo nelas. No final da década de 

2000, a população passou para 24,4,%, divida, agora, em 233 cidades médias.  É verdade que 

a população do país nesse mesmo período mais que dobrou, de 90 para 190 milhões. Assim, 

os 24,4% expressam hoje um número bem maior de habitantes do que 15,1% em 1970. 

No entanto,  na matéria não está claro como as definições proposta para as cidades 

médias foram sendo formuladas a partir da década de 1970, pois nem sempre se considerou 

cidade média aquelas entre 100.000 e 500.000 mil habitantes, tampouco essas cidades eram 

representadas unicamente como as “metrópoles do futuro”. 

Ao aproximar a discussão sobre cidades médias, foi necessário encontrar referências, a 

exemplo dos textos do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA), especialmente, os 

da área da Geografia.  Os deslocamentos populacionais que ocorreram no Brasil, entre 1950 a 

1970, constituíram a base de preposições levantadas em busca de um planejamento público 

para a redistribuição populacional, que resultou em projetos articulados com a construção de 

polos regionais que contivessem as grandes migrações para a região Sudeste, concentradas, 

especialmente, nas capitais São Paulo e Rio de Janeiro.  

De acordo com o geógrafo  Oswaldo Amarim Filho,  as  formulações  sobre  cidades 

médias,  na visão de especialistas  e  planejadores  públicos,  tiveram,  na década  de  1970,  a 

apreciação de se tornarem centros intermediários. A política pública apresentada na discussão 

do II  Plano Nacional  de Desenvolvimento  (PND),  em 1974,  fortaleceu o apoio  dado aos 

centros médios  em áreas  economicamente  em expansão,  a exemplo do que aconteceu em 

Cascavel.  As  referências  encontradas  sobre  o  II  PND  evidenciam  a  preocupação  com  a 

concentração urbana em grandes cidades, propondo alternativas e mais equilíbrio no interior 

do país com o desenvolvimento das cidades médias relacionadas a polos de crescimento no 

Sul, Centro-Oeste e Nordeste. O estudioso ainda acrescenta que, durante a década de 1970, a 

concepção  de  cidade  média  seria  em  torno  de  50  a  250  mil  habitantes,  ganhado  outras 

definições na década de 1990, no limite de 100 mil a 500 mil habitantes.

A divisão que se apresenta para o início do século XXI é de que no Brasil mais de 

80% da população do país vive nas cidades. De encontro com os critérios estabelecidos, José 

Eli da Veiga (2003) questiona a difusão dos conceitos sobre cidades quando, no início da 

década de 2000, eles se valiam de definições estabelecidas durante o Estado Novo (1937-

1945).  “Será razoável  que no início do século 21 se considere cidade um aglomerado de 
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menos de 20 mil pessoas” (2003, p.63). E sugere o debate da dispensa de as cidades com 

menos de 20 mil habitantes de realizarem seus planos diretores.

A região Oeste do Paraná é composta por 50 municípios. Apenas três apresentam uma 

população  que  se  constitui  cidade  média:  Cascavel  com 286.173  mil  habitantes,  Foz  do 

Iguaçu com 256.081 e Toledo com 119.353. Aproximadamente, 40 municípios concentram 

populações menores que 20 mil habitantes, dando margem para a interpretação de que o Oeste 

do Paraná é menos urbano do que parece. De acordo com a Associação dos Municípios do 

Oeste do Paraná (AMOP), a urbanização da região cobre em média 85% de seu território. Ao 

entender urbanização como a soma de equipamentos (eletricidade, estradas asfaltadas, redes 

de comunicações, hospitais, escolas, supermercados, etc.) dispostos para uma população de 

aproximadamente 1.200.000 habitantes, que devam se concentrar em poucas cidades. 

Voltando  à  Revista Veja,  o  horizonte  de  expectativas  para  surgimento  de  novas 

metrópoles  foi  destacado por  vinte  cidades  médias  das 233 em todo o país.  Mas,  porque 

somente  vinte  cidades  mereceram  textos  especiais?  Para  a  revista,  elas  fizeram  jus  aos 

“exemplos  de  maior  êxito  empresarial”  nos  setores  econômicos  da  indústria  e  da 

agropecuária. Ao mesmo tempo, na base de dados utilizados, encontram-se as fontes oficiais 

das respectivas prefeituras municipais, levantando a hipótese de serem textos comerciais. Em 

Cascavel a matéria da revista permaneceu por meses no site da prefeitura. 

  Entre  as  regiões  do Brasil,  as  futuras  metrópoles  em maior  número  estariam no 

Sudeste,  sendo  selecionadas  no  Estado  de  Minas  Gerais:  Sete  Lagoas,  Divinópolis  e 

Varginha; em São Paulo: Hortolândia, Taubaté e Rio Claro; e no Rio de Janeiro: Cabo Frio.  

Na região  Norte,  foram eleitas  no Estado de  Rondônia:  Ji-Paraná;  em Tocantins:  Palmas 

(capital);  no  Maranhão:  Açailândia;  e  no  Pará:  Marabá.  No  Nordeste,  elencaram  em 

Pernambuco:  Petrolina;  em João Pessoa: Campina Grande; em Alagoas: Arapiraca.  E, por 

fim, na região Sul destacaram a cidade de Uruguaiana no Estado do Rio Grande do Sul e 

Cascavel no Paraná. Além das vinte cidades sobressaídas, há destaque para as dez inovações 

econômicas, que reúnem mais de 160 cidades, sendo essas cidades chamadas de: novo motor 

da economia nacional. 

É preciso ter ciência de que se trata de interpretações produzidas por “outros” ou “de 

fora” acerca das cidades médias e que sabidamente não são unânimes por todos aqueles que 

ingressam  em  suas  dinâmicas  cotidianas.  Além  disso,  qualquer  que  seja  o  estudo  sobre 

cidades, médias ou não, há grandes possibilidades de se produzir apreciações reduzidas e de 

pouca abrangência, como a edição apreciada. 
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O crescimento populacional e a interiorização são processos históricos em movimento 

muito  amplos.  Dessa forma,  defender  ou contradizer  os  conceitos  propostos  para  cidades 

médias  obrigaria seguir  outro caminho na discussão teórica para este  texto.  Simplesmente 

porque esse conjunto de cidades médias, levantados pela  Veja, em um país tão grande, não 

deixa de ser, em certa medida, uma escolha arbitrária. Nenhum estudo, independente da área 

do conhecimento, possa dar conta da complexidade do real como de qualquer uma das 233 

cidades médias em suas dimensões inscritas no local ou regional.

  Logo, a cidade de Cascavel é mais uma cidade média que compartilha de muitas 

características com outras cidades de seu porte e, ao mesmo tempo, não deixa de ocupar uma 

situação singular nesse processo. Portanto, reduzir a escala de observação para Cascavel irá 

reter desse objeto nada mais que poucas dimensões do processo de sua ocupação e de suas 

relações  no âmbito da interiorização do país,  a partir  da década de 1970.  Um trecho na 

mesma  edição  da  Veja trata  da  cidade  de  Cascavel,  assinado pelo  jornalista  Igor  Paulin, 

correspondente da revista no Rio Grande do Sul. O título do texto é: O Barulho de Cascavel, 

que, para melhor compreensão das discussões, será apresentado na íntegra:

 
Até meados do século passado, Cascavel era apenas uma cidade de passagem para 
os viajantes que seguiam da região de Foz do Iguaçu para Curitiba, São Paulo e Rio 
Grande do Sul.  Ao ser  cortada  por três  rodovias  federais  e  abrigar  um terminal 
ferroviário  que  a  liga  ao  porto  de  Paranaguá,  contudo,  Cascavel  adquiriu  outra 
dimensão.  Nos  anos  70,  o  município  transformou-se  em  um  dos  principais 
produtores de soja e milho do estado. Na década seguinte outro salto foi dado com a  
produção de frango. Em vinte anos, o êxodo do campo para cidade fez com que a 
população de Cascavel explodisse. Nove parques industriais foram erguidos nos 
seus  arredores,  que,  hoje,  sediam  166  fábricas  e  empregam  3000  pessoas.  A 
urbanização abriu espaço para o surgimento de um empresariado forte. O melhor 
exemplo é a família Mascarello. Em 1957, ela abriu uma pequena fábrica de silos e 
secadores para os graus produzidos pelos fazendeiros locais. O negócio deu certo a 
Comil tornou-se a vice-líder do setor no Brasil e começou a exportar equipamentos 
para dezesseis países. Em 2002, a segunda geração dos Mascarello abriu uma fábrica 
de ônibus com o nome da família. A Mascarello iniciou produzindo oito ônibus por 
mês.  Hoje,  conclui  doze por  dia que correspondem por 80% do faturamento  do 
grupo – 1 bilhão de reais no ano passado.  A cidade é, agora, um polo regional de 
serviços de educação e saúde, no qual se destacam nove faculdades,  que contam 
com 21.000. Seus hospitais oferecem mais de 900 leitos. Um deles, o Uopeccan, 
especializado no tratamento de câncer, realiza procedimentos cirúrgicos complexos 
com o transplante de medula óssea. A mais recente conquista de Cascavel é a Sol 
Linhas Aéreas,  cujas  operações  começaram no ano passado.  “Por enquanto,  está 
todo mundo dizendo que eu sou maluco. Mas, se a empresa der certo mesmo, vão 
me chamar de visionário”, diz seu dono, Marcos Solano.86 (grifo nosso)

Não se tratou da primeira exibição da cidade de Cascavel na referida revista. Em abril 

de 1991, foi lançado um encarte especial sobre a cidade de Cascavel intitulada “Capital do 

86  PAULIN, Igor. A Força das cidades médias.  Veja. São Paulo, edição 2180, ano 43, nº35 01 de setembro de 
2010. Disponível em <http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx>. Acesso em: 9 jul 2011.
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Oeste”, que versava sobre o modo de como a cidade apresentava ares de capital e, no ano 

2000, já seria a terceira cidade do Estado do Paraná, o que, mais de uma década depois, ainda 

não é realidade e o discurso sobre a metrópole do futuro se renova na cidade.  

 Em todo o caso, a recente produção (2010), de âmbito nacional, renovou em Cascavel 

o inflamado discurso da cidade do futuro. Além do noticiário da mídia local, a repercussão do 

especial Cidades Médias, da Revista Veja, fez-se notar em diferentes espaços. “Você já deve 

saber que saiu na Revista Veja?” Foi dessa forma que, ao me apresentar como pesquisador da 

cidade, tomei conhecimento, por parte dos moradores, da matéria a respeito de Cascavel, que 

saíra  na  Veja.  Alguns  destes,  ao  serem  questionados  sobre  suas  opiniões  a  respeito  do 

conteúdo da matéria, apenas responderam que sabiam da existência, mas não haviam lido o 

texto. Souberam por meio de jornais, em conversas no ambiente cotidiano. 

A exemplo  de outras  cidades  recomendadas  pelo especial,  grupos empresarias  são 

visualizados  como  alma  do  empreendedorismo.  O  texto  chama  a  atenção  para  o  ciclo 

temporal  que  se  inicia  na  década  de  1970.  Houve  uma  série  de  mudanças  fundamentais 

ocorridas  a  partir  dessa  década,  que  não  estão  citados  na  matéria,  mas  foram colocados 

anteriormente  para  a  discussão,  como o  esgotamento  dos  recursos  e  a  crise  da  produção 

madeireira na retirada de importantes serrarias da cidade e região em direção ao Estado do 

Mato Grosso e Rondônia. A “era da madeira” foi dando lugar ao ciclo dos cereais produzidos 

em  larga  escala,  como  milho  e,  principalmente  a  soja,  proporcionando  sua  “explosão” 

populacional. 

A representação da cidade na  Revista Veja reproduziu a afirmação da “metrópole 

do  futuro”,  deslumbramento  este  reproduzido  pelos  espaços  midiáticos,  regionais  ou 

locais, na “marcha da evolução histórica”, no qual selecionam memórias do passado para  

legitimar o presente,  sendo o futuro atravessado pela história.  Um fragmento que trago 

para encerrar a discussão com as fontes é o do Jornal Hoje que desde a década de 1980, 

vem disponibilizando suas matérias diárias em seu site na internet. Por meio dessa fonte, 

uma  matéria  do  dia  14  de  dezembro  de  2009,  que  trata  sobre  os  57  anos  da  cidade,  

apresenta discussões atuais sobre o futuro passado no presente da cidade: Cascavel desfila  

entre as 100 maiores do Brasil:

A  menos  de  três  anos  para  ingressar  na  denominada  terceira  idade,  Cascavel 
comemora hoje seus 57 anos de emancipação com números otimistas,  entre eles, 
quase  300  mil  habitantes,  segundo  o  IBGE  (Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e 
Estatística). O Município, apesar de jovem, está entre os 100 maiores do Brasil e os 
80  considerados  interessantes  para  encontrar  oportunidades  tanto  em matéria  de 
empregos como de desenvolvimento [...] segundo o prefeito, passa por aqui. ‘Em 
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breve Cascavel será uma das quatro maiores cidades do Estado do Paraná e estará 
entre as dez do Sul do Brasil. Uma cidade inovadora, que servirá de referência para  
o Estado. Vislumbro uma Cascavel industrializada, com níveis de educação e saúde 
de  primeiro  mundo  e  muito  destacada  no  esporte.  As  próximas  gerações  vão 
encontrar uma cidade com excelente qualidade de vida’, aposta Edgar Bueno. 

 Semelhantes  a  matérias  apresentadas  em  outros  meios,  os  discursos  expressavam 

como o passado presente reinveste  de sentidos  a  cidade  que  “a menos  de três  anos  para 

ingressar na denominada terceira idade” está entre as maiores tanto no cenário regional quanto 

no nacional.  Ao mesmo tempo, o presente se aproxima de um futuro passado: “Em breve 

Cascavel será uma das quatro maiores cidades do Estado do Paraná e estará entre as dez do 

Sul  do  Brasil”.  Discursos  visualizados  nessas  últimas  décadas  sobre  o  futuro  da  cidade 

preferem  abordar  uma  imagem  emblemática  e  repetitiva  que  reservou,  para  Cascavel,  a 

obsessão de ser uma das maiores: a quarta, a terceira, a segunda maior cidade do Paraná e 

entre as dez do Sul do país. Levando a concorrer simbólica e territorialmente com outras 

cidades como Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu. 

Os  dados  do  Censo  demográfico  apresentados  pelo  IBGE  em  2010  revelaram  a 

população de 286.172 mil habitantes. O resultado gerou polêmica na medida em que a marca 

de 300 mil habitantes já era posta como ultrapassada, revelando um crescimento ao longo da 

década  de  2000,  inferior  ao  esperado.  Ainda  assim  recuperou  a  posição  de  cidade  mais 

populosa do Oeste do Paraná, alimentado novos discursos para a “Capital do Oeste”.

De  toda  a  forma,  a  população  de  Cascavel não  está  ausente  da  participação  e 

elaboração de ideias que dão forma à cidade. Os sentidos atribuídos ao meio urbano estão  

relacionados diretamente com as orientações na vida de muitos sujeitos, como a casa, a  

rua  asfaltada,  a  educação,  ou  seja,  o  direito  à  cidade,  direitos  mediados  pelos  projetos 

urbanos,  formulados  para  certas  vivências,  transformados  na  prática  em  múltiplas 

experiências e reprogramados em expectativas. Como ensina Reinhat Kosseleck (2006), essas 

são categorias do conhecimento “capazes de fundamentar a possibilidade de uma história. Em 

outras  palavras:  todas  as  histórias  foram  construídas  pelas  experiências  vividas  e  pelas 

expectativas das pessoas que atuam ou que sofrem” (2006, p.306).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo pretendeu debater um determinado processo histórico próprio da 

cidade  de  Cascavel,  situado  a  um  conjunto  de  transformações  materializadas  entre  a 

urbanização e a ocupação do solo urbano e que foram percebidas pelos conflitos no espaço de 

disputas,  pelos  deslocamentos  da  população,  pela  edificação  de  planos  e  projetos  que 

compõem as representações sobre o passado e futuro no presente da cidade, como também 

com a participação direta de moradores que vivenciaram esses processos, transmitidos por 

meio de suas próprias interpretações sobre o vivido e compartilhado.

Ao longo do texto, procurou-se manter aberto um debate acerca das temporalidades 

que são vividas pela sociedade no presente, permeadas por sentidos e significados do passado, 

dando a entender um passado presente. Com a mesma intenção, aproximar das abordagens 

sobre  o  futuro,  que  já  não  são  as  mesmas  dos  anúncios  progressistas  previamente 

estabelecidos.  Assim,  desde  a  segunda  metade  do  século  XX,  encontram-se  construídos 

outros  sentidos  para  o  presente,  ocorrendo  o  que,  para  alguns  teóricos,  é  chamado  de 

“hipertrofia do presente” (HARTOG, 2010). 

O presente, então, não ocupa a condição de espaço diminuto entre passado e futuro. 

Em sua extensão, passa a ser dimensionado com representações do passado e do futuro. Hans 

Ulrich Gumbrecht afirma: “Como o presente é o ponto de convergência entre um passado que 

não nos sentimos dispostos a abandonar e um futuro no qual não queremos ingressar, faz 

realmente  sentido  que  experienciemos  esse  presente  como  expansivo”  (2008,  p.  22), 

possibilitando à escrita da história novas interpretações de um diálogo sobre o passado aberto 

para o futuro.  

Nesse  contexto,  as  contribuições  teóricas  da  área  de  concentração  da  História  do 

Tempo Presente foram indispensáveis para perceber na cidade de Cascavel os conflitos pela 

memória da ocupação e os projetos em disputas para o futuro da cidade, vividos a partir da 

década  de  1970.  A  experiência  da  ocupação  da  emancipação  e  o  acelerado  crescimento 

populacional foram redimensionados, nesta década, para os horizontes de expectativas para a 

década de 2000. 

 Busquei dialogar com as interpretações produzidas sobre a ocupação da cidade e pude 

conferir  a  partir  de uma leitura  crítica.  São explicações  que dataram certa  origem para a 

formação da cidade, relacionadas ao descobrimento da América, e a disputa pela colonização 

das terras, do que é hoje considerado o Oeste do Paraná. O que ficou claro, em certas obras, é 
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a de uma história a ser contada a partir de “ciclos temporais”, sendo a passagem da “era da 

madeira” para o “ciclo da soja” um “divisor de águas” na história da cidade. 

Não houve interesse maior em confrontar os “mitos fundadores” de Cascavel, porque, 

por meio das narrativas das experiências de homens e mulheres, outros aspectos significativos 

desse  processo  foram  abordados.  O  esgotamento  do  modelo  extrativista  madeireiro,  em 

paralelo  com  a  mecanização  do  campo,  implicou  em  novos  rearranjos  na  dinâmica  da 

organização social e familiar. Uma geração de trabalhadores empregados no setor madeireiro 

foi submetida a procurar outros meios de sobrevivências, uma vez que serrarias e laminadora 

se retiravam da região. Junto a isso, a substituição progressiva da mão de obra do campo 

resultou no acréscimo da mão de obra excedente disposta no meio urbano. 

Esse panorama foi visualizado com o propósito de evidenciar os traços oblíquos nesse 

período de mudanças de fases econômicas, pois, se a oferta de terras por meio de posses foi a 

estratégia  adotada  para  ocupação  de  Cascavel  e  também  da  região,  foi  precisamente  a 

desapropriação das terras e do trabalho uma das causas que evidenciaram, em certa medida, a 

emigração para o Estado de Rondônia no momento em que o governo federal estabelecia 

projetos de incentivo à ocupação da região Norte do país. Dessa forma, o “eldorado” oestino 

não deixou de ser um espaço da segregação, espaço de fronteira notadamente no momento em 

que, segundo certas interpretações, houve “afirmação” do progresso e do desenvolvimento.

Foi sustentado o ponto de vista de que a posição geográfica de Cascavel, destacada em 

uma  região  de  fronteira  entre  os  Estados  do  Sul  e  do  Centro-Oeste,  desempenhou  a 

característica de um corredor de passagem e que, por meio da construção de rodovias federais 

e  estaduais,  intensificou o deslocamento  de pessoas e  mercadorias,  integrando a cidade  a 

ideações nacionais para com a interiorização do país, vigentes durante o regime militar (1964-

1985).  Ainda, com a construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu (1975-1982) na cidade de 

Foz do Iguaçu,  novos fluxos migratórios  se  dirigiam para as  cidades  da região  Oeste  do 

Paraná. 

A apresentação desse conjunto de acontecimentos se mostrou essencial para distinguir 

outras imagens do processo de ocupação e mais ainda como se engendravam nas imagens 

projetadas  para  a  “Capital  do  Oeste”.  Assim,  as  representações  sobre  o  crescimento 

desordenado junto à abertura de loteamentos irregulares respondiam à falta de planejamento. 

Essa foi à bandeira política do grupo do ARENA/PSD, sob a liderança de Jacy Scanagatta e 

Assis  Gurgacz,  que  governaram  a  cidade  entre  1977  e  1982.   Esse  grupo  político  que 

controlava o jornal  O Paraná passou a usar e explorar a imagem do campo e da cidade, 

elegendo como moderno o processo que ocorria no campo e, para cidade, a imagem do atraso.
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Um desses lugares emblemáticos foi a antiga Estação Rodoviária de Cascavel, situada 

no  centro  da  cidade.  A campanha de  O Paraná para  a  construção  de  um novo terminal 

justificava-se pelo fato de a imagem da estrutura do prédio ser ultrapassada, não podendo ser 

o cartão de visitas de uma das maiores cidades do Paraná. O problema que se mostrou não 

era somente  a  estrutura,  mas o conjunto de sociabilidades  que havia na antiga  estação 

Rodoviária de Cascavel, a ser tratado por essa imprensa como um problema social, porque 

nela habitavam um conjunto marginalizado e preconcebido de uma população que passava 

por um processo de pauperização. Portanto, o processo de transferência da rodoviária foi  

utilizado como uma síntese do movimento em direção à cidade e  à imagem do atraso, 

enquanto  o  anúncio  da  nova  rodoviária  foi  de  encontro  às  intervenções  urbanísticas  

anunciadas nos planos diretores que seguiram ao de 1978. 

É preciso reconhecer que não houve uma abordagem das diretrizes do Plano Diretor, 

daquele elaborado por Jaime Lerner em 1978, nem dos outros que foram citados. A intenção 

era  perceber  como  seus  conteúdos  tomaram diversas  formas  no  discurso  sobre  o  futuro 

urbano, no presente da cidade, e também como se davam as práticas socioculturais no espaço 

do centro, principalmente do Calçadão da Avenida Brasil. Para a conformação desse espaço, 

foi visto uma série de modificações, como o desvio do transporte público da Avenida Brasil 

no trajeto do centro.  O Calçadão é um espaço que foi  estrategicamente criado para certa 

funcionalidade  do  espaço  público,  tendo  por  inspiração  o  modelo  de  centro  da  capital 

Curitiba, espaços pensando sob a ótica da cidade-conceito, mas não suprimem as práticas 

singulares e plurais da população (CERTEAU, 2007). Também faltou a discussão no texto,  

principalmente  no  capítulo  2,  uma  elucidação  aos  monumentos  da  Praça  do  Migrante 

(1977),  da  Imagem  de  Nossa  Senhora  Aparecida  (1995)  e  do  Monumento  ao 

Cinquentenário (2002). No caso do primeiro, ocuparia um empenho maior debater de que  

forma ele  se  torna  um patrimônio  para  a  cidade,  pois  é  uma construção que  suscita  a  

memória  da  ocupação.  Contudo,  a  intenção  de  torná-la  um  espaço  de  uso  coletivo 

praticável  não  teve  sucesso.  Os  responsáveis  pela  formas  do  monumento  procuram 

“resgatar” uma história regionalizada.

 Enquanto  o  monumento  de  Nossa  Senhora  Aparecida  é  sem  dúvida,  uma 

intervenção no aspecto físico e visual do espaço urbano e uma afronta ao Estado Laico, e 

acabou  se  tornando  o  cartão-postal  da  cidade.  Não  saberia  responder  a  situação  que 

causaria  se  as  demais  igrejas  protestantes  presente  no  Calçadão  resolvessem construir  

enormes monumentos em frente aos templos. O que tentei demonstrar foi a influência da  

Igreja Católica na realização de uma festa patrocinada pelo dinheiro público e com fins 
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lucrativos  para  essa  ordem  religiosa,  que  passou  a  acontecer  com  o  surgimento  do 

Calçadão. 

Em relação  ao  Monumento  do  Cinquentenário  (2002),  ele  foi  construído  com o 

objetivo de transmitir as cinco décadas da cidade. No espaço do Centro Cívico, em frente 

à  prefeitura municipal,  a  inauguração desse monumento  foi  atravessada  pela  greve dos  

vendedores  ambulantes,  que  trabalhavam  nos  terminais  de  transporte  urbanos  Leste  e 

Oeste. Dessa forma, pareceu ser mais interessante partir desse acontecimento e evidenciar 

que outras faces  da cidade  “puljante”  do espaço “cívico”  foi palco  dos  conflitos  e  das 

reivindicações pelo direito à cidade.

Durante a produção da escrita houve a apreensão se o texto estaria perdendo o foco do 

problema, abordado diversos assuntos, preocupação que não deixou de existir.  Ao mesmo 

tempo,  fica  a  segurança  de  que  a  estrutura  deste  estudo  é  constituída  por  uma  ampla 

problemática.  Essa constatação se deve à discussão de muitos  problemas  relacionados  ao 

processo de transformação no âmbito dos espaços e lugares citadinos. O que significa dizer 

que os conteúdos apresentados se encontram articulados do que se pretendeu discutir. 

 Talvez não fosse necessário afirmar que o trabalho não constitui uma resposta precisa 

para o processo histórico discutido, se bem que qualquer estudo na história, ou em outras 

áreas  do  conhecimento,  possa  dar  conta  das  múltiplas  realidades  vividas  por  meio  dos 

acontecimentos: micro ou macros, com um problema central ou um conjunto de problemas, 

entendidos como duradouros ou efêmeros no mundo contemporâneo. 

A História Oral, tal como a utilizada nesse texto, brindou com possibilidades incríveis 

de  aportes  compreensivos.  As  narrativas  dos  moradores  entrevistados  trouxeram  sua 

consciência política produzida no cotidiano, que trazem consigo as marcas de inconclusa luta 

social  vivida em seu cotidiano,  entre  carências  e  afirmações  de pertencimento  diante  das 

dinâmicas urbanas em Cascavel.

No ofício de historiador, a arte essencial é saber ouvir87. E isso foi o que exercitei 

durante a realização deste trabalho. Este é um texto circunscrito que criado de acordo com 

interpretações  sobre  a  história  e  fruto  do  diálogo  com  as  múltiplas  interpretações  dos 

moradores de Cascavel e, decisivamente, caberá ao leitor outros modos de interpretá-lo. 

Em torno desses empreendimentos, constituem-se e multiplicam imagens, expectativas 

e sentimentos de pertença sociais que emergem de reivindicações historicamente marcadas na 

existência política dessa urbe. Em outros termos, mesmo que as entrevistas analisadas tenham 

87 PORTELLI,  Alessandro.  Tentando  aprender  um pouquinho:  Algumas  reflexões  sobre  a  ética  na  história 
oral.Projeto São Paulo, PUC/SP n º 15, 1997.
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sido  individuais,  é  possível  perceber  que  extrapolaram  tal  redoma  de  sentidos.  As 

significações produzidas pelos entrevistados, tal como visto, dialogam e se constituem como 

universos  sociais  em  mudança,  como  lutas  permanentes  perfilhadas  no  tempo  histórico, 

traduzidas pelos entrevistados como campos de tensão específicos no fazer urbano, no espaço 

de mudanças permanentes. 
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