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"O trabalho da terra é livre. Não tem quem 
te pise no calcanhar, não tem hora fixa, 
não tem patrão. Mesmo que chova, a planta 
dá. Às vezes, a pessoa diz que perdeu o dia 
mas ela ganhou o dia porque mais que um dia 
de sol, a chuva faz crescer a planta (...). 
Eu acho que a roça é mais fácil, tem leite, 
tem vaca, tem alimento, não paga aluguel, 
lenha (...). Aqui no Heimtal é igual sitio, 
mais livre que na cidade. Se comparar é 
como o dia e a noite, aqui é claro e eu 
conheço todo mundo (...).
(Mário Dela Coleta, 70 anos)
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INTRODUÇÃO

mente, a faixa de terras hoje denominada Norte Novo do Paraná,
colonizada a partir do final da década de 20 pela Companhia de

(CTNP)1, já atraíadoTerras Norte Paraná atenção dea
estudiosos interessados rápido processo deentenderem o
ocupação e de desenvolvimento em curso região, fruto danessa
expansão da agricultura cafeeira paulista da política dee
ocupação implementada pelo governo do Estado2.

Esse território, até
iniciou sua ação, era um espaço aberto, isto é, contava apenas

século passado, distribuídas ao longo das fronteiras com outros
Estados e países.

Em 1955, o pensador francês Lévi-Strauss, no relato sobre
especialmente, sobre sua

visita e permanência no Brasil como professor da Universidade
referências projeto colonizadorde São Paulo, faz daao

companhia inglesa no Norte do Paraná, destacando o caráter
vigoroso de sua ocupação, via expansão da fronteira agrícola

nacionais3.

Durante, aproximadamente, trinta anos os grandes fluxos
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presença de uma população indígena rarefeita, alguns 
caboclos "safristas"* e poucas cidades e colónias do final do

paulista e migração de trabalhadores estrangeiros e

termo utilizado para designar criadores de porcos que viviam em un seminomadismo, rimitivas no cultivo de milho. Os animais, após a engorda, eram transportados a pé . ios ou terminais ferroviérios e embarcados para os centros de comercialização.
* "Safrista" é o t- empregando técnicas prin até as barrancas dos ri<

com a

o momento em que

suas viagens à América do Sul

Nas décadas de 40 e 50, o Norte do Paraná e, especial-

a colonizadora



esse território foram responsáveis
pelo registro, no Norte do Paraná, de altas taxas de crescimen
to populacional, pela ocupação intensiva do meio rural
surgimento de vários núcleos urbanos.

Em meados de 40, além da presença expressiva dos mineiros
e paulistas, a região contava com uma população composta por
trinta nacionalidades diferentes (italianos, japoneses,
alemães, entre outros). Ao redor da cidade de Londrina - sede
da companhia e centro irradiador do processo colonizador
existiam mais vintede povoados novos que sepequenos

comerciais de prestação deestruturavam centroscomo e
serviços, com o objetivo de atender às necessidades daqueles
que chegavam para desenvolver a atividade cafeeira.

Nas primeiras três décadas de açao da CTNP, a população
norteparanaense triplicou, passando representar quasea a

(Padis,metade dos habitantes do Estado do Paraná (48,6%).
1981, p. 93-94). Até 1960, a região norteparanaense encontrava-
se plenamente integrada à economia nacional e com todo o seu
território ocupado, transformando, desse modo, toda a fisio
nomia da região e do próprio Estado4.

Pela sua importância e impacto no conjunto da economia
paranaense,
parte das discussões de historiadores, economistas e soció-

debate sobre questões sócio-logos, preocupados asocom
económicas e políticas que envolviam a incorporação de novas
fronteiras agrícolas pelo processo de reprodução e acumulação
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migratórios em direção a

a colonização do Norte do Paraná passou a fazer

e o



sejam frequentes consideraçõesEmbora sobreas as
transformações que a maciça migração de trabalhadores para a
região provocou na composição populacional do Paraná,

capitalismo e no meio agrário brasileiro que se torna possível
entender esse movimento populacional.

final do século passado, quando
existiu noocorreu

política favorável à imigração mão-de-obrade
estrangeira7, suporte simbólico principal a

proprietário da
terra, tornando possível a constituição de um mercado livre de
trabalho para a grande lavoura e, consequentemente, a efetiva
ção do capitalismo no país. (Martins, 1973, p. 16-17).

O que ocorreu na Norte Novo do Paraná, a partir do final
necessidade denada mais significou do que20, a

reprodução desse mesmo capitalismo, através da incorporação de
novos territórios pela agricultura do café.

época, a combinação de alguns fatores, ligados
capitalismo internacional quanto capitalismotanto aoao

nacional, que provocaram a transferência de trabalhadores para
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contexto das mudanças e crises que estavam se processando no

a região colonizada pela CTNP. De um lado, a Grande Depressão

do capital nacional5, chegando a ser comparada, por alguns, com

Havia, na

o estrangulamento da economia colonial,

é no

possibilidade de ascensão do trabalhador a
que tinha como

dos anos

Na realidade, desde o

o fenômeno da expansão da agricultura no Meio-Oeste Norte 
Americano6.

Brasil uma



que assolava o mundo Europeu, ocasionando índices elevados de
desemprego, serviu para engrossar a emigração de trabalhadores
para outros países, especialmente o Brasil que vinha mantendo
uma política favorável de imigração, a fim de atender o mercado

De outro
lado,
estimulava a produção brasileira. Porém, os Estados produtores

encontrando dificuldades em expandir a produção, tendo em vista
o esgotamento do solo e as doenças nos cafezais (a broca por
exemplo), que determinavam uma baixa produtividade dos mesmos.
(Padis, 1981, p. 89).

rápida urbanização dasfatoresA somava-se aesses
cidades localizadas nesses centros produtores, o que exigia um
aumento na produção de alimentos, a fim de atender à população
urbana em crescimento. Como esse tipo de atividade agrícola,

médias e pequenasvia de regra,
propriedades, muitos proprietários fundiários, para obterem
maiores vantagens financeiras, preferiram dividir suas terras

liberando os colonos e os parceiros do café.em lotes menores,
considerável dos trabalhadoresresultado, parteComo uma

estrangeiros que estava chegando ao Brasil, bem como aqueles
que trabalhavam nas grandes fazendas dos Estados de São Paulo
e Minas Gerais, procuravam as regiões de café mais novas como,

por exemplo,

o
ocupação de seus
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o Norte do Paraná.

é desenvolvido com base em

o aumento dos preços do café no mercado internacional

objetivo de evitar aCom o

de trabalho para as regiões agrícolas mais novas.

Governo do

posse ilegal de terras,
Estado do Paraná incentivou a

considerados tradicionais (Minas Gerais e São Paulo) estavam



espaços abertos, através da venda a colonizadoras privadas. Foi
assim Companhia de Terras Paraná-CTNP,Norte doque a
subsidiária brasileira da companhia inglesa Paraná Plantations
Ltd. , na região norteparanaense e
implantou um projeto, cuja tônica principal foi o planejamento
racional de ocupação do venda deespaço e a pequenas
propriedades rurais.

A intensa propaganda, dentro e fora do país, efetivada
pela CTNP acentuava a fertilidade das terras roxas da região,

condições climáticas hidrográficas favoráveis àsas e
atividades agrícolas café), bem(entre outras como aso

rurais.facilidades ressaltardos lotes Aona compra a
perspectiva da propriedade privada da terra e a garantia de
lucros fáceis e rápidos, companhia difundiu uma imagem daa

"Terra da Promissão" "Eldorado",
atraindo mais ainda imigrantes estrangeiros de origemos
campesina e com passagem nas fazendas de café do Brasil, assim

ex-colonos, parceiros pequenos proprietários dose
da cafeicultura brasileira crise.antigos centros (Verem

propaganda da CTNP, em Anexo).

Simbolicamente apoiada possibilidade de ascensãona
social do trabalhador rural, ou seja, de assalariado ou semi-
assalariado passar à condição de proprietário da terra, a forte
corrente migratória em direção à região norteparanaense deriva
diretamente, portanto, das crises que estavam ocorrendo no meio
agrário brasileiro e na necessidade de reprodução do capital
nacional.
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como os

adquiriu uma vasta área

região como sendo a e do



Assim, muito mais mobilidadedo decorrente daque
geográfica ou do remanejamento da força de trabalho no mercado
internacional
região colonizada pela CTNP deve ser considerada como um evento
historicamente determinado pela expansão do capitalismo no

um processo social resultante da
instituição da propriedade da
classificação desta enquanto equivalente de capital ou renda
territorial capitalizada. (Martins, 1973, p. 25).

Como conseqiiência, as condições de existência do migrante

sociedade capitalista. Portanto, do ponto de vista sociológico,

como um processo
social que resultou em mudanças tanto no plano objetivo quanto

plano subjetivo da existência dos sujeitos e do grupo. Nano
sociedade de origem, participavam de um sistema sócio-econômico
apoiado por um conjunto de valores que estava interiorizado em

práticaspersonalidades fundamentavae que suas esuas
concepções. A passagem de uma sociedade ou região para outra

do Paraná, pequenos proprietários não capitalizados, produtores

situação inovadora determinadacontraditória peloe modo
específico pelo qual
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representou a redefinição dessas condições de existência, bem 
como um processo de ressocialização8 do sujeito.

de mercadorias e de seus meios de subsistência, vivenciaram uma

se integraram às atividades agrícolas da

o movimento de imigrantes estrangeiros e migrantes nacionais

No caso em tela, os migrantes, ao se tornarem, no Norte

e nacional,

ser determinadas pelo conjunto das relações dapassaram a

para o Norte do Paraná deve ser encarado

a migração de populações para a

campo. Em outras palavras,
capitalista da terra, através



região. Apesar de

assumirem condição independentes,de trabalhadorese a
conviviam com a possibilidade da proletarização virtual, caso

possíveis crises da cafeicultura.
Consequentemente, na prática, foram obrigados a incorporar a
maioria famíliados membros da produção funçõesna e em
assalariadas, sobretrabalho, cujos resultados
revertiam em dinheiro para o pagamento das terras.

Procura-se demonstrar, no presente trabalho, que embora
os migrantes que se deslocaram para o Norte do Paraná tenham

universo sócio-enfrentado alterações significativas em seu

da consciência interpretaram o processo como oportunidade de
ascensão. Orientados pelas imagens da "Terra da Promissão" e
do "Eldorado" difundidas pela CTNP sobre a região, acreditavam

obter lucros fáceis e rápidos, bem como superar os efeitos das
rupturas provocados pela migração.

Na realidade, buscavam, na região, a concretização de um
projeto de ascensão económica realização de um modo de
vida, através do qual fosse possível a estruturação de uma

construção de uma utopia comunitária.9

Porém, enquanto pequenos produtores e, portanto, impos
sibilitados de controlarem
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se transformarem em proprietários de terra

e a

não conseguissem pagar as terras para a CTNP, enfrentar as

cultural e, também, muitas dificuldades económicas, ao nível

que, ao se transformarem em pequenos proprietários, poderiam

o desenrolar da história que os

identidade social. Em suma, acreditavam na possibilidade de

oscilações do mercado e

utilizando o



impelia a uma situação de proletarização virtual, a construção
ideal comunitário foide meio migrantesum o que esses

encontraram, ainda que não conscientemente, de integraremse
à sociedade de adoção, de tornarem possível a ressocialização
dos membros do grupo, bem como a estruturação da identidade
individual e grupai.

Assim, desenvolveram,
baseado no desenvolvimento de relações diretas e interpessoais,

vivenciavamcontradições que dea superarem as e
preservarem a unidade do grupo. Apesar de terem como matriz de
existência a sociedade capitalista foi através da comunidade,

realizada, que esses produtoresser
as relações

resultados. Subjetivamente, a comunidade surgiu como forma de
consciência do migrante. Pode-se dizer, portanto, utilizando

expressões de Martins (1973), que a "sua consciência começaas
e acaba na vizinhança".

Por isso, toda análise que tenha como propósito desvendar
verdadeiro processo de rupturas vivenciado pelos migranteso

marginalização categoriavínculos de dessa dee os
rurais,trabalhadores quando transformam em pequenosse

proprietários, deve ser dirigida ao grupo que vive a utopia
comunitária.

Com base nessas premissas, surgem naturalmente indagações

colonizada pela CTNP vivenciaram a transição de uma sociedade
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a respeito de como

o todo,
enquanto uma utopia a

no novo meio,

fim de

um modo de vida

e os seusrurais passaram a explicar

as populações que se fixaram na região



para outra. Como foram atingidas pelas transformações regionais
e nacionais? Até que ponto alteraram seus projetos? Que tipo
de leitura fazem do passado e de sua existência atual?

Foi partir destas perguntas quea
propôs investigar as relações cotidianas passadas e presentes

visando sociabilidadedos migrantes, tipo deapreender o
desenvolvido no novo meio; o significado que atribuíram a sua

como definiram
individuaispapéis; identidades,estruturaramvalores, e

grupai.

empírica prin-Assim,
cipal um grupo de migrantes, composto por famílias alemãs e por
mineiros e paulistas descendentes de italianos, moradores de

pequeno património denominado Heimtal (em alemão "Casa doum
primeiro núcleo rural implantado pela CTNP em suaVale") o

ação colonizadora e idealizado para ser uma colónia de alemães
- situado a 8 Km do centro da cidade de Londrina.

O significado empírico e teórico dessa opção reside no
fato de serem trabalhadores que chegaram na região nas décadas
de 30, 40 e 50 orientados pelas imagens da "Terra da Promissão"

possibilidade de ascensão, via"Eldorado", peladoe
assalariadoscondição semi-transformação de de ousua

assalariados para pequenos proprietários rurais, bem como pela
construção de uma utopia comunitária,
enriquecimento fácil e na preservação da unidade do grupo. O
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a pesquisa tomou como referência

existência, ao local em que vivem e à cidade;

baseada na crença do

Heimtal, nas propagandas em jornais da época, era citado com

o presente estudo



locais de lado de Novaao
Dantzig (hoje cidade de Cambé) e Rolândia (outro núcleo de
imigrantes alemães). (Ver propaganda no Jornal Paraná-Norte,
em Anexo)

Ao se dedicarem, no passado, às atividades agrícolas de
produção de alimentos e de um produto de exportação - o café -

migrantes que fixaram Heimtal acompanharam asos se no
assimtransformações regionais, nacionais

crises do Brasil agrário. de, atualmente,Apesarcomo as
agricultura,vínculo observa-sealgummanterem acom a

existência de um hiato entre o que almejavam e o que são hoje.
Além de poucos terem conseguido a ascensão sócio-econômica,

Pelo contrário, tornou-se uma vila da periferia"Eldorado".
londrinense com uma população formada por trabalhadores rurais
e urbanos.

Condenados ao esquecimento e à progressiva proletarização
das gerações mais novas, essas famílias, atualmente, buscam no
passado a referência para o reconhecimento e para a construção

Atingidasidentidade individual grupai. pelade esua
urbanização crescente da cidade de Londrina, que avançou os
limites do Heimtal, construíram um sistema de representações

imagem mítica do pioneiro,simbólicas ou seja,
daquele que foi o fundador e desbravador, através da qual fazem

leitura do presente processo deuma ao
transformação em curso no património. Dessa forma, identificam-
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"progresso vertiginoso"

e muito menos transformou-se no
também não concretizaram a utopia comunitária. O Heimtal não

fundado na

foi a "Terra da Promissão"

um dos

e tentam resistir

e internacionais,



utopiapor o

marcada pelas relações interpessoais, ainda que determinadas
pelos vínculos extralocais.

Acredita-se
pioneiros do património Heimtal,investigação podedoos

elucidar aspectos importantes sobre a sociedade e o sistema de
representações dos grupos que se deslocaram para o Norte Novo
do Paraná em busca do "Eldorado", bem como desvendar o sentido
verdadeiro dos processos sociais e das mudanças ocorridas na

repercussões na vida dos pequenos produtores
contribuindo, também,estarárurais. forma,Dessa para o

entendimento da inserção dessa categoria de trabalhadores na
estrutura agrária e no capitalismo brasileiros.

A reconstrução histórica cobriu o período compreendido
entre 1929, ano de início da colonização da região e da chegada
dos primeiros imigrantes alemães, até 1992, ano a
pesquisa foi concluída.

Para uma melhor ordenação e exposição das idéias, esta
tese está organizada em quatro capítulos subdivididos em itens.

O Capítulo I compreende a delimitação do tema, a metodo-
realizadosempíricoslogia, opções recorteseas e o

desenvolvimento pesquisa. demonstrarda Procura-se que,
maioriaenquanto dos estudos sobre Norte dooa Paraná
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se como grupo, diferenciam-se dos outros grupos e ainda lutam

região e suas

comunitária, através do desenvolvimento de uma sociabilidade

que este estudo,

em que

local da construção de uma

ao tomar como objeto de

fazer do Heimtal



preocupa-se em explicar

à ação da Companhia de Terras Norte do Paraná - CTNP, acen-

capitalismo nacional, o caminho a ser percorrido pelas análises
contidas no presente trabalho, sobre os pequenos agricultores
migrantes, enfatiza os fatores relacionados à construção dos

simbólicosconteúdos sociaisdas relações de pequenos
grupamentos.

cotidiano, tomadosDessa forma, grupo, espaço e como
dimensõesindissociáveis interdependentes,e emergem como

fundamentais para a compreensão das representações simbólicas

Heimtal vistados pioneiros perder dedo contudo, asem,
influência dos processos mais amplos da sociedade.

universos simbólicos socialmentesãodemonstrar que os
concretas dosconstruídos seres

humanos, numa relação dialética entre indivíduo e sociedade.

relacionadas ao processo, individual e grupai, de estruturação
de identidades. Nesse sentido, o migrante, ao se transferir de
uma sociedade ou região para outra, vive e realiza um processo

sistemas simbólicos,de reconstrução de através daseus
redefinição papéis, atribuindopadrões,de normas e e
incorporando novos valores.

No Capítulo III, tenta-se reconstruir a história passada
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o processo de ocupação e desenvolvi
mento da região ligado à expansão da cafeicultura paulista e

tuando, assim, os aspectos mais gerais do desenvolvimento do

Ressalta-se que as construções simbólicas estão diretamente

e modificam-se pelas ações

A discussão teórica desenvolvida no Capítulo II tenta



do Heimtal, utilizando as seguintes fontes: documentos, estudos
e depoimentos daqueles que vivenciaram a ocupação da região e
do património. O objetivo é desvendar aspectos importantes do
cotidiano imigrantespassado dos alemães de outrase

nacionalidades, especialmente mineiros paulistas,os e

italianos. Concomitantemente à
transformações nacionais e regionais, procura-se entender as

vida dosHeimtal seusno
sociabilidadehabitantes, visando perceber tipo de queo

desenvolveram.

análiseatravés doFinalmente, Capítulo daIV,no
familiares (Strass,cotidiano presente de quatro troncos

Cantagalli, Dela Coleta e Caponi), a intenção é mostrar o hiato

atual, bem como apreender o sistema de representações simbóli-
através do qual realizam doumacas

sentido existências.àsdarpresente suasprocuram ume
Procura-se demonstrar que
migrantes do Heimtal, como muitos que vieram para o Paraná, não

gerações mais novassuas
irreversível de assalariamento. Vivendo nas vilas da periferia
da cidade de Londrina e condenados ao esquecimento, hoje, esses

afirmação das suas identidades, individual e grupai.
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a maioria dos pequenos produtores

existente entre seus projetos iniciais e a situação de vida

pioneiros autênticos buscam no passado a

e namudanças que se processaram

referência para a

descendentes de

conseguiu a ascensão sócio-econômica que almejava, sendo que
estão experimentando um processo

análise das

leitura do passado e



NOTAS

4.

5.

Sobre a política de imigração de mão-de-obra estrangeira para a grande
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Ver: LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes trópicos. Lisboa: Edições 70, 1979. 
413 p. É interessante registrar que a primeira publicação dessa obra foi 
em 1955.

2. Na época, um dos trabalhos mais completos sobre a expansão da cafei
cultura paulista no Norte do Paranã foi o de: MONBEIG, Pierre. Pioneiros 
e fazendeiros de São Paulo. Tradução de Ary França e Raul A. Silva. São 
Paulo: HUCITEC, 1984. 392 p. Cabe explicar aqui que a obra de Monbeig 
estava concluída em 1949, sendo publicada integralmente em 1952. Apesar 
disto, vários excertos foram publicados em revistas especializadas já 
nos anos 30 e 40.

Essa preocupação está presente no trabalho de: AUGUSTO, Maria Helena 
Oliva. Intervencionismo estatal e ideologia desenvolvimentista. São 
Paulo: Símbolo, 1978. 233 p. O Norte do Paraná também é citado como 
exemplo do processo de incorporação de novos territórios como uma das 
vias de desenvolvimento do capitalismo nacional nos estudos de: MARTINS, 
José de Souza. Capitalismo e tradicionalismo. São Paulo: Pioneira, 1975. 
161 p.; VELHO, Otávio Guilherme. Capitalismo autoritário e campesinato. 
São Paulo: DIFEL, 1979. 261 p.

Os aspectos referentes à ocupação dessa região, através da ação do 
Estado, da CTNP e do desenvolvimento da agricultura do café são anali
sados nos trabalhos: IPARDES. O Paraná: economia e sociedade. Curitiba: 
Secretaria de Estado do Planejamento, 1981, 72 p.; PADIS, Pedro Calil. 
Formação de uma economia periférica: o caso do Paraná. São Paulo: HUCI
TEC, 1981. 235 p.; MONTEIRO, Duglas T. O Norte do Paraná: elementos para 
sua interpretação. São Paulo : USP, s/d., 52 p. Tese (Mestrado em 
Sociologia); WESTPHALEN, Cecília et al. Nota prévia ao estudo da 
ocupação do Paraná moderno. Boletim da Universidade Federal do Paraná. 
Curitiba, n.7, p.01-52, 1968; COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANÁ. 
Colonização e desenvolvimento do Norte do Paraná. São Paulo, 1975. 295 
p. Publicação comemorativa ao cinquentenário da CMNP; CANCIAN, Nadir A. 
Cafeicultura paranaense 1900/1970. Curitiba: Grafipar, 1981. 150 p.

Ver: NICHOLLS, Willian H. A fronteira agrícola na história recente do 
Brasil: O Estado do Paraná, 1920-65. Revista Paranaense de Desenvol
vimento. Curitiba, n. 26, p.19-23, set./out. 1971. Ao fazer essa 
comparação, o autor se refere à região norteparanaense como livre de 
estruturas sociais pré-capitalistas, sendo possível implantar um pro
cesso de desenvolvimento baseado nas pequenas propriedades estreitamente 
vinculadas ao mercado nacional, aproximando-se, portanto, da via 
americana de ocupação de terras.

1. A Companhia de Terras Norte do Paraná - CTNP, subsidiária brasileira da 
empresa inglesa Paraná Plantations Ltd., adquiriu do Governo do Estado 
do Paraná, no final dos anos 20, uma faixa de terras ao norte do Estado 
de 510.430 alqueires paulista (1.235.240,60 hectares), implantando um 
projeto colonizador baseado na pequena e média propriedade e na agricul
tura do café. Em 1944, o controle acionário da empresa mudou para as 
mãos de um grupo paulista, já associado a ela, passando a denominar-se 
Companhia Melhoramentos Norte do Paraná (CMNP), nome que permaneceu até 
hoje. (Para se ter uma idéia da região colonizada pela CTNP ver Mapas 
I e II, em Anexo).



8.
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lavoura, especialmente para a cafeicultura, adotada pelo Brasil no final 
do século XIX é importante consultar o trabalho de: BEIGUELMAN, Paula. 
A formação do povo no complexo cafeeiro: aspectos políticos. São Paulo: 
Pioneira, 1977. 216 p.

9. Embora essa noção de utopia comunitária tenha sido utilizada por Martins 
(1973) para explicar como os imigrantes italianos, no final do século 
passado, concebiam e explicavam a sua existência no Brasil diante das 
objetivações do capitalismo, foi uma pista importante para o 
entendimento do que ocorreu com os imigrantes estrangeiros e nacionais 
do Norte do Paraná. Para esses agentes, entretanto, a construção de uma 
utopia comunitária, na região, assumiu uma configuração específica, ou 
seja, significava, ao mesmo tempo, a possibilidade de concretização de 
um projeto de enriquecimento e a estruturação de uma identidade social, 
através da preservação de traços de seu equipamento cultural original.

No presente trabalho, considera-se que a migração implica um processo 
de ressocialização do sujeito na medida em que provoca uma ruptura na 
sua identidade social, ou seja, exige o estabelecimento de novas 
relações sociais e a reelaboração daquele sistema de valores da 
sociedade de origem que foi interiorizado através do processo de 
socialização. Nesse sentido, muito mais do que simples ajustamento às 
novas normas e papéis, o processo migratório significa, para o 
indivíduo, localizar-se em um novo mundo social e, portanto, vivenciar 
uma reestruturação da sua identidade social, pois é necessário, ao mesmo 
tempo, identificar-se e reconhecer-se nesse mundo.



CAPÍTULO I

O ENCONTRO COM O PATRIMÓNIO DO HEIMTAL - a delimitação

do tema e a opção teórico-metodológica



O ENCONTRO COM O PATRIMÓNIO DO HEIMTAL - a delimitação do tema

e a opção teórico-metodológica.

A opção por analisar a sociabilidade e as representações
dos migrantes pioneiros baseou-se na suposição de que as pesso
as que vivenciaram a experiência do deslocamento de uma socie
dade para outra passaram por momentos e situações de rupturas,

reformulados frente às novas condições de vida apresentadas na
sociedade de adoção.

Nesse sentido, passado e
presente, desses agentes sociais tornou-se importante, pois foi
através dele que vivenciaram individualmente e/ou coletivamente
as mudanças e crises da sociedade mais ampla, definindo um tipo
de sociabilidade e um sistema de representações simbólicas a

• trução pôde revelar as oportunidades que os indivíduos tiveram
para concretizar ou não seus projetos, bem como as mudanças que

suas vidas.ocorreram em

Este recorte requer algumas explicações, à medida que em
resultado de dois fatores principais:foi o primeiro, diz

tendência predominanterespeito à constatação de uma nos
Paraná,estudos sobre Norte do enfatizarprocuraque os

aspectos mais gerais do desenvolvimento económico da região;
o segundo, foi a participação em um projeto multidisciplinar

Proteção do
Acervo cultural de Londrina - IPAC-Lda: Os Caminhos do Café no
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em que valores e padrões estabelecidos foram questionados e

a reconstrução do cotidiano,

de extensão e pesquisa denominado Inventário e

respeito de sua existência social. Mais ainda, essa recons-



Paraná, desenvolvido por professores da Universidade Estadual
de Londrina.

Cabe ressaltar que estes dois aspectos foram decisivos
para a melhor definição do tema, a seleção da população a ser
pesquisada e o direcionamento teórico-metodológico das análises
aqui desenvolvidas.

1.

regiãoconjunto de análises sobreCom relação aao
existe acentuaçãoobserva-senorteparanaense uma noque

processo através do qual o Norte do Paraná
economia nacional. décadas de 40Desde as

voltavam a atenção para o que ocorria nesse território, como,
por exemplo, os escritores franceses Pierre Monbeig e Claude
Lévi-Strauss, que tiveram suas obras publicadas em 1952 e 1955
respectivamente. Porém, foi nas décadas de 70 e 80 que houve

da região.

pesquisadores que cidadeescolheramépoca, deNa a
Londrina, núcleo urbano mais importante da região e base de

objetos mais específicos exemplo, populaçãocomo, por a
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A ênfase dos estudos sobre o Norte do Paraná - a ação da 
CTNP e o desenvolvimento do capitalismo nacional.

uma produção significativa de pesquisas e obras voltadas para
a explicação do rápido processo de ocupação e desenvolvimento

todo o projeto da CTNP, assim como seus municípios vizinhos, 
como espaços para desenvolverem seus estudos1 - os quais tinham

se incorporou à
e 50 estudiosos



migrante, proprietários rurais,os pequenos os pequenos

empresários urbanos, as relações de poder e o processo político
não deixavam de conferir, um

destaque para o debate que, até então, predominava nas análises
sobre território, isto entrerelaçõesesse oas
desenvolvimento do capitalismo nacional, a política do governo

a ação da companhiaestadual para ocupação da região,
expansão da cafeicultura.

Enquanto algumas dessas interpretações demonstravam uma
clara tendência para analisar aspectos relacionados ao processo

outras se dedicavam a chamarde desenvolvimento regional, a
atenção para a ação imperialista da CTNP, ligada à política
monopolizadora e internacionalizada do capital financeiro e,

à organização, região, de ordemna uma
ótica da

acumulação do capital, esse conjunto de análises sobre o Norte
do Paraná elucida grande parte da história económica regional.

Entre as explicações mais gerais sobre a incorporação da
região às economias nacional e internacional e os estudos de
caráter mais específicos, surgia um espaço de muitas questões
e

seja, famíliasdetodo ou asprocessoesse
(compostas por imigrantes estrangeiros e migrantes nacionais)
que chegaram no início da colonização, atraídas pela propaganda
da CTNP,
aquelas que adquiriram propriedades rurais - os sitiantes* -

* "Sitiante" é a denominação utilizada na região para se referir aos pequenos proprietários.
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conseqúentemente, 
capitalista e burguesa2. Em resumo,

dúvidas sobre aquela parcela da população que participou de 
ocupação3,

ao acentuar a

com maior ou menor ênfase,

e a

à procura de melhorias de vida, especificamente



região.

As principais questões presentes, até então, nas análises
sobre agricultores dirigiam-se, especialmente,esses aos
aspectos económicos que envolviam a pequena propriedade na
região, associando a sua existência a dois fatores principais:
a expansão da fronteira agrícola paulista, via agricultura do
café, e o tipo de política de ocupação do território nortepara-
naense adotado pelo Estado, que incentivou projetos privados
de colonização*.

Dessa forma, as interpretações acadêmicas e dos órgãos de
pesquisa estaduais sobre o pequeno produtor rural da região
giravam, principalmente, temas: o
caráter comercial das suas atividades agrícolas, a subordinação

da produção ao capital, as repercussões da industrialização do

Ao enfatizarem esses aspectos, tentavam demonstrar as
diferenças e especificidades da formação do campesinato, a
partir de uma abordagem mais geral sobre a questão agrícola no
Brasil, aproximando-se, portanto, daqueles estudos que

privilegiam o movimento do capital no campo6.

do predomínio linha interpretação,Apesar dessa de

29

campo e da diversificação agrícola na organização interna da 

produção (mudanças e permanência)5.

atividade cafeeira da região. A parceria 
ia os gastos e lucros de toda a produção,

* "Parceiro" foi un tipo de trabalhador muito comum na a 
estabelecida, através de contrato com o dono da terra, dividis 
isto é, 50% para cada uma das partes envolvidas.

ou que se incorporaram como parceiros* à atividade cafeeira da

em torno dos seguintes



maisobserva-se, surgimentorecentemente, algumasdeo

pesquisas sobre famílias de sitiantes da região, que contribuem

apreender dimensõesoutras existênciada desse pequeno
produtor.

Tais estudos, ao analisarem as famílias enquanto unidades

organização doméstico agrícola,do trabalhogrupo no a
concretização ou não de seus projetos de ascensão económica,

expansão do património económico ou a inevitável proletari-a
zação de seus membros, de outro lado, revelam algumas dimensões
sócio-culturais de sua existência como, por exemplo, a redefi-

papéis dos membros da família frente às
necessidades de sobrevivência do grupo, a organização do bairro

dinâmica de relações dos sitiantes em torno desse
núcleo.7

Entretanto, mesmo quando essas últimas questões tornam-se
focos do debate sociológico sobre a região, surgem como dados

às reflexõessecundários complementares sobre oou

desenvolvimento do capitalismo e à ação colonizadora da CTNP.
Desse modo, contribuem muito mais para uma problematizaçao do

impasse metodológicopropriamente, resolver oque para,
presente nos estudos sobre esse segmento da população nortepa-
ranaense, isto é, ao orientarem suas análises para o significa
do que a pequena propriedade exerceu no processo de consolida
ção das relações capitalistas de produção no meio rural em
questão, deixam de lado aspectos importantes sobre a organiza-

30

para o início de uma discussão em torno da necessidade de se

rural e a

nição de valores e

de produção, se, de um lado, ressaltam aspectos, tais como a



ção sócio-cultural desses atores sociais.

Na realidade, esse conjunto de interpretações sobre os
pequenos agricultores da região é suficiente para esclarecer

o
capitalista. Há, porém, uma gama de outros fatores, sobre a
população migrante que se fixou no Norte do Paraná, que merecem

Assim,atenção das pesquisas sociológicas. presentea o
trabalho propõe a mudança de uma perspectiva que enfatiza os

económicos da produção outraaspectos pequena para que

possibilite a apreensão de outros significados da existência
desses agricultores.

sua
importância para o melhor entendimento do papel que a pequena

estrutura agrária norteparanaense,

conteúdos simbólicos das relações sociais e do modo de vida
desses sitiantes.8

Além da dificuldade metodológica citada, existiam outras
de ordem empírica que deveriam ser resolvidas, a fim de tornar
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as dimensões económicas de sua existência e o seu papel para 
desenvolvimento da economia agrícola regional e acumulação

propriedade desempenhou na

onde, quem e como pesquisar?
principais perguntas que agora deveriam ser respondidas eram:
definição do local e da população a ser investigada. Enfim, as

vilegiam o movimento do capital no campo, nem de negar a

mas de enfatizar as dimensões relacionadas à construção dos

possível o desenvolvimento deste estudo como, por exemplo, a

Não se trata de descartar, aqui, as análises que pri-



2.

Foi a partir da necessidade de resolver todas as questões
levantadas no item anterior e na tentativa de superar o impasse
metodológico constatado na maioria dos estudos realizados até
então sobre os pequenos proprietários e trabalhadores do café
da região que, ao participar, 1989,em

pesquisa de Londrina,Estadual

denominado Inventário e Proteção do Acervo Cultural de Londrina
- IPAC-Lda. cujo objetivo era registrar a memória coletiva da
região, defini meu objeto de investigação. Um pequeno "patrimó

nio rural”* denominado Heimtal (em alemão "Casa do Vale")

situado ao norte do município de Londrina e distante apenas 8
km do centro da cidade - transformou-se em foco de interesse
para o desenvolvimento da presente tese. (Ver no Mapa III, em
Anexo, a localização do Heimtal) .

Por se tratar do primeiro núcleo rural implantado pela
CTNP em sua ação colonizadora, o grupo do IPAC elegeu o Heimtal

locais de atuação. Além dessa importância
histórica, durante o desenvolvimento do referido trabalho, foi

sofridode ter profundaspossível notar apesarque,
projeto original, já que havia sidotransformações em seu
colónia alemã, ainda mantinha algumasplanejado para ser uma

características do início da colonização como, por exemplo, o
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As famílias pioneiras do Heimtal - a seleção da populaçao 
e a perspectiva de análise.

pela CTNP, onde se 
> de bocha, a venda e a 
ituirem espaços para as 
idiar as relações sócio-

como um de seus

e extensão da Universidade

* "Patrimónios" são pequenos núcleos populacionais planejados e implantados 
localizavam a igreja, a escola, o salão de festas, o campo de futebol, o campo c 
máquina de beneficiamento de cereais. Circundados pelos sítios, além de constiv 
atividades lúdico-religiosas dos habitantes rurais, cunpriam a função de intermedi 
económicas entre campo e cidade.

de um projeto de



traçado das ruas, a igreja católica, a pequena escola, o campo
de futebol e, ao redor, subindo as encostas do vale, os sítios
de 5 a 15 alqueires.

O que mais chamava a atenção, entretanto, era a presença,
entre população residente pequena vila, de antigosa na

imigrantes alemães e migrantes nacionais, vindos,moradores,
especialmente, de São Paulo e Minas Gerais, que haviam chegado,
na localidade, no final dos anos 20 e durante os anos 30, 40

portanto, nas três primeiras décadas de colonização dae 50,
região.

As primeiras observações demonstraram que estes formavam
um grupo de quatro troncos familiares compostos por membros da
primeira, segunda, terceira, quarta e até quinta gerações, que
mantinham entre si relações de parentesco, amizade e vínculos

Enquanto algumas das unidades domésticas aindade trabalho.
possuíam pequenas propriedades rurais, nas encostas do vale,

início da ocupação do local,adquiridas no

ligadas às atividades agrícolas como arrendatários e assalaria-

ainda dedicavadelas àexceção dedos. Com uma que se
cafeicultura, todas as demais trabalhavam com a soja, o trigo

hortifruticultura. Foi possível perceber, também, uma
proletarização das gerações mais novas, tendo emtendência à

vista a incorporação de muitos de seus membros no mercado de
atividades assalariadasdesenvolvendotrabalho urbano, no

comércio, indústria e setor de prestaçao de serviços.

Na realidade, enquanto os proprietários e arrendatários

33

e a

outras estavam



possuíam um padrão de vida semelhante

urbanas,
urbanos, vivenciavam muitas dificuldades económicas, sofrendo

processo progressivo de empobrecimento.um

lado constatação dessa tendência mais geral àAo da
proletarização, as famílias compartilhavam uma situação comum,

maishavianão observada entre população chegadoa que

recentemente ao património (décadas de 70 e 80) , podendo ser

resumida em cinco aspectos principais:

a co-habitação de várias unidades domésticas de uma mesma1)

família, isto é, quando não residem na mesma casa pais e

filhos casados, estes moram em habitações separadas no

mesmo quintal;

2)

família como, por exemplo, sociedades e parcerias entre

irmãos, genro e sogro, cunhadas, primos, etc.;

o estabelecimento de vínculos de trabalho entre os quatro3)

troncos familiares, bem como de relações de compadrio,

casamento e parentesco;

tanto entre os mais velhos quanto entre4) a presença, os

mais jovens, de um forte sentimento de pertença ao Heim-

tal e uma ativa participação no dia-a-dia do património,

condução das atividades

lúdico-religiosas desenvolvidas no local e a direção das
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o estabelecimento de lealdades entre os vários membros da

os outros, já trabalhando como empregados rurais ou
ao das classes médias

com vários deles assumindo a



comissões da igreja, do campo de futebol, da escola e da

associação de moradores;

5) a preocupação constante, entre as pessoas do grupo, em

demonstrar que a vida no Heimtal, apesar das transfor

mações ocorridas nas duas últimas décadas,

muito diferente da vida de outros bairros da cidade de

Londrina. Afirmavam ali existia comunidadeque uma

amizade e outras relações in

terpessoais cultivadas pela população, desde os tempos

passados e que não existiam em outras vilas urbanas.

Na medida que as atividades do projeto citado permitiam
um maior envolvimento com os detalhes do cotidiano das famílias
e do património, crescia a certeza de que o Heimtal era o local
onde seria possível desenvolver um processo de investigação

dimensões sócio-responder àquelas indagações sobre ase
culturais da vida dos agricultores que migraram para a região

que já há algum tempo constituíam objeto de interesse dee
pesquisa.

Com a definição de onde pesquisar, tornava-se necessário
decidir a população de estudo. Foi a partir das constatações
e observações iniciais sobre o grupo de migrantes mais antigos
da pequena vila que foram selecionados os troncos familiares:
Strass, Cantagalli, Caponi e Dela Coleta.

ainda,Mais Heimtal,encontro partir dao com o a

experiência de pesquisa com o grupo do IPAC-Lda, demonstrou
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citando como exemplos a

ainda era



sobre o Norte do Paraná e da ação da CTNP, já muito bem traçado
por outros pesquisadores. Seria importante percorrer um outro
trajeto, ou seja, aquele cujas reflexões se dirigem a reali
dades parciais da vida social, considerando
enquanto o espaço de construção de significados que davam e dão

migrantes estabeleceram redes de relações, assumiram papéis,

construíram um sistema simbólico e estruturaram identidades.

Desse modo, o presente trabalho segue aquela linha de análise

que Geertz (1978) denominou de "microscópica" e que Caldeira

(1984) também chamou de caminho do "detalhe" e da "minúcia",

mergulhando no dia-a-dia de um grupo que acompanhou a ocupaçao

mudanças da região, empreendendo um esforço de recons-

simbólicos dastrução suase
relações sociais, a fim de desvendar as teias de significados
produzidas pelas múltiplas ações e pela vida em grupo.

Portanto, ao privilegiar o cotidiano dos quatro troncos
familiares e do património do Heimtal,
tender como se estrutura, hoje, a sociabilidade desse grupo,
a partir de uma interpretação do passado e do presente, per
cebendo as transformações ocorridas nesse complexo de inte-

migração não pode consideradarações. A ser apenas uma
experiência individual; ela é, sobretudo, grupai, especialmente

do local de origem com suas famílias, vivenciando coletivamente
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que, para esclarecer as dúvidas que orientaram essas opções, 
não seria possível seguir o caminho das análises generalizantes

sentido à vivência, individual e coletiva, daqueles migrantes 
espaço9. Em outras palavras,

no caso em tela, já que a população investigada transferiu-se

a intenção é a de en-

e as

em seu novo

interpretação dos conteúdos

o local onde os

o património



as mudanças na sociedade de adoção.

indissociáveis daquele processo
sempre dinâmico e ininterrupto de construção da vida social.
Por isso, o presente estudo se aproxima daqueles trabalhos que
enfatizam as
redes de sociabilidade, espaço de criação de

siqnifiçado, da estruturação de identidades, da produção de uma

história. Uma história local e cotidiana, um fazer silencioso

e de coadjuvantes, porém repleto de significados, de tensões

análisesrupturas, não são revelados pelase e que que
enfatizam os grandes acontecimentos e os processos mais amplos

da estrutura social10.

caminho teórico-metodológicoassim,Sendo a sero
percorrido pelo presente trabalho é marcado pela proximidade
da Sociologia com a Antropologia e a História, o que permite

maisconexões entre estrutura geral daestabelecer aas
sociedade e as microrrelações, compreendendo, assim, a história
real da vida do migrante que se fixou no Norte Novo do Paraná.
Envolvida pelo trabalho e pela pobreza, na maioria das vezes,

pelo discurso triunfalistarealidade é encoberta daessa

colonizadora inglesa e pela imagem heroica do pioneiro como
sendo aquele desbravador das matas, um verdadeiro bandeirante.

Arias (1993) , analisarNeto representaçõesao as
construídas sobre o empreendimento inglês e a região, demonstra

muito bem como essas imagens foram difundidas entre a população
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dimensões interdependentes e

o bairro como

Nesse sentido, família, espaço e cotidiano emergem como

os pequenos grupos, o complexo de interações,



saltarem o caráter épico da CTNP, tendem muito mais a valorizar
os atos heroicos dos fundadores do que, propriamente, os atos
dos trabalhadores.

Essa mesma tendência é confirmada pelo trabalho sobre a
cidade de São Caetano, a vida cotidiana e história no subúrbio
de São Paulo, de autoria de Martins, quando este aponta que

No caso específico em estudo, o papel que os migrantes
estrangeiros e nacionais têm ocupado nos relatos fornecidos
pela História regional é o de meros coadjuvantes do processo.
Hoje, condenados ao esquecimento e
vilas e bairros da periferia londrinense, suas vidas evidenciam

sociais
ocorridas na região norteparanaense. Ao se apropriarem daquelas
imagens míticas do pioneiro como sendo o primeiro a chegar e

fundador, tentam transformar o passado de pequenos atoso em
fatos históricos dotados de significados

conferirem uma identidade e um lugar na História.

São, portanto, os pequenos agricultores que chegaram à

tiveram suas trajetórias de vida marcadas por grandes difi-
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ila perspectiva triunfalista 
o ato do conquistador e não

"Eldorado" e pela promessa de lucros fáceis e rápidos, mas que

" (. . .) a história deformada pe. 
é uma história que privilegia 
o ato do trabalhador". (Martins, 1992, p.29)

e veículos de comunicação, especialmente os jornais. Ao res-
norteparanaense, através da História oficial local, crónicas

região atraídos pelas imagens da "Terra da Promissão" e do

ao silêncio, morando nas

e capazes de lhes

e das mudançaso sentido verdadeiro dos processos



pioneiros autênticos

gação da presente tese.

Em resumo, não negando a importância da estrutura social

mais ampla das transformações ocorridas região,e na as
preocupações desta pesquisa referem-se, fundamentalmente, a
dois temas principais e interligados: trata-se, de um lado, de

ou seja, o
processo de múltiplas interações estabelecidas pelas famílias

pioneiras no cotidiano e, de outro, compreender como, aseu
partir desse complexo interativo, construção dea
significados e a elaboração de um conjunto de representações

sobre o espaço social em que vivem, fornecendo um sentido à sua

existência.

isto, seleção de deEspera-se, um grupoque acom
famílias pioneiras do património do Heimtal seja útil, tanto

partir de uma perspectiva de análise que privilegia o cotidiano
de pequenos grupos e o cenário em que se desenrola, quanto para

dimensões sócio-culturais da existência dos pequenos agriculto
res brasileiros.
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e que constituem o universo de investi-

acrescentar elementos ao debate sociológico voltado para as

para entender quem são e como vivem, hoje, esses migrantes, a

apreender a estruturação de uma sociabilidade,

se dão

culdades sócio-econômicas que são designados, aqui, como os



3.

Cabe ressaltar análiseênfase atribuída à deque a
importância do estudo

envolvidos. Pelo contrário, admite-se que essas redes incluem
tanto relações formais quanto padrões de interaçãoas sem
ligações com a estrutura formal do grupo, apesar de fazerem
parte da sua organização e funcionamento. Portanto, referem-se

informaistambém àquelas relações exemplo,como, por o
parentesco, a amizade, os rituais e outras atividades e padrões
simbólicos que definem maneiras de ser e viver, ou seja, modos
de vida específicos. Em outras palavras, é com base no exame
desse sistema interativo que se torna possível compreender a
sociabilidade e o estilo de vida de um grupo.

Entendido dessa maneira, lançamos mao das discussões de
Simmel sobre a importância dos enquanto unidades degrupos
satisfação de interesses. De acordo com suas observações, não
existe sociedade feita ou acabada, mas um constante e incessan
te processo dinâmico de "fazer", "desfazer" e "refazer" da vida

que esse autor denomina de "sociação".
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uma opção 
existência

pequenos grupos não implica diminuir a

Redes de interação, cotidiano e espaço — 
metodológica à procura do significado da 
social dos migrantes pioneiros

social, através das múltiplas interações dos indivíduos, ou o

"Desse modo, a sociação é a forma (realizada de incon
táveis maneiras diferentes) pela qual os indivíduos se 
agrupam em unidades que satisfazem seus interesses. Esses 
interesses, quer sejam sensuais ou ideais, temporários ou 
duradouros, conscientes ou inconscientes, causais ou 
teleolôgicos, formam a base das sociedades humanas". 
(Simmel, 1983, p.166)

das demais redes de interação, nas quais os indivíduos estão



Entende-se, com isso, que a vida societária só é possível

pelas interações dos indivíduos ou pela atividade inter-humana,

sendo que
sociação.

para
Simmel, o conceito de sociabilidade, ou seja, enquanto formas
autónomas
dinâmico de relações interativas, que por sua vez constitui a
base de toda a vida em sociedade. (Simmel, 1983, p.168)

Dito de outra forma, a sociabilidade, ainda que tenha sua
forma originariamente desenvolvida pela vida social, portanto,

sociaçõesverdadeiras motivações das concretaspelas
cria esfera(interesses uma

própria de existência ou estruturas específicas, desprendendo-

engendraram. Para Simmel,

lúdicaenquanto forma autónoma dadade, entretanto, ou
sociação, que passa a existir por si mesma, despojada de quais
quer propósitos objetivos, conteúdos e resultados exteriores.

vazio, finalidade matéria de própriasuaa e a

existência".
"jogo

se dos conteúdos que a

os grupos constituem uma das formas possíveis de

e resultantes do processo

Para este autor, as inter-relações definem a sociabili-

ou lúdicas de sociação

Nesse sentido, utilizando a expressão de Simmel, torna-se um

partir dessa noção de sociação que emerge,

e propósitos dos indivíduos),

É a

"As verdadeiras motivações da sociação, condicionadas 
pela vida, não têm importância para a sociabilidade. 
Conseqiientemente, é compreensível que a pura forma, por 
assim dizer, a inter-relação interativa, suspensa, dos 
indivíduos seja enfatizada da maneira mais vigorosa e 
efetiva". (Simmel, 1983, p. 169)



conceitoo
simmeliano referência, sociabilidade,como presentea no
trabalho, ou seja,
enquanto resultado de um processo dinâmico e ininterrupto de
múltiplas interações pelas ações dos indivíduos grupos,e
envolvidos por intenções e interesses. Portanto, refere-se ao
conjunto de interações produzido tanto no interior do grupo
quanto pela relação entre vários grupos, definindo um modo de
vida específico para aqueles que deles participam.

Por essa razão, somente através da análise das redes de
interação, estabelecidas pelos membros dos grupos, é que se
torna possível entender o conjunto de representações através

indivíduos atribuem, incorporam e compartilhamdo qual os
significados.

Parafraseando Berger e Lukmann, o universo simbólico é a

significados socialmente objetivadosmatriz de todos eos

é necessáriosubjetivamente reais, para compreende-los,

história indivíduosde produção. Sãoentender sua osa

concretos e os grupos de indivíduos que definem a realidade,

atribuindo-lhe significado. (Berger e Lukmann, 1976, 132-P.
133) .

A noção de representação é discutida no presente trabalho
a partir dessa ótica, o que define, inclusive, algumas questões
de método para o seu estudo e que são explicitadas a seguir.
Para tanto, lançamos mão da argumentação de Magnani quando
discute problemas metodológicos que envolvem doos uso
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é entendida com um sentido mais amplo,

apesar de se tomarCumpre ressaltar que,



conceito de representação

autor, apesar da noção de representação ser muito
utilizada em estudos antropológicos, nem sempre é definida com
precisão

tendência dos pesquisadoressentido,Nesse em
conferirem ênfase, às suas análises, ao material discursivo

discurso dos agentes um segundo planorelegando a oso
seja, as condições de produçãoaspectos extradiscursivos, ou

e recepção e o espaço social onde tais discursos circulam.

argumentação desse autor, o
estudo das representações requer um processo de reconstituição,
onde diferentes fontes de informações devem ser utilizadas para
um mesmo objetivo, qual seja, o de reconstituir o significado,

conjunto deisto é, valores, padrões denormas eo uma
população selecionada. Entretanto, os depoimentos não falam por

necessário práticas significantessi; perceber outrasé
(opiniões costumes,
condutas e instituições), que forneçam as pistas através das
quais é possível
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há uma

e a análise do discurso. De acordo
com esse

"(...) identificar as formações discursivas pertinentes 
que por sua vez orientam a busca e interpretação de novas

Sendo assim e seguindo a

"(...) é como se existisse um acordo tácito: todos sabem 
do que se está falando (...) representação ê algo assim 
como uma espécie de imagem mental da realidade (...). O 
acesso privilegiado a essas imagens mentais, as repre
sentações, é o discurso dos agentes (...). Em suma, são 
as condições sociais de inserção dos agentes o que 
determina suas representações e a forma de sua manifes
tação, o discurso, colhido em entrevistas abertas, entre
vistas dirigidas, histórias de vida". (Magnani, 1986, p. 
128) .

e versões de outros grupos e agentes,



Dessa forma, as representações só adquirem significado,

quando coladas cotidiano indivíduosdosao e grupos
portanto, referenciadas às práticas sociais.

diano emerge como dimensão fundamental para o entendimento das

representações dos pioneiros do Heimtal. Pois, como enfatiza

Lefebvre, apesar de aparentemente compor-se de atos repetitivos

e rotineiros (gestos, movimentos, horas, dias, semanas, meses,

anos) , o cotidiano expressa simultaneamente os processos mais

específicos e os mais gerais da vida social; é o lugar dos

tudo se conta

Assim, prossegue esse autor, o cotidiano é
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"(...) o lugar em que se formulam os problemas concretos

"(...) porque tudo é contado: desde o dinheiro até os 
minutos. Aí tudo se enumera em metros, quilos, calorias. 
E não apenas os objetos, mas também os viventes e os 
pensantes. Há uma demografia das coisas, que mede o seu 
número e a duração de sua existência, assim como uma 
demografia dos animais e das pessoas. No entanto, essas 
pessoas nascem, vivem e morrem. Vivem bem ou mal. É no 
cotidiano que eles ganham ou deixam de ganhar a vida, num 
duplo sentido: não sobreviver ou sobreviver, apenas 
sobreviver ou viver plenamente. É no cotidiano que se tem 
prazer ou se sofre. Aqui e agora." (Lefebvre, 1991, p. 
27)

conflitos entre o racional e o irracional da sociedade, onde

Tomando como base este princípio metodológico, o coti-

informações (...) idéias e crenças não existem apenas nas 
opiniões conscientes mas estão incorporadas em 
instituições e condutas, devendo ser extraídas, por assim 
dizer, de ambas as fontes. Em outras palavras, discurso 
e prática não são realidades que se opõem, um operando 
por distorção com respeito à outra; são antes pistas 
diferentes e complementares para a compreensão do 
significado". (Magnani, 1986, p. 140)



Em resumo, a partir dessas colocações pode-se dizer que
o cotidiano, ao mesmo tempo que traz em seu bojo as redes de
interação entre os indivíduos, definindo uma sociabilidade ou
um modo de vida dos grupos, reflete as condições objetivas da
sociedade inclusiva.

Apesar desse conceito estar inserido numa discussão mais

na qual

ressalta o caráter opressivo da vida cotidiana e a consequente

necessidade de sua superação, é de interesse para este trabalho

na medida em que aponta para a importância de reflexões sobre

realidades parciais da vida social

muitas vezes insignificantes e banais, mas que podem revelar

aspectos importantes sobre o conjunto da sociedade e a maneira

como é produzida a existência social dos seres humanos.

Seguindo essa mesma linha de argumentação, considera-se,

portanto, no presente trabalho, tal como Heller, que existe uma

interdependência simultaneidade vidaentrerelação de e

sociedade. existência,

produção e reprodução da outra.
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<^a produção em sentido amplo: a maneira como é 'produzi
da' a existência social dos seres humanos (...) é o 
humilde e o sólido, aquilo que vai por si mesmo, aquilo 
cujas partes e fragmentos se encadeiam num emprego de 
tempo. E isso sem que o interessado tenha de examinar as 
articulações dessas partes. É portanto aquilo que não tem 
data. Ê o insignificante (aparentemente); ele ocupa e 
preocupa e, no entanto, não tem necessidade de ser dito, 
ê uma ética subjacente ao emprego do tempo, uma estética 
da decoração desse tempo empregado." (Lefebvre, 1991, p. 
30—31)

ampla do autor sobre cotidianidade e modernidade,

e fatores considerados

cotidiana e Uma é condição para a



Com base nessas premissas, sem, contudo, perder de vista
as relações do grupo de migrantes pesquisado com a dinâmica da
estrutura econômica-social regional e com a cidade de Londrina,
propomos um recorte empírico. Trata-se de considerar que é no
processo ininterrupto e constante das múltiplas interações
estabelecidas pelos pioneiros no dia-a-dia do bairro onde moram

eles,que

transmitemcompartilham valores,papéis,desempenham e

constituem identidades. Enfim, quer se afirmar que o património

ainda representa dedo Heimtal representou o espaçoe

construção de significados, do desenrolar de um cotidiano e de

vivenciando,priedade de terra

gerações mais novas.

Cabe ressaltar, porém, que, apesar da ênfase nesse grupo,
composto por famílias que chegaram no município de Londrina nas

durante o período (30 anos) de ocupação da região denominada

46

entretanto, um processo de assalariamento progressivo de suas

décadas de 30, 40 e 50, portanto, no início da colonização e

"Para que los miembros singulares de una sociedad puedan 
reproduzir la propia sociedad, es preciso que se repro- 
duzcan a si mismos en tanto que indivíduos. La vida 
cotidiana es el conjunto de las actividades que caracte- 
rizan las reproducciones particulares creadoras de la 
possibilidad global y permanente de la reproducciôn 
social. No hay sociedad que pueda existir sin reproduc
ciôn social. Y no hay hombre particular que pueda existir 
sin su propia autorreproducción. En toda 'sociedad' hay, 
pues, una vida cotidiana: sin ella no hay sociedad. Lo 
que nos obliga, al mismo tiempo, a subrayar 
conclusivamente que todo hombre-cualquiera que sea el 
lugar que ocupe en la divisiôn social del trabajo - tiene 
una vida cotidiana." (Heller, 1982, p. 9)

um modo de vida específico para os migrantes que chegaram

em grande medida, estruturam uma sociabilidade,

orientados pela possibilidade de ascensão social via pro-

e em busca do "Eldorado",



torna-se fundamental não só levar em
consideração a diversidade interna do grupo (origem étnica e
condições sócio-econômicas) também, existênciacomo, a no
Heimtal, de uma população que chegou mais recentemente, for-

rurais.

A necessidade de uma análise comparativa, através da qual
seja possível contemplar, aspectos deos
identificação e de diferenciação desses grupos, numa perspecti-

va de temporalidade, torna-se, assim, explicitada.

Nesses termos, estaremos interpretando o passado à luz do

entendimento das relações presentes e vice-versa, privilegiando

espaço em que vivem.

Como observa Martins:

Para atingir os objetivos propostos inicialmente, além da

familiares Cantagalli,(Strass,quatro troncosseleção de

Caponi e Dela Coleta) , compostos pelo casal migrante

património,famíliasconstituíramfilhos noe moram

fontes de informações, a seguir relatadas.

* nJnidade familiar", no presente trabalho, é a expressão utilizada para designar o grupo conjugal 
(pai, mãe e filhos).

que
totalizando 14 "unidades familiares" * foram utilizadas outras

mada, principalmente, por famílias de trabalhadores urbanos e

e o

e seus

o cotidiano das famílias pioneiras

"A história do cotidiano não tem sentido quando separada 
do cenário em que se desenrola. Por isso, é quase uma 
história intimista, de vizinhanças e pequenos grupos 
(...) implica em lidar com o tempo numa escala muito 
fragmentária, o que impõe ao pesquisador a preocupação 
com o detalhe e a minúcia." (Martins, 1992, p. 19)

Norte Novo do Paraná,

ao mesmo tempo,



O desenvolvimento da pesquisa4.

De acordo com as observações iniciais, já relatadas no

algumas pistas fornecidas pelos próprios moradores

do Heimtal, a seleção das famílias obedeceu a dois critérios

principais.

O primeiro deles diz respeito à situação de heteroge

neidade apresentada pelos troncos familiares, quanto à origem

étnica, época de chegada ao Heimtal e condições sócio-econômi-

cas. Os Strass são de origem alemã e as três outras famílias

são descendentes de italianos e provenientes de Minas Gerais

São Paulo. Enquanto os Strass chegaram ao património em 1929,e
Cantagalli vieramos

Coleta no ano de 1951. Os Strass juntamente com os Cantagalli
Dela Coleta experimentaram uma relativa ascensão económica.e

O contrário ocorreu com os Caponi que enfrentaram um processo
progressivo de empobrecimento e proletarização de seus membros.

O segundo critério se refere aos aspectos de identifi-
ligações que essas famílias possuíram oucação, ou seja, as

agropecuáriasatividades (pequenosainda com aspossuem
proprietários, parceiros e arrendatários) , a existência entre

elas de laços de parentesco e relações de trabalho, bem como

atuação expressiva no cotidiano do bairro, através dauma
muitos de conduçãoparticipação de membros dasseus na

atividades da igreja,
associação de moradores.
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e os Delaem 1936, os Caponi em 1948

item 2, e

da escola, do campo de futebol e da



que são identificadas pelo restante da

habitantes, para distinguir

daqueles que chegaram mais recentemente à vila.

Concomitantemente às entrevistas com os vários membros do

torneios de futebol, das reuniões da associação de moradores

e da escola.

informaçõesforma, nãoDessa com as

obtidas através do discurso desses atores mas, também, com as
observações e registros efetuados sobre as práticas sociais
destes e dos demais habitantes do património.

Foram 4 anos de convivência com o bairro e sua população
(1989, 1990, 1991 e 1992), resultando em 22 horas de depoimen
tos gravados com duas gerações das famílias selecionadas (o
casal migrante e seus filhos), com antigos moradores alemães

atualmente, vivem em outros bairros dae não alemães e que,

cidade de Londrina e com outros personagens que acompanharam

material,Heimtal. desseParte presenteformação doa
foiespecialmente coletadoCapítulo III, outrosporno
quais permitirampesquisadores do IPAC-Lda, os a sua

utilização.
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população como sendo as mais antigas. Essas representações sao 
utilizadas tanto pelo grupo pesquisado quanto pelos outros

Finalmente, apesar de terem chegado ao Heimtal em épocas 
distintas, estas famílias se atribuem o título de pioneiras do 
local ao mesmo tempo em

grupo de migrantes, observamos o seu cotidiano, vivenciamos o
dia-a-dia do local, participamos das festas religiosas, dos

e desbravadores

só trabalhamos

os fundadores



os integrantes das famílias foco de

análise foram realizadas durante os anos de 1989 e 1990, obede

cendo roteiro contendo 5 itens principais, seguira

relacionados, sobre os quais o entrevistado discorria o mais

livremente possível, sofrendo interferências do pesquisador

no

de distanciamento e/ou divagações sobre oscaso

que o entrevistado se sentia constrangido pelo

fato de o relato conter informações consideradas de caráter

mais íntimo sobreou

conflitos entre os alemães e os outros migrantes ou, ainda,

fatos presentes sobre disputas políticas locais e desentendi-

família e no grupo, o registro era feito através dementos na

logo após o término da entre-em diário de campo,anotações
não ocasionar resistênciasvista, a

informante e não comprometer o coerência do depoimento.

Os itens do roteiro foram:

A história da migração da família e a chegada em Londrina1.

e no Heimtal

A formação do património2.

a população e a presença dos alemães
ocupação e definição dos espaçosa

atividades económicas, lúdico-religiosas e de lazer.as
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o dia-a-dia da família

as relações com o património e com a cidade

quando havia necessidade de esclarecimentos de dúvidas ou

As entrevistas com

situações em

mesmos. Nas

a um

fim de

que envolvia lembranças do passado

por parte do



As transformações do Heimtal3 .

a população
das atividades económicas,

lúdico-religiosas e de lazer.
o dia-a-dia das famílias e do património
as relações com a cidade

O Heimtal hoje4.

a população
os espaços, as atividades económicas, lúdico-religiosos
e de lazer
o dia-a-dia das famílias e suas relações com os espa
ços e grupos (igreja, associação de moradores, escola,
campo de futebol, os bares, etc)

bairros vizinhos
cidade

Comparações entre o passado e o presente do Heimtal.5.

Todo esse trabalho de pesquisa de campo e de observação
diagnóstico sócio-dados defoi complementado com os um

económico de toda a população do pequeno património, realizado,
em 1990, pelo grupo de pesquisadores do IPAC, bem como por uma

arquivos da Companhia Melhoramentos Norte doconsulta aos
Paraná CMNP,

respeito dos primeirosMaringá, compradores dos lotesa
agrícolas no Heimtal.

obtenção de in-
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as relações com os e com a

antiga CTNP e

a redefinição dos espaços,

Enquanto a primeira fonte permitiu a

com sede atual na cidade de



formações sobre os habitantes atuais da pequena vila, a segunda
proporcionou uma ideia da composição populacional do Heimtal
no início de sua ocupação e, também, de toda a Gleba Jacutinga,
onde esse património está localizado. Com esse procedimento
foram obtidos elementos fundamentais possíveispara

comparações.

As fichas dos primeiros compradores, que constam até hoje

local de
origem do proprietário, nacionalidade, número do lote, locali
zação, número de prestações, agente da CTNPo
responsável pela venda e demais transações de compra e venda

da propriedade.

informações obtidas, através dos depoimentos, sobre a presença
dos alemães e de outros imigrantes estrangeiros e migrantes
nacionais no Heimtal. Foi possível, também, perceber, com maior
clareza, como os espaços ao redor do património foram ocupados

organização sócio-cultural.

dos depoimentosalém do consideradoPortanto, grupo
pioneiro, das observações sobre o cotidiano do bairro e dos

grupos não pioneiros, foram realizados levantamentos em fontes

primárias (arquivos da CTNP, arquivos particulares, documentos

históricos,
região),colonização da bem acompanhamento doscomo um

52

e a época em que a maioria dos alemães vendeu suas proprieda-
a sua

e elucidar as

valor pago,

dos arquivos da colonizadora, contêm dados sobre o

des, alterando a composição populacional do Heimtal e

Com base nesses dados, pudemos comparar

entrevistas com personagens que acompanharam a



principais acontecimentos do património, até o ano de 1993.

análises contidas no presente trabalho,as

apesar de privilegiarem as primeira

quatro troncos familiares que, atualmente, vivem no Heimtal,

não deixam de considerar os ex-moradores, outras fontes, visões

reinterpretando interpretações e, conseqiientemente, reconsti

tuindo os significados que os pioneiros atribuíram, no passado,

e atribuem, hoje, às suas existências.

Através dos dados contidos nos Quadros I e II

características populaçãodaalgumasperceberpodem-se

entrevistada.
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e opiniões, tendo em vista que o objetivo é o de estabelecer

a seguir

Em resumo,

discurso e a prática dos atores sociais,

e segunda gerações de

os nexos entre o



QUADRO I

RELIGIÃOIDADENOME
Ulga strass “RussTá” Sao Paulo Luterana Heimtal

1932 R. de Janeiro Católica Londrina

bch imi dt
LondrinaArthur Patzer Polonia” Sao Paulo Luterana

católica HelmtalJohannes bchltllhg Kôfflenl à bào paulo

Heiffltaljeàús KojasGavIlan

Católica HeimtalW Minas Gerais”"Napòleao Uantagalli

itõX Tóà~Sao PauloMareei 1 na

ttita Violin Clivatti 5>ao Paulo

HêlffltâlAléfflânFià catarI hátrwinK.ernkamp
catól1 ca1935“

HèlffltàlMinas (jêralsAhtonVô Caponf

TCT Heimtal

Uátólfóà193Ttrnest i na cantaga111 Minas Gerais Heiffltal

Jorge btrass HeimtalLuterana

strass HeimtalLuterana

Maria waltz Católica Londrina

1972"“ZT HeimtalCatólica
Londrina Heimtal
Londrina Heimtal

tlpidlo cantagalli Hêimtal

Heimtal

Heiffltaljosé uela coléta sao Pâulo catól1 ca
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CARACTERIZAÇÃO DOS INFORMANTES, ANTIGOS E ATUAIS 
MORADORES DO HEIMTAL - 1990

Descendente 
de Italianos

Descendente 
de Italianos

no Heimtal

DeScéndénte de Espanhóis

uescendentè 
de Italianos

uescéndente 
de Italianos

uéôcendentè 
de Alemães e Russos

Nascido no 
Heimtal

Nascido hó 
Heimtal

Descendente de Austríacos e Alemães

uescendehtè 
de Austríacos e lugos- 
lavos

de Alemães

de Mineiros

Nascida nd 
Heimtal

UKI GhM UU 
DESCENDÊNCIA

de Alemães e Russos

de Italianos

Descendente 
de Italianos

CHEGADAHEIMTAL
HKULtUtHL1A (Estado)

de Italianos

MUKAD 1A 
(LONDRINA/ 

HEIMTAL)

no Heimtal

Descendente 
de Italianos

violin sitícani

Descendente 
de Húngaros

bão paulo

joao uorges

JÚl i a HfUHIIWJi' uantagalll

ignáciosalomdn

strass ManjJIlle

berrei ha ae uuvelra



HélffltâlKosaiiha ueia Uoletà

Niida Lantagalll
HeimtalLuterana

Lucelia Dela Heimtal

Hél mtalnar1 lo Dela coleta sào Hâulô

”Nair Lapom hatobem Minas Gerais Católica Heimtal

bàndra Lantagalll
HeimtalLuterana

bào Pàulo Heimtal

Hilda Lantagal

HeimtalAntonlô Fedro Mangllle catolicâ
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Heimtal

Descendente 
de Italianos

Descendente 
de Italianos

de Italianos

Descendente 
de Italianos

de Italianos

Descendente 
de Italianos

Descendente 
de Italianos 
e Alemães

Hascida
Heimtal

Heimtal
Descenaente 
de Italia
nos, Austrí
acos e 
Alemães
Descendente 
de Baianos

Descendente 
de Italianos

Heimtal

Nascido no'
Heimtal

Nascida no 
Heimtal

Hortênsia uela



1990
IDADE N* 

FIL. RELIGIÃO

MH

PAI Alemanha Corres pondFalecido

1982 ao Ginásio

MÃE LuteranaRússia 78 anos Sem Estudo Aposentada viúva Heimtalgeração

Funrural

FILHO Londrina Ginásio Casado Heimtal LuteranaManos Agricultor

Proprietário

Heimtal LuteranaSTRASS FILHO Londrina Manos Primário Agricultor Casado

Proprietário

LuteranaLondrina falecida Unlvesitar.FILHAgeraçlo

1991

HeimtalLondrina Unlvesltár.44 anos

CatólicaHeimtalCasadoMinas Primário AposentadoPAI

Incompleto FunruralGeraisGeração

Heimtal CatólicaMÃE CasadaPrimário AposentadaMinas

FunruralIncompletoCANTA- Gerals

Heimtal CatólicaCasadaPrimárioGALLI FILHA Londrina/ 41 anos

HeimtalGeração

Heimtal CatólicaCorretor de CasadoPrimárioFILHO Londrina/

gado/lmóvelsHeimtal

Heimtal CatólicaAposentado ViúvoPrimárioMinas 79 anosPAI

FunruralIncompletoGerais

CatólicaMÃE Falecida PrimárioMinasGeração

em 1992 IncompletoGerais

Casada Heimtal CatólicaPrimário VendedoraFILHA MinasCAPONI

de CosméticosGerais

Primário Desempre- Casado Heimtal Católica54 anosFILHO Minas

Gerais

Primário Agricultor/ Casado Heimtal CatólicaMinas 42 anosFILHOGeração

ParceiroGerais

Sem Aposentado Casado HeimtalSlo PauloPAI

Estudo Funrural Católica

MÃE SemSlo Paulo Aposentada Casada HeimtalDELLA

Estudo Funrural

Slo Paulo 45 anos PrimárioCOLETA FILHO Agricultor Casado Heimtal Católica

Incompleto Arrendatário

Slo Paulo PrimárioFILHO 44 anos Agricultor Casado Heimtal Católica

Incompleto Arrendatário

FILHO Slo Paulo Primário Heimtal CatólicaGeraçlo 39 anos Agricultor Casado

Arrendatário

OBS: Todos os membros das 1*, V e 3" gerações (adultos), moradores do Heimtal, foram entrevistados.

Agrónomo/ 
Comerc/Agric 
ultor/Propr.

FAMÍ 
LIAS

OCUPAÇÃO 
ATUAL

ESTADO 
CIVIL

ORIGEM 
Local 
Nascimen

ESCOLA- 
DADE

N* 
FIL

I FILHO

QUADRO H 
CARACTERIZAÇÃO DOS TRONCOS FAMILIARES PESQUISADOS - 
—11 LOCAL 

DE 
MORA
DIA



NOTAS:

3.
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4. Para uma discussão mais detalhada sobre a importância desses fatores 
para a formação da pequena propriedade na região ver: CANCIAN, Nadir 
A. Cafeicultura paranaense 1900/1970. Op. cit.; PAULINO, Ana Yara D. 
Pioneiros do capital: a colonização do norte Novo do Paraná. Op. cit.; 
VELHO, Otávio Guilherme. Capitalismo autoritário e campesinato. Op. 
cit.

Cabe ressaltar que, ao contrário do Norte Pioneiro do Estado, que teve 
nas grandes fazendas de café a base de todo o seu desenvolvimento 
económico, fruto de uma ocupação espontânea, pela expansão da frontei
ra agrícola paulista, o projeto colonizador da CTNP para o Norte Novo 
do Paraná se assenta no predomínio das pequenas e médias propriedades 
(3 a 20 alqueires) . Como se observa na Tabela I em Anexo, nas micro- 
regiões em que essa empresa esteve presente, encontra-se ainda um 
significativo número de estabelecimentos rurais de 0-20 ha.

5. Alguns trabalhos que focalizam esses temas: IPARDES. O papel social 
do pequeno estabelecimento rural no Paraná. Curitiba: Secretaria de 
Estado do Planejamento, 1978. 189 p.; o Paraná: Economia e Sociedade. 
Op. cit.; PAULINO, Ana Yara D. Pioneiros do capital: a colonização do 
Norte Novo do Paraná. Op. cit.

Paulo: USP, 
Família de 
sitiantes modernos no município de Cambé - Pr.). Trabalho apresentado 
na ANPOCS, GT Família e Sociedade, Nova Friburgo, 1982, 70 p. mimeo. 
Os estudos a seguir também merecem destaque: ALMEIDA, Ana Maria C. 
Participação social dos operários de origem rural em área urbana - 
Londrina - Pr. Curitiba: Grafipar, 1981. 118 p.; TAZIMA, Ivete Hissa- 
ko. Aspectos económicos e sociais da unidade familiar de produção na 
área rural do Município de Cambé — Pr. (famílias de sitiantes do Km 
9). Londrina: UEL, 1982. 92 p. Monografia (Especialização em Adminis
tração e Economia Rural); PAULINO, Ana Yara D. Pioneiros do capital: 
a colonização do Norte Novo do Paraná. São Paulo: USP, 1983. 278 p. 
Dissertação (Mestrado em Ciência Política); VELA, Cleonice de Fátima. 
A inovação entre pequenos e médios agricultores (os sitiantes modernos 
do Km 9). Londrina: UEL, 1982. 69 p. Monografia (Especialização em 
Administração e Economia Rural); BARNABÉ, Marcos F. A organização 
espacial do território e o projeto da cidade: o caso da Companhia de 
Terras Norte do Paraná. São Carlos: USP, 1989. 145 p. Dissertação 
(Mestrado em Arquitetura); CANCIAN, Nadir A. Cafeicultura paranaense 
1900/1970. Op. cit.; OBERDIEK, Hermann lark. A imigração Judaico—Alemã 
no Norte do Paraná - o caso de Rolândia. Assis: UNESP, 1989. 188 p. 
Dissertação (Mestrado em História).

Dentre essas pesquisas destacam-se as de: CESÃRIO, Ana Cleide C. 
Industrialização e pequenos empresários em Londrina. Curitiba: Grafi
par, 1981. 145 p.; Poder e partidos políticos em uma cidade média 
brasileira. Um estudo de poder local. Londrina - Pr. 1934 - 1979. São 

1986. 586 p. 2v. Tese (Doutorado em Ciência Política); 
sitiantes na cafeicultura (estudo exploratório sobre

2. Essa mesma ótica prevalece em estudos mais atuais que enfatizam o 
caráter mítico que envolveu o projeto colonizador da CTNP como os de: 
TOMAZI, Nelson Dácio. Certeza de lucro e direito de propriedade - o 
mito da Companhia de Terras Norte do Paraná. Assis: UNESP, 1989. 254 
p. Dissertação (Mestrado em História); ADUM, Sonia M.S. Lopes. Imagens 
do progresso: civilização e barbárie em Londrina, 1930-1960. Assis: 
UNESP, 1991. 281 p. Dissertação (Mestrado em História).
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9. Esta opção significa assumir tal como Geertz que "o homem é um animal 
amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, considerando a 
cultura como essas teias e sua análise, sendo a ciência interpretativa 
à procura do significado." (Geertz, 1978, p. 15). Cabe ressaltar que

8. Sobre essa perspectiva de análise cabe ressaltar o ensaio de: CESÁRIO, 
Ana Cleide C. Norte Novo - a expansão da fronteira e seu conteúdo 
simbólico. In: PAZ, Francisco (Org.) Cenários de economia e política: 
Paraná. Curitiba: Prephacio, 1991. p. 41-63. Ao demonstrar como os 
norteparanaenses elaboraram um conjunto de representações simbólicas 
sobre o processo de ocupação da região, a autora dá um passo impor
tante no sentido de demonstrar a necessidade de estudos que privile
giem o campo simbólico como perspectiva de interpretação. Seguindo 
essa mesma linha de análise José Miguel Arias Neto realiza uma pesqui
sa histórica importante sobre o conjunto de representações da cidade 
de Londrina e da região denominada: O Eldorado. Londrina e o Norte do 
Paraná - 1930/1975. São Paulo : USP, 1993. 337 p. Dissertação (Mestra
do em História Social).

Ver os trabalhos: CESÁRIO, Ana Cleide C. Família de sitiantes na 
cafeicultura (estudo exploratório sobre sitiantes modernos no municí
pio de Cambé - Pr). Op. cit.; TAZIMA, Ivete Hissako. Aspectos económi
cos e sociais da unidade familiar de produção na área rural do municí
pio de Cambé - Pr. (famílias de sitiantes do Km 9). Op. cit.; VELA, 
Cleonice de Fátima. A inovação entre pequenos e médios agricultores 
(os sitiantes modernos do Km 9). Op. cit.; TIRANDELLI, Rosa Maria 
Gallo. A Colónia Brastislava - a unidade familiar e o bairro rural em 
mudança - Cambé - Pr. Porto Alegre : UFRGS, 1988. 153 p. Dissertação 
(Mestrado em Sociologia Rural); LOVATO, Leda Aparecida. De como o que 
o café deu o café tomou: trajetória de sitiantes do Norte do Paraná. 
São Paulo: USP, 1992. 219 p. Dissertação (Mestrado em Sociologia).

Para se ter uma idêia das diferentes abordagens que analisam a 
formação do campesinato no meio rural brasileiro é importante consul
tar os trabalhos a seguir: GNACCARINI, José César; MOURA, Margarida 
Maria. Estrutura agrícola brasileira: permanência e diversificação de 
um debate. In: CERQUEIRA, Eli Diniz et al. O que se deve ler em 
Ciências Sociais no Brasil. São Paulo: Cortez/ANPOCS, 1986. p. 9-61; 
VELHO, Otávio Guilherme. Capitalismo autoritário e campesionato. Op. 
cit.; WILKINSON, John. O Estado, a agroindústria e a pequena produção. 
São Paulo: HUCITEC, 1986. 219 p.; FORMAN, Shepard. Camponeses: sua 
participação no Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 340 p.; 
GARCIA JR., Afranio Raul. Terra de trabalho. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1983. 236 p.; MEYER, Doris Rinaldi. A terra do santo e o mundo 
dos engenhos: estudo de uma comunidade rural nordestina. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1979, 186 p.; HEREDIA, Beatriz Maria Alâsia de. 
A morada da vida: trabalho familiar de pequenos produtoras do Nordeste 
do Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 164 p.; MOURA, Margarida 
Maria. Os herdeiros de terra: parentesco e herança numa área rural. 
São Paulo: HUCITEC, 1978. 100 p.; SILVA, José Graziano (Coord.). 
Estrutura agrária e produção de subsistência na agricultura brasilei
ra. São Paulo: HUCITEC, 1980. 240 p. ; SOARES, Luiz Eduardo. Campesi
nato: ideologia e política. Rio de Janeiro: Zahar, 
SANDRONI, Paulo. Questão agrária e campesinato (a "funcionalidade" da 
pequena produção mercantil). São Paulo: Polis, 1980. 104 p.; MARTINS, 
José de Souza. A reforma agrária e os limites da democracia na "Nova 
República". São Paulo: HUCITEC, 1986. 152 p.; O cativeiro da terra. 
São Paulo: HUCITEC, 1986. 156 p.

1981. 230
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o autor, ao defender esse ponto de vista, se apoia na posição de Weber 
de que a ciência (Sociologia) está à procura dos significados 
atribuídos pelos indivíduos em suas ações concretas e incorporados por 
múltiplos agentes em seu cotidiano. Ver: WEBER, Max. Ação social e re
lação social. In: FORACCHI, Marialice; MARTINS, José de Souza (Org.) 
Sociologia e Sociedade. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 
1978. p.139-144.; WEBER, Max. In: COHN, Gabriel (Org.) Sociologia. São 
Paulo: Ática, 1979. 168p.

10 A propósito da importância da história local e cotidiana - uma 
"história circunstancial" - que permita desenvolver um novo modo de 
ver a História, isto é, a partir de uma perspectiva que transforme o 
transcorrer da vida local e os pequenos atos em processos visíveis e 
dotados de significado, consultar o trabalho de: MARTINS, José de 
Souza. Subúrbio. Vida cotidiana e história no subúrbio da cidade de 
São Paulo: São Caetano, do fim do Império ao fim da República Velha. 
São Paulo: Hucitec, 1992. 363 p.. Concordamos com a posição desse autor 
de que essa forma de encarar a história, implica considerar que a 
memória, ao mesmo tempo que oculta, também revela através da omissão 
e da deformação, na medida em que é encarada como um meio de afirmação 
daqueles segmentos que foram excluídos do "fazer" História.



CAPÍTULO II

REPRESENTAÇÕES: uma. discussão teórica sobre a produção de 
sistemas simbólicos



análise do processo de articulação entre as relações sociais

sociológicasquestões fundamentais àreferentes relaçao
indivíduo/sociedade/grupos/relações de poder, e que devem ser,
necessariamente, explicitadas, a fim de que se possam encontrar

macrorrelações (estrutura de classes), bem como entre realidade
objetiva (estruturas sociais) e realidade subjetiva (sistemas
de representações).

modo que existe uma relação dialética entre indivíduo/ socie
dade, as realidades objetiva e subjetiva, longe de serem estra
nhas ou de se excluírem, são dimensões simultâneas e indisso
ciáveis aquele que diz respeitode àprocesso,
construção da vida social. (Brioschi e Trigo, 1989, p. 14)

relação dialética indissolúvelSobre entreessa e o
individual e o social Berger e Luckmann acentuam:

A'
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e os sistemas simbólicos ou de representações, defronta-se com

Para tanto, parte-se do princípio teórico que do mesmo

as articulações entre as microrrelações (indivíduo/grupo) e as

"Sendo a sociedade uma realidade ao mesmo tempo objetiva 
e subjetiva, qualquer adequada compreensão teórica rela
tiva a ela deve abranger ambos estes aspectos. Conforme 
tivemos ocasião de dizer, estes aspectos recebem correto 
reconhecimento se a sociedade for entendida em termos de 
um processo dialético em curso, composto de três momen
tos, exteriorização, objetivação e interiorização (...) 
a sociedade e cada uma de suas partes são simultaneamente 
caracterizadas por estes três momentos, de tal modo que 
qualquer análise que considere apenas um ou dois deles é 
insuficiente. O mesmo é verdade com relação a um membro 
individual (ou um grupo) o qual simultaneamente exterio
riza seu próprio ser no mundo social e interioriza este 
último como realidade objetiva. Em outras palavras, estar

O presente trabalho, ao ter como preocupação central a

REPRESENTAÇÕES: uma discussão teórica sobre a produção de 
sistemas simbólicos.

um mesmo



da

Dessa forma, ao mesmo tempo em que o homem (em coletivi
dade) produz uma ordem social, através de um processo contínuo
de exteriorização de seu próprio ser, ele a interioriza como
uma realidade objetiva, através de um corpo de símbolos que lhe
é imprimido durante processo de socialização. Neste
sentido, família, enquanto primeiro agente socializador,a
cumpre um papel fundamental no processo de interiorização dos

sociedade quaisclasse dapadrões do da aos ogrupo, e
este constantemente alimentadoindivíduo pertence, processo

desenvolvimento da vida social por outros grupos,
instituições exemplo: escola,relações, a grupose por
religiosos, políticos, relações profissionais, entre outros.

Quando o homem nasce, insere-se, portanto, em uma reali
dade sócio-cultural objetiva e exterior, responsável pela for-

signifiçados,atribuindo-lhe valoresde, e num processo
ininterrupto de criação e transformação da vida

social.

Entender essa relação dialética e apreender a dinâmica de
produção e transformação dos sistemas simbólicos, suas formas,

influências significacomportamento humano,funções noe
reconhecer a complexidade com que se revestem esses processos

sociedades industriais e diferenciadas,nas
interesses diversos

traduz em diversidade cultural - ora competindo entre si, ora
conjunto de manobras para alcançarem seus
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em 
sociedade."

tendo em vista a

sociedade significa participar da dialética 
(Berger e Luckmann, 1976, p. 173)

heterogeneidade de grupos com

se agrupando num

durante o

que se

contínuo e

o seu

mação de sua individualidade. Porém, ele atua sobre a socieda-



objetivos.

informais sobrepõem,que processose num

£padrões normativos de comportamento ou o seu sistema simbólico,
traduzidos estilos diferenciais.vidade Em outraspor
palavras, os grupos estão empenhados em uma luta por interesses
e valores, através da qual definem um modo de vida particular
ou uma cultura específica.

Nesses termos, o presente trabalho segue o ponto de vista
de Geertz de que a cultura é

Essa noção se associa à ideia de que o homem é o animal
que mais depende de programas culturais ou de mecanismos extra-
genéticos de controle, que se traduzem em padrões e modelos de
comportamento - um sistema de símbolos significantes - sem os
quais os homens não vivem em sociedade.

mecanismoscultura,A
simbólicos necessário ao controle do comportamento, fornece o
vínculo entre o que os homens intrinsecamente são capazes de
ser e o que eles realmente se tornam.
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"Tais símbolos são, portanto, não apenas simples ex
pressões, instrumental idade ou correlatos de nossa 
existência biológica, psicológica e social: eles são seus 
pré-requisitos. Sem os homens certamente não haveria 
cultura, mas, de forma semelhante muito significativa
mente, sem cultura não haveria homens." (Geertz, 1978, p. 
61)

ininterrupto de luta para estabelecerem os seuscontínuo e

"(...) um conjunto de mecanismos de controle - planos, 
receitas, regras, instruções (...) - para governar o 
comportamento." (Geertz, 1978, p. 56).

Na realidade, existe uma variedade de grupos formais e

vista enquanto um conjunto de

se relacionam e



Com isso, homens devemos
existe genéricaspotencialidadesentre eles, por suas
focalizadas em suas atuações específicas. Ao mesmo tempo em que

nós individualidades. Em qualquer sociedade, ser humano é ser
uma espécie particular de homem, o que é realizado de maneiras
diferentes
além da existência de várias culturas, existem vários tipos de
indivíduos.

Seguindo essa mesma ótica, explica Durham:

O que se observa, portanto, é que, de um lado, a cultura
é o resultado da ação do homem sobre a natureza e da produção t
de um ambiente artificial,
cultura pode ser entendida como condições de vida ou modos de
vida e que todos os homens são seres culturais. De outro lado,

cultura também é trabalho cultural,a
homens, através de sistemas simbólicos, criam e reformulam esse
ambiente artificial, atribuindo valor
próprio mundo, resultando em novas formas e/ou novas funções
simbólicas, reelaboração doscontínua produçãoem uma e
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transmissão e 
(Durham, 1984,

"(...) todo comportamento humano é 'artificial' e não 
'natural'. O homem é um animal que construiu, através de 
sistemas simbólicos, um ambiente artificial no qual vive 
e o qual está continuamente transformando. A cultura é, 
propriamente, esse movimento de criação, 
reformulação desse ambiente artificial." 
p. 26)

o que nos leva a considerar que a -<

e específicas. Portanto, podemos considerar que,

ser definidos pelo elo que

a cultura nos modela enquanto uma espécie, faz de cada um de

na medida em que os

e significado ao seu

"Tornar-se humano é tornar-se individual, e nós nos 
tornamos individuais sob a direção dos padrões culturais, 
sistemas de significados criados hitoricamente em termos 
dos quais damos forma, ordem, objetivo e direção às 
nossas vidas." (Geertz, 1978, p. 64)



sistemas simbólicos.

Sob ponto de vista, pode-se afirmar, talesse como

vive envolto por uma rede simbólica, através da qual estabelece
relações com a realidade.

Com base nessas noções, a linha de argumentação de Cohen
(1978) passou a ser um referencial importante para a presente
discussão. padrões normativosSegundo autor, deosesse

simbólicos,
padrões técnicos e utilitários vigentes nas modernas sociedades
industriais, manifestam-se através de atividades formalizadas
(rituais, cerimoniais, beber e comer juntos, reuniões, visitas,
comportamentos prescritos pela tradição, e vários outros traços
culturais que constituem o estilo de vida de um grupo) e são
fundamentais mecanismos desenvolvimentoenquanto de da
individualidade de abordagem dos problemas dae perenes
existência humana (vida, morte, alegria, tristeza, bem, mal,
etc.)
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"(...) na prática eles [os sistemas simbólicos] são 
sempre, ou quase sempre, manipulados consciente ou 
inconscientemente por indivíduos ou grupos empenhados na

"EI hombre (...) no vive solamente en un puro universo 
físico sino en un 'universo simbólico'. EI lenguaje, el 
mito, el arte y la religión constituyen partes de este 
universo, forman los diversos hilos que tejen la red 
simbólica, la urdimbre complicada de la experiencia 
humana (...) El hombre no puede enfretarse ya con la 
realidad de un modo inmediato; no puede veria, como si 
dijéramos, cara a cara (...) Se ha envuelto en formas 
linguísticas, en imágenes artísticas, en símbolos míticos 
o en ritos religiosos, en tal forma que no puede ver o 
conecer nada sino a través de la interposición de este 
medio artificial." (Cassirer, 1987, p. 47-48)

Cassirer, que o homem é um animal simbolista e, enquanto tal,

comportamento ou sistemas em contraste com os



(Cohen,
11)

considera-se que o homem possui duas di-modo,Desse
do político do simbólico. Utilizando

pressão de Cohen, "o homem político é também homem simbolista".

entre os diferentes grupos denominados pelo autor de grupos de
interesses e a produção simbólica, e, conseqiientemente, à sua
importância no contexto das relações de poder e na estruturação
de identidades. Em outras palavras, o estudo sistemático dessa
interdependência dinâmica entre relações de poder e o comporta
mento simbólico, nas sociedades complexas, permite entender o
processo através do qual os grupos

formalmente, estruturam-se
amizade, rituais,taisinterpessoais, parentesco,como:

cerimónias religiosas e outras formas de atividades simbólicas
ligadas, por exemplo, à tradição étnica, definindo, assim, um
modo de vista específico, que são, ao mesmo tempo, fatores de
identificação e diferenciação para seus membros e base para a
estruturação de identidades.

A discussão desenvolvida por Cohen indica que, apesar das
sociedade moderna

impessoalidade, a importância
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e a

secularização, racionalidade e

luta pelo poder e por sua manutenção 
1978, p.

a ex-

ao nao conseguirem se organizarDeterminados grupos,

Essas afirmações remetem à discussão sobre a articulação

bases contratuais da

informalmente com base em relações

mensões: a

e sua tendência de

"(...) manipulam diferentes formas simbólicas e diferen
tes padrões de comportamento simbólico para articular 
funções básicas de organização, tais como diferenciação 
e comunicação (...)." (Cohen, 1978, p. 11)



das relações interpessoais

social não é eliminada. As
relações entre os indivíduos e os grupos.

função de objeti-
vação dos papéis sociais

Ao cumprir essa função de objetivação das relações entre
os homens e dos papéis sociais,

medida estabilidade continuidadeque produz deuma eem
necessária de ruptura

conflitos diferentesentre valoresprovocados pelos os e
grupais, permite queprincípios individuais homense os

descubram sua identidade no processo de interaçao com os outros
homens.

Considerando que o processo de migração implica mudanças
significativas no universo de existência do indivíduo ou do

vida geradas pela transferência de uma sociedade ou região para
outra, a produção de novos padrões simbólicos de comportamento

fim de preencher novas funções, garantir a continuidade da vida
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e do comportamento simbólico na vida

"(...) dando a eles uma realidade que difere da persona
lidade individual dos que deles se incumbem. Os homens 
são treinados para representar papéis específicos, depois 
passam a representá-los e são ajudados nessa 
representação de seus deveres por uma série de atividades 
simbólicas estilizadas(Cohen, 1978, p. 46)

Da mesma forma, o simbólico cumpre a

e a reelaboração dos antigos tornam-se, assim, necessárias, a

regras e conceitos abstratos, como a 
, a posição hierárquica, a justiça, o 

se tornam tangíveis através dos símbolos e 
sociedade são ajudados a tomar consciência 

•eendê-los e a relacioná-los com a vida 
>hen, 1978, p. 46)

grupo, tendo em vista as novas circunstâncias e condições de

"Valores, normas, 
honra, o prestígii 
bem e o mal, 
os homens da 
deles, a comprt 
cotidiana." (Col

formas simbólicas objetivam as

o simbolismo, ao mesmo tempo

à vida social, superando os processos



social e a estruturação de identidades individual e grupai.

famíliasestudar estrangeiras executivosAo de em
social,de habitavam conjuntoascensãoprocesso que um

residencial em Londres, Cohen exemplifica essa flexibilidade

doméstico, vínculos locais deprocessaram no grupo sem
parentesco e com a ausência frequente do marido, as mulheres

bairro, tiposestabeleceram, de cooperaçãono novos em
substituição às relações àsde parentesco, atenderpara
necessidades domésticas (compras, cuidado dos filhos, lazer,
etc.)

Mesmo aquelas que possuíam alguma relação de parentesco

novas formas de organização, legitimadas por novos padrões de
comportamento simbólico, baseados na rede de vizinhança e em
outras relações de identificação (visitas, ritos de passagem,
entre outros).

Dessa forma, em
outras palavras, uma nova cultura tomou forma e se objetivou
no bairro, obrigando aqueles que chegavam ao local a incorpo-

de aceitação e participação no grupo. As antigas relações de
parentesco utilizadas como formas de cooperação foram substitu
ídas por outras relações interpessoais, ou seja, novos padrões

funções estruturais. Porém, isso não significou o desapareci
mento das relações de parentesco. Nà realidade, estas passaram
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rarem as novas normas e os novos cerimoniais como requisitos

de comportamento simbólico passaram a preencher antigas e novas

do simbólico, demonstrando como, em face das mudanças que se

um novo modo de vida se desenvolveu,

no local, porém com "status" inferior, optaram também pelas



a desempenhar novas funções simbólicas para aquele grupo.

Depreende-se desse exemplo que, se de um lado, o sistema
simbólico se estrutura e se sistematiza através da dinâmica de
interação entre os indivíduos e grupos,
de interação são regulados e motivados pelo simbólico, numa
relação de interdependência. O que significa dizer que, do

universosmodo simbólicos socialmentesaomesmo que os
construídos, modificam-se pelas ações seres
humanos e da vida em grupo.

Subjacente à discussão até aqui desenvolvida, sobre a
dinâmica de produção dos sistemas simbólicos ou de represen-

ou seja, aquelatações, encontra-se uma questão fundamental,

modo que ninguém pode atuar na sociedade sem agir enquanto uma
individualidade, esta é constantemente construída e reestrutu-
rada através da interação com os outros homens e pelo processo
de socialização.

Segundo Habermas:

Ao lançar mão dessa mesma discussão, Augusto ressalta a
da internalização do mundo social como realidadeimportância

objetiva constituição dado ae
identidade, enfatizando que
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"A identidade é gerada pela 'socialização', ou seja, vai- 
se processando â medida que o sujeito - apropriando-se 
dos universos simbólicos - integra-se, antes de mais 
nada, num certo sistema social, ao passo ma^-s tarde, 
ela é garantida e desenvolvida pela 'individualização', 
ou seja, precisamente por uma crescente independência com 
relação aos sistemas sociais(Habermas, 1983, p. 54)

que diz respeito à construção de identidades. Pois, do mesmo

de outro, os padrões

auto-reconhecimento para

concretas dos



$

Se, de um lado, os indivíduos sao agentes constitutivos
das relações sociais, de outro, são constituídos por elas. A

inundo social como seu mundo, ou melhor, como se reconhecem, se
identificam e se diferenciam neste mundo, supõe um conjunto de
experiências vivenciadas em uma situação determinada. Dito de

interpenetração entre as estruturas
objetivas e subjetivas; a estrutura social e as representações

simbólicos dimensões interdependentessistemas sãoou e
identidadeindissociáveis do de construção daprocesso

individual e grupai.

As afirmações de Berger e Lukmann,
essa argumentação:

d
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outra forma, existe uma

como reconhecem o

"(...) a existência individual somente adquire realidade 
quando o mundo em que se situa é reconhecido como o 'seu' 
mundo e passa a possuir um significado subjetivo. O auto- 
reconhecimento e a internalização do mundo social pelos 
indivíduos são, portanto, processos concomitantes. Isto 
quer dizer que identidade e socialização são faces 
distintas de um mesmo movimento: a constituição da 
primeira, enquanto formação da realidade subjetiva é 
concomitante ao processo de internalização do mundo 
social como realidade objetiva." (Augusto, 1989, p.1-2)

e pensam os outros,forma como se pensam

a seguir, reforçam

"A identidade é evidentemente um elemento-chave da 
realidade subjetiva, e tal como toda realidade subjetiva, 
acha-se em relação dialética com a sociedade. A 
identidade é formada por processos sociais. Uma vez 
cristalizada, é mantida, modificada ou mesmo remodelada 
pelas relações sociais. Os processos sociais implicados 
na formação e conservação da identidade são determinados 
pela estrutura social. Inversamente, as identidades 
produzidas pela interação do organismo, da consciência 
individual e da estrutura social reagem sobre a estrutura 
social dada, mantendo-a, modificando-a, ou mesmo 
remodelando-a. As sociedades têm histórias no curso das 
quais emergem particulares identidades. Estas histórias, 
porém, são feitas por homens com identidades 
específicas." (Berger e Lukmann, 1976, p. 228)



Pode-se considerar, portanto, que uma das características
da identidade é a precariedade, pois continuamente é ameaçada
por mudanças provocadas pelo envolvimento do indivíduo com um
sistema de posições

os padrões de atividades simbólicas que garantem o suporte da
identidade individual têm como substrato a vida social, isto
significa que as mudanças na sociedade e, especialmente, nos

sociais,papéis reinterpretação dos modelosprovocam uma
existentes de comportamento simbólico, a fim de se preservar

individualidade,a
sócio-cultural.

Sobre essa questão, assim se expressa:

Como consequência, novo
comportamento simbólico, dedemodelo capaz assegurar o

equilíbrio entre a identidade individual e os novos padrões de
Conclui-se, assim, contínuointeração. deque o processo

reconstrução do comportamento simbólico mesmo tempo queao
constitui fator importante para a continuidade da vida social,

interesses grupais, significaàfrente um
mecanismo fundamental na estruturação de identidades.
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É, portanto, nesse embate constante entre os grupos - que

••A batalha pela manutenção da identidade em confrontação 
com os contínuos processos subversivos que ocorrem na 
sociedade é um dos problemas perenes do homem, que tem 
lugar tanto nas sociedades simples quanto nas sociedades 
modernas. O problema tende a ser mais agudo na sociedade 
moderna em função da tendência dos papéis contratuais de 
serem mais fragmentados, dispersos e mais incompatíveis. " 
(Cohen, 1978, p. 77-78)

e papéis diferenciados, ponto de vista
também defendido por Cohen. De acordo com suas colocações, se

num processo dialético de transformação

a busca por umexiste sempre

diversidade de



luta pelo poder e pela distinção
construções simbólicas objetivam, tornando-se normasse e

de exteriores indivíduo (opadrões comportamento ao que
Durkhein denomina de representações coletivas) decapazes
resolver as questões relacionadas ao equilíbrio precário da
identidade individual e grupai, bem como os problemas perenes

existência tais vida, morte, felicidade,da humana, como:
tristeza, entre outros. Como diria Cohen:

e

Existe um esforço contínuo de adequação do mundo simbó
lico ãs novas realidades. Novos sistemas simbólicos são criados

objetivo deantigos reelaborados, superar ascom oe os
dificuldades e os
equilíbrio precário da individualidade e da auto-identificação.

confirmação deininterrupto de estruturação e
identidades, individuais e grupais, é, assim, desenvolvido.

O exame da dinâmica de organização dos grupos assume,
sentido, papel relevante para entendimento da vidanesse o

societária e compreensão dos sistemas de representações ou dos
simbólicos constituemmodelos de ação por vez,que, sua

condição de sustentação dos próprios grupos e base para a
Do mesmo modo que é impossívelestruturação de identidades.

imaginar indivíduos fora da experiência social, não se pode
pensar a estruturação de identidades independentemente de uma
ordem social diferenciada, articulada por um sistema simbólico,
e através da qual é possível a identificação e o reconhecimento
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"Não conseguimos manter nossa identidade individual 
nossa postura num mundo inteiramente desconhecido, por 
isso substituímos o desconhecido pela crença num universo 
simbolicamente construído onde nos sentimos razoavelmente 
à vontade." (Cohen, 1978, p. 83)

se manifesta na que as

Um processo

problemas que permanentemente ameaçam o



da diferença. O que significa dizer que, ao mesmo tempo em que
é objetivamente é subjetivamenteatribuída, identidadea
apropriada, numa relação dialética entre indivíduo e sociedade.

Segundo Habermas:

Nesse sentido, seguindo a argumentação desse autor, na
identidade constituída por papéis e mediatizada simbolicamente
expressa-se uma relação paradoxal, ou seja, ao mesmo tempo em
que, enquanto pessoa, o eu é igual a todas as outras pessoas,
enquanto indivíduo é diferente de todos os outros indivíduos.
Os aspectos de identificação e diferenciação são, portanto,
condições para a autonomização e individualização.

Cabe considerar, entretanto,
aquela que diz respeito à capacidade dos indivíduos em reagirem
à pressão do social e, dessa forma, desenvolverem uma autonomia

não se pode exagerar a dimensão da liberdade do homemCohen,
com relação ao grupo a que pertence.
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Mesmo admitindo existir um processo irredutível entre o

"Distinguir a si mesmo dos outros deve ser algo reconhe
cido por esses outros. A unidade simbólica da personali
dade, produzida e mantida através da auto-identificação 
apoia-se, por sua vez, no fato de se estar inserido na 
realidade simbólica de um grupo, na possibilidade de se 
localizar no mundo desse grupo. Uma identidade de grupo 
que vá além das biografias individuais, portanto, é 
condição para a identidade da pessoa singular." 
(Habermas, 1983, p. 78-79)

De acordo com as afirmações de

uma questão fundamental,

e uma identidade próprios.

"Quando interiorizamos o simbolismo implícito no estilo 
de vida particular de um grupo social, adquirimos auto
maticamente as restrições e representações coletivas do 
grupo." (Cohen, 1978, p. 38)



individual e o social, Cohen não deixa de enfatizar a pressão
do coletivo sobre o indivíduo, aproximando-se, nesse aspecto,
das discussões de Durkheim quando analisa o caráter objetivo
e coercitivo das representações coletivas.

Segundo esse autor, do mesmo modo que a religião, enquan-
forma de representação ou concepção do mundo, é uma

representação coletiva, pois ritos seio dosos
as demais categorias do pensamento humano também têmgrupos,

seu substrato a vida coletiva. Ao exprimirem realidadescomo
entendidascoletivas, representaçõesdevemestas ser como

mentais ou simbólicas, imagens da realidade empírica que a vida
coletiva consciente ou inconscientemente nos fornece e que se

ritos,obrigações,conjunto detraduzem crenças,por um
tradições, símbolos. Portanto, enquanto expressões das maneiras

Em outras palavras, ao mesmo tempo em que existe uma re-
laçao indissolúvel entre o individual e o social, o todo e as
partes,

ses

74

"La société est une réalité 'sui generis'; elle a 
caracteres propes qu'on ne retrouve pas, ou qu'on ne 
retrouve pas sous la même forme, dans le rest de l'uni- 
vers. Les représentations qui l'expriment ont donc un 
tout autre contenu que les représentations purement 
individuelles et 1 'on peut être assuré par avance que les

de ser, agir e sentir coletivas, essas

to uma
nascem no

••(...) catêgories sont des représentations essentielle- 
ment collectives, elles traduisent avant tout des états 
de la collectivité: elles dépendent de la manière dont 
celle-ci est constituée et organisée, de sa morphologie, 
de ses institutions religieuses, morales, économiques, 
etc. II y a donc entre ces deux espèces de représentation 
tout la distance qui sépare l'individuel du social, et on 
ne peut pas plus dériver les secondes des premières qu'on 
ne peut déduire la société de 1'individu, le tout de la 
partie, le complexe du simple." (Durkheim, 1985, p. 22)



(Dur-

Seguindo esta ótica de análise, o conceito de represen
tações deve ser entendido enquanto imagens mentais sobre a
realidade empírica, criadas historicamente. Dito de outra
forma, aquele conjunto de padrões normativos de comportamento
que se origina no seio dos grupos, que se expressa através de
rituais, crenças, tradições
estilizadas e que traduz as formas de concepção do mundo dos
indivíduos. As representações

Ao serem encaradas dessa maneira, as representações são
áprodutos daquela relação indissolúvel e, sempre tensa, que

existe entre indivíduo
toda ação social

75

premières ajoutent quelque chose aux secondes." 
kheim, 1985, p. 22)

"(...) ê deduzida a partir de um sistema objetivo de 
representações que se encontra fora do alcance do ator 
social; posto que o indivíduo é concebido de forma dual - 
ser individual/ser social - (...) O ser individual, 
(...) deve obrigatoriamente ser recalcado diante da co
erção exercida pela consciência coletiva (...) O indi
vidual é, dessa forma, apreendido como resíduo do ele
mento coletivo." (Durkheim, 1983, p. 10-11)

e sociedade. Porém, para este autor,

formas de atividadese outras

"(...) sont le produit d'une immense coopération qui 
s'étend non seulement dans 1'espace, mais dans le temps; 
pour les faire, une multitude d'esprits divers ont asso
cie, mêlé, combine leurs idêes et leurs sentiments; de 
longues séries de générations y ont accumulé leur expé- 
rience e leur savoir. Une intellectualité três particu- 
lière, infiniment plus riche et plus complexe que celle 
l'individu, y est donc comme concentrée. (...) l'homme 
est double. En lui, il y a deux êtres: une être indivi- 
duel qui a sa base dans 1'organisme et dont le cercle 
d'action se trouve, par cela même, étroitement limité, et 
un être social qui représent en nous la plus haute 
réalité, dans l'ordre intellectuel et moral, que nous 
puissions connaitre par l'observation, j'entends la 
société. (...) Dans la mesure oú il participe de la so- 
ciêté, 1' individu se dêpasse naturellement lui-même, 
aussi bien quand il pense que quand il agit." (Durkheim, 
1985, p. 22-23)



Segundo a
objetividade do coletivo sobre o individual, implica uma reifi-
cação dos processos sociais, na medida em que toda ação pode
ser reduzida à execução das normas e estruturas.

embora a questão da imposição das
representações coletivas faça parte tanto das discussões de
Cohen quanto das de Durkheim, o primeiro autor, diferentemente
do segundo, está preocupado em enfatizar a existência, entre
os grupos, de uma luta permanente pela obtenção do poder e pela
sua manutenção, ressaltando, dessa forma, a análise da produção
dos sistemas simbólicos relacionada aos conflitos de valores
e interesses grupais.

aproxima-se dasQuando Cohen
discussões de Weber quando afirma que a luta entre os diversos
grupos sociais ultrapassa o plano material e asssume o caráter
de um conflito entre valores últimos, isto é, por prestígio e
dominação simbólica. Melhor dizendo, por critérios de avaliação
legítima
diferenciais. (Weber, 1978, 1979)

Pode-se afirmar, portanto, que existe, entre os diferen
tes grupos, uma luta pela hegemonia e imposição de uma cultura
específica.

Apesar das análises, até aqui desenvolvidas, indicarem

dinâmica de produção
de representações insere-se em uma estrutura objetiva, isto é,
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e manipulação dos sistemas simbólicos ou
uma ênfase nos grupos, não se pode desconsiderar que toda a

Cabe sublinhar que,

e que se materializam através de estilos de vida

acentua esses aspectos,

acentuação da exterioridade eessa ótica,



uma realidade sócio-econômica mais ampla, caracterizada pela

dos grupos.

existentesProcurando estabelecer entre asos nexos
microrrelações (indivíduos e grupos) estrutura social
mais geral, e na tentativa de superar, dessa forma, as visões
até aqui discutidas e que enfatizam ora as relações de poder

determinação do social sobre o individual, é que, na presente
discussão, as noções de Bourdieu sobre a interpenetração das

objetivassubjetivas (as representações) (aestruturas e
estrutura social) tornam-se fundamentais.

Para esse autor, é necessário apreender as estruturas que
permeiam as interações simbólicas, pois dependem não apenas do

efetivaminterior também, dasdo qualno se mas,grupo

agentes e grupos. Em outras palavras, é necessário estabelecer

estrutura de classes. (Bourdieu, 1974).

Com esse propósito, Bourdieu utiliza o conceito de habi-
reconduzindo o estudo dos sistemas simbólicostus de classe,

às suas bases propriamente sociais - às práticas - com que os
agentes afirmam seu código e matriz de significações. Propõe

dialéticamenteteoria articuleda prática atoruma que
social/estrutura social, homem/sociedade.

A elaboração do conceito de habitus reequaciona o pro-
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existência de classes e que tende a se reproduzir no interior

estruturas sociais em que se realizam as interações entre os

os vínculos entre sistemas simbólicos ou de representações e

com a

entre os grupos, ora as relações intersubjetivas ou ainda a



blema da relação indivíduo e sociedade e, conseqúentemente, da
interiorização da exterioridade e da exteriorização da inte
rioridade, teóricosuperando, desse modo, embate entreo
objetivismo e subjetivismo na Sociologia. Enquanto a primeira
visão implica uma reificação dos processos sociais, negligen
ciando os indivíduos, a segunda toma a sociedade por uma rede

como resultado das condutas indivi
duais (Bourdieu, 1983, p. 89).

Bourdieu propõe uma teoria da prática dentro da qual

relação indivíduo/sociedade é entendida
enquanto relação entre uma história objetiva

utilizandoincorporada pelos agentes, expressões deas
Bourdieu, sob a forma de um "esquema de princípios duráveis" -

entendidohabituso
duráveis", "estruturas estruturadas" e, também, "estruturas

estruturantes". Ao mesmo tempo em que conforma
ações dos indivíduos, o habitus, ao ser produto das relações
sociais, reproduz o próprio sistema objetivo que o engendrou.

Nesse sentido, o habitus refere-se tanto à interiorização
de normas e valores de uma classe ou grupo - o que se poderia
ser denominado de cultura - quanto à existência de um sistema

objetivo preexistente àsclassificação representaçõesde
sociais e que, portanto, preside as práticas dos indivíduos.

78

"(...) as ações sociais são concretamente realizadas 
pelos indivíduos, mas as chances de efetivá-las se en
contram objetivamente estruturadas no interior da socie
dade global". (Bourdieu, 1983, p. 15)

Sob esta ótica, a

de intersubjetividades e

e uma história

e orienta as

como um conjunto de, "disposições



(Bourdieu, 1983, p. 16).

além de se constituir em esquemas geradoresEm resumo,
das práticas e representações, o habitus é dotado de flexibi
lidade, permitindo ajustamentos inovações impostos pelase
situações concretas. Assim,

considerado um conjunto de esquemasO habitus,
agentes através do processo de socializaçãoimplantado nos

primeiro na família, constantemente reposto e reelaborado ao
trajetória social por outros agentes relaçõeslongo da e

de amizade, outros)relações de trabalho, entre(escola,
lado, de integraçãoconstitui, dosde fator grupos eum

controle de um códigofornececlasses, oque
comum; de outro lado, é responsável pelo campo de sentido em

permitindo que os gruposque operam as relações de forças,
interesses no campo das relações de

classes.

Com base nessas observações, a noção de habitus, tal como
é discutida por Bourdieu, fornece elementos importantes para

distinções simbólicas. Ou seja, enquanto matriz de percepção,
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o entendimento da existência de diferentes estilos de vida e

possam fazer valer seus

ao ser

na medida em

"(...) as práticas resultam de uma relação dialética 
entre uma 'estrutura' - por intermédio do habitus como 
modus operandi - e uma conjuntura entendida como as 
condições de atualização deste habitus e que não passa de 
um estado particular da 'estrutura' (...). O habitus vem 
a ser, portanto, um princípio operador que leva a cabo a 
interação entre dois sistemas de relações, as estruturas 
objetivas e as práticas. O habitus completa o movimento 
de interiorização de estruturas exteriores, ao passo que 
as práticas dos agentes exteriorizam os sistemas de 
disposições incorporados e modificados(Bourdieu, 1974, 
p. XL-XLI)



apreciação condições sociaisrealizaação,e que se em
determinadas conceitosituação particular,e em uma esse
permite perceber as práticas coladas tanto às necessidades dos
indivíduos quanto à objetividade da sociedade.

inclusive, diferentes estilos vida,Resulta, deem
dependendo das posições que os agentes e grupos ocupam nesse
espaço social ou estrutura de classes.

A utilização do conceito de habitus não significa des
considerar as discussões até aqui realizadas sobre a dinâmica
de produção e transformação dos sistemas simbólicos, bem como
a sua importância no contexto das relações de poder entre os

identidades. Na realidade,grupos e em
Bourdieu, todas essas questões estão presentes, porém, sempre
referidas às suas bases sociais, articulando dialéticamente
indivíduo/sociedade, estrutura objetiva/ estrutura subjetiva.

Sobre essa relação dialética o autor assim se refere:

forma, o mundo social é um espaço com dimensõesDessa
princípios dediversas, base os

resultando em distinçõesdiferenciação ou de distribuição,
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— —---- T ao ,
> que transcende 
iU, 1983, p.19)

ocorre 
as re-

"A prática, conjunção do 'habitus' e da situaçãi 
desta forma no seio de um espaço 
lações entre os atores." (Bourdiet

"Constituído num tipo determinado de condições materiais 
de existência, esse sistema de esquemas geradores, 
inseparavelmente éticos ou estéticos, exprime segundo sua 
lógica própria a necessidade dessas condições em sistemas 
de preferências cujas oposições reproduzem, sob uma forma 
transfigurada e muitas vezes irreconhecível, as diferen
ças ligadas à posição na estrutura de distribuição dos 
instrumentos de apropriação, transmutadas, assim, em 
distinções simbólicas". (Bourdieu, 1983, p. 83)

na estruturação de

cuja construção tem como



simbólicas. O que significa dizer que o espaço social deve ser
encarado como um campo de forças ou um conjunto de relações de

grupos em torno de interesses específicos.

Nesse sentido, indivíduos
posição relativa que ocupam nesse espaço, ou seja, nos vários

campo dos camposno
sociais. Em outras palavras, todo agente age no interior de um

socialmente determinado, pois todo campo é também umcampo,
espaço de lutas e disputas pelo monopólio e apropriação de seu
capital específico.

(Bourdieu, 1983, p.

a sociedade, para Bourdieu, seria um campoSendo assim,
lutam por prestígiode batalha, onde

por suas
relações simbólicas que resultam, na expressão de Bourdieu, em

de
de
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e

objetivas com outros grupos ou classes, mas, também,

campos sociais e

e grupos são definidos pela

o campo das classes

"marcas de_distinçao"^ Do mesmo modo que existe um jogo 
mercado pelo domínio de bens económicos, existe um jogo

poder, onde se trava a luta concorrencial entre os atores e

"O campo se particulariza pois, como um espaço onde se 
manifestam relações de poder, o que implica afirmar que 
ele se estrutura a partir da distribuição desigual de um 
'quantum' social que determina a posição que um agente 
específico ocupa em seu seio. Bourdieu denomina este 
'quantum' de 'capital social'. A estrutura do campo pode 
ser apreendida tomando-se como referência dois pôlos 
opostos: a dos dominantes e a dos dominados. Os agentes 
que ocupam o primeiro pôlo são justamente aqueles que 
possuem um máximo de capital social; em contrapartida, 
aqueles que se situam no pôlo dominado se definem pela 
ausência ou pela raridade do capital social específico 
que determina o espaço em questão." 
21)

posições diferenciais,^traduzindo-se em estilos de vida^ Não 
se pode definir um grupo ou classe apenas por suas relações

diferentes grupos



trocas simbólicas que exprime

classes - a lógica de distinção.

determinado agenteO ou
social é definido pela posição que ocupa nos diferentes campos
e pelo grau de participação na distribuição de poder que cada

deles permite (capital social, simbólico,cultural,um
político, entre outros) . Na realidade, o que está em jogo nessa
luta é o poder político propriamente dito. Em outras palavras,
a legitimação da dominação.

Existe, assim, entre as classes e grupos uma luta simbó-
definição dolica imposição socialmundo segundopor e

interesses específicos, reproduzindo em forma transfigurada o
campo das posições sociais. Por isso, os sistemas simbólicos
são importantes para a construção e estruturação de identida-

individual pois socialgrupai, mundo é tambémdes, e o
representação e vontade. Existir socialmente é se perceber e
ser percebido como distinto. Para tanto, os indivíduos e grupos

critériosempreendem uma luta de avaliaçãoconstante por
medida em que é a identidade social que está em

jogo. Assim, noções de estratégia e trajetória assumemas
relevância na análise sociológica.

Parafraseando Bourdieu, distinguir a si mesmo dos outros
deve ser algo reconhecido por esses outros. A existência real
da
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tnças que nele se desenham 
acionar simbolicamente como

a posição social dos grupos e

legítima, na

"O espaço social e as diferer 
'espontaneamente' tendem a funt 
'espaço de estilos de vida' (...) de grupos caracteriza- 
dos por estilos de vida diferentes." (Bourdieu, 1989, p. 
144)

lugar de um

identidade individual ou grupai não implica apenas ser

grupo no espaço



também,
legítima da diferença.

As colocações até aqui realizadas, com base nas análises
de Bourdieu oferecem subsídios importantes para a compreensão
da situação dos migrantes do Heimtal. Estes, ao se deslocarem

sociedade ou região para outra, vivenciaram mudançasde uma
significativas no Enquanto na
sociedade de origem se orientavam por um conjunto de valores
que fundamentava suas práticas e concepções, as novas condições
de vida
ruptura em todo esse sistema, tornando necessária a reelabora-
çao dos antigos padrões e normas de comportamento, ou seja, a
construção de um sistema simbólico ou de representações capaz
de permitir a ressocialização no novo meio, a estruturação de
identidades e a continuidade da vida social.

Apesar da presença expressiva dos alemães, o Heimtal era
habitado por espanhóis, húngaros, teuto-russos, descendentes
de italianos (paulistas e mineiros), entre outros. Assim, no

especialmente década deinício da ocupação, 30,nasua
distinçãodiferenciação grupai,

Não existiam diferençasdomínio dos alemães.étnica,
económicas acentuadas entre os vários grupamentos. A maioria,

parceiros dode origem campesina e/ou ex-colonos café,e
contava apenas com a mão-de-obra familiar para subsistir.

Entretanto, a chegada de novas levas de migrantes nacio-
a consequente intensificação

da ocupação da região, somadas à desarticulação do projeto de
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com o
instalou-se uma

nais, nas décadas de 40 e 50, e

seu universo sócio-cultural.

na sociedade de adoção provocaram uma situação de

baseada na

diferente mas supõe, a possibilidade da afirmação



implantação de uma colónia alemã no Heimtal, resultaram em uma

padrões de comportamento surgiram e um novo sistema simbólico
passou a orientar as práticas e concepções dos habitantes, com
o predomínio do grupo de descendentes de italianos sobre os
demais.

Na realidade, ao longo do processo de transformações que
ocorreu na região, em decorrência do avanço do capitalismo e
das crises do Brasil agrário, instaurou-se, no Heimtal, um

luta simbólica, grupos migrantes,de entre pelacampo os
definição do mundo social, identidade socialuma vez
estava em jogo. Travou-se, assim, uma luta pela legitimação da
dominação - definindo uma lógica de distinção - baseada não

relações objetivas também, relaçõesnas mas, nas
sem desconsiderar, contudo, que

lógica de distinção, traduzida estilos vidadeporessa
diferenciais, mesmo tempo em que exprimia, reproduzia oao
sistema mais geral de diferenciação, ou seja, a estrutura de
classes existente na região.

É, portanto, com o intuito de apreender esse processo de
luta simbólica pela distinção, entre grupos
moradores do Heimtal, que as análises dos próximos capítulos
serão desenvolvidas.
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apenas 
simbólicas entre os grupos,

que a

os diferentes

reestruturação nas relações entre os grupos. Novas formas e



CAPÍTULO III

PASSADOA NARRATIVA DO



A NARRATIVA DO PASSADO

Antes de dar início à análise propriamente dita sobre o
Heimtal especialmente sobremoradores, dee seus o grupo

formação do bairro,
convém discutir melhor as relações entre campo e cidade
significado daqueles pequenos núcleos incrustados no meio rural

patrimónios.

Para isso, será utilizado como referência o processo de
ocupação da região Norte do Paraná, com maior ênfase à formação

cidade Londrina. se procuraráda de
entender o surgimento do Heimtal e, com isso, perceber quem são
hoje moradores, concentrando atenção naqueles queseus a
vivenciaram todo o processo de desenvolvimento e mudanças da
localidade.

Assim, a história regional e o processo de instalação de

entendimento das relações entre campo e cidade, e do significa-

diferentes de migrantes, rurais,trabalhadoresgrupos se
organizavam socialmente. Portanto, no presente capítulo, procu
ra-se desvendar o desenrolar do cotidiano passado do Heimtal,

apreendido atravésvida social pode dasda sere que
práticas sociaisinstituiçõesopiniões,representações, e

daqueles que participaram da formação do bairro.

86

e o

Londrina pela CTNP constituir-se-ão no pano de fundo para o

e que receberam, na região norteparanaense, a denominação de

ou seja, o processo contínuo de “fazer", "desfazer" e "refazer"

do dos patrimónios enquanto núcleos em torno dos quais os

processo de

contexto que

famílias que acompanhou o

É nesse



A fim de estabelecer uma periodização mais clara, optou-
por considerar três momentos da história regional, tomandose

proposta de Arias Neto (1993)
Eldorado: Londrina e o Norte do Paraná - 1930/ 1975. De acordo

o primeiro momento inicia-se em 1930 com a açãocom esse autor,
colonizadora da companhia inglesa e se prolonga até meados de

Durante o período prevaleceu a imagem do Norte Novo do40.
Paraná como a "Terra da Promissão".

fatores ligados tanto àEntre os anos de 1937
nacional e internacionaleconomia regional quanto à política

resultaram no delineamento de uma nova visão sobre a região.
colonizadas,cafeicultura,expansão da terrasA anas

instalação do Estado Novo, a proclamação da Marcha para Oeste,
a II3 Grande Guerra, o fim do monopólio exercido pela CTNP com

que influenciaram o início de um segundo momento, aquele em que

do "Eldorado". Essa representação, apesar de começar a perder
força em meados da década de 50, em decorrência das sucessivas
crises do café no mercado internacional e do esgotamento da
fronteira agrícola, permaneceu até o final da década de 60.

Pode-se considerar que,
caracterizado por uma série de"o fim do Eldorado",momento,

substituição do café por outrasfatores,
o algodão, entreculturas

outras), a mecanização e modernização das atividades agrícolas,
reorganização do trabalho rural (a substituição do colono ea
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a sua consequente nacionalização1, foram os principais aspectos

predominou a identificação da região como a "terra do café" e

inicia-se o terceiro

em seu estudo O

em 1970,

e 1945,

como base a

entre os quais a
de exportação (o trigo, a soja,



bóia-fria),
rural e o inchaço dos centros urbanos.

pólo regional, passando a contar com um parque agroindustrial
importante, um setor terciário bastante desenvolvido, experi-

Ao
mesmo tempo em que proliferaram as vilas e favelas na periferia
da cidade, ocorreu um processo vigoroso de verticalização do
centro da cidade, bem como o surgimento de bairros de classes
médias nos espaços considerados mais nobres.

Londrina "Eldorado", lugar ondenão o mas o
convivem a pobreza, a riqueza, as vilas e as favelas de traba
lhadores urbanos e bóias-frias, os prédios e moradias de luxo,
os shoppings, os grandes empresários e comerciantes, a classe

universitários, os pivetes, ladrões, prostitutas e
é com base nesse panorama histórico que

análises sobre o Heimtal e o grupo de pioneiros migrantesas
deverão ser encaminhadas nos próximos itens.

um

O significado dos patrimónios, ao
sistema de colonização praticado pela CTNP no Norte Novo do
Paraná, a partir do final da década de 20, e que teve como base

centro irradiador um pequeno núcleo situado a oeste do rioe
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O significado atribuído pela CTNP aos patrimónios - 
projeto económico e social de ocupação.

os marginais2. Enfim,

do parceiro do café pelo assalariado e o êxodo

Em virtude dessas mudanças, Londrina transformou-se em

mentando um forte crescimento da atividade imobiliária.

média, os

na região, remonta

é mais



Tibagi, início do território adquirido pelano empresa e
denominado pelos ingleses de Londrina - a pequena Londres.

Tratando-se de um projeto económico privado, com base na

elementos fundamentais de suporte aos compradores de terras.
Além do seu financiamento por 4 anos e as devidas orientações

construção de estradas, a ligação das pequenas propriedades com
os vários e, também, pequenos patrimónios e cidades, distantes

regionais. Essas cidades maiores localizavam-se ao longo de um

Desse modo,
comunicações e de prestação de serviços necessária à produção
e à comercialização agrícolas (estradas, transporte, bancos,
exportadoras e máquinas de beneficiamento de café e de cereais,
armazéns, moinhos, etc.), bem como uma estrutura de oferta de

rural e urbana.

Sobre esse sistema Monbeig comenta:

89

sistema viário principal, composto por uma estrada de ferro e 
por uma rodovia que dava acesso direto ao Estado de São Paulo3.

e cidades foram integrados a núcleos urbanos maiores, situados 
a uma distância média de 100 Km e planejados para serem pólos

para as primeiras plantações, a colonizadora garantiu, com a

de 15 a 18 Km uns dos outros. Por sua vez, esses patrimónios

bens de consumo para servir às necessidades das populações

atividade imobiliária e agrícola, o empreendimento continha

a CTNP estabeleceu uma completa rede de

"A obra é considerável, pois em 1936, aproximadamente 
cinco anos depois das primeiras vendas de terras, o 
município de Londrina possuía 630 Km de estradas, em 1943 
já contava com 1.485, em 1946 tinha perto de 3.000 e uma 
extensão idêntica de caminhos carroçáveis. Graças à essa



um

Esse cuidadoso planejamento foi seguido em toda a área

patrimónios.

enquanto pequenos núcleos populacionais intermediários entre
o meio rural e meio urbano, além de garantirem a comunicação
dos agricultores cidades, cumpriam funções decom as as
abastecimento das propriedades situadas em seus arredores e de
comercialização dos produtos agrícolas.

agrícolas variavatamanho dos lotesO conforme sua
distância mais próximos,relação povoamentos. Osem aos
geralmente com uma dimensão média de 3 alqueires,
objetivo de formar um cinturão de propriedades com hortas,

criação de aves e produção de leite para o abaste-pomares,
cimento das cidades.
conforme essa distância aumentava, não ultrapassando o tamanho
médio de 20 alqueires previsto pela CTNP. Em alguns casos,
pelas próprias características do solo e relevo, este tamanho

90

era excepcic 
lantidade, 
.ação por 
afastad~

podia sofrer pequenas variações. Dispostos de maneira contígua, 
os sítios tinham frente para as estradas vicinais, abertas ao

tinham o

colonizado pela CTNP, o que garantiu a ocupação das proprie
dades rurais concomitantemente ao surgimento das cidades e

De acordo com essas diretrizes gerais, os patrimónios,

As propriedades também eram maiores,

rede, que era excepcional não só pela densidade, mas 
também pela quantidade, não existe um lote sequer que não 
tenha articulação por um bom caminho e não há um só 
colono muito afastado de um centro comercial. (...) O 
sistema rodoviário do Norte do Paraná foi concebido de 
maneira a facilitar as relações entre os sítios e as 
cidades e do campo com as casas de comércio e as estações 
ferroviárias. Sua amplitude e sua qualidade são um bom 
exemplo da ação dos loteadores para proteger o pioneiro 
contra o isolamento e para amparar a economia totalmente 
orientada para o comércio" (Monbeig, 1984, p. 232-233).



longo dos espigões, com fundos para um ribeirão.

Assim, sob a ótica da CTNP, o pequeno proprietário que se
fixasse na região,

Melhoramentos Norte

Na implantação dos patrimónios, a CTNP determinava todo
o seu desenho e uso dos espaços. Eram previstos os locais para

construção da igreja, da escola, do campo de futebol, daa
terrenos* para as moradias, a área comercial ondepraça, os se

localizariam o armazém de e molhados a venda,ousecos as
máquinas de beneficiamento dos produtos agrícolas e as demais

* Esses terrenos, situados nas cidades e pequenas vilas, são comunente denominados na região de datas.
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apropriada [ 
tba desenvolvei

arroz 
novo, 

galin.
1975,

o pro- 
rrícola 
i parte 
horta, 

. formaria 
'.rão ou

parte alt< 
‘.tário da

"(...) não agiria como o grande fazendeiro de café, que 
produzia grandes safras e as comercializava nos grandes 
centros, diretamente em São Paulo ou em Santos. Ele 
venderia seu pequeno lote de sacas de café nos patrimó
nios, aos pequenos maquinistas, que por sua vez comer
cializavam a sua produção nas cidades maiores, já com 
representantes das casas exportadoras. Por outro lado, 
esse pequeno proprietário não gastaria o dinheiro rece
bido como o grande fazendeiro, nas grandes cidades. Ele 
o gastaria ali mesmo, no comércio estabelecido nos 
patrimónios, gerando assim uma distribuição de interesses 
e uma circulação local de dinheiro que constituiriam um 
salutar fator de progresso local e regional." (Companhia 
Melhoramentos Norte do Paraná, 1975, p. 78).

"Na parte alta, apropriada para 
prietário da gleba desenvolveri. 
básica: cerca de 1500 pés de café 
baixa construiria sua casa, 
criaria os 

íqueno pomar, 
de boa vazão, 

nas ma: 
que ei 
o

plantar café, 
.a sua atividade agi 

por alqueire. Na 
sua casa, plantaria a sua horta, 

seus animais para consumo próprio, formaria 
seu pequeno pomar. Água seria obtida no ribeirão ou em 
poços de boa vazão. As casas de vários lotes contíguos, 
alinhados nas margens dos cursos d'água, formariam 
comunidades que evitassem o isolamento das famílias e 
favorecessem o trabalho em mutirão, principalmente na 
época da colheita do café, que para a maioria dos 
pequenos agricultores representaria lucro líquido de sua 
atividade independente, porquanto no decorrer do ano ele 
viveria - consumindo o necessário e vendendo o supérfluo 
- das culturas paralelas: arroz e milho plantados por 
entre as fileiras de café novo, legumes e hortaliças, 
frutas diversas, porcos e galinhas." (Companhia Me
lhoramentos Norte do Paraná, 1975, p.78).



atividades comerciais*.

forma, tempoDessa
pequenos centros comerciais e abastecedores intermediários, os
patrimónios eram os espaços onde se desenvolviam as atividades
lúdico-religiosas da população residiarural que suasem
imediações. assumiamrazão, papelPor relevanteessa na
estruturação de relações económicas e sócio-culturais entre os
migrantes que adquiriam terras na região.

Enfim, a CTNP construiu um projeto global para a ocupação
das terras adquiridas do governo do Estado, baseado em outras
experiências no território brasileiro, cuja tônica principal
foi o planejamento racional do espaço. Como observa Monbeig:

nização deveria viabilizar relações estreitas entre campo e
cidades, permitindo, ao mesmo tempo, facilidades de escoamento

produção agrícola,comercialização da estruturaumae e
adequada de atendimento à população migrante que chegava à
região. Dessa forma, enquanto o meio rural foi concebido como

fonte geradora de
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••Não há que admirar na colonização do Norte do Paraná uma 
concepção nova de colonizadores. Estes não utilizaram 
senão o que uma experiência secular ensinou aos 
paulistas. E por isso mesmo, não se deve ficar surpre
endido de achar de novo em Londrina o que se pode ob
servar em outros pontos da faixa pioneira paulista. Muito 
empirismo aplicado em grande escala e aplicado 
racionalmente: é uma colonização 'planificada' para usar- 
se um termo em voga. É também uma colonização não mais de 
francos atiradores ou de associação familiar - mas do 
tipo de economia capitalista moderna." (Monbeig, 1984, p. 
69).

o local do trabalho, da terra fértil e

De acordo com as diretrizes gerais do projeto, a colo-

ao mesmo em que funcionavam como



riqueza, os povoamentos e cidades foram planejados como núcleos
de comércio, prestadores de serviços e sedes jurídico-adminis
trativas.

Segundo Arias Neto:

Mais ainda,
planejamento racional que a companhia inglesa implantou no

viabilização do "negócio imobiliário" e, consequentemente, a
"construção da legitimidade do capitalismo na região." (Arias

1993, p.48). Nesse sentido, era necessário implementarNeto,
ocupação de suas terras para consolidar o empreendimentoa

económico. Esse fato resultou numa intensa propaganda, dentro
sobre as vantagens do projeto colonizador,fora do país,e

estimulando a vinda de grupos estrangeiros e nacionais para o
Norte Novo do Paraná5.
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"Trata-se pois, como é possível perceber, 
endimento imobiliário planejado 
cialistas: arquitetos, 
planos previam desde < 
urbanos, a forma, 
atender a uma cl 
melhor dizendo, 
1993, p. 34).

território norteparanaense repousava um objetivo principal: a

"A publicidade da Companhia foi veiculada em todo o 
Brasil e no exterior e atraiu uma grande e variada 
clientela. Europeus que fugiam das convulsões políticas 
e sociais originadas pela consolidação da União Sovié
tica, pela ascensão do nazismo e do fascismo, pela guerra 
civil espanhola, e também camponeses expropriados pelo 
processo de desenvolvimento do capitalismo europeu. A 
propaganda atraiu também brasileiros de todos os estados, 
mas especialmente do Centro-Sul (São Paulo e Minas) e do 
Nordeste, os grandes focos de tensão económica e social 
do período. E quando vieram se fixaram predominantemente 
no campo." (Arias Neto, 1993, p. 38-39).

ever, de um empre-
*  em detalhe por espe-

, engenheiros imobiliaristas. Os 
a repartição dos lotes rurais e 

a, portanto, da cidade e do campo para 
clientela específica e a divulgação, ou 

a propaganda (da CTNP)." (Arias Neto,

esse mesmo autor ressalta que, sobre o



Com isso, a maioria da população que se fixou na área da
CTNP, no início de sua ocupação, era composta por imigrantes

adquirida cafeiculturanos
brasileira, e, também, por migrantes paulistas e mineiros ex-

colonos das grandes fazendas de café. Portadores de um pequeno

capital familiar,contando mão-de-obrae apenas com a

conseguiram adquirir terras na área colonizada porque a empresa
inglesa possibilitava pagamentos parcelados dos pequenos lotes.

Como resultado dessa ocupação, com base na migração de
grupos estrangeiros e nacionais, o meio rural norteparanaense

composição populacional culturalmenteapresentava uma

heterogénea. Ao lado dos brasileiros misturavam-se italianos,

espanhóis,húngaros, poloneses, tchecoslovacos,alemães,
japoneses e outros. Como as propriedades eram sempre distribuí
das em torno dos pequenos patrimónios, os mesmos constituíam
os locais onde podiam ser travadas relações económicas e sócio-
culturais.

os
patrimónios assumiram um significado importante na consolidação
do projeto colonizador: além de servirem como elos de ligação
do campo com as cidades e centros urbanos maiores, cumpriram

papel fundamental na organização sócio-económica do meioum
rural.

Mais ainda, dentro do plano de ocupação do solo norte
paranaense que a companhia concebeu e aplicou, esses pequenos
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europeus e orientais, com alguma experiência na agricultura,

Em resumo, de acordo com o

seus países de origem e/ou na

planejamento da CTNP,



povoados foram os embriões das futuras cidades. Muitos deles,
longo desenvolvimento região,do de daao processo se

expandiram e transformaram-se em sedes distritais e até mesmo
cidades, sedes de municípios e comarcas. Outros, entretanto,
continuam como património até

É património do Heimtalnesse se
Idealizado funcionárioenquadra. pelo então da CTNP, O

imigrante alemão Carlos João Strass, foi o primeiro núcleo
rural implantado pela companhia em sua ação colonizadora no
Norte Novo do Paraná, recebendo, no início da década de 30, um

expressivo de imigrantes interessadosnúmero alemaes em

desenvolver atividades agrícolas e em transformar o local numa
colónia alemã.
paulistas e mineiros descendentes de italianos, provenientes
das fazendas de café. Desse modo, podemos considerar que a fase
inicial de ocupação do Heimtal contemplou um primeiro momento.
o do desbravamento das matas pelos alemães em busca da "Terra
da Promissão" e um segundo, a chegada dos migrantes nacionais
à procura do

Se,
gerais que impeliram o deslocamento de grupos de imigrantes
para o Brasil, de outro, não podemos desprezar as transfor
mações económicas e sociais pelas quais a sociedade nacional
vinha passando na época, incentivando a vinda de mão-de-obra
estrangeira e de outros Estados brasileiros, principalmente São

existentes, em especial para a região norteparanaense.
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"Eldorado".

os dias atuais6.

Em meados dos anos 30, começaram a chegar os

Paulo e Minas Gerais, para as novas frentes de colonização

de um lado, não podemos ignorar as condições mais

último caso que o



Entretanto, a investigação desse processo mais amplo de

mudanças constitui objetivonão do trabalho.presente A
fenômeno da migraçãopreocupação é de entendera ocomo

universo sócio-culturaltransformações dessasprovocou no
populações, ou seja, de que forma o deslocamento espacial levou

determinadasabandono de àformas de comportamentos,ao
incorporação de um novo sistema de valores e à estruturação de
um novo modo de vida.

deslocamento geográficorealidade, deNa o processo

atividades económicas relações de trabalho.e novasnovas
Significou, principalmente, a adoção de padrões denovos
comportamento e, conseqiientemente, a reelaboração do sistema

anteriormente práticasorientavade valores suas eque
concepções.

Nesse sentido, aceitamos tal como Durham que

Apesar das discussões da autora se referirem ao processo
ruraismigração populações centros urbano-de de para

industriais, análises importânciademonstram dassuas a
universo sócio-culturaltransformações doque ocorrem no

migrante.

No caso dos alemães do Heimtal, a imigração para o Norte
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"(...) o migrante vive e realiza de modo concentrado, 
modificações nos padrões e nas relações sociais que 
refletem, ao nível da ação concreta dos sujeitos, as 
alterações que ocorrem na ordem estrutural." (Durham, 
1973, p. 8).

desses grupos representou muito mais do que a integração a



Paraná representou modificações profundasNovo do em seu
equipamento cultural original

culturais diferenciados, tendo em vista a heterogeneidade de

grupos de migrantes presentes região. Essa experiênciana
de aceitação deresultado,provocou, um processo ecomo

adaptação a novos modos de ação, bem como de ajustamento a uma

nova ordem sócio-econômica.

Em outras palavras, tratava-se de uma situação ao mesmo
imediatostempo de mudança e permanência, na

organização económica e nas práticas sociais do grupo.

São estes os principais aspectos do passado do Heimtal

entender a situação presente do património e de seus moradores.

a

planejamento inicial colonizadora,Seguindo da oso
primeiros desmatamentos na região norteparanaense, no final da

os famosos
picadeiros, que trabalhavam em regime de empreita para um
agente contratado pela CTNP, com a função de intermediar esse
tipo de prestação de serviço. Morando em acampamentos no meio

agrícolas, patrimónios e cidades. Um desses agenciadores foi
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2—0 património do Heimtal: "A Terra da Promissão" - 
presença dos alemães e o uso económico.

das matas, esses trabalhadores eram encarregados da abertura

com reflexos

de picadas, do reconhecimento e demarcação de estradas, lotes

que serão analisados nos próximos itens, a fim de podermos

e a

década de 20, foram feitos por turmas de homens,

convivência com padrões



que havia chegado ao
Brasil em 1924, fugindo do desemprego na Alemanha. Além de ser
funcionário da empresa inglesa, foi o principal responsável
pela ocupação inicial do Heimtal, tendo em vista que interme-
diou a imigração de muitas famílias alemãs para a região.

Sua esposa relata que,
obedeceu às regras oficiais impostas pela política de imigração
adotadas pelo Brasil marido veiona época, seu
própria. Por isso, não foi obrigado a cumprir os três anos de
trabalho como colono em fazendas de café em São Paulo, para
depois ser liberado para as regiões de colonização.

trabalhar para os
ingleses que possuíam investimentos agrícolas no Estado de São

interessavam pelasjáPaulo e se
implantação de uma ferrovia ligando os dois Estados.

Portanto, quando a CTNP iniciou o processo de colonização
da região do Norte Novo do Paraná, em 1929, o imigrante alemão
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irópria, queria vir ] 
! do sul da Alemai

ao contrário de sua família que

agricultura, Carlos João Strass começou a

o imigrante alemão Carlos João Strass,

No Brasil, depois de algumas tentativas de emprego na

por conta

"Ele não veio assim como imigrante. Ele veio por conta 
própria, queria vir para o Brasil. Chegou em janeiro de 
1924 do sul da Alemanha (...). Ele veio só, depois veio 
o irmão (...). Na Alemanha, eles tinham agricultura e 
também um pequeno comércio (...). Um tipo de pousada e 
cervejaria (...). A cerveja era feita pelas pequenas 
cervejarias. Cada aldeiazinha tinha sua cervejaria. Então 
lá na aldeia eles faziam a cerveja, tinham as terras. Mas 
ele já estava trabalhando na ferrovia, no escritório da 
companhia ferroviária alemã. Ele não foi na ia Guerra, 
eles precisavam dele. Acabou a Guerra, veio o desemprego (...)." 
(Olga Strass, 78 anos).

terras do Paraná e na



já exercia a função de agenciador e de empreiteiro de turmas
de picadeiros para o reconhecimento e abertura de estradas para
a companhia inglesa.

Mais precisamente, foi em 1929,
Carlos João Strass se instalou ao norte de Londrina, no local

de alemães.

Além de manter suas atividades de empreiteiro de turmas
de picadeiros e de agente7 da companhia na venda de terras para
imigrantes alemães com interesse em desenvolver a atividade

alqueires deagrícola, Heimtal15 terrascomprou no para
plantar café e instalou um pequeno armazém, dando início ao que

Alemães".

Cabe ressaltar que o sistema de venda das propriedades
adotado pela CTNP, cumpriu uma função

consolidação do projeto colonizador, ou seja,
esses intermediários além de ajudarem no trabalho de propaganda
da colonização, dosresponsáveis transportepeloeram

local dos lotes, bem como o
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planejado pela colonizadora, a partir de sugestões do próprio 
pioneiro, para ser o património do Heimtal e formar uma colónia

gente para
chegar em

mas 
x :avam

(subsidiária inglesa) e 
aquela região. Depois 
mizadora e começou a 

29."

ira a companhia, contratava 
Antes de 

ião onde é hoje Paranavaí, 
í  ipanhia, 

por Presidente Prudente pelo rio Pirapó. Est< 
ido a companhia brasileira (subsidiária i. 

■ar uma área na< 
lhos com a coloi 

(Londrina) em 28,

importante na

seria mais tarde denominado pela população local como "Vale dos

"Ele trabalhava pai 
trabalhar e abrir picadas (...) 
Londrina já tinha estado na região 
para reconhecimento do território para a com) 
vindo ;
fundando a compí.....^ ~ 
queriam primeiro compn 
ele veio ali por Ourinl 
abrir por aqui 
(Jorge Strass, 44 anos).

através de agentes,

junto com a CTNP, que

por todointeressados até o



encaminhamento do processo até a efetivação da compra.

Quando primeiras levas de compradores chegaram,as

Londrina ainda era uma pequena clareira no meio do mato com um
acampamento improvisado. Junto aos pequenos ranchos de palmito
(planta nativa do local) que abrigavam os primeiros habitantes,
foram construídos o escritório da companhia e um pequeno hotel
(tudo de madeira), para receber os pioneiros e suas famílias
até que estes pudessem seguir para suas propriedades. Muitos

erguiamdeles, enquanto derrubavam mata dea e as casas
palmito, coletivos, tambémgrandes ranchos demoravam em
palmito, geralmente próximos aos seus sítios e construídos pela
própria companhia.

O Heimtal não fugiu a essa regra. Os primeiros imigrantes
alemães que chegaram no local passavam algum tempo nesse tipo

condições de se
propriedades.

derrubada com
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"No começo a companhia 
perto do nosso sítio,

1932, aquele frio. Meus irmãos começaram a derrubar a 
mata, fazer plantações. Os vizinhos eram o Sr. Kernkamp

construiu um ranchão aqui. Era 
sem paredes, sem nada. E lá, 

coberto de palmito ficamos a semana toda e o sábado, até 
abrir um pouco a mata e serrar a madeira (o palmito) para 
fazer a casa, um ranchinho no sítio." 
(Olga Strass, 78 anos)

"Era como os acampados de hoje, os sem terras. Só que 
havia terra, muita terra que prometia um futuro melhor 
para quem chegava, a fertilidade do solo era uma espe
rança para o imigrante." 
(Jorge Strass, 44 anos).

fixarem em suasde alojamento, até terem

"Meu pai comprou cinco alqueires, fez a 
mais peões e nós viemos com a mudancinha. Era um rancho 
de palmito que só tinha três paredes, porque não tinha 
dado tempo de fazer as quatro paredes (...). Era julho de

- Meus irmãos começaram ~ J 1



Pelos depoimentos pode-se primeirasobservar que as
famílias alemãs que chegaram ao Heimtal acreditavam na imagem
da "Terra da Promissão" que a CTNP veiculava em suas propagan
das sobre o Norte do Paraná. Esta imagem foi construída com
base na fertilidade da terra, no clima favorável à agricultura,
na segurança de propriedade legal da terra, na existência de
vias de comunicação com o Estado de São Paulo, entre outros
aspectos. (Ver propaganda da CTNP em Anexo).

imigrante era obrigadoEntretanto, o
básico:infra-estruturafalta de saneamento estradase e

habitações precárias, águas rio artesanais,de e poços
assistência médica,dificuldades etc.de Esses fatores

resultavam em um elevado índice de mortalidade, especialmente
entre as crianças. Essa afirmação pode ser confirmada pelos
dados a seguir dos Quadros III e IV, resultantes de levantamen
to efetuado no livro do registro de óbitos do cemitério do
Heimtal, no período compreendido entre os anos de 1931 a 1947.
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com fé
(Júlia

O Sr. Carlos tinha uma 
limito. Apesar de 

le era um 
ir muito,

e os Meyer, todos alemães (...).
venda no património, também feita de pal  x 
tudo, todo mundo tinha esperança e acreditava qu< 
lugar de futuro. Os alemães tinham que trabalhai 

que ia dar certo." 
Brummer Cantagalli, 76 anos).

a conviver com a



QUADRO III
NÚMERO DE SEPULTAMENTOS REGISTRADOS NO LIVRO DE ÓBITOS

DO CEMITÉRIO DO HEIMTAL - 1931 - 1947.

Número ae nortes
Natimorto

TT "UB" 94

"UB"

TB tct TT

TU"

TU" "UB"

TU" ub

TU"

TU"

"UTbem informações
194Total

Fonte:

Obs:
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CTNP - Registro de Inhumações do Cemitério do Heim- 
tal - Arquivo da família Strass

Até 1947 o controle de óbitos era feito pelo Sr. Carlos 
João Strass. Somente a partir de 1948 é que a Prefeitura 
Municipal de Londrina passou a autorizar os sepultamen- 
tos, de acordo com atestados de óbitos emitidos pelo 
Oficial de Registro Civil. Mesmo assim, conforme os dados 
contidos no livro, até o ano de 1953, o imigrante alemão 
mantinha o controle dos sepultamentos no cemitério do 
Heimtal, através de registro em livro especial.

idade (anos)



IVQUADRO
NÚMERO DE CAUSAS MORTIS REGISTRADO NO LIVRO DE ÓBITOS

DO CEMITÉRIO DO HEIMTAL - 1931 - 1947.

Causa Mortis Número
lUb

Pneumonia
Insuficiência cardíaca
Tuberculose "UT
Uoquelucne "UT
1'etano/ Gangrena TT2"

hpilepsia TT2"
impaludismo
Natural TTET
ignorada TT
Total 194

Fonte:

falta de assistência médica,
assim como o número de infecções intestinais dão informações
importantes para o entendimento das causas da alta incidência
de natimortos de óbitos infantis, naquela época,e o que
justificou, inclusive, a construção, logo nos primeiros anos
de ocupação (1930), de um cemitério dentro do património, a fim
de pelos migrantesatender vivenciada dasituaçãoessa
localidade e de todo o meio rural da Gleba Jacutinga8.

Londrina, ainda em processo de estruturação, não possuía
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Gastroenterite aguda 
desinteria bacilar

Sem Assistência médica

Derrame cerebral

CTNP - Registro de Inhumações do Cemitério do Heimtal 
- Arquivo da Família Strass

É importante notar que a



local apropriado para sepultamentos e nem cartório de registro
civil, pois pertencia administrativamente a Jathay, cidade
localizada fronteira território adquiridodo pelana
colonizadora, mais precisamente nas barrancas do rio Tibagi.

Todos sepultamentos ali realizados;casamentosos e eram
entretanto, a locomoção dos agricultores do Heimtal era muito
difícil, devido à precariedade dos caminhos de acesso e à longa
distância que separava as duas localidades.
solucionar esses problemas que a CTNP tomou
construção do primeiro cemitério em seu território.

nos depoimentosEsses
daqueles que chegaram ao Heimtal, no início da década de 30.

Júlia se refere são aquelesOs caboclos a quem a Sr®.
safristas, regiãocriadores habitavamde porcos, aque
anteriormente à chegada da CTNP, já citados na I» Parte deste
trabalho. Geralmente, eram posseiros e mantinham culturas de
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Foi com vistas a
a iniciativa da

"No princípio, nos meses de novembro e dezembro, dava 
muito a doença do tifo. Duas irmãs minhas tiveram (...) 
a febre era tão forte que caia até o cabelo. Tinha um 
hospital pequeno aqui em Londrina do Dr. Miiller, também 
alemão, onde minhas irmãs foram internadas e sararam. 
(...) No verão era a diarréia (...). Naquele tempo tinha 
os caboclos, pelos lados onde hoje é a Warta. Meus irmãos 
iam buscar mantimentos lá para a gente comer (...) eles 
plantavam feijão, arroz, mandioca e batata doce (...). 
Foram os caboclos que disseram que polvilho de mandioca 
curava a diarréia e deram para os meus irmãos. Naquela 
época era difícil conseguir comprar remédio e um médico. 
Minha mãe colocava umas duas colheres daquele polvilho 
dentro de um copo de água bem limpinha, misturava e nós 
tomávamos (...). Era um santo remédio (...). Mas também, 
se a gente tomava aquela água do rio, era certo que 
ficava doente (...). Minha mãe fervia, mas era muito 
calor, muito mosquito, muita dificuldade (...)." 
(Júlia Brummer Cantagalli, 76 anos)

fatos também estão registrados



subsistência atividadeconcomitantemente criação deà de
porcos. Com eles, os primeiros imigrantes do Heimtal aprenderam

primeiras lições dea erguer os
sobrevivência na terra virgem, o que pode ser confirmado pelos
depoimentos a seguir.

Os pequenos ranchos de palmito, geralmente, eram divi-
dois ou três compartimentos:

cozinha.
também muito utilizada pelos caboclos,mistura, formando uma

camada protetora contra a umidade do solo.

utilizado moradias,construção denaser o
de alimentação do imigrante,palmito fontesdasera uma

mandioca,
cultivada pelos poucos habitantes que os alemães encontraram
na região.

veado que tinha em
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A nossa carne era só de pássaro e

didos em um ou dois quartos e

•'O primeiro ranchinho que ficava lá embaixo, perto da 
igreja católica, isso em 32, 33, era dividido em dois 
quartos, cozinha e a venda (...). A cozinha era meio 
esverdeada (...). A gente pegava o estrume de vaca, 
misturava com cinza e passava no chão. Mas tinha que 
regar e varrer duas vezes ao dia. Passava aquela mistura 
uma vez por semana para ficar bonito e podia até lavar." 
(Olga Strass, 78 anos).

era de barro

"(...) A mãe conta que o primeiro armazém nosso era uma 
cabaninha de palmito (...). Ela sempre dizia que o 
brasileiro para fazer uma casa não precisava nem de prego 
(...). Com um machado, uma foice e um facão ele fazia a 
casa. Em volta ele cortava o palmito, para amarrar não 
era prego e sim usava cipó do mato. Com as folhas do 
palmito cobriam a casa e faziam as camas (...). Isso tudo 
eles (os alemães) aprenderam com os caboclos." 
(Jorge Strass, 44 anos).

carne de caça

e por cima era aplicada umaO chão

ranchos de palmito

juntamente com a e a

e as

que já era

Além de



visitas feitasOlga Strass, dasao por
dirigentes e funcionários da CTNP a sua casa no Heimtal, deixa

situação de carência vivida pelos imigrantes, nos
primeiros anos de ocupação, e o processo de adaptação aos novos
hábitos alimentares.

Cabe ressaltar que, nas proximidades do Heimtal, também

ses, italianos, húngaros, espanhóis, poloneses
Inclusive, distante a apenas 8 Km do Heimtal, a CTNP instalou,

1936,em
poloneses e que significa "o que tem valor".
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na Gleba Jacutinga, além da presença dos alemães, havia japone- 
e brasileiros9.

Era a época da crise de 30 e o café estava com preços 
baixos. No Brasil não havia dinheiro, ficou difícil a 
companhia vender as terras. Então ela estimulou a vinda 
de imigrantes. Em São Paulo também tinha muitos imi
grantes desempregados. A companhia começou a colonização 
com núcleos. No Heimtal eram alemães. Na Warta tinha 
poloneses e perto dali também havia alguns tchecos. A 
Bratislava em Cambé era de tchecoslovacos. Perto do rio 
Jacutinga (nas proximidades do Heimtal) tinha uma colónia 
de húngaros, mas praticamente foram todos embora." 
(Jorge Strass, 44 anos)

quantidade (...). Era a nossa mistura. Minha mãe caçava 
todo o dia. O palmito também, a gente fazia palmito cedo, 
no almoço e na janta (...). Derrubava o palmito para 
fazer o mangueirão dos porcos, a cocheira e aproveitava 
para comer (...). Depois meu irmão fez um forno de taipa, 
igual ao dos caboclos. Então a mamãe podia fazer pão de 
mandioca e fubá, faltava farinha, açúcar, sal, querosene (...)." 
(Júlia Brummer Cantagalli, 76 anos).

"Quando chegaram, a gente não tinha nada em casa. Eles 
vieram em seis pessoas (...). Então eu ralei mandioca e 
fiz bolinhos. Mas eles gostaram. Foi no primeiro rancho (...)."
(Olga Strass, 78 anos)

um outro património denominado Warta,

relatar uma

núcleo de

claro a



torno do Heimtal e dos poloneses em torno da Warta, enquanto
que o restante da população se dispersou por toda a Gleba.
Mesmo assim, era comum sítios, cujos donos eram alemães fazerem
fronteira com propriedades de italianos ou de imigrantes de
outras nacionalidades.

Dos 120 alemães que adquiriram propriedades agrícolas na
Gleba Jacutinga, 59 concentraram-se nos arredores do património
do Heimtal. Alguns também compraram terrenos
inteiras no pequeno povoado10.

A importância desse núcleo foi a de ter sido o primeiro
património implantado pela CTNP, em toda a área colonizada. Até

principal elo de ligação dos
cidade Londrina únicosítios de centro dee ocom a

abastecimento da população rural da Gleba Jacutinga. Sitiantes
fazendeiros realizavam suase

propriedade da família Strass.

quando os contornos do "Vale dos Alemães" jáEm 1932,
estavam definidos, com alguns habitantes concentrados ao redor
do armazém dos Strass e seus sítios situados nas encostas do

distante núcleo de alemães,dela outro atual25 Km, um
município de Rolândia, comandado pelo imigrante Oswald Nixdorf,
representante da Sociedade para Estudos Económicos do Além-Mar
da Alemanha11.
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vale, foi instalado, pela colonizadora, a oeste de Londrina e

Na verdade, houve uma maior concentração dos alemães em

e até quadras

meados da década de 30, era o

compras na pequena venda de



algum capital por serem, judeus alemães e
refugiados do nazismo,

fixaram no Heimtal chegaram muito poucocom
de origem teuto-russa12dinheiro. já haviame

passado pelas fazendas de café de São Paulo,
família de Olga Schwertel, futura esposa de Carlos João Strass.
(Kosminsky, 1984, p. 87).

Apesar de aceitarem a orientação da colonizadora inglesa
para desenvolver a agricultura do café, as primeiras colheitas

rendimentos suficientes para pagar as prestações das terras
adquiridas, os primeiros imigrantes alemães do Heimtal criavam

produziam leite, queijo,plantavam cereais,suínos, ovos,
frutas e verduras para o consumo familiar e para abastecer os

a exemplo das pequenas chácaras maishabitantes da cidade,
próximas de Londrina e que faziam parte do cinturão verde
planejado pela CTNP.
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só eram possíveis após 3 anos do plantio. Como não possuíam

"A família da minha mãe tinha uma pequena propriedade na 
Rússia, na Ucrânia onde nasci, em 1912. Eram imigrantes 
alemães. Só falavam alemão. Meu pai faleceu na I* Guerra 
e minha mãe casou-se novamente. Depois veio a Revolução 
Russa, o comunismo. Foi uma desordem, uma época muito 
difícil. Em 1918, a família fugiu para a Alemanha com a 
roupa do corpo, deixando tudo o que tinha construído. Na 
Alemanha estava muito difícil, tivemos que trabalhar nas 
fazendas. Em 1927, meu pai (padrasto) melhorou um pouco 
de vida. Foi quando saiu propaganda que o Brasil estava 
precisando de imigrantes como mão-de-obra. Então, em 
1927, viemos para o Brasil e fomos obrigados a trabalhar 
na fazenda de café em Limeira, perto de Ribeirão Preto, 
durante três anos. Em 30, nós viemos para Londrina. O que 
economizamos só deu para pagar a entrada de 10 alqueires 
de terra."
(Olga Strass, 78 anos)

Ao contrário dos imigrantes de Rolândia que trouxeram

políticos perseguidos e

a exemplo da

na sua maioria,

alemãs que se

Muitos eram

as famílias



dedicavam às atividades de derrubada da mata virgem, demarcação

Strass. Algumas moças trabalhavam como empregadas domésticas
das famílias da pequena cidade de Londrina e também nas casas
dos alemães mais abastados de Rolândia.

atividades
praticadas pelos primeiros colonos alemães em
Rolândia.

É interessante notar que a autora,
análise, confirma as diferenças económicas existentes entre os
imigrantes de Rolândia e os do Heimtal. Os primeiros utilizavam

alemães do Heimtal, evidenciando com isso a distinção entre

nazismo por motivos raciais, políticos e religiosos, de outro,
sitiantes,aqueles colonos de origem campesina

imigrantes por razões económicas.
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o termo pejorativo de "açougueiros", quando se referiam aos

eles. De um lado, os fazendeiros e intelectuais refugiados do

ao desenvolver sua

Ao lado do trabalho em suas propriedades, os homens se

"Em 1930, a 6 Km ao norte de Londrina foi aberta a 
colónia do Heimtal, formada por teuto-russos (...). Como 
a companhia precisava de trabalhadores para a derrubada 
da mata virgem e a construção de estradas, decidiu-se por 
empregá-los. Com o dinheiro assim auferido, esses 
imigrantes poderiam, aos poucos, pagar os seus lotes. 
Além disso, devido a crise do café, o dinheiro havia se 
tornado escasso e a companhia estava encontrando dificul
dades em achar compradores de terras no Brasil. Foram os 
colonos do Heimtal que iniciaram o desbravamento de 
Rolândia e também prestaram auxílio aos seus moradores na 
Revolução Constitucionalista de 1932." (Kosminsky, 1984, 
p. 87)

de lotes, construção de estradas, sob o comando do pioneiro

e pequenos

do Heimtal,
Em sua pesquisa, Kosminsky constata essas



Sobre a participação de Carlos João Strass no processo de
abertura de Rolândia, Kosminsky assim se refere:

dificuldades iniciais vivenciadas pelos primeirosAs
imigrantes alemães do Heimtal são confirmadas pelos depoimentos
a seguir:

Outra atividade económica importante desenvolvida pelos
alemães do Heimtal foi a produção de leite para a população de
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agar as prestações das 
:o dela trabalhavam na

Strass) começou a 
em Londrina,

a primeira estrada 
roçaram os primeiros 
espécie de pei 
impamento velhc 

 buinhas, onde <
famílias de imigrantes." (Kosminsky, 1984, p.

"O café veio depois, o objetivo primeiro era sobreviver. 
Plantávamos milho, mandioca, feijão, criava porcos, 
galinhas e vacas."
(Peter Schimidt, 63 anos)
"A família de minha mãe tinha que pa< 
terras. Então os irmãos e o padrastc 
abertura de estradas. Minha mãe (Olga 
trabalhar no primeiro hotel que tinha em Londrina, o de 
Dona Frida. Ela contava que lavava toda a roupa na mina, 
onde é hoje a Anderson Clayton. Ficava dentro da água 
lavando a roupa. Foi ali que conheceu o meu pai." 
(Jorge Strass, 44 anos)
"No hotel eu fazia todo o serviço. Tinha que lavar, 
arrumar a roupa, passar, limpar tudo (...). Conheci meu 
marido em Londrina. Ele abria as estradas. Abriu Lon
drina, iam abrir Cambé que era Nova Dantzig (...). Em 
Rolândia, ele trabalhava muito com o Mister Oswald 
Nixford (...). Meu marido construía estradas para a 
companhia e também para os particulares. Primeiro foi a 
derrubada da mata. Ele contratava os homens do Heimtal 
para abrir os sítios e as estradas (...)." 
(Olga Strass, 78 anos)

"Quem demarcou os primeiros 20 lotes de Rolândia foi o 
empreiteiro da companhia Carlos João Strass, à frente de 
um grupo de colonos do Heimtal. Eles abriram picadas, 
construíram a primeira estrada pelo mato adentro, 
derrubaram e roçaram os primeiros lotes. Também cons
truíram uma espécie de pensão campestre, mais tarde 
chamada de acampamento velho, com paredes de palmito e 
cobertos de tabuinhas, onde deveriam alojar as primeiras 

' ' --- 75-76)



Londrina. Paralelamente às culturas de subsistência e à criação
animais sitiantesde formaramconsumo, umpara o os

significativo rebanho Inclusive,de de leite.vacas eram
cidadeconhecidos pela população da "oscomo

Heimtal". Herta Kernkamp é citada em vários depoimentos como
símbolo dessa atividade pois, pelo fato de ser mulher, jovem

solteira, quebrava tabus da época ao fazer, a cavalo, oe
Km que separava o património da cidade,trajeto de 8 para

vender o leite produzido pela sua família.

Nas propriedades dos alemães também existia café, porém
em pequena quantidade. Isto porque esses imigrantes não tinham
nenhuma tradição no cultivo dessa planta. Muitos, por não terem
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, batata, mandioca, milho 
, muitos porcos e vacas de 
lite para Londrina e vendia 

da família Kernkamp e que 
. Ela

"Eu levava leite para a cidade de Londrina. No começo 
levava nas costas, todos os dias saia cedinho chegava lá, 
vendia e voltava a pé. Depois de algum tempo meu pai 
comprou uma éguinha magra que era cega de um olho. Eu 
levava o leite nela. Era uma sacola, com litros comuns. 
Colocava 8, 10, 11 litros (...). A sacola era costurada 
dos dois lados para um litro não bater no outro. Assim, 
guando colocava sobre a cela os litros ficavam todos em 
pé." 
(Arthur Patzer, 68 anos)

"No começo mesmo, meu pai (Carlos Strass) tinha pasto e 
as vacas de leite (...). O leite era vendido pelos 
empregados na cidade, para as casas. Havia os fregueses 
certos, ia de porta em porta, Londrina toda. Aqui no 
Heimtal tinha muitos leiteiros. A Dona Herta também 
entregava leite quando moça (...). Todos admiravam, não 
era muito comum as mulheres fazerem isso (...). Cada um 
fazia uma região da cidade." 
(Carlos Strass, 56 anos)

leiteiros do

"Nós plantávamos feijão, arroz, 
e fomos tendo muita criação, 
leite. O meu irmão levava leite para 
nas casas (...). Tinha a Herta, da família Kernkamp e 
casou com o Furer, que ia entregar a cavalo (...). 
morreu agora, faz dois meses." 
(Júlia Brummer Cantagalli, 76 anos)



passado pelas fazendas de café de serem
provenientes de colónias de Santa Catarina, ou ainda por terem
vindo direto da Alemanha para o Heimtal, não possuíam qualquer
conhecimento sobre essa atividade agrícola.

Mesmo aqueles que já haviam adquirido alguma experiência
uma quantidade

pequena de pés-de-café, pois necessitavam primeiro desenvolver
culturas que garantissem a sobrevivência do grupo familiar.

aindamatasComo estavam sendo derrubadasas e as
estradas em processo de demarcação e abertura, a comunicação
entre os com a cidade de
Londrina somente podia ser realizada a pé ou a cavalo, tendo
em vista a precariedade dos caminhos.

O percurso de 8 Km que os sitiantes faziam até o núcleo
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"O café mesmo veio com os italianos, tempos depois mais 
tarde." 
(Johannes Schilling, 63 anos)

os 
ser 

um

"Os alemães plantaram café, mas pouco. Foram os italianos 
que fizeram aquelas plantações mais lindas de café (...). 
Naquele tempo dava muito dinheiro (...)." 
(Júlia Brummer Cantagalli, 76 anos)

sítios e destes com o património e

"No princípio eram todos alemães. A comunicação e 
passeios eram feitos só a cavalo. Não dava para 
diferente. Todos tinham cavalos (...). Para ir de 
sítio para outro eram aquelas picadas entre as matas 
(...). Não tinha outro meio (...). Para Londrina, no 
início, muitos iam a pé. Depois, quem conseguiu comprar, 
podia ir de carroça (...). Mas foi mais tarde, quando a 
estrada ficou melhor."
(Júlia Brummer Cantagalli, 76 anos)

cafeicultura, preferiram iniciar com

São Paulo ou por

com a



verduras e frutas) atravessava os sítios e as pequenas chácaras
mais próximas da cidade. Quando esta via alcançava a pequena
vila, transformava-se na rua Heimtal (hoje, Duque de Caxias),
na época ,o local onde se concentrava o pequeno comércio de
Londrina.

Nesses primeiros anos de ocupação do Heimtal, enquanto a
cidade comercialização dos produtosprocurada paraera a
agrícolas e para a assistência médica, no caso de doenças mais
graves, o património foi o local em torno do qual as famílias

socialmente, possível,organizavam tornando portanto,se
solidariedade, indispensável ã

construção de uma identidade grupai. Ao lado das atividades
económicas de subsistência, nele os habitantes desenvolveram
determinados comportamentos como, por
exemplo, a cooperação e a ajuda mútua, a valorização da escola

cultural original,
práticas de esportes, as aas

música, as comemorações cívicas, os rituais religiosos, entre

outros.

Na realidade, a sobrevi
vência, que sobrepujava possíveis diferenças económicas,as
políticas e religiosas, existentes no interior do grupo.
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como instituição de preservação de traços de seu equipamento
a língua alemã como forma de comunicação,

urbano para comercializar seus produtos (leite, queijo, ovos,

estabelecer um princípio de

banda defestas coletivas,

existia um interesse comum,

e práticas sociais,



3.

quando os primeiros imigrantes
alemães chegaram ao Heimtal, orientados pela imagem da "Terra

da Promissão", difundida pela colonizadora inglesa, encontraram
muitas dificuldades. de tornaremApesar se pequenos
proprietários, não possuíam capital para investir na produção

atividades assalariadas paralelas, a fim de poderem subsistir
e pagar a dívida contraída junto à CTNP.

Mais ainda, por serem imigrantes estrangeiros, o processo
de deslocamento e inserção na sociedade de adoção representava

sistemareestruturação de todo de valoresuma o que
anteriormente orientava as suas práticas e concepções. Nesse
sentido, para o grupo, tratava apenas de sobreviver
economicamente, mas, também, sócio-culturalmente.

paralelamente ao desempenho de atividadesPara tanto,
necessárias subsistênciaeconómicas à famílias,das os

imigrantes procuraram recriar, no novo espaço, aquele mínimo
necessário de sociabilidade, garantindo um princípio de organi
zação social grupai e a preservação de traços da cultura alemã.
Desse modo, construíram um sistema simbólico através do qual

esforço representava a possibilidade de estruturação da identi
dade grupai, por outro, permitia aos indivíduos se reconhecerem

identidadedefinindo, assim, a
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O "Vale dos Alemães" como centro da organização social 
dos imigrantes - a idealização de um projeto de dis
tinção .

passaram a se identificar enquanto grupo. Se, por um lado, esse

sobretrabalho e asagrícola, o que os abrigou a utilizar o

Como se pode observar,

não se

como pertencendo ao grupo,



individual, frente às mudanças impostas pela imigração.

O património assumiu, um papel funda-nesse processo,
mental pois, para esses imigrantes, muito mais do que o centro

organizavam economicamente, era o lugar
sócio-culturais.onde Nele, alemãestravavam relações os

desenvolveram uma sociabilidade fundada numa específica rede
de relações, cujas características principais eram: o entrela
çamento de valores étnicos e religiosos, os laços de parentes-

procedência.vizinhança, maneira,lealdades Dessaeco,
estabeleceram determinadas práticas sociais (festas, rituais
religiosos, comemorações cívicas, práticas esportivas, entre
outras) e construíram um projeto de distinção. Já no início da

cidade de Londrina e adjacências como o "Vale dos Alemães".

Embora o pequeno património fizesse parte do meio rural

agrícolas, o que ocorria, na época, em seus limites aproximava-
em alguns pontos, da idéia de "pedaço" desenvolvida porse,

Magnani (1984), em seu estudo sobre lazer e cultura popular nos
bairros da periferia da cidade de São Paulo. Mesmo tratando-se
de uma noção aplicada pelo autor à compreensão de aspectos da

maneiracotidianavida da de dos trabalhadorese pensar
urbanos,

suas análises revelam a importânciamente os circos-teatros,

quanto de uma rede de relações sociais como sendo os principais
aspectos definidores do que ele denominou de "pedaço".
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a partir de suas formas de entretenimento, especial-

em torno do qual se

e contasse com uma população que se dedicava às atividades

uma ordem espacialde se considerar a existência tanto de

o Heimtal era reconhecido pela população dadécada de 30,



É, portanto, nesses termos que o património do Heimtal
aproximava-se da noção de pedaço desenvolvida por Magnani, ou
seja, enquanto local do estabelecimento de uma rede de relações
sociais capaz de identificá-lo como um território onde

Não havia diferenças económicas mercantes
primeiros moradores alemães. A maioria, de origem camponesa,
imigrou logo após a Ia Guerra para fugir da crise económica e
do desemprego que assolava a Alemanha e toda a Europa, fixando-
se primeiro nas fazendas de café de São Paulo como colonos ou,
ainda, colónias Rioalemãs do Grande do Sul Santaem e
Catarina.

Havia, aquelas famílias procedentes de cidadestambém,
mais industrializadas da Alemanha
cujos integrantes exerciam funções técnicas nas indústrias e

comércio. mesmo assim, dispunham deno Mas, não recursos
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"Enqu< 
nítidc 
mitaçi 
aqueli 
público, 
mais ampla ç 
^^sa, sign.

Individui

"(...) se desenvolve a 
lazer, trocam-se informações, 
se tece, enfim, a trama do coi 
140)

vida associativa, desfruta-se o 
t, pratica-se a devoção - onde 
Dtidiano". (Magnani, 1984, p.

lanto o núcleo do
lo, suas bordas são fluidas e 
:ão territorial precisa, 
e espaço intermediário 

■>, onde se desenvolve 
que a fundada nos la< 

densa, significativa e 
e individualizadas im] 
trabalho, a devoção e o 
uma comunidade onde todos 
forma, é principalmente o lugar 
as pessoas, permitindo o estabe. 
personalizadas e duradouras qu< 
particular identidade produzida 
1984, p. 138).

'pedaço' apresenta um contorno 
e não possuem uma deli- 

■ecisa. O termo na realidade designa 
' > entre o privado (a casa) e o 

uma sociabilidade básica, 
iços familiares, porém mais 

estável que as relações formais 
ipostas pela sociedade (...) o 
> lazer são vividos nos limites de 

se conhecem, (...). Desta 
rar da moradia que concentra 
^elecimento de relações mais 

le constituem a base da 
no pedaço." (Magnani,

como Hamburgo e Nilberg,

entre esses



financeiros substanciais.

issoEntretanto, significavanão fosseque grupoo
internamente homogéneo. Tal como seu líder Carlos João Strass,
uma grande parte dos imigrantes se ligava à religião luterana
e poucos à religião católica. Dentro do grupo, encontravam-se

radicalmente Inclusive, jovens já haviamcontra. alguns
participado da juventude nazista quando chegaram ao Brasil.

Segundo o Sr. Peter Schimidt, havia muita pressão para
jovens alemães, recém chegados São Paulo,que os em se

integrassem movimentos pró-nazistas existentes naquelaaos
época no Brasil.

Esse depoimento confirma ter havido pessoas que manti-
aquela tendência política, mesmo não se
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que era a Terra 
ito, depois que 

do

pai falava que isso não ia 
secretário de uma associação 
os imigrantes, começaram a 

e também a se inscrever no 
que ir na juventude dos meninos e minha

aqueles que eram simpatizantes do nazismo e outros que eram

veram ligações com

"São Paulo era o pôlo de imigração alemã (...). Quando 
chegamos, eu tinha 7 anos, a gente morava no Bairro Casa 
Verde (...). Eu me lembro que na Grande Depressão, São 
Paulo era bom de viver (...). No começo de 30, os 
nazistas estavam se registrando na colónia alemã de São 
Paulo. Era a época que eles se encontravam nas ruas e se 
saudavam na forma nazista. Meu ' ’ 
dar certo. Como ele era 
beneficente que ajudava 
obrigã-lo a participar 
partido. Eu tive que ir ...  
irmã na das meninas. Foi quando meu pai achou que aquilo 
não ia dar certo, largou tudo e viemos para cá (...). Foi 
quando ele encontrou um alemão que disse que no Norte do 
Paraná tinha uma colonizadora e também alemães, as terras 
eram de uma fertilidade fenomenal. Diziam 
da Promissão. E ainda aqui, dentro do maio, depois 
chegamos, vinham cartas cobrando as mensalidades 
partido." 
(Peter Schimidt, 63 anos).



podendo afirmar que tenha existido no Heimtal um movimento pró-
nazista expressivo. Explica-se, portanto, o fato de Kosminsky
(1984), através de seu estudo sobre judeus alemães de Rolândia,
ter constatado, naquela localidade, onde esse movimento, sob

Nixford, foicomando de Oswald bem mais expressivo,o a
participação, década Heimtalde de colonos do30,na em
manifestações pró-nazistas.

imigrantes alemães do
Heimtal foi a forte influência do puritanismo, também presente

religião luterana, seja, desenvolvimento dena ou o uma
concepção de vocação que se expressava numa conduta económica
fundada na ética racional do protestantismo ascético e num modo

vida marcado pela simplicidade modéstia viverde doe a
cotidiano, pela dedicação ao trabalho, pelo ideal de ordem e
pela instrução. Se, por um lado, essa conduta desenvolvia uma
forte motivação para o enriquecimento e para o trabalho, por
outro, condenava o consumo de luxo e o usufruir espontâneo das

ligados àriquezas. .1967) . Todos(Weber, fatores,esses
profunda crença religiosa, constituíam para eles a identidade

que pode ser observado nas entrevistas, quando osalemã, o
informantes ressaltam a importância que grupo atribuía ào

demaisà preservação da língua alemãeducação formal, e
tradições trazidas do país de origem.

Por isso, em 1931, inauguraram uma escola no património,
construída com subsídios arrecadados junto à população local
e ao consulado alemão.
professor, recrutado nas colónias do sul do Brasil e pago pelos
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Porém, o mais marcante entre os

Ao lado, construíram também a casa do



próprios moradores. A escola alemã foi a primeira instituição
educacional construída na área de colonização da CTNP, passando

Além de adotarem a língua alemã e o português na tarefa
pedagógica, era mantida uma biblioteca com publicações vindas
da Alemanha, dirigidas tanto para as crianças quanto para os
adultos. Essa escola era também o espaço onde se realizavam as
festas, os cultos luteranos e as missas, em semanas alternadas.
No início da ocupação não havia separação entre o sagrado e o
profano: a manutenção das tradições era, afinal, a questão mais
importante.
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"Eu lembro da festa de inauguração da escola, todos os 
colonizadores da região estavam presentes (...). O ter
reno foi doado pela CTNP e a construção foi feita pelos 
moradores. A festa foi regada pela cerveja que era produ
zida pelas famílias 
(Arthur Patzer, 63 anos)

a cumprir um papel fundamental para a integração do grupo.

"(...) Uma das principais preocupações do meu pai e 
deles, no começo, era a escola e a biblioteca. A escola 
foi inaugurada em 26 de julho de 1931, feita pelos 
imigrantes alemães. Tinha duas classes e a casa do 
professor ao lado (...). Eles vieram de um país em que o 
estudo era obrigatório. Então a igreja podia ser 
construída depois (...) Aqui, como a maioria era pro
testante luterano e havia poucos católicos, todos con
gregavam na escola (...). As preocupações principais eram 
a aula e a fé, - - - -
gue vinham do sul, 
(- : ‘ ‘ .

(...)."
(Jorge Strass, 44 anos)

"(...) Meu pai tinha uma tradição que ele trouxe da 
Europa. Os filhos tinham que estudar (...). Queria que 
todos trabalhassem, mas o estudo era obrigado. Então de 
manhã eu fazia o serviço e a tarde estudava (...) . Todos

"A ideia dos alemães quando entravam num lugar era 
primeiro a escola. Isso porque a missa e o culto podiam 
ser na escola."
(Peter Schimidt, 63 anos)

igreja podia

católicos.

então eles mesmos pagavam os professores 
\ Santa Catarina e Rio Grande do Sul 

.) . O pastor geralmente era alemão e o padre também



Na realidade,
qual os habitantes se agrupavam e se organizavam socialmente.

os bailes,
marchas, "polkas" e as valsas alemãs, executadas por músicos
do local e que, também, compunham uma pequena banda famosa na
região. Além dos instrumentos de sopro e cordas, o bandônio
(uma espécie de sanfona pequena) muito tocado nestasera
festas.

a

práticas timeAlém esportivas haviadessas deum
(formado pelos moços e moças), denominado "Heimtal

Sport Club", e um grupo de ginastas que realizava apresentações

receber grupos de teatro através do consulado, vindos de São
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os filhos tinham que ter o diploma do 4a ano (...) 
(Maria Waitz, 54 anos)

os 
os

"handball"

"(...) Se congregava muito em torno da escola e, antes da 
guerra, passava filmes e também através da igreja trazia 
textos para divulgação da língua." 
(Jorge Strass, 44 anos)

meses para ajudar a arrumar 
professores. Nas festas tinha 
tipo de brincadeira: corrida de 

ovo na colher, soltava balões, fogos de 
(...). Depois também tinha muitos esportes 

- - • • - bola ao cesto,

na região. Os habitantes mais antigos lembram que chegaram a

a escola se tornou o centro em torno do

As festas eram no pátio da escola (...). O nosso pro
fessor o Sr. Blumberg era muito animado. Eu não esqueço 
que a gente pulava de saco, ganhava prémios. Tinha 
cerveja, assavam carne de porco, faziam aqueles pães 
lindos (...). Os sitiantes que faziam tudo (...). Tinha 
também a banda de música, uns dez homens do Heimtal 
mesmo, das famílias (...). Aqueles instrumentos de sopro, 
violino, todos alemães tocando." 
(Júlia Brummer Cantagalli, 76 anos)

No seu espaço aconteciam as festas e

"Havia festas todos 
dinheiro para pagar 
teatro, palestra e todo o 
saco, de ovo na colher, soltava 
artifício (...). Depois também tinha 
orientados pelo professor. Era futebol, 
voleibol, corridas de distância (...)." 
(Erwin Kernkamp, 72 anos)

ao som de



Paulo, para apresentações especiais. Um dos artistas trouxe uma
pequena bandeira da Alemanha que era hasteada nas comemorações
cívicas da escola, ao lado da bandeira do Brasil
hino alemão.

Por
constituíamvidades desenvolvidas pelos alemães

diferenciação doimportantes para identificaçãofatores e
Entretanto, havia uma forte suspeita, por parte dosgrupo.

habitantes da região, de que essas práticas pudessem estar
relacionadas aos movimentos pró-nazistas existentes no Brasil,

havia muitas restrições à participação e
integração dos imigrantes de outras nacionalidades.

Carlos João Strass,
laços estreitos de amizade com o pró-nazista de Rolândia Oswald
Nixford, também era visto como pertencendo àquele grupo. Tanto

ambos foram presos
sob a acusação de liderarem a chamada "5® Coluna" na região.
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então pelo 
. Uma 

ira os 
-a era

"Diziam que no Heimtal tinha nazista. Quando se encon
travam levantavam o braço para se cumprimentarem, falavam 
só alemão, passavam filmes de propaganda, recebiam jornal 
da Alemanha e não se misturavam com os outros. Falavam 
que o manda-chuva era o velho Strass, parece até que 
tinham armas, mas isso eu não sei se é verdade, nunca 
ninguém encontrou." 
(Antonio Caponi, 79 anos)

"O Heimtal era uma colónia (de alemães), 
consulado eles trouxeram um grupo de teatro (...). 
artista veio com uma bandeira, uma flâmula e deu pai 
alemães. Quando tinha festas na escola essa bandeirt 
hasteada (...).
(Jorge Strass, 44 anos)

e ao som do

esses depoimentos é possível perceber que as ati-

por manter relações de trabalho e

no Heimtal

na medida em que

é assim que, durante a IIa Grande Guerra,



Apesar de todas as suspeitas que recaíam sobre Carlos
João Strass, nenhuma das acusações foi comprovada. Seu filho,
Jorge Strass afirma que seu pai não possuía qualquer vínculo

o nazismo.com
dirigiam-se para um único objetivo, qual seja, o de preservar

episódio de sua prisão como um ato de perseguição.

No depoimento, Jorge está se referindo à bandeira alemã.
no Heimtal, uma

deslocavam até Rolândia para participarem de manifestações pró-
nazistas, hasteando-a ao som do hino alemão.

Por essas informações, pode-se supor que, embora tenham
existido pró-nazistas no Heimtal, a construção de uma escola
alemã, o desenvolvimento de atividades culturais, de práticas
religiosas, desportivas e cívicas, bem como a utilização da
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bandeira nazista e que Carlos João Strass e outros colonos se

Segundo ele, todas as suas ações no Heimtal

"O Brasil entrou já no final da Guerra. Então houve muita 
perseguição. Eles aproveitavam para invadir as casas. 
Como meu pai era contra essas invasões, ele resolveu 
levar a bandeira para casa e queimar o pano. Dona Elza 
(refere-se a uma senhora que havia pertencido à juventude 
Hitlerista em São Paulo) não deixou e levou. Justo 
naquele dia eles foram lá e encontraram a bandeira na 
casa dela. Na nossa casa reviraram tudo, havia uma 
espingardinha (...). Não tinha assim nenhuma ligação com 
a Alemanha. Levaram rádios, aqueles caixões de abelha 
para não manter contato com a Alemanha (...). Mas papai 
não era nazista, talvez alguém no Heimtal tivesse simpa
tia. O papai não tinha nada com o nazismo e nem estava lã 
(na Alemanha), veio antes para o Brasil. E acharam essa 
bandeira na casa dessa mulher (...). Naquela época, 
hastear aquela bandeira para o meu pai significava a 
origem do povo (...). Seria como nos considerarmos todos 
americanos e ter terra em outro lugar." 
(Jorge Strass, 44 anos)

as tradições alemãs. Em seu depoimento procura esclarecer o

Há quem confirme, entretanto, que existia,



língua alemã como forma de comunicação, tinham como objetivos

predominantes preservação dos traços culturaisa e a

consequente estruturação de uma identidade do grupo
independentemente das profissões e regiões de origemterra,

(afinal todos eram pobres e sitiantes no Heimtal), da religião
que proclamavam ter (católicos ou luteranos), ou das simpatias
políticas (pró-nazista ou não) .

A própria composição da diretória da escola expressava
essa intenção, pois dela participavam tanto alemães católicos
quanto luteranos.

Outras estratégias também foram adotadas pelo grupo para
existentes exemplo,diferençasamenizar como, por aas

famílias trabalho agrícola,entrecooperação nasnoas
dificuldades cotidianas (doenças, partos, etc.) e o casamento

entre alemães.

Apesar dos conflitos gerados pelas diferenças religiosas,
solidariedadedamanutenção entre membrosa seus era

É muitogrupo.
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casa 
das

"Geralmente os casamentos aconteciam dentro da colónia. 
Quando não era assim, dava problemas. Inclusive, quando 
ocorriam casamentos entre católicos e luteranos, mesmo 
assim ainda dava muitos problemas (...). Mas todos eram 
alemães."
(Peter Schimidt, 63 anos)

na nova

"Naquela época ninguém ligava para essas diferenças. Na 
escola, por exemplo, todos participavam. Na nossa 
sempre ia o pastor e o padre depois dos cultos e 
missas. Eles faziam todo o caminho a cavalo (...)." 
(Carlos Strass, 56 anos)

fundamental para a sobrevivência de todo o



comum,
passado com muito entusiasmo, lembrando da época em que "todos

Essas expressões, até hoje presentes no discurso desses

utopia comunitária, conceituaçãode conformetrução uma

discutida trabalho.Introdução do presente Enquantona

intersubj etivamente,trabalhadores independentes, porém, a
colóniacomunidade utópica, alemã,que se

significava uma forma de resistência aos efeitos das rupturas
atividadesvivenciadas pela imigração

agrícolas da região. As relações diretas, interpessoais, de
ajuda mútua, de parentesco e de vizinhança que prevaleciam na
comunidade constituíam mecanismos importantes para a resso-
cialização dos imigrantes e permitia-lhes a construção de uma
identidade sócio-cultural na nova sociedade.

Dessa forma, desenvolveu-se entre os integrantes do grupo
forte sentimento de solidariedade e de localidade, atravésum

do qual se auto-identifiçavam como pertencentes ao "Vale dos

Alemães"

aqueles que não participavam do grupo.

Existia uma posição social homogénea entre esse primeiros
habitantes do Heimtal que permitia a sustentação de toda esta
situação: proprietários privadostodos da terra,eram
imigrantes alemães, utilizavam a força de trabalho familiar e
eram pobres.
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a cons-

eram unidos", "uma só família."

em virtude disso,

ao assim fazerem, estabeleceram distinções com

os entrevistados se referirem ao

atores, revelam que o Heimtal significava para eles

e pela inserção nas

expressava na



Cabe ressaltar que nos depoimentos dos entrevistados, não
faltam observações relacionadas à importância que Carlos João

processo de integração doStrass desempenhou
grupo.
de seus agentes e empreiteiro, exerceu uma forte liderança no
património e entre os alemães. Ao intermediar a venda dos lotes •

primeiros tempos da ocupação, criou com eles uma relação de
dependência, pois era em seu armazém, o único da região, que
podiam se abastecer.

Essa dependência não se dava apenas através das relações
económicas pelas influênciastambém, o pioneiromas, que
exercia sobre o grupo e o património. Ao mesmo tempo em que era
o porta-voz dos habitantes junto à CTNP, foi ele quem liderou

125

ajudar 
(Maria

mte 
idio

"Eu me lembro bem. Era tudo muito simples. Mas todos 
ajudavam e fizeram aquela escola bonitinha, bem feitinha, 
de madeira. Todo mundo ajudava, contribuía. A própria 
comunidade fazia tudo. Até livros a gente não precisava 
comprar, tinha tudo em alemão na escola. Era um tempo 
muito gostoso (...). Eu adorava o Heimtal, todos se 
conheciam (...)."
(Júlia Brummer Cantagalli, 76 anos)

agrícolas aos imigrantes e oferecer trabalho aos colonos em

"Na minha casa tinha uma espécie de enfermaria. A gei 
aplicava injeção nos doentes, às vezes dava algum reméc 
e deixava a pessoa ficar até melhorar. A gente gostava de 

quando precisavam." 
Waitz, 54 anos)

Além de sua estreita ligação com a CTNP, já que era um
em todo esse

"Todos se ajudavam, um ajudava o outro, porque ninguém 
tinha nada, todo mundo veio sem dinheiro. Então se tinha 
uma doença na família, todos ajudavam. Ajudava também na 
roça. Era diferente, todos eram unidos, era uma família 
só (...). Naquela época a gente ia no baile na escola, 
não tinha nem roupa direito, mas todos trabalhavam para 
organizar tudo. O dinheiro arrecadado ficava tudo para a 
escola."
(Olga Strass, 78 anos)

suas turmas de picadeiros, garantindo-lhes a sobrevivência nos



práticas religiosas, articulando,coordenou assim,as as

atividades sócio-culturais dos habitantes da localidade.

frequentada tanto pelo pastor luteranoSua casa era
quanto pelo padre. Além de administrar os

livro cemitério.controlava de alemãesOso o
consideravam o benfeitor e o líder de todos. O que é confirmado
por aqueles primeiros imigrantes de outras nacionalidades, que
chegaram logo após os alemães.

Carlos Strass

uma caixaPor muito tempo Carlos João Strass manteve
postal, de na 164, para uso do património e dos sitiantes. O

dearmazém, eseu
aqueles que frequentavam a pequena vila, funcionava como centro

de arrecadação das correspondências, que
depois eram despachadas pelos Correios de Londrina.

Como também recebia jornais da Alemanha
estes ficavam à disposição para a leitura dos interessados.
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Era uma pessoa 
(Júlia Brummer
"Os alemães eram muito bons, nós tínhamos um bom rela
cionamento. O Sr. Carlos Strass então nem se fala (...) . 
Era ele quem lutava pelo lugar, ele era muito entrosado 
com a companhia (...)." 
(Jesus Rojas Gavilan, 64 anos)

"Eu lembro que meu pai deixava usar a nossa caixa postal 
no 164, que atendia todos do Heimtal (...) . Então a chave 
do correio jã ficava amarrada num saco de lona (...). 
Distribuía a correspondência de todos, depois enchia

"Todo mundo era muito unido, tinha o Sr.
que unia todos. Ele ajudava o património ir para frente.
?ra uma nessna que se interessava por todos (...)." 

Cantagalli, 76 anos)

a construção da escola, contratou os primeiros professores,

bens da escola,

e São Paulo,

de distribuição e

ponto de abastecimento

óbitos do

referência para



No início da década de 30 o património começou a definir

escola alemã, a casa do professor e um pequeno campo, onde eram

pequenos sítios começavam a se formar com a derrubada da mata
e as primeiras plantações.

Durante os dias da semana, o movimento do pequeno núcleo
era todo feito pelas crianças que freqiientavam a escola. Aos
sábados e domingos a fisionomia do património se transformava.
Famílias inteiras desciam em direção ao vale para se abastecer

participar das atividades lúdico-religiosas,armazémno e
organizadas pelos imigrantes alemães.

Discriminados pelos alemães de Rolândia, por serem pobres
considerados portanto, excluídos dase

alemães do Heimtal lá criaram um espaço de distinção como forma
de lutarem pela preservação da alemã perante

região, afirmando, assim, no
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dos outros grupos residentes na

desenvolvidas as práticas desportivas. Subindo as encostas, os

direção, à esquerda, ficava o

o seu desenho e seus limites. Em meio à mata virgem, no fundo

aqueles da mesma nacionalidade, mas que os aceitavam apenas 
para o trabalho braçal. Tencionavam impor-se, também, diante

do vale, localizava-se o armazém da família Strass. Na mesma
cemitério. No meio do vale, a

sem cultura alemã,

sua cultura

associações culturais daquela colónia (Kosminsky, 1984), os

novamente e retornava para os Correios em Londrina (...) . 
Nós comprávamos selo no correio e o pessoal trazia as 
cartas para despachar. Às vezes demorava um ou dois dias 
para levar, mas não falhava (...). Recebia também jornais 
da Alemanha e de São Paulo que todos liam." 
(Carlos Strass, 56 anos)



novo país, sua identidade grupai.

O fortalecimento do sentimento de grupo era importante
também porque,

migrantes nacionalidades,delevas de outrasnovas que
adquiriram propriedades imediações do Heimtal,nas com o
objetivo de desenvolver a cafeicultura e passando a frequentar

pequeno povoado. Dentre estes, havia húngaros, espanhóis,o
japoneses, italianos e brasileiros. (Ver Tabela V, em Anexo)

maioria, eram paulistas e mineirosEstes últimos, na sua

descendentes de italianos, pequenos proprietários, ex-colonos

dinheirocafé. poupadofazendas dedas grandes Com o
atividade da venda deproveniente dessa ou suas pequenas

adquirir, Paraná,propriedades conseguiram Norte dono
extensões de terras maiores, devido às facilidades de pagamento
oferecidas pela CTNP: o parcelamento da dívida em 48 meses, com
8% de juros ao ano.

As primeiras impressões desses novos migrantes reforçam
observações feitas até aqui sobre a presença marcanteas

grande influência exercida pelos alemães no Heimtal.

de São Sebastião do Paraíso."Nós viemos de Minas,
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em 1934. Vendemos um sitio lá e coi 
8 alqueires e compramos 18 alqui

" iquela época no Heimtal 1 
Strass, pai do Jorgi 

padaria de um ali 
educação física

"Eu vim do Estado de São Paulo, de Vargem Grande do Sul, 
compramos aqui. Vendemos 
íeires para plantar café 

(...). Naquela época no Heimtal tinha a venda que era do 
Carlos Strass, pai do Jorge, tinha uma casa que 
funcionava uma padaria de um alemão chamado Max e que era 
professor de educação física e foi meu professor na 
escola (...). Tudo em volta era alemão (...). Mas eles 
davam aula em português para nós (...)." 
(Jesus Rojas Gavilan, 64 anos)

e a

Lã a

em meados da década de 30, começaram a chegar



Por estes depoimentos pode-se concluir que, realmente, os
apesar das diferenças internas existentes no grupo,alemães,

conseguiram concretizar seu projeto de construir no Heimtal o
espaço de distinção, de maneira que este passouseu

reconhecido pela população da região como o "Vale dos Alemães".

esse grupo de imigrantes, ao se organizarEm resumo, em
torno da escola, estruturar-se a partir do desenvolvimento de
relações interpessoais (casamento, cooperação no trabalho,
amizade), rituais religiosos, práticas esportivas, atividades

da adoção da língualúdicas, alemã defestas,

comunicação, bem como de outras formas simbólicas ligadas à
tradição étnica, definiu um modo de vida específico no Heimtal,

membros.

Desse modo, foi possível amenizar os conflitos provocados
diferentes permitindovalores,por estruturação dea

identidades individuais, a confirmação de uma identidade grupai
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gei
cht
qu< 
loi

ao mesmo tempo fator de identificação e diferenciação para seus

mte era empregado, trabalhava de colono (...). Aqui quando 
legamos em 36 era quase só alemão (...). Tinha aqui umas 
latro famílias de italianos, uns espanhóis, japoneses meio 
>nge (...). A família Rojas era espanhola, os Clivatti, o 

Giácomo Violin e o Felicio Salla eram italianos. Eu tinha 10 
anos. Meus irmãos mais velhos estranharam e queriam voltar. 
Chegava a noite nem queriam jantar de tristeza (...). Quando 
vinham no património só encontravam alemães. Ninguém 
compreendida o que eles falavam. Depois nós conseguimos 
entrosar com os Violin, com os Rojas e com os Clivatti. Eles 
tinham moças, lá em casa tinha rapazes, fomos fazendo 
amizade, começamos a vir na missa aqui no Heimtal (...). O 
problema mais forte era a língua. Minha família não gostava 
que os filhos aprendessem o idioma deles (...). Mas na 
escola ensinavam o português (...). Até os japoneses eram 
mais iguais a nós (...)." 
(Napoleão Cantagalli, 64 anos)

a ser

como meio



e, consequentemente, garantindo a continuidade da vida social

na sociedade de adoção.

4.

Enquanto o "Vale dos Alemães" se formava, as relações do
Norte do Paraná com o pólo dinâmico do capitalismo nacional
(São Paulo) e internacional (Inglaterra) se intensificavam. A
cidade Londrina, implantou sedeondede CTNP suaa

administrativa, tornou-se o principal núcleo intermediário de
distribuição e comercialização de mercadorias na região, sendo

554 habitações1934,que, em
comercial em formação.

Arias Neto, assim descreve Londrina, na primeira metade
dos anos 30:
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"De fato, da Inglaterra vieram os capitais para aquisição 
das terras, e para a implantação da ferrovia, bem como, 
máquinas, vagões, dormentes e locomotiva (...). A cidade 
de Londrina - Pequena Londres - além de sede jurídico- 
política da CTNP, tornou-se o principal ponto de 
intermediação de mercadorias entre a área que se ocupava 
e o resto do país, especialmente as praças de São Paulo 
e Santos - bem como, com o exterior. A implantação da 
ferrovia foi fundamental neste processo (...). A partir 
de 1935 pelos trilhos da EFSPP (Estrada de Ferro São 
Paulo - Paraná) chegavam aventureiros, compradores de 
terras, homens e mulheres de todos os quadrantes do país 
e do mundo (...) eram descarregados também todo tipo de 
mercadorias: peças e acessórios para veículos 
automotores, lubrificantes, pneus, combustíveis, rádios, 
geladeiras, lâmpadas, fios elétricos, tecidos, roupas 
feitas (...) frios, bebidas, doces e conservas nacionais 
e estrangeiros (...) e até mesmo os filmes exibidos no 
único cinema local - o São José. Todas essas mercadorias

j á contava com e um centro

Em busca do "Eldorado": a chegada dos mineiros e paulis
tas descendentes de italianos no património do Heimtal -a 
transformação da colónia alemã em bairro rural.



Apesar de o café, durante esse período, constar como uma
das atividades agrícolas desenvolvidas pelos sitiantes, não
constituía ainda o produto ma is importante da pauta de expor

tações da região. Como se pode observar no Quadro V a seguir,

este era o segundo menor item do movimento de exportação das

três estações da EFSPP do município de Londrina.

QUADRO V

KolàndxaLoridí iíiâ UâífLÔê

18b.blO

Milho

11.386.420 15.410•850Maflelta

40.328.b/0 20.053.540

cit.,FONTE: ARIAS NETO, José Miguel. Op. p. 68

Pode-se considerar, portanto, que, nos anos 30, o café
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Obs: Cabe ressaltar ç 
ao município de Londi

o 
e

MOVIMENTO DE EXPORTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA EM 1938 (EM KG)

17.bb8.lia

eram 
cialmente 
caminhões 
municípit 
Paulo * 
café, smnc 

comércio, 
export, 

cidade."

que, na época, Cambé e Rolândia pertenciam 
irina.

distribuídas por carroças e caminhões, que ini- 
" " pertenciam também à CTNP (...). Carroças e 

levavam também, de distintos pontos do 
~ '.o, os produtos destinados à venda na praça de São 

> e à exportação: algodão, milho, arroz, feijão, 
suínos, peles e madeiras (...). Nos primeiros anos, 

lércio, a policultura, a extração, industrialização 
>ortação de madeira foram os principais negócios da 

(Arias Neto, 1993, p. 65-66)

546.200

81.810.140

050.b /0



Londrina e do Norte do Paraná, prevalecendo ainda a associação
imagem da "Terra da Promissão", imagem muito

difundida pela CTNP em suas propagandas.

Essa representação começa a se redefinir entre os anos de

capítuloinício estavamcitados do presente queeno
económicos nacionaisfatores políticorelacionados ea

internacionais que antecederam a
instalação do Estado Novo que pôs fim ao monopólio exercido

região e proclamou a Marcha para Oeste,pela CTNP ana
ideologia nacionalista início daconsolidação de oeuma

industrialização no Brasil, a recuperação dos preços do café
mercado internacional e a consequente expansão da cafei-no

cultura no território colonizado pelos ingleses. (Arias Neto,
1993; Cesário, Ana Cleide , 1986)

Na realidade, identidade deera
interesses entre a CTNP, o município, o Paraná e o Estado Novo
às condições dos mercados nacional internacional.novas e
Assim, os ideais de paz social, trabalho e progresso económico
veiculados pelas região,propagandas sobre vão estara
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"em e fero;
acro da t 

rem e semelhança da CTNP, 
Si

da região com a

"Se nos anos trinta o Norte do Paraná é o paraíso roxo, 
as terras fecundas, as florestas brutas e ricas, uma 
natureza selvagem e feroz, ou seja, a projeção da Canaã 
Bíblica, o simulacro da terra onde corre o leite e o mel, 
é também a imagem e semelhança da CTNP, do empreendimento 
dos desbravadores que tornaram a selva em civilização, 
que promovem a associação de homens e natureza de modo 
pacífico, ordenado e racional em prol do progresso do 
Paraná e do Brasil." (Arias Neto, 1993, p. 87).

em decorrência de acontecimentos históricos já1937 e 1945,

necessário promover a

não era identificado como o símbolo principal da cidade de

a IIa Grande Guerra como:



identificados à riqueza agrícola e à cafeicultura - "o ouro

verde".

Os novos fluxos de migrantes, que procuraram o Norte Novo
do Paraná por volta da segunda metade dos anos trinta e que se
avolumaram a partir do final da Guerra, tinham como principais
elementos de atração a fama das terras roxas e a riqueza que
o café proporcionava. Enfim, a faixa de terras colonizada pela
companhia inglesa incorporada, pelos1944,e em grupos

para

aqueles que chegavam.

Foi assim que milhares de pessoas e famílias, princi
palmente mineiros e paulistas descendentes de italianos e ex-
colonos das fazendas de café, deslocaram-se para o Norte do
Paraná, fim de tornarem pequenos proprietáriosa se e se
dedicarem à cafeicultura. Muitos fixaram própriose no
município de Londrina, adquirindo lotes agrícolas da CTNP ou
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no norte do 
além do Estado

paulistas Vidigal/Mesquita, representava "O Eldorado"

em 
te tinge 
ò conten

"Se no norte do Paraná não havia as minas de ouro desco
bertas pelos bandeirantes paulistas nos séculos XVII e 
XVIII, os empreendedores da moderna Marcha para Oeste 
poderiam transformar, através do trabalho, as riquezas 
naturais do norte, a fertilidade da terra, em ouro. As 
imagens da Marcha para Oeste recriam a natureza e os 
produtos do trabalho da terra. Desta época em diante os 
cafeeiros emergem da terra como o ouro que tinge de verde 
os horizontes - oferecendo aos olhos dos contemporâneos 
um espetáculo de cores ao contraste com o vermelho da 
terra e o azul do céu da região em que os homens e 
cafezais marcham obedecendo o ritmo solar. Também o 
algodão mais que simples produto agrícola, nasce 
envolvido com a aura de ouro branco. Essas associações 
permanecem ainda em nossos dias, nas representações da 
cidade e do campo no norte do Paraná, tendo portanto, 
sobrevivido muito além do Estado Novo." (Arias Neto, 
1993, p. 107)



daqueles primeiros imigrantes que estavam se descolocando para
outros núcleos como Maringá, Cianorte e Umuarama, acompanhando

em direçãoa ao
Estado.

Dessa forma, todo o meio rural circundante à cidade de
Londrina, paulatinamente, foi sendo ocupado pela nova população
que chegava. fugiu ànão regra.
Alemães, mineiros e paulistas, descendentes de italianos, bem

como outros imigrantes estrangeiros passaram a compartilhar o

mesmo espaço e a estabelecer vínculos sócio-econômicos.

A chegada de novas famílias meados daem
década de 30, provenientes principalmente dos Estados de São

Minas Gerais, provocou alterações tantoPaulo no usoe
económico das propriedades rurais, da

da população ali residente.pequena vila e

Apesar de os alemães terem adquirido alguma experiência
o café, quando passaram pelas fazendas de São Paulo, oscom

novos migrantes estavam muito mais familiarizados com esse tipo
dedicavam muito maispois há tempode plantação, àse

cafeicultura, Além disso, eram,
também, um pouco mais capitalizados, na medida em que haviam
conseguido poupar algum dinheiro durante o tempo em que perma-
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4.1. A nova tendência económica do "Vale dos Alemães" e a 
organização do trabalho nos sítios.

em seus Estados de origem.

ao Heimtal,

quanto no dia-a-dia

noroeste dofrente pioneira que avançava

O património do Heimtal



neceram
através pequenas propriedades.da venda de Assim,suas ao
adquirirem seus sítios nas proximidades do Heimtal, intensi
ficaram plantações de café elas, culturasas com as
intercalares destinadas ao consumo doméstico mudando, grada

tivamente, o uso económico e o próprio desenho das propriedades

que circundavam o património.

continuassemalemães culturasEmbora decom asos

subsistência (batata, mandioca, milho, etc.) e com a produção

hortifrutigranj eiros,leite atravésde daaos poucos ee
influência dos novos sitiantes passaram a desenvolver com maior
intensidade a cafeicultura, começando a formar, nos arredores
do pequeno povoado, os grandes cafezais e, junto com eles, as

de feijão e de milho, plantados entre asculturas de arroz,
assim, à policultura13,fileiras de café, dedicando-se, com

e imprimindo tendência àscafeiculturaênfase uma novana
atividades económicas desenvolvidas no Heimtal.

Cabe ressaltar que foi esta a principal característica
dos pequenos sítios da área colonizada pela companhia inglesa:

produção de cereais de hortifruti-lado do café, a eao
granjeiros, dirigida para o consumo da unidade doméstica e do
mercado local. Monbeig assim descreve uma dessas propriedades:
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que 
al- 

leire de 
:asse de

> pasto 
i junto 
tria, o 

encosta

propriedade 
mais do que 
quatro < 

alquc 
i dati 

iada pelo 
iquena plantação de cana-de-açúcar, esta 

em galei 
’ > a

"Perto do Heimtal (região de Londrina), uma 2 
de uma dezena de alqueires não compreendia mt 
8.000 cafeeiros, ou seja, aproximadamente 
queires de cafezal, conserva-se ainda um < 
floresta na parte alta, embora a derrubada 
193 6. A metade inferior do terreno era ocupi 
e por uma pequena plantação de cana-de-açúct 
às florestas secundárias, que acompanhava, em 
pequeno córrego limítrofe; depois, subindo

ou mesmocomo colonos nas grandes fazendas de café



as

P-

Foi paisagem que predominou propriedadesessa a nas
rurais do Heimtal até o final dos anos seja, o café30, ou
dividindo com outros tipos de culturas o espaço de produção.

região origem,país deIndependentemente do ou os
não possuíampequenos proprietários do

capital para investimentos na agricultura e para a contratação
de trabalhadores. Assim, além de organizarem toda a produção
de seus sítios com base no trabalho familiar, assumiam funções
fora de suas propriedades.

Da mesma forma que, nos primeiros anos de ocupação, para
poderem sobreviver e pagar as prestações da terra, os alemães
tiveram que aliar o trabalho em suas propriedades com outras
atividades como a derrubada das matas, demarcações de lotes e

atuando como domésticas, leiteiros, vendedores deestradas,
italianoscidade,hortifrutigranjeiros para a os e seus

descendentes, paulistas e mineiros também encontraram muitas
dificuldades para sobreviverem.

integraçãodo processo inicial, de adaptaçãoAlém e

3 a 4 anos para produzirem. Até as primeiras colheitas, viviam
atividades já citadas, alimentosdas da produção de

criação de animais para
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o consumo doméstico, comercializando

encontravam-se os cereais tradicionais e as habituais 
bananeiras , junto a laranjeiras, mamoeiros, plantações de 
pepinos, de melancias, de abóboras, alho, cebola, bata
tinha, inhame e um pouco de rícino. Todas essas culturas, 
extremamente variadas, cobriam uma superj 
menos igual à do cafezal(Monbeig, 1984,

sócio-cultural com a colónia alemã, os cafezais demoravam de

alho, cebol.
^Sas essas culturas, 

trficie mais ou
270)

"Vale dos Alemães"

e da



o excedente no mercado local. Toda a organização da produção

atividades de empreita ou de parceria nos sítios vizinhos,
cujos proprietários estavam em melhores condições económicas

interessavam pela cafeicultura, não possuíame se mas a
experiência necessária com o trato dessa plantação.

Quando empreiteiros, esses trabalhadores eram contratados
para executarem tarefas esporádicas como a limpeza do terreno,
plantio e colheita. Quando parceiros, ficavam responsáveis por

colheita tinham direito 30% 50% da produção,de ae o
dependendo do tipo de contrato estabelecido com o proprietário.
Estes eram denominados de porcenteiros e formadores de café,

difundir-se regiãobrasileira começava a nae que

norteparanaense, com a chegada desses agricultores. Funcionava

aplicado na compra de mais terras.

Esses migrantes, ao procurarem a região, compartilhavam
de um mesmo projeto, qual seja, a procura de novas oportuni
dades de vida e ascensão social, através da transformação em
pequenos proprietários de terra e do cultivo do café. Com o
mercado internacional favorável
oferecia, investimento cafeicultura representavao na a
possibilidade de concretização do que almejavam. Inclusive,
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um determinado número de pés-de-café, desde a formação até a

como uma estratégia para aumentar os rendimentos da família,

sítios e, muitas vezes, gerando um capital excedente que era

era feita com base na unidade familiar. Muitos homens exerceram

garantindo a reprodução das condições de produção de seus

e os incentivos que a CTNP

um tipo de parceria utilizado nas regiões da cafeicultura



dependendo dos lucros, poderiam comprar mais terras no local

noroeste do Estado, região onde as terras eram mais baratas.

Nessa mesma época, chegaram ao Heimtal mais algumas famí
lias de origem alemã, provenientes, também, das fazendas de
café de São Paulo. Eram movidas, de um lado, pelo desejo de se
integrarem ã colónia em formação e, de outro, pela expectativa

penharam funções de empreita e parceria naqueles sítios onde
o café estava se transformando na atividade agrícola principal.
Dessa forma, ao mesmo tempo em que se integravam ao projeto de
consolidação da colónia, pagavam suas propriedades e esperavam,
futuramente, também poder investir em mais terras.

novos migrantes,os
nacionais, que chegavam ao património estabe-

participação de todo o grupo doméstico.

As mulheres dividiam o tempo entre os afazeres da casa e
Ajudavamladotrabalho dos homens.aona roça, naso

plantações, cuidavam da alimentação dos integrantes da família

das criações (porcos, galinhas, de leite, entree vacas
outros). Faziam pão, sabão e costuravam.
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onde moravam ou mais à frente do projeto colonizador, na medida 
em que faziam parte de uma "fronteira em movimento"™ rumo ao

estrangeiros e

italianos e seus descendentes (paulistas e mineiros), desem-

leceram uma organização de trabalho, nas propriedades, com a

de se tornarem pequenos proprietários. Por isso, tal como os

As crianças, geralmente, também dedicavam parte de seu

Para alcançarem esses objetivos,



tempo à lavoura. Limpavam as covas para o pé-de-café crescer
em épocas de colheitas, apanhavam o café dos galhos mais

baixos. Essas tarefas eram, porém, executadas depois de terem
do Heimtal. As

casa,em
responsabilidade de uma filha mais velha.

Independentemente da origem (alemães e não alemães), as
estratégias de trabalho utilizadas pelas famílias eram muito
semelhantes.

Quando alguém ficava doente ou precisava de algum tipo de
ajuda propriedade, utilizavamsitiantes trabalhona oos

139

"Quando minha família chegou aqui eu tinha 10 anos. A 
gente trabalhava e estudava (...). Depois que acabei o 3o 
ano fui criado na enxada mesmo. Nós íamos na escola de 
manhã e trabalhava a tarde. Nós chegávamos em casa, 
almoçava e o finado meu pai falava: 'Vamos para a roça'. 
Na colheita, trabalhava até de noite. Uns vinham na 
frente tocando a carroça com o café colhido, amontoava no 
terreiro, jantava, tomava banho e ia dormir. Às 4 horas 
da manhã meu pai chamava. Os mais velhos iam para a roça 
e os mais moços e as meninas ajudavam a mãe, tirava lei
te, cuidava das criações e ia para a escola (...). A irmã 
mais velha é que cuidava de nós e levava almoço na roça 
e ficava lá ajudando (...). Divertimento só no sábado

"Eu tirava leite, lavava roupa, fazia o serviço da casa, 
cuidava dos irmãos, fazia pão (...). Eu era a mais velha 
(...). Quando era para entregar leite na cidade eu ia com 
meu pai e minha mãe ficava em casa. Todo final de semana 
entregava manteiga, ovos, ricota, coalhada. Cada 15 dias 
matava um porco para vender. Eu cuidava dos patos e das 
galinhas (...). Como filha mais velha, quando chegava da 
escola, arrumava a cozinha, fazia todo o serviço, acendia 
o fogo para esquentar água para o banho, ia para o curral 
tirar leite, desnatava, esquentava a janta, dava banho 
nos meus irmãos e daí meus pais chegavam da roça (...). 
Quando apertava, também ajudava na roça e revezava com 
minha mãe (...) ." 
(Maria Waitz, 54 anos).

sob acrianças mais novas eram poupadas e ficavam

içava, cornava oanno e ia aormir.
pai chamava. Os mais velhos iam

, ...oços e as meninas ajudavam a mãe,
cuidava das criações e ia pai

velha é que cuidava de nós J
ficava lá ajudando (...). Divertimento só no sábai 

depois do almoço e no domingo." 
(Napoleão Cantagalli, 64 anos).

passado o período da manhã na escola alemã



coletivo nos finais de semana, envolvendo pessoas das famílias
vizinhas. Cabe assinalar, porém, que no início, quando havia

predomínio dos prática,alemães, denominada peloso essa
paulistas e mineiros de mutirão, só se dava no interior do

origem. famílias nacionalidadesda Entre degrupo mesma
distintas, essa prática coletiva de trabalho só começou
adotada, com maior intensidade,

migrantes chegaram ao Heimtal, ocorrendo,levas denovas
inclusive, casamentos intergrupais.

a prática de ajuda mútua era uma dasde um lado,Se,
para garantir a sobrevivênciaestratégias utilizadas das

famílias e a unidade interna do grupo de imigrantes com a mesma

nacionalidade, de outro, constituía uma maneira de desenvolver

laços de solidariedade entre os diversos grupos que, na época,

viviam no Heimtal. Apesar da heterogeneidade, era necessário

garantir a continuidade da vida social, tendo
dificuldades de adaptação vividas todos. As relaçõespor
vicinais tornaram-se, desse modo, práticas importantes entre
os migrantes para dirimir possíveis conflitos provocados pela
diferenciação sócio-cultural e para amenizar os problemas de
carência sócio-econômica.
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'•Naquela época não tinha condições de ter trabalhadores 
de fora. Quando uma família precisava de ajuda, os 
vizinhos alemães olhavam um pelo outro. Era aquela 
amizadt 
com o

a ser

a partir do momento em que

Quando uma família precisava de ajuda, 
alemães olhavam um pelo outro. Era 

le, um ajudava o outro (...). Depois quando casei 
filho do vizinho do sítio em frente que era de 

origem italiana (Domingos Cantagalli), eu tinha só 
dezessete anos, a gente ia junto para a roça e na co
lheita a família dele ajudava meus irmãos (...). Tinha 
doze pessoas (...). Eles eram muito unidos, se ajudavam 
quando o serviço apertava, ajudavam os vizinhos no caso 
de doença. Nesses dias de mutirão a dona da casa cozi
nhava para todos (...)."
(Júlia Brummer Cantagalli, 76 anos)

em vista as



Concomitantemente envolvimento de toda unidadeao a

doméstica com o trabalho interno nas propriedades, as famílias
impunham aos membros restrições de (roupaseus consumo e
calçados por exemplo), o abandono da escola antes de completar
o primário e a extensão da jornada de trabalho.

ia na roça,

Na visão desses personagens que vivenciaram a ocupação da
região e do Heimtal, esses sacrifícios foram necessários para

económica família. Se conseguissemexpansão daa poupar,
poderiam investir própria cafeicultura maisna e comprar
terras, alcançando aqueles objetivos almejados quando se
decidiram mudar para o Norte do Paraná.
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alemão e o p' 
precisava aji 
nos dias de 
plantar e carpi 
canso (...). li 
(Júlia Brummer Cantagalli, 76 anos)

"Eu trabalhava em casa, ia na roça, alinhava o café, 
limpava as covas, era novinha ainda, andava descalça pelo 
pasto. A casa era bem no meio do pasto e no frio, com 
aquela geada, a gente pisava na grama descalço que até 
estalava debaixo dos pés (...). Nós éramos em nove e não 
dava para comprar para todos (...). Eu ficava com o que 
as mais velhas deixavam, o véu, o vestido, o sapato 
(...). Ainda que eu tinha uma boa idéia, aprendi a costu
rar sozinha, aprendi a ler quase sozinha, fui muito pouco 
na escola." 
(Ernestina Cantagalli, 60 anos)

terminei o primário, 
que trabalhar (...).

40 sacos de café por 
teles panos como se fosse um lençol, 

um ficava com um lado (...). A prática 
(...) . Não tinha muito descanso. No sábado 

:ambém. A irmã qut 
em ordem. Os

"Eu estudei um pouquinho, nem 
aprendi por meu esforço (.. .) . Tinha 
Todas nós íamos a roça. Colhia até 
dia. Tinha aqueles panos como se 
estendia e cada 
vinha dos pais ( 
trabalhava também. A irmã que ficava em casa limpava e 
deixava tudo em ordem. Os que iam na roça quando 
chegavam, tomavam banho e a noite íamos para o baile no 
património com os irmãos." 
(Marcelina Violin Silicani, 76 anos)

"Eu estudei até o 3o ano na escola do Heimtal. Aprendi o 
português. Depois meu irmão me tirou porque eu 
ajudar na roça (...). Em casa eu ajudava a mãe, 

i semana carregava a enxada nas costas para 
>ir. No domingo era o divertimento e o des- 
a nas festas do património."



destes depoimentos,Através pode-se perceber que a
unidade familiar funcionava, agricultores daquelapara os

apenas de garantir a reposição física da força de trabalho mas,
ocorria isso,também, modo Como como esse processo. se

assegurava a reprodução das condições de produção nas proprie
dades e o pagamento das parcelas devidas à CTNP, garantindo o
título definitivo da propriedade e a possibilidade de concreti
zação do projeto de ascensão. Porém, se transformarem emao
produtores independentes, os migrantes passaram
relações determinadas pela produção da mercadoria, submetendo-

leis da sociedade capitalista.diretamente às Enquantose
pequenos proprietários da terra, para poderem sobreviver, foram
obrigados a utilizar o sobretrabalho, a extensão da jornada de
trabalho, incorporando a maioria dos membros do grupo doméstico
nas tarefas agrícolas ou em outras atividades assalariadas.

Apesar de terem como matriz de existência a sociedade
capitalista, para as famílias alemãs e não-alemãs, o Heimtal
se transformou no ideal comunitário, onde se tornou possível

desenvolvimento de modo de vida baseado nas relaçõeso um
diretas entre permitindo ressocializaçãopessoas, a na
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época, como uma unidade de produção e reprodução, isto é, essas

"O meu finado pai era o caixa. Tudo que ganhava ficava 
com ele. Era para investir na plantação. Ás vezes ia para 
Londrina numa égua preta que a gente tinha e montava em 
dois para comprar um calçado, um chapéu, uma roupa. 
Experimentava o sapato em uma loja de calçados lã na rua 
Duque de Caxias, comprava e vinha embora. A gente gastava 
muito pouco, era tudo muito simples, ninguém precisava de 
luxo, a família tinha que melhorar de vida primeiro (...)." 
(Napoleão Cantagalli, 64 anos)

duas dimensões estavam atreladas uma à outra. Não se tratava

a ter suas



sociedade de adoção e a estruturação das identidades individual

e grupai. Nesse sentido, concordamos com Martins (1973) que a

construção de uma utopia comunitária representava, para esses

sujeitos,
vivenciadas pelo processo migratório.

Mais ainda, é possível considerar, também, que a unidade
familiar, em todo esse processo, cumpriu um papel fundamental

suas relações (trabalho, vizinhança,
amizade, ajuda mútua, entre outras). Desse modo, ao mesmo tempo

váriassolidariedade entre as
projetoimportantes detambém,famílias, foram, para o

Heimtal, pois migrantepatrimónio doimplantação do o
acreditava que ali seria possível a realização da utopia do

enriquecimento fácil e rápido.

Pode-se concluir, portanto, que todos esses fatores foram

fundamentais para a consolidação do projeto colonizador da

companhia inglesa e o avanço do capitalismo na região, tendo

vista seus efeitos de legitimação do processo em curso. Aoem
consciência do migrante,nível tornouda se a

a
oportunidade da riqueza e da realização do sonho do "Eldorado",

que a CTNP preconizava em suas propagandas.
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não só para a reprodução das condições internas de produção nos 
sítios, mas também para a reprodução da sociedade mais ampla15,
uma vez que a família representava o núcleo através do qual o
migrante tecia todas as

uma maneira de amenizar os efeitos das rupturas

expressão da distinção, do reconhecimento e, mais ainda,

sentimento de
em que essas relações permitiram o desenvolvimento de um

localidade e

o Heimtal



Mesmo diante das dificuldades políticas
pelas quais o Brasil vinha passando no período que antecedeu
a IIa Grande Guerra, como os preços baixos do café, os reflexos
da depressão de 29,

regiãoprovocando, Heimtal,norteparanaensena e no o
desabastecimento de combustíveis (querosene, gasolina e diesel)
e de gêneros alimentícios (açúcar, sal, farinha, entre outros),

colonizadora realizava no território brasileiro
países sobre as terras férteis do Norte do Paraná atraíam levas

migrantes interessados de terrasde na compra e no

desenvolvimento da cafeicultura, tendo em vista os sinais de
recuperação, apesar de lentos, dos preços do produto no mercado
internacional.

Londrina, centro irradiador de todo esse processo, quando
é elevada a Município, em 1936, já contava com aproximadamente
1.000 casas, construídas e habitadas, e um centro de prestação
de serviços em crescimento, para atender às necessidades de
comercialização e distribuição das mercadorias.

partir da metade agricultores da30,A os
região, incluindo os do Heimtal, além da produção de alimentos

unidade doméstica,voltada dapara consumoo passaram a
produzir para um mercado urbano, local e regional, em expansão,
introduzindo lentamente a cafeicultura.

Embora a companhia colonizadora fosse de origem inglesa
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e a Revolução Constitucionalista de 32 que

dificultou as relações comerciais entre São Paulo e Paraná,

as facilidades oferecidas pela CTNP e a propaganda que essa

e em outros

e económicas

dos anos



população da região, naquela época, predominantementee a
formada por imigrantes estrangeiros de outras nacionalidades,

existia internamente
incentivo à agricultura de exportação, principalmente
café, cujos dividendos eram canalizados, principalmente, para
atender ao processo de expansão da industrialização e ao avanço
da urbanização nos Estados de São Paulo e Minas Gerais.

agricultores do Heimtal, partir deDesse modo, aos
meados de 30, além de se vincularem ao mercado local e regional
passaram, também, paulatinamente, a estabelecer vínculos com

desenvolvimentointernacional, através do damercadoo
agricultura do café em resposta à necessidade de reprodução e
acumulação do capital nacional.

Até o início dos anos 40, o município de Londrina contava
(70%),

nacionalidades, parcela deformada 33 e uma pequenapor
nacionais (30%). A maioria das propriedades era constituída de
sítios pequenos

cana-de-açúcar), criação de porcos,(algodão, fumo, batata,

A intensificação do plantio de cafeeiros sógado
pós-guerra, quando mercadoos preços noocorreu no
começaram a subir significativamente. (Cancian,internacional

1981, p. 106).

Apesar de não ser objetivo do presente trabalho analisar
como o Norte Novo do Paraná, Londrina e o Heimtal se inseriram
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e médios, com pouco café, culturas intercalares

nesse processo mais amplo de desenvolvimento do capitalismo

a do

com uma população predominantemente de estrangeiros

e aves.

no país umnão se pode esquecer que



nacional e internacional, não se pode ignorar o fato de que o
processo de ocupação de toda essa região com base em um projeto
económico privado revestiu-se daquelas características que
Martins denomina de frente pioneira, isto é, um empreendimento
capitalista imobiliárias,via companhias instituiçõese

bancárias comerciais loteiam vendeme que e as

financiando e facilitando a produção

O que caracteriza a frente pioneira, segundo esse mesmo
autor, é justamente o caráter da propriedade privada da terra
e a forte integração dos agricultores às forças do capitalismo.

Por essas razões, não se podem desprezar as relações que
região colonizada pela CTNP e, mais particularmente, as quea

compassaramos
nacional e internacional, a partir do momento em que o café se

principal atividade agrícola. daOtornou marcosuaa
consolidação da cafeicultura no território em questão ocorre
após a IIa Grande Guerra, quando esse tipo de plantação passa
por um período de grande vitalidade, alcançando a sua fase mais
dinâmica na década de 60.

propriedades do património consequenteeconómico das e a
integrarem ao processo detendência dos agricultores em se

desenvolvimento do capitalismo na região, vivenciando objeti
vamente as suas contradições (falta de capital, oscilações do
mercado, crises na produção, etc), as relações interpessoais

familiares continuaram sendo, eles,e para a
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terras, 
e comercialização16.

mudança no uso

a manter

É interessante notar que, mesmo com a

o mercadositiantes do Heimtal

base de sua



património cuja característica foi a preservação da unidade
familiar como um dos agentes mais importantes da ressociali-
zação do migrante. Através da família estabeleciam vínculos de
trabalho, amizade, ajuda mútua. Se o Heimtal era o local das
relações entre as pessoas e famílias, a cidade era o lugar do

administradores (CTNP), onde apenas

durante a narrativa do passado, os entrevistados se referirem

indicando a família a que pertenciam (Kernkamp, Strass, Miiller,
Violin, Clivatti, Caponi, Cantagalli, entre outras).

O desenvolvimento da cafeicultura e a presença dos novos
migrantes influíram, entretanto, sobre como as
relações se processavam transformando a dinâmica do pequeno
património e alterando as estratégias de agrupamento existentes
até então. É o que se tentará explicitar a seguir.

4.2. A heterogeneidade grupai e as novas relações sociais.

Habitando os sítios próximos ao pequeno património, a
população que chegou ao Heimtal em meados dos anos 30, além de
dividir o mesmo espaço com os outros migrantes ali residentes,
passou a compartilhar os equipamentos anteriormente quase de
uso exclusivo dos alemães. Faziam suas compras no armazém dos
Strass, suas crianças frequentavam a escola alemã que, também,
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comércio, dos políticos e

organização social. Além de lavrarem a própria terra sem a

aos habitantes do património daquela época pelo sobrenome,

se passava para vender ou comprar. Por isso, é muito comum,

ajuda de assalariados, construíram uma rede de relações no

a maneira



oferecia o ensino em português. Da mesma forma, participavam
das atividades lúdico-religiosas que aconteciam nos finais de

especialmente, os torneios de futebol, as missassemana, e
festas Capela São Miguel Arcanjo, pois, a
maioria, pertencia à religião
católica.

estradas e a ocupação mais intensiva das propriedadesnovas
adensamento populacional cada vez maior

que fez surgir novas estratégias deo
famíliasagrupamento. Não "120se

falando em alemão", expressão utilizada pelo pioneiro Schilling
quando se refere ao que ocorria no "Vale dos Alemães" no início
da década de 30, mas de italianos, paulistas, mineiros, espa-

japoneses, entre outros, convivendo no mesmo espaço,nhóis,
travando relações sócio-econômicas e culturais, e criando novas
necessidades.

alemães construíram, em 1936, a ia Igreja Luterana da região
colonizada pela CTNP, festas

junto ao governo alemão da

Carlos João Strass, funcionava como uma fundação encarregada
de administrar os fundos e dirigir a construção da igreja.

depoimentos dos informantes,Segundo alemãesos os
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rurais provocaram um

realizadas, na

em torno do Heimtal,

com recursos

Esse novo fluxo migratório para o local, a abertura de

essa heterogeneidade crescente os

época. A própria diretória da escola, cujo presidente era

por ser de origem italiana,

católicos, naquele mesmo ano, associaram-se aos italianos e

tratava mais de apenas

arrecadados nas
promovidas na escola e, também,

A fim de atender a



seus descendentes e, também, com subsídios das festas da escola
e da Alemanha, iniciaram a construção da igreja católica.

Essas informações são confirmadas pelo presidente da 2»
comissão da igreja católica, De
acordo com seu depoimento, existiam no Brasil, na época, várias
colónias alemãs de católicos que, além de manterem uma forte
ligação com o culto por este santo, recebiam doações diretas
da Alemanha.
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rem do
, não

"O sino da igreja 
santo padroeiro Si

"A Alemanha mandava dinheiro para a construção da igreja 
luterana (...). Mandava livros, filmes (...). Na época 
havia uma preocupação do governo alemão em ajudar (...). 
Mandaram o sino para a igreja católica (...)." 
(Jorge Strass, 44 anos)

"Este sino aqui da igreja quem deu foi o carrasco Adolf 
Hitler. O João Lerhbaum era estudado e escreveu para o 
Hitler na Alemanha e ele mandou o sino e o estuário 
(...). Os outros falam que é mentira, mas muita gente não 
sabe que é verdade (...)." 
(Ignácio Salomón, 76 anos)

'Depois da primeira diretória da escola, formou-se uma 
te Carlos João Strass era novamente o presidente 

meu pai Guilherme Kernkamp, o tesoureiro. Foram eles 
que fizeram uma fundação, com apoio da CTNP, para a 
construção da Igreja Luterana. Ao mesmo tempo foi feita 
a festa na escola e o dinheiro foi para a construção da 
igreja católica (...). Tinha o Giácomo Violin que ajudou, 
os Clivatti, os Rojas que eram católicos (...). As duas 
igrejas foram construídas na mesma época (...)." 
(Erwin Kernkamp, 72 anos).

"j

nova em qu< 
e meu pai 

fizeram

veio mesmo da Alemanha e a image 
 c  São Miguel Arcanjo veio da Itália, 

sei bem (...). Meu pai (João Lerhbaum) foi o Ia presi
dente da associação e contava (...). Foi ele quem es
creveu pedindo. Na Alemanha, os antigos tinham muita fé 
em São Miguel Arcanjo, o santo guerreiro, a grandeza da 
pátria e a conquista, é um grande santo da Alemanha 
(...). Por isso, muitas igrejas fundadas por alemães no 
Brasil tinham este santo como padroeiro (...)." 
(Maria Waitz, 54 anos)

o alemão Ignácio Salomón.



Inclusive, durante a pesquisa nos documentos da igreja
católica foi encontrada uma revista, em alemão, de circulação
nacional, contendo orientações religiosas adeptos queaos
escolheram como padroeiro São Miguel Arcanjo. (Ver cópia da
capa da revista e de sua primeira página, em Anexo, onde consta
uma oração de orientação aos adeptos, enfatizando a preservação
dos princípios católicos
brasileiro).

lado, essas informações são importantes parade umSe,
elucidar colóniada alemã, de outro,fatos da formação
demonstram que
escola para os espaços das distintas igrejas, não só atendeu

existentes imigrantesàs diferenças internas deno grupo
alemães mas, também, favoreceu os migrantes de outras nacio-

italianos católicosnalidades, especialmente os e seus

descendentes, que chegavam ao Heimtal.

Na realidade,
circundante, por agricultores de diversas origens, resultou em

estratégias de agrupamento permitindo, ao mesmo tempo,novas

criadas pela nova população que passou a frequentar o povoado.
Houve um processo de aceitação/adaptação sem romper, contudo,

aquele mínimo vital de organização social que os alemãescom
conseguido atéhaviam então constituía base dae que a

estruturação da identidade do grupo.

Foi assim que, mesmo dividindo os espaços com esses novos

150

a ocupação mais intensiva do meio rural

a transferência das atividades religiosas da

e da cultura alemã no território

a continuidade da vida social e o atendimento das necessidades



migrantes, os alemães continuaram influenciando e exercendo um
forte controle sobre a vida social do local.

ao combinar as funções de agente daCarlos João Strass,
património,comercianteCTNP de comandare no o

processo de venda dos lotes agrícolas nas imediações do núcleo,
proporcionava à população a compra a prazo em seu armazém de

meiomantimentos outros artigos de dessesPorconsumo.e
de dependênciamecanismos, estabeleceu laços de lealdade e
Dessa maneira,económica agricultores não alemães.

liderança no Heimtal, reforçada pelo

controle direto que ainda exercia sobre a escola e a Igreja
Luterana, enquanto diretor das duas instituições, bem como pela
influência indireta sobre o campo de futebol, localizado em
frente a sua venda. Sua ascendência também se verificava sobre

igreja católica, pois, apesar da participação dos italianosa
descendentes na organização das atividades lúdicas e nae seus

comissão encarregada de dirigir as atividades da igreja, os
cargos principais ocupados pelos alemães, homens deeram
confiança do pioneiro.

Assim, com os
italianos e seus descendentes não impediu que o desenvolvimento
das atividades da igreja continuasse sob o comando dos alemães
ligados pioneiro Este, de luterano,Strass. apesarao

influência indireta,conseguia, através dessa controlar
eventuais conflitos de

risco a solidariedade interna de
todo alemão consequentemente, emergência deo grupo a
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alguma maneira, colocar em

continuou a manter a

e disputas na igreja que pudessem,

além de

com os

essa aproximação dos alemães católicos



possíveis questionamentos à sua liderança no Heimtal.

Na verdade, toda a população das imediações do Heimtal
dependia dos equipamentos controlados pelos alemães. Por essa

apesar dessa dependência gerar conflitos e disputasrazão,
entre os diferentes grupos, no discurso daqueles que viveram
aquela época observa-se uma tendência à acentuação dos laços
de solidariedade existente entre todos e a boa convivência com
os alemães. Parece haver um acordo tácito entre os informantes
de que as diferenças e os conflitos devem ser esquecidos pois,

são importantessegundo Johannes Schilling, "não para a

história do Heimtal."

Mas

Cabe registrar que Giácomo Violin nunca exerceu o cargo
de presidente da comissão da igreja católica, apesar de sempre

citado depoimentos de principaisser nos como um seus
provedores. Pelas informações obtidas junto
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"Antes de construírem a igrejinha (católica) de madeira 
nós sempre rezávamos no barracão da escola. Depois tinha 
baile e filmes de propaganda da Alemanha (...) . Depois a 
associação da igreja fazia quermesses. Os luteranos 
faziam num dia e os católicos em outro. Na associação dos 
alemães havia católicos e luteranos (...). Nós fomos ma
drinhas de um menino na Igreja Luterana. O Carlos Strass 
dava muito apoio para a nossa igreja. Dona Olga, ajudava 
com prendas e até trabalhava com a gente nas festas." 
(Rita Violin Clivatti, 67 anos)

a sua família e

"A associação da igreja católica foi formada por alemães 
e italianos. Se reuniram e decidiram. Meu pai, Giácomo 
Violin era um sitiante. Não participavam só alemães, mas 
eles decidiam o presidente, o tesoureiro e o secretário 
(...). Tinha o Lerhbaum, o Schimidt, o meu pai (...). O 
João Lerhbaum era o presidente, meu pai ficava mais com 
o dinheiro (...). Mas todos se davam muito bem (...). Era 
aquela amizade." 
(Marcelina Violin Silicani, 71 anos)



outros pioneiros, confirma-se que o referido migrante funciona
va como uma espécie de caixa da igreja.

Quando ele chegou ao Heimtal,
família, proveniente do Estado de São Paulo, já possuía capital
substancial, resultante da venda de uma pequena propriedade,

património, tornando-se em pouco tempo um dos sitiantes mais
prósperos do local.

em situação económica inferior,
associaram-se ao imigrante italiano sem, contudo, conferir-lhe

comando das atividades da igreja. Se, por um lado, essa foio
uma estratégia de aceitação/adaptação utilizada pelos alemaes
em relação aos novos grupos que chegaram ao Heimtal, por outro

evitava conflitos mais sérios, decorrentes de padrõeslado,
poderiam colocar riscoculturais diferentes, que em ae

continuidade da vida social do local.

No depoimento, a seguir, fica claro que quando havia
manifestações ou ações contrárias ao controle que Carlos João
Strass exercia no local, mesmo por parte de alemães, o próprio

de famíliasafastargrupo se encarregava as pessoas ou
envolvidas.
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"O finado Violin era o caixa da igreja. Quando precisava 
nas quermesses e nas festas ele adiantava o dinheiro e 
nem cobrava juros. Depois das festas o pessoal acertava 
com ele. O Violin era abonado (...) . Não fazia questão de 
ajudar e depois receber (...)." 
(Napoleão Cantagalli, 64 anos)

o que lhe permitiu adquirir 20 alqueires de terras perto do

junto com sua

Os alemães católicos,

em 1933,



às quais informanteconfusões dizemAs referese a
respeito às ações da família Kernkamp junto, principalmente,

desafiassem de alemães comandavamesmos o grupo que as

atividades da capela São Miguel Arcanjo. realidade,Na o
pioneiro Kernkamp dividia com Carlos João Strass o monopólio
da venda de lotes e datas no património, sendo ambos agentes
da CTNP. Porém, o pioneiro Strass, por ser antigo funcionário
da companhia, fundador e o principal comerciante do Heimtalo
conseguia domínio sócio-económico

Impedida pelo próprio grupo de alemães, solidário aoslocal.
Strass, de exercer uma maior influência na igreja luterana, na
escola alemã e nos rumos do património, a família Kernkamp,
apesar da origem luterana, procurava conquistar o apoio dos
católicos através de doação de terreno para
igreja, de apoio financeiro nas festas e comemorações religio-

da aproximaçãosas,
construção,
católicos.

Pode-se concluir, existiamportanto, Heimtalnoque
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no Heimtal, de um colégio para a formação dos
com os padres

aos imigrantes católicos descendentes de italianos para que os

e de

a expansão da

incentivos para a

e político doexercer o

"(...) Naquele tempo essa família alemã (Kernkamp) era 
dura de mastigar, só procurava encrenca. O que podia 
morder os outros mordia (...). Eles exploravam as pessoas 
quando vendiam as terras e queriam mandar no património. 
Os trabalhadores eram tratados feito escravos, tinha até 
um cárcere no sítio deles. Eram luteranos mas só para 
ganhar as pessoas ficaram amigos do padre, doaram terreno 
para a igreja, santo (...). Mais tarde durante a guerra 
um deles foi culpado pela prisão do Sr. Carlos. Partiu 
dele a denúncia para a polícia (—). Bem que também 
tentaram arrumar confusão na igreja, mas o povo era muito 
unido e afastou todos. Para manter a união não podia ter 
essas disputas e brigas (...)." 
(Maria Waitz, 54 anos)



resultantes
económicas do

alemão, quanto das diferenças sócio-culturaisgrupo entre
alemães e outros migrantes. Porém, acima desses embates estava

forte liderança de em situaçõesCarlos João Strass que,a
decisivas, garantia a unidade do grupo dos alemães.

adaptação/aceitação situaçõesEra possível às dea
convívio impostas pelos novos migrantes que procuravam o
Heimtal, desde que não ameaçassem o controle exercido pelo

referido pioneiro, bem como o projeto de distinção dos alemães.

No final da década de 30, paralelamente a esse movimento

de ocupação das propriedades ao redor do pequeno povoado, o
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"(...) Depois, em 1938, começaram a abrir mais sítios e 
fazendas por aqui por perto e vieram muitos mineiros e 
paulistas para plantar café (...). Daí os alemães não 
gostaram muito (...)." 
(Napoleão Cantagalli, 64 anos)

"Havia muitos alemães. Eles enchiam a escola. Nós jogá
vamos no campo em frente à venda do Sr. Carlos. Tinha 
muitos filhos de alemães, de italianos e de brasileiros. 
Jogavam os alemães contra os outros e o pau quebrava. A 
molecada batia mesmo. Quando o nosso time tinha mais 
altura os alemães sofriam. Mas, quando eram os menores, 
os alemães desforravam. Acabava o jogo todos eram amigos 
(...). A escola era deles, tinha que ser amigos (...)." 
(Napoleão Cantagalli, 64 anos)

tanto das diferenças religiosas, políticas e

"Olha, nós tínhamos um relacionamento muito bom com os 
alemães. Principalmente a nossa família. Eles não eram de 
briga, mas logo depois começaram a chegar mineiros, 
paulistas, muitos descendentes de italianos, começando as 
brigas. Mas eram brigas de baile, futebol (...). Parece 
que os alemães e os paulistas não se davam muito bem. Nos 
finais de semana e nos bailes eles brigavam. As famílias 
desciam dos sítios, era aquele movimento no património (...)."
(Jesus Rojas Gavilan, 64 anos)

conflitos de interesses e disputas pelo poder,



desenho do núcleo começou a mudar. No centro do vale, perto da
ao

campo de futebol a família Strass construiu um novo armazém,

salão de festas, fubáum

beneficiamento de Também foram construídas algumasarroz.

habitações em torno da escola surgindo, inclusive, uma pequena

em cujo porão funcionava uma fábrica de

embutidos (mortadela, linguiça, defumados, etc.), resultando

uma concentração populacional centro do património.em no

Subindo as encostas do vale, a maioria dos pequenos sítios já

cereais e a criação de animais para o consumo.

famíliasEnquanto por que
desempenhavam funções ligadas à prestação de serviços (armazém,

padaria, escola), todo o restante da população residia nas

A rotina daspropriedades rurais.

caracterizada pelo trabalho árduo nas lavouras, pelo cuidado
criações e pelos afazeres domésticos.
geralmente após o almoço, desciam o vale para fazersemana,

compras e participar das atividades lúdico-religiosas programa
das pelos alemães e dos bailes no novo salão dos Strass. Este
foi construído em substituição ao pequeno salão da escola que
já não comportava o grande número de habitantes que procurava

principalmente os mineiros e paulistas que chegavamo local,
para desenvolver a lavoura do café.

A crescente heterogeneidade dos habitantes do Heimtal
resultou em transformações nas práticas sociais desses agentes,
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estrada de acesso a Londrina e próximo à Igreja Luterana e

estava com seus cafezais formados ao lado das plantações de

uma casa

com as

padaria e

Nos finais de

um moinho de

famílias nos sítios era

o património era habitado

e uma máquina de



quitutes principais festejos,dos dividirpassaram a a

preferência dos participantes com o churrasco, o frango assado

recheado, hábitos alimentares introduzidos pelae nova

população. Essas mudanças podem ser comprovadas através dos
relatos sobre a festa do santo padroeiro São Miguel Arcanjo,
comemorada na igreja católica, no dia 29 de setembro.

Os Strass, apesar serem luteranos, durante essas festas,
doavam o lucro da bebida que vendiam no armazém para a igreja
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"A primeira igreja era bem pequena e de madeira. Com as 
festas foram arrecadando dinheiro e melhorando. Quando 
havia mais gente no Heimtal as festas tinham muito mais 
coisas. Começava de manhã com a primeira missa e todos 
comungavam. Depois vinha a segunda missa as 10 horas e 
logo o almoço com frango assado recheado, cabrito, chur
rasco, salada de batata, macarrão, pão feito em casa. Não 
faltavam bolos e tortas alemãs. Vinha gente de toda 
parte. Quando terminava o almoço, vinha o café e os 
bolos. Na frente da igreja tinha um coreto e embaixo um 
porãozinho onde ficavam os animais para o leilão (...). 
Quem organizava era a comissão da igreja, os alemães e os 
italianos (...). Durante o ano as famílias também faziam 
festas nos sítios para arrecadar dinheiro para a igreja, 
no dia de um santo: São João, São Pedro, Santo Antônio 
(...). Aí também aproveitava as festas juninas que os 
italianos estavam acostumados.1'
(Maria Waitz, 54 anos)

que se refletiram até na mesa das festas. A carne de porco, a

"Eu trabalhei muito nas festas da igreja como confei- 
teira. Começava a fazer bolos na quinta-feira. Fazia uns 
trinta, quarenta bolos, todos enfeitados e recheados. 
Então vinha alguém, um dia antes de caminhão, e levava 
tudo (...). No barracão havia um lugar cheio de 
prateleiras onde os bolos eram colocados. No domingo, no 
dia da festa, eu ia trabalhar. Os moços trabalhavam no 
caixa e com a carne, as comadres e moças faziam café, 
cortavam os bolos e vendiam. Era aquele cafezinho gostoso 
com fatias de bolo bem cortadas. Tudo o que vendia era 
arrecadado para a igreja, pois não tinha luz, água 
encanada. Era um barracão e tudo iluminado por lampião 
(. . .) . Aos poucos foi entrando dinheiro e melhorando. Daí 
já tinha os leilões que davam muito dinheiro. O Violin 
doava até novilho e muitos traziam frangos recheados (...)."
(Júlia Brummer Cantagalli, 76 anos)

batata, os bolos e tortas alemãs, que anteriormente eram os



católica ou, então, fechavam mais cedo para não prejudicar as

comemorações.

Havia uma contrapartida para essas atitudes, manifesta no

reconhecimento confirmação, parte da populaçãoe na por

católica, da liderança do imigrante alemão no Heimtal. deSe,

representava uma das estratégias utilizadas pelolado,um

pioneiro para não prejudicar seu prestígio junto aos alemães

católicos e aos outros grupos que chegavam ao Heimtal, de outro

resultava em seu fortalecimento enquanto comerciante.lado,

Gleba Jacutinga e, por isso, era fundamental estabelecer laços
de reciprocidade com os agricultores locais.

abastecimento daso
famílias, nos primeiros anos de fixação no Heimtal, possibi-

final da colheita do café,

habitantes como, por exemplo, ajudando aos doentes, distribuin
do leite aos necessitados, entre outros.

construindo um salão de baile, um moinho de fubá e uma máquina

seus negócios e fortalecer os laços de dependência que mantinha
com a população local. Além de oferecer trabalho e facilitar

compra a prazo na venda aos que estavam chegando, permitiaa
o acesso às atividades de lazer e ao ensino primário da escola
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assegurava o sucesso de seu empreendimento através dessa troca 
de favores e da manutenção de relações interpessoais com os

de arroz acoplados, o objetivo do pioneiro foi o de ampliar os

Quando transferiu seu armazém para

pagamento somente nolitando o

o centro do vale,

Afinal, seu estabelecimento era o único existente em toda a

Ao mesmo tempo em que garantia



alemães.

Nos bailes, frequentados também pelos novos habitantes,
somente os homens pagavam para entrar. Segundo informações,
havia um controle rígido por parte dos alemães, proibindo a
entrada de negros, nordestinos e de pessoas portando armas. Não
hesitavam, inclusive, em utilizar a força
fossem burladas, de
alemães e os paulistas e mineiros.

de músicos alemães deQuando pequeno grupo paravao
tocar, geralmente tarde da noite, todos voltavam a pé para seus
sítios, iluminando os com
lampiões de querosene.

Considerando essa narrativa, pode-se afirmar que, até o
final da década de 30 e início dos anos 40, o Heimtal ainda era

habitadoAlemães", de também"Vale dos apesar ser poro

nacionalidades. existirmigrantes Além dede outras um
predomínio numérico dos alemães em relação aos outros grupos,

inegável influência exerciamcontroleera a e o que no
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"carreadores"*, entre os cafezais,

e 
gostavam e se al< 

idos e paravam 
ima arm< 
fora 1.

* "Carreador" é o termo utilizado, na região, para designar pequenos caminhos entre o alinhamento dos cafezais.

alemã, privilégios antes conferidos quase exclusivamente aos

evitando, assim, brigas entre o grupo
caso essas regras

"No salão dos Strass pagava-se para entrar nos bailes. 
Era solicitado a todos para entregar as armas. Os mi
neiros e os paulistas é que andavam armados. Os alemães 
não gostavam e se alguém descobrisse avisava os encar
regados e paravam o baile para a revista. Se alguém 
tivesse alguma arma, tiravam e jogavam o cara para fora 
do salão. Lã fora ficavam duas pessoas que pegavam o cara 
no escuro e davam um cassete." 
(Jesus Rojas Gavilan, 64 anos)



desenrolar do cotidiano local, através da preservação de traços

de (a língua alemã, práticasculturasua as
desportivas, entre outros), da estruturação de estratégias de
agrupamento e de uma rede de relações em torno das igrejas, da
escola e das atividades de lazer, tecidas cuidadosamente pelo
grupo sob a liderança de Carlos João Strass.

Este conjunto de fatores definiu um tipo de sociabilidade
no local, baseado em laços de lealdade, solidariedade e amizade
que permitia convivência diferenças internasa com as e
intergrupais, sem colocar em risco a continuidade do projeto
de distinção almejado pelos alemães.

Mundial consequentelia GuerraO e a
derrota da Alemanha marcou decisivamente o projeto de colónia
alemã idealizado por Carlos João Strass. Se no início da Guerra
podia-se considerar que o Heimtal era o "Vale dos Alemães", a
partir de meados de 40 até a década de 60, o património passou
por um processo de profundas transformações, principalmente com
relação a sua ocupação, composição populacional e organização
sócio-económica.

Alguns relatados seguir,fatos, serãooutros que a
tiveram também grande responsabilidade nesse processo, tais

geada de 1942 na região e que atingiu os cafezais do
Heimtal,

160

4.3. Da "banda dos alemães" â "trinca da meia-noite" dos 
mineiros e paulistas descendentes de italianos

a intensificação do fluxo migratório de lavradores
como: a

desenrolar da

a religião,



nacionais no pós-guerra, especialmente de Minas Gerais e São
Paulo, com o objetivo de desenvolver a agricultura do café,
respondendo aos incentivos proporcionados pela CTNP (compra de

produto e o mercado externo favorável.

informantes que vivenciaram aquela época,Segundo os

faziam questão de afirmar as diferenças existentes entre eles

preservação da língua alemã, dos costumes e tradições.

A informante está se referindo aos episódios da prisão de

proibição do ensino língua alemã escoladada na e sua

utilização como meio de comunicação no vale.

Esses fatos, sem dúvida nenhuma, provocaram uma certa
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"Quando o Brasil entrou na Guerra fecharam a escola, 
prenderam o Sr. Carlos e levaram para Curitiba. Impli
caram até com o armazém (...). Tinha só balconistas 
alemãs e tiveram que colocar balconistas brasileiros 
(. . .) . Não podia nem conversar em alemão (. . .) . Ele ficou 
quase um ano preso."
(Júlia Brummer Cantagalli, 76 anos)

Carlos João Strass, acusado de ser simpatizante do nazismo, e

"Eles tinham muito orgulho. Durante a Guerra, enquanto 
eles estavam vencendo eles se achavam os melhores, mais 
importantes (...). Para viver, pessoalmente eram bons, 
mas tinham aquele orgulho da raça deles e não queria 
saber do resto (...). A gente percebia nas festas, na 
escola, no jeito de falar e tratar a gente (...). Eles 
faziam sim diferença (...). Depois o Brasil entrou na 
Guerra e começaram as perseguições (...). Então começou 
a mudar."
(Rita Violin Clivatti, 67 anos)

e os demais habitantes, através das comemorações cívicas, da

terras a prazo e juros baixos) , a ascensão dos preços desse

enquanto a Alemanha ganhava a Guerra, os alemães do Heimtal



desestruturação do grupo, seu
impossibilidade de continuar preservandoa

traços de sua cultura. Além disso, sitiantes alemães doos
Heimtal haviam sofrido um grande prejuízo em suas lavouras de
café com a geada de 1942 e com os preços relativamente baixos
no mercado externo. Se, por um lado, percebiam que o projeto

colóniade sentiam-sealemã estava ameaçado, outro,por

desestimulados economicamente frente às dificuldades vivencia-
das durante a Guerra (falta de sal, açúcar, querosene, óleo e

gêneros de primeira necessidade) interpériesàsoutros e
climáticas da região, especialmente a constante deameaça
geadas.

sentimento que prevaleciaQuando terminou a Guerra, o
dentro da colónia era de desestímulo e de malogro do projeto
inicial. Mesmo porque a CTNP intensificou a vinda para a região
de migrantes paulistas e mineiros, resultando em alterações na
composição populacional do Heimtal.

O depoimento a seguir resume esse sentimento comparti
lhado por muitos imigrantes alemães após a guerra.

Na realidade, a propaganda feita pela CTNP e divulgada

162

começo havia muitos alemães aqui (...).
— — ---- 'talianos, os -

mais depois 
depois devac

principal líder e
tendo em vista a ausência de

••No começo havia muitos alemães aqui (...). Mas logo 
vieram os outros, os italianos, os paulistas e mineiros 
(...). Isso aconteceu mais depois da guerra. Antes a 
colónia era toda alemã, depois devagarinho começaram a ir 
embora, venderam tudo (...). Se sentiram enganados, pois 
era para ser uma colónia e não deu certo (...). Começou 
a violência, o Heimtal era para crescer mas foi Londrina 
que virou cidade (...). Aquela propaganda que o Heimtal 
ia prosperar não aconteceu, outros patrimónios viraram 
cidade e o vale ficou abandonado." 
(Ignácio Salomón, 76 anos)



dentro e fora do país pelos seus agenciadores, ao enfatizar a

financiamentos na aquisição de terras, garantias de trabalho
atividade agrícola,

imaginário, no migrante, de que a região e, no caso específico,
o Heimtal, seria o "Eldorado" e a saída para a crise económica

seus países de origem, bem como significaria a
possibilidade de estruturação colóniade onde fosseuma
permitida a formação de um grupo identidade sócio-

(Ver propaganda em Anexo, feita pela CTNP no jornalcultural.
local Paraná-Norte, em 1935).

Apesar de a maioria desses agricultores possuir cafeeiros
produtivos, ainda não havia conseguido os lucros esperados com
o café. Assim, diante de todos esses fatores e dificuldades,
muitos desistiram do projeto e se mudaram do Heimtal. Segundo
informações, muitos preferiram vender suas terras e investir

situadas mais à frente da fronteira agrícola emem outras,
expansão, mais propriamente nas regiões de Maringá, Cianorte

(Ver a localização das regiões no Mapa II, em
Anexo) . O dinheiro da venda do lote do Heimtal, valorizado por
conter cafezais produtivos, dava condições para a compra de

cidades mais próximas da própria -região e em crescimento,
abrindo pequenas casas comerciais (padarias, quitandas, lojas,
etc) .
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. Foram embora porque 
li (no Heimtal) venderam 5, 

compraram uns 20 e até 50

com uma

vivenciada em

“Eles não aguentaram ficar aqui, 
queriam melhorar de vida. Aqui 
10 alqueires e mais à frente

definitivamente o campo, partindo para São Paulo ou para as
uma quantidade maior de terras. Outros preferiram abandonar

e Umuarama.

desenvolveu um

fertilidade do solo norteparanense, oferecer facilidades de

e rápidos lucros com a



tendência, maioria das propriedadesSeguindo essa a
colocadas à venda pelos alemães foi comprada pelos sitiantes
que já moravam no local
agricultura do café, apostando em condições mais favoráveis
para a comercialização desse produto e, também, por migrantes
paulistas e mineiros, antigos colonos das fazendas de café e
pequenos lavradores (a maior parte descendente de italianos),

quedas significativas devivenciavam estadosseusque em
produtividade dos cafezais.

Esses aspectos, aliados ao processo de industrialização

exigiam uma maior diversificação da produção agrícola, prin
cipalmente a de alimentos, bem como determinavam a necessidade

maiores investimentos (insumos, tecnologias,de etc.),
Portanto,

impedidos proprietários locaisde tornarem ondese nos
trabalhavam, esses agricultores deslocaram-se para o Paraná à
procura de novas oportunidades de vida e ascensão económica.
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mas já não dava, não era mais jovem." 
anos)

e que tinham interesse em expandir a

e urbanização nesses dois Estados (São Paulo e Minas Gerais)

alqueires (...). Muitos venderam e foram para São Paulo, 
outros foram para a cidade de Londrina abrir um negócio, 
trabalhar. Teve gente que foi para Mandaguari, Maringá, 
Paranavaí, abrir tudo de novo (...). Uma vez meu pai 
também quis ir embora, abrir o cerrado (...). Queria de 
novo ser pioneiro, -*•- — •« 
(Jorge Strass, 44
"Os alemães tinham também comprado muitas datas no 
património. Mas depois que perderam a guerra, com as 
geadas, as dificuldades e os vendavais, abandonaram e 
foram embora. Quem chegava com dinheiro comprava deles, 
os italianos, os mineiros e os paulistas. Nessa época, 
meu pai que já tinha terras comprou mais um sítio de um 
deles, que fazia tempo que não pagava as prestações para 
a companhia. O meu pai comprou e acertou a dívida com a 
colonizadora."
(Jesus Rojas Gavilan, 64 anos)

provocando uma elevação nos preços das terras17.



Nem sempre, porém, o capital que traziam era suficiente
para adquirir as terras. Por isso, muitos desses migrantes
passaram a trabalhar em regime de parceria, para os sitiantes
mais prósperos do local.

Esse movimento de saída dos alemães e entrada de outros
migrantes continuou durante toda a década de 40 e se prolongou
até os anos 50.

É importante notar, porém, que, apesar de muitas famílias
alemãs terem deixado o Heimtal, o armazém dos Strass continuou
sendo o local de abastecimento dos sitiantes e o ponto onde os

jogo de cartas (o truco) ou para apreciar o torneio de futebol
Durante os jogos, festas da igrejaas

Strass é quecatólica
aconteciam os encontros entre as famílias, as paqueras

entre os jovens que frequentavam a pequena vila. Assim,namoros

anteriormente utilizadoseramespaços queos mesmos

predominantemente por alemães passaram a ser compartilhados por
uma população culturalmente heterogénea. Misturavam-se alemães,
italianos, mineiros, paulistas, entre outros.

anos 50) , havia se tornado o pólo irradiador da região, tendo
à sua volta vários outros pequenos centros urbanos.
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e os
e os

"Consta que, por volta de 1945, já existiam, na região, 
pessoas de trinta nacionalidades diferentes sendo 12,5 
por cento italianos, 7 por cento japoneses, 6 por cento 
alemães, além de 42 por cento entre paulista e mineiros

homens se reuniam nos finais-de-semana para um bate-papo, um

no campo em frente.
bailes realizados no salão dos

Londrina, nessa mesma época (meados de 40 e início dos



município de Londrina,repercutiu que experimentouno um

e 1943 (de 32.000 para 110.000 habitantes), sendo que até 1947

em Anexo).

Cumpre ressaltar que, na década de 40, vários patrimónios

(antiga Nova Dantzig)municípios, Cambéexemplo dea e

Rolândia, incorporando uma parte significativa da população que
anteriormente pertencia a Londrina.

Entretanto, o município não parava de crescer e continua-
a receber novas levas de migrantes confiantes na expansãova
cultura cafeeira, registrando, 1948,da nova

tendência: uma maior concentração de habitantes no meio urbano.
indicador importanteEste fato é do deprocessoum

transformação da cidade de Londrina em centro administrativos
e prestador de serviços à região. Nele se concentravam hotéis,
pensões, comerciais, serrarias,bares, máquinas decasas
beneficiamento de cereais e café, cerâmica, oficinas, médicos,
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aumento significativo de sua população entre os anos de 1938

a maioria absoluta estava fixada na zona rural. (Ver Tabela II,

(...). O crescimento populacional da região, como era de 
se esperar atingiu taxas até então nunca registradas em 
qualquer outra parte do País. Assim é que, em 1940, 
estavam concentrados na região apenas 340.449 habitantes, 
o que correspondia a nada menos que 2 7,5 por cento do 
total do Estado. Entretanto, na década seguinte, essa 
mesma população atingia 1.029.025 habitantes e sofria, 
portanto, nesse curto prazo, um aumento de 202,2 por 
cento, passando a significar praticamente metade de toda 
a população do Estado, ou seja, 48,6 por cento." (Padis, 
1981, p. 95)

O acentuado crescimento populacional na região também

que ainda pertenciam à Londrina se emanciparam, tornando-se

a partir de



escritórios contabilidade, exportadora, bancos,de etc. A
cidade fora planejada habitantespara abrigar 30.000que
começou a transbordar os seus limites iniciais com o surgimento
de vilas além do perímetro urbano. (Arias Neto,
71)

Enquanto o município continuava a
gratórios de vários Estados brasileiros, intensificava-se a
saída dos alemães do Heimtal. A partir de 1950,
condições, foi que o património, planejado pela CTNP e idea-

passou a
controladosser,

pelos italianos e seus descendentes, originários dos Estados
de Minas Gerais e São Paulo.

Sabe-se que foi nessa mesma época que muitos alemães que
ainda estavam no Heimtal, inclusive Carlos João Strass e alguns
descendentes de italianos, sofreram um grande prejuízo, ao
investirem em terras localizadas próximas à fronteira do Paraná

intensif icaçãocolonizadora. eventoEsse provocou nouma
já que muitosHeimtal,saídade dosprocesso

perderam todo o capital que dispunham.

muitosdesse membros dasresultadoComo processo,
famílias Clivatti, Violin, Caponi, Parra, Mangille Cantagalli,
Dela Coleta, todas italianas, começaram a ter uma atuação mais
expressiva na igreja católica, na escola e no campo de futebol,
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lizado por Carlos João Strass para ser uma colónia de alemães, 
assumir um outro significado, o de bairro rural18. Seus

com o atual Mato Grosso do Sul, vendidas ilegalmente por uma

e sob essas

espaços principais passaram a aos poucos,

1993, p. 170—

alemães do

receber fluxos mi-



comissões encarregadas da
programação das atividades desses espaços.

Apesar de a escola ter sido municipalizada, as famílias do
local ainda ficaram responsáveis pela sua manutenção e limpeza.

impossibilitados de continuaralemães, utilizandoOs
aquelas estratégias de agrupamento fundamentados na presença

de traços de seu equipamento cultural original, colocadas em

sucedidas para

obrigados a conviver e a dividir o controle dos espaços
existentesatividadesparticipar de antes não porcomo,

organizados pelos des-torneios "bocha"deexemplo, os
cendentes de italianos ao lado do armazém dos Strass as
festas juninas, as rodas de violeiros.

Porém, apesar desse processo de adaptação, por alguns
depoimentos é possível perceber as tentativas de resistência
por parte dos imigrantes alemães, diante das mudanças pelas
quais o Heimtal passava.
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* Pelos depoimentos dos entrevistados constatou-se a existência de pelo menos três campos de bocha 
no património, naquela época.

vinho, frango 
) . Quem perdia

entraram os italianos, paulistas e mineiros 
ionato de bocha. O campo ficava do lado da 
~iva apostava macarronada, ' ’ 
^to alemão que gostava (.. .

ds, teve outro campo de bocha perto 
tcho que era do Caponi (...)."

assumindo funções de destaque nas

e a

'•Depois que 
havia até campei 
venda. Quem jogav 
(...). Tinha muitt 
pagava a aposta. Depois, 
da igreja católica, ac 
(Jesus Rojas Gavilan, 64 anos)

"Quando começou a chegar mais gente nos sítios, os 
alemães não gostaram (...). Começou muita violência. Eles

a afirmação da sua distinção em relação aos

administração e

prática no início da ocupação do Heimtal e

demais habitantes, agora enfraquecidos enquanto grupo, foram

que foram bem



71 anos)

Essa resistência também pode ser observada quando os
alemães tiveram que abrir a comissão da igreja católica para

participação dos outros migrantes. A própria paróquia daa
cidade de Londrina, à qual Capela São Miguel Arcanjoa
pertencia, pressionou para que isso ocorresse. Na medida que

estruturava enquanto pólo regional,se
serviços religiosos,organizava incorporando aquelasseus

igrejas mais próximas do meio rural num sistema integrado por
paróquias.

•ande.
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constn 
pelo i 
participava 
começt 
Foi o 
deixou 
Nova." 
(Napoleão Cantagalli, 64 anos)

fez muita amizade (...)." 
(Marcelina Violin Silicani,

vinham do centro brasileiro e usavam armas. Os alemães 
não gostavam. Nos bailes no salão do Sr. Carlos tinha 
revista e os briguentos não entravam. Mas sempre dava 
confusão (...). Uns brigando, outros dançando e o sanfo- 
neiro tocando (...). Aquele tempo era gostoso, a gente

"No começo, quando chegamos aqui existia uma igrejinha de 
madeira (...). Mas foi vindo muita 
ficar pequena. Começaram a aumentar 

-.ruída esta outra. ~ 
alemão João Lerhbaum. 

da comissão 
'.amos depois, qua 
> Ignácio Salomói 

a comissão

"Meu pai começou a ficar doente e, quando não podia mais, 
entregou a presidência da comissão da igreja em 1958 
(...). Chamou o Ignácio Salomón e pediu para ele chamar 
também os italianos para ajudar (...). No ano de 1953 em 
diante a comunidade alemã já tinha diminuído bastante. O 
pessoal mais antigo já tinha ido embora. Entraram outras 
pessoas com outro sistema diferente do nosso." 
(Maria Waitz, 54 anos).

gente e ela começou a 
até que, em 1950, foi 

Todas as duas foram projetadas 
Naquele tempo sô quem 

era o finado Violin. Nós 
'iando os alemães estavam indo embora, 
ôn que chamou, depois que o Lerhbaum 
e já pertencia à paróquia da Vila

Londrina ampliava e

"Naquela época (década de 50) havia uma irmandade grande. 
Tinha o apostolado das Filhas de Maria e a Cruzada. Os 
Marianos não foi para frente (...). Veio um padre novo 
que não era alemão da paróquia da cidade e queria colocar 
mais gente na comissão. Queria mudar tudo. Dizia que 
precisava de gente nova porque a comissão estava muito



dinâmica de relações entre os habitantes do Heimtal, fruto da

maior densidade demográfica em torno da vila e da diferenciação

grupai, conseguiu, atravésCarlos João Strass de novas

colóniavista desarticulação da alemã, baseadamas naa

distinção económica e em determinados mecanismos que resultaram

comerciante mais prósperoAté década de das60 oa era

redondezas, detinha o monopólio da venda de datas no património

relações estreitas com os líderes da CTNP e políticos locais,

sendo sempre consultado em época de eleições.

Enquanto proprietário do único armazém capaz de atender

às necessidades de consumo da população, intensificou as vendas

telefone público lado da venda,aoa prazo,
continuou controlando os serviços de correio e ampliou seu

armazém. Mais ainda, ao continuar com a função de agente da

condiçõescompanhia, tinha de controlar expansão doa

património. Geralmente passavam por suas mãos as transações de
terras das imediações. Ao mesmo tempo em que conseguia manter
o monopólio da compra e venda de propriedades agrícolas e de
terrenos no pequeno povoado,

seu
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em capital simbólico e político para o pioneiro e sua família.

É importante registrar que apesar das transformações na

e de lotes agrícolas na Gleba Jacutinga

antiga (...). Eu sabia que era gente como nós, mas quem 
começou tudo fomos nós e não eles. Só sei que a paróquia 
começou a ficar com 25% do que a gente conseguia 
arrecadar nas festas, 
(Ignácio Salomón, 76 anos)

negócios, impedindo qualquer tipo de concorrência com o

mais assentada exclusivamente na distinção étnica, tendo em
estratégias, manter sua liderança no local. Logicamente não

instalou um

ainda, mantinha

assegurava a expansão de seus



armazém. Quando alguém manifestava a intenção de abrir algum

estabelecimento comercial, era desestimulado pelas dificuldades

adquirirencontrava apropriadosterrenosque pelaem e

impossibilidade de concorrer com o estabelecimento do pioneiro,

tendo em vista a diversificação dos produtos que este oferecia

à (tecidos,população alimentícios importados,gêneros
cigarros, fumo, sorvetes, bebida, entre outros) .

Ao lado desse controle sobre o Heimtal, o referido pio
neiro exercia uma grande liderança política. Além de vender
"fiado", criando uma dependência económica dos agricultores em
relação ao seu armazém, mantinha um relacionamento estreito com

poder público local. Tanto é assim que todo o desenho doo
feito pela colonizadora, foi incorporado pelapatrimónio,

Prefeitura de Londrina na década de 50, obedecendo às sugestões
do imigrante alemão (a praça e o centro do Heimtal no lugar do
antigo campo de futebol, a estrada cortando o património ao
meio, o novo campo de futebol em frente a escola) e efetivado
na década de 60. (Ver Planta I do Heimtal, em Anexo) .

Esse poder político local exercido por Carlos João Strass
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"Aqui mesmo, quando o velho alemão começou a vender as 
datas no património e a companhia iniciou a abertura das 
ruas, eu já trabalhava de meeiro e morava num sítio aqui 
perto. Então eu quis comprar uma data para montar um bar 
com uma sorveteria. Como lutei para conseguir! (...). O 
velho Strass me levou lá em baixo, perto do rio Mozer. 
Imagine se eu ia montar um bar lá, era só mato, depois da 
igreja católica, lá longe no fundo. Foi aí que apareceu 
o Pedro Cantagalli que era dos nossos e disse que vendia 
uma data dele para mim. Deu o preço e eu coloquei nas 
mãos dele 10 contos de réis. Foi aí que construí a casa 
e montei a sorveteria. Depois tive que fechar. É onde 
moro até hoje." 
(Antônio Caponi, 78 anos)



relatarem o apoio que ele deu a vários candidatos da região.

Esse prestígio e poder dos Strass podem ser confirmados
quando os moradores daquela época se referem à família como
sendo "muito importante", "muito respeitada no Heimtal", ou

pobres" e "benfeitor do património". Estas expressões indicam
que, apesar das divergências já relatadas anteriormente, havia,
por parte da população local, o reconhecimento de sua liderança

sentimento outros membros daestendendo para osmesmoo
família, especialmente à Sr». Olga Strass.

ipo 
nine
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a<
ni

"Meu p< 
vendia por 
(...). Ele 
(...). As estradas,

Ele ç 
não votar 
candidato. 
Trabalhou 
Menezes, . 
Pimentel (

"Naquele tempo havia muitos bailes no salão dos Strass, 
todos os domingos havia jogos no campo em frente a sua 
venda (. . .) . Tinha vez que apesar do Sr. Carlos manter 2 
ou 3 empregados no balcão, a gente enfrentava fila para 
ser atendido. Apesar dos defeitos ele fez muita coisa boa 
iqui no património, vendia fiado para quem não tinha di- 
iheiro (...). Levou muito calote, o povo vinha, comprava 

e desaparecia (...). Por isso, por ajudar muita gente 
ainda levou fama e recebeu injustiça dos ingratos (. . .) ." 
(Napoleão Cantagalli, 64 anos)

então quando definem Carlos João Strass como "anjo bom dos

pode ser também conferido nos depoimentos de seus filhos, ao

"Os Strass e sua família eram muito importantes. Quando 
eu casei era muito difícil. Eu não esqueço que a Dona 
Olga me deu um ferro. Quanto valeu aquele ferro (...). 
Ela também me deu assistência depois do parto. Nós 
abrimos uma vendinha no Heimtal e ali tive 2 filhos. Ela 
vinha me visitar e trazia um pão que era uma delícia 
(...). A gente naquela dificuldade, começando e ela sem 
orgulho ajudava (...). Os Strass eram mais reforçados,

>ai era um líder político por causa da venda. Ele 
ano e o pessoal pagava na colheita do café 
conseguia as melhorias para o património 

estradas, a luz elétrica, era o manda-chuva 
gostava de política. Nas eleições apesar de 

• por ser estrangeiro, ele trabalhava para um 
. O apoio dele valia a vitória no Heimtal (. . .) . 
para Aquiles Pimpão, Hosken de Novaes, Milton 
Mário Stam (candidatos a Prefeito) e Paulo 
(candidato a Governador na década de 60) ."

(Jorge Strass, 44 anos)



Porém, todo esse controle que o pioneiro exercia sobre o
não impediu que, paulatinamente,Heimtal alterassemse o

desenho e a dinâmica do património, tendo em vista a ocupação

circundante. igrejameiomais intensiva ruraldo A nova
católica de alvenaria passou a abrigar um número maior de fiéis

demolida.foi desativadaIgreja Luterana lugar,Eme seu
construíram a Casa Luterana, local do ensino religioso dirigido
às crianças, das reuniões dos mais velhos e dos teatros dos
jovens.

estabelecimentos comerciaisSurgiram alguns pequenos

como:
açougue da família Cantagalli e a pequena venda dos Clivatti
(todos descendentes de italianos).

Apesar da precariedade de infra-estrutura da pequena
vila, ruas semi-abertas e sem energia elétrica, a sua dinâmica
foi alterada. Sem a obrigação de aprender língua alemãa
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essoal comprava mais lá (...). Eles 
los, apoiavam o povo." 
.1, 67 anos)

o pes 
jeitadoi 
.ivattí

vendiam fiado e 
eram muito respt 
(Rita Violin Cl:

e se tornou o centro das principais atividades religiosas do
Heimtal. Com a diminuição dos habitantes alemães luteranos, a

"Aqui no Heimtal não entravam outros comerciantes e 
negociantes porque o Sr. Carlos vendia tudo fiado e não 
podiam concorrer com ele. Até que alguns tentaram mas 
desistiram. Naquela época as pessoas só tinham dinheiro 
no final da colheita. Ele era o pai dos pobres, mas 
levava vantagem em tudo isso. Trocava mercadoria pelo que 
a pessoa produzia (porco, feijão). Muitos falavam bom dia 
para levar a mercadoria, mas dava até logo e nunca mais 
voltava para pagar." 
(Erwin Kernkamp, 72 anos)

a sorveteria da família Caponi, o bar do Sr. Célio, o



aumentou número criançasde atividadesescola,o na as

as festas na Capela São Miguel Arcanjo passaram
ser organizadas pelos moradores descendentes de italianosa e

tornaram mais freqiientes (terços, procissões,se novenas,

coroações de Nossa Senhora, bingos, festas juninas). Enquanto

jovens luteranosos o

jovens católicos organizava apresentaçõesde sobregrupo

histórias infantis como, por exemplo, Chapéuzinho Vermelho.

Os bailes, passaram a

obedecer a um outro tipo de normatização, ou seja, o grupo

organizador pagava a taxa de aluguel para o proprietário e

entrada dos participantes.cobrava valsasa e

"polkas", tocadas pelos músicos alemães acompanhados do bandô-
que formavam a banda do Heimtal, foram substituídos pornio,

cavaquinhos, pandeirosviolões, sanfonas, tocados pelose

descendentes de italianos.paulistas Foi nessa

Trinca da Meia-Noite,época que formou deumse a grupo
festas nos sítiosseresteiros,

pequeno património.
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dos 
música. Nós 

•linho e uma sanfona e ia 
irmamos uma turma chamada 

as 
os 

o

religiosas e

encenavam peças teatrais religiosas,

que passou a animar as e no

realizados no salão dos Strass,

e mineiros,

As marchas,

"Aqui, havia muita gente, nós organizávamos bailes, 
alugava o salão do finado Strass, era um grupo muito 
unido. Uns compravam as bebidas, outros as coisas de 
comer, as mulheres faziam camas para as crianças embaixo 
dos bancos e dançávamos a noite inteira (...) . Era aquela 
animação. Vinha gente de todos os lados, dos sítios, 
fazendas (...). Não precisava da banda de ' ' 
juntávamos um violão, um cavaqu: ' 
pelos sítios, nas rezas. Nós foi 
a Trinca da Meia-Noite. A gente chegava nos terços, 
moças já sabiam, quando terminava nós tirávamos 
instrumentos escondidos na erva-cidreira e começava 
baile (...). Dançava no sereno, no terreiro com lampião 
até de madrugada. Era um arrasta-pé, tinha valsa e música 
do sertão. Chegava no Ano Novo fazíamos serenatas, cada 
sitiante abria a casa, a gente bebia, comia e assim ia de



sítio

Através da doação do terreno pelo imigrante Carlos João
foicomando dos

construído um novo campo de futebol, com apoio da Prefeitura
Municipal medidas estipuladas pelaobedecendoe as regra
oficial desse esporte, com o objetivo de abrigar os torneios

armazém dos Strass, surgiram os contornos de uma pequena praça.

futebol,Naquela época
famoso no município, formado por descendentes de alemães, de
italianos e até negros. Seu adversário principal era o time da
Warta, núcleo de poloneses e rival dos alemães do Heimtal.
Geralmente, quando os times dos dois patrimónios se enfrenta-

ocorriam brigas envolvendo jogadores Novam,
torneio principal do ano, quando vários times das redondezas

disputa, uma moça do
coroada a rainha do evento. Essas atividades mobilizavam quase
toda a Gleba Jacutinga.

Cabe registrar que, a partir dessa época, a igreja cató-
assumir um papel cada vez mais relevantelica começou a na

organização social habitantes Heimtal, atravésdos do da
ampliação de seus grupos, dos rituais religiosos e atividades

festas juninas,
teatro, entre outros).
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casa em casa, sítio por sítio até o amanhecer." 
(Napoleão Cantagalli, 64 anos)

se reuniam para a local era eleita e

e torcedores.

sob o

nos finais de semana. No lugar do antigo campo, em frente ao

Strass e

o Heimtal possuía

descendentes de italianos,

um time de

de lazer (terços, novenas, missas semanais,



Durante esses festejos, aconteciam os flertes, os namoros
e muitos resultavam em noivados e casamentos. Uma prática muito

correio-elegante, um tipo de jogo através de bilhetes anónimos,
preparados pela comissão organizadora do evento, contendo

comprados pelosversos e que eram
interessados e enviados aos escolhidos.

Nas quermesses da igreja católica e nas festas do dia do
santo padroeiro, a banda de música de Londrina participava da
animação, atraindo famílias da cidade. Além da comissão da
igreja, participavam da organização dos eventos o grupo das

mulheres do Sagrado Coração de Jesus.

Por duas vezes, o pequeno povoado recebeu a visita dos
Missionários, padres capuchinhos, que ergueram um cruzeiro
feito de madeira do próprio local; um ritual comum na época foi
cumprido quando a grande cruz foi carregada em procissão pelos
homens descalços (em sinal de penitência),
construção até a frente da igreja, onde foi instalado.

Toda essa narrativa indica que, apesar da proximidade do
património com a cidade e de ter sido idealizado para ser uma

e planejado pela CTNP,
definidos para as igrejas, escola,a
futebol, houve uma reordenação
desses vistaespaços pela população, tendo em as novas
condições de organização económica e social que prevaleciam nas
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Filhas de Maria, os homens da Congregação dos Marianos e as

comum, utilizada pelos jovens para iniciar uma paquera, era o

do local de sua

no uso
a praça,

e uma reapropriação
o campo de

colónia alemã

declarações de amor e

inclusive com locais



décadas de 50 e 60, no Heimtal, citando-se, especialmente, a
expansão da cafeicultura e a presença de uma população formada,
predominantemente, por paulistas e mineiros.

- a

As características que envolviam vida dos sitiantesa
vizinhança,época, baseadas relações de denaquela nas

parentesco, os mutirões no trabalho com a terra, a participação
coletiva nas atividades lúdico-religiosas e o desenvolvimento
de um sentimento de localidade e de pertencimento, não deixam
dúvidas de que a partir do momento em que a colónia alemã se

relações sociaislocal,desarticulou, estabeleceram-se, no

formaram espontaneamente na região norteparanaense e em outras
mais antigas do país.

diferentes regiões e das diversas denominações atribuídas aos
pequenos proprietários (agricultores, sitiantes, camponeses),

familiar base deprodutor tem a suaesse
organização de produção e, no bairro rural, espaço de suao

efetivamsociabilidade do qual se as
relações com a cidade e a região19. Além de existir, na época,
uma configuração muito clara e uma base territorial definida,
havia, no Heimtal, entre as famílias e as pessoas, um forte
sentimento de localidade originado pela convivência e relações
de vizinhança, pelas práticas coletivas de auxílio mútuo e pelo
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o bairro rural 
tmento de pertença.

A heterogeneidade dos grupos e 
emergência de um novo sentii

Independentemente do tipo de economia praticada nessas

muito semelhantes às encontradas nos bairros rurais que se

e o núcleo através

na mão-de-obra



desenvolvimento de atividades lúdico-religiosas. Na realidade,

quando definiam Heimtalmoradores sendoseus comoo um
património estavam se referindo àquele território - o bairro
rural - .ao qual os moradores tinham consciência de pertencer
e que era diferente das outras localidades e da cidade. Além

proximidade física,da sociais diretas,relações deas

solidariedade e de cooperação definiam a sua sociabilidade.

A reunião de vizinhos para executar determinados tipos de
tarefas (colheita, carpir, plantar) em uma propriedade, se, de

de
reciprocidade entre várias famílias,outro,

estabelecia uma ampla rede de relações e contribuía para a
unidade do grupo. Via de regra, o mutirão também tinha um certo

caráter festivo:
oferecidos pelos donos da terra, e uma festa no terreiro do
café, que se prolongava até a noite.

Outras manifestações de solidariedade também podiam ser
observadas quando aconteciam as rezas nas casas dos sitiantes,
nas festas do santo padroeiro da família, realizadas no próprio
sítio, para cumprir promessas, e nas grandes comemorações na
igreja católica. Geralmente, em todas havia a co-participação
de várias famílias, distribuição de alimentos à noite,
danças.
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em que o 
.tios. Às

tocavam só com a própria 
todos tinham que ajudar, 

família estava com 
os outros vizinhos se

"Naquele tempo em que o café estava em alta havia muitas 
famílias nos sítios. Às vezes tinha até três famílias que 
tocavam a lavoura (...). Uns = ■•'•-a-*--.--
família. O serviço era muito,  
mulher, criança (...). Quando uma 
problemas e atrasava o serviço,

um lado, solucionava o problema da falta de mao-de-obra,

seu término era comemorado com alimentos,

desenvolvia a



Segundo a informante Nair Caponi Fatobeni,
ditado que define muito bem que as pessoas sentiam peloo
património: "Quem bebia a água do Heimtal nunca mais esquecia

e sempre voltava."

Todos estes aspectos são também ressaltados pelos alemães
que vivenciaram aquela época.

Por estes depoimentos pode-se perceber que existia, entre

através de laços de solidariedade e reciprocidade, bem como a
presença de um forte sentimento coletivo de localidade e de

cotidiano bairrodopertença. Entretanto, rural nãoo
transcorria sem atritos, tendo em vista não somente a heteroge
neidade sócio-cultural mais acentuadavez
entre a população local mas, também, o expressivo domínio do
imigrante Carlos Strass ainda presente no dia-a-dia da pequena
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não precisava de adubo. Na 
algui

-ecisay

era muito sadit 
estava dançanc. 
de briga 
(Ignácio

"A preparação 
carne, bebida, 
preparavam 
Outrc

reuniam e faziam aquele mutirão e deixavam tudo em dia 
(...). A terra era muito boa, 
cidade a família só ia quando algum parente casava e para 
comprar alguma coisa que precisava e que não tinha no 
património. As pessoas tinham amor por este lugar, todos 
eram amigos, as famílias se visitavam, se reuniam para 
organizar as festas, todos se conheciam e confiavam um no 
outro."
(Napoleão Cantagalli, 64 anos)

os habitantes do Heimtal, uma rede de relações estruturada

e económica cada

das festas era toda feita em mutirão, a 
bolos. Os festeiros vinham um dia antes, 

os frangos e no dia ajudavam no churrasco.
w.cros ficavam no bar e as mulheres nos bolos. A vantagem 
daquele tempo é que todos ajudavam, serviam as mesas, 
arrecadavam as prendas. Nos bailes, no salão dos Strass 

''io, eu não sentava 5 minutos. Amanhecia e eu 
ido e brincando. Bebia, mas não queria saber 

com os outros (...)." 
Salomón, 76 anos)

existe um



vila.

Enquanto alguns sitiantes, descendentes de italianos,

guiram significativa ascensão económica, aproveitando os preços
altos muitos continuavamdo café, parceiros (tambémcomo
denominados de porcenteiros e meeiros) sem conseguirem a
propriedade da terra. Desse modo, além da heterogeneidade

cultural da população (italianos, alemães, mineiros, paulistas

e nordestinos), instalou-se, no Heimtal, uma maior diferencia

ção económica e, consequentemente, alterou-se

poder.

havia Carlos João Strass,
representante dos alemães que permaneceram no património. De

outro, os sitiantes descendentes de italianos e mais prósperos

vinham assumindo posiçoeseconomicamente aos poucos,que,
importantes na condução da vida social do património. Finalmen

te, havia os parceiros (famílias que moravam nos sítios) e os
temporários),da época (trabalhadorescamaradaspeões e

geralmente de origem nordestina e considerados uma categoria
sócio-econômicamente inferior.

no Heimtal,as mudançasEm resumo, nas
décadas de 50 e 60 estavam relacionadas não só à saída dos
alemães (durante os anos 40 e 50) mas, também, à nova fase de
preços ascendentes do café e consequente intensificação da

colonizadas pelaocupação das terras CTNP, resultando no

de fluxos migratórios
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surgimento de novos núcleos urbanos e

provenientes dos Estados de São Paulo e Minas Gerais conse

gue ocorreram

o controle de

a divisão de

De um lado,



de paulistas, mineiroscrescentes Estes
últimos que, na maioria das vezes, já possuíam alguma expe

riência com o café,

assumir funções de parceiros para os sitiantes mais prósperos

ou, então, de camaradas ou peões, especialmente nas épocas das

colheitas, quando havia necessidade de uma quantidade maior de

mão-de-obra.

Segundo alguns personagens da época, essa população foi,
em grande parte, responsável pelo clima de intranquilidade que

património, pois, segundoestabeleceu expressõesse no
" sem

origem", "violentos" e estavam "só de passagem".

Na verdade, os conflitos e divergências vivenciados pelos
habitantes do local não estavam simplesmente relacionados à

categoria de trabalhadores,dessa mas eram,presença
fundamentalmente, marcados pela heterogeneidade grupai que ali
se instalou.

Este depoimento bem composição popu-a
lacional do Heimtal no final da década de 50, ou seja, não era

181

>u 
iatudo. Era uma 

origem como i 
(Erwii

e de nordestinos.

utilizadas em muitos depoimentos,

resume muito

eram "forasteiros",

nas fazendas de São Paulo, vinham para

"Briga aqui não havia, porque no começo eram todos 
alemães. Depois vieram os italianos, os paulistas e 
mineiros e começou a mudar um pouco (...) . Depois de 1950 
começou a chegar o pessoal do Norte do Pais, vieram os 
migrantes nordestinos por causa do café (. ..) . Era aquela 
peãozada do norte, gente de pele escura que trabalhava 
nas colheitas e voltava para trás (...). Dai mudou tudo 
(...). Tinha brigas no património, nas festas, estragoi 

\a gente violenta, sem boa formação, não tinhi 
nós, bebiam, brigavam (...)."

.n Kernkamp, 72 anos)



mais território exclusivo dos alemães, mas um espaço comparti-

nacionais (italianos,
paulistas, mineiros, nordestinos, entre outros).

Quando, na década de 60, a cafeicultura na região Norte

produção paulista, a cidade de Londrina já havia se transfor
mado em um pólo urbano regional, especializado na prestação de
serviços e com algumas atividades agroindustriais. Foi nos anos
sessenta que muitos sitiantes do Heimtal conseguiram expressiva

económico, investindo na própria cafeicultura, comprando mais
terras nas imediações do Heimtal, de proprietários que estavam
se deslocando para regiões cujo processo de colonização estava
em curso, como por exemplo o noroeste e o sudoeste do Estado,
ou mesmo o Estado do Mato Grosso.

As famílias que ascenderam
funções importantes na condução das atividades lúdico-reli
giosas do património passaram a ter mais prestígio. Foram os

Cantagalli, Violin, Clivatti, Mangille,Salla,doscasos
Parmagnani, Parra, Dela Coleta, todos descendentes de ita
lianos.

Ao se afirmarem enquanto grupo foi inevitável que seus
membros assumissem aquelas funções anteriormente exercidas por

alemães como, por exemplo, a presidência da comissão da igreja

católica

182

lhado por outros migrantes estrangeiros e

e a direção do time de futebol,

e que já vinham assumindo

instalando-se uma

internacional. Dessa forma, puderam expandir seu património

melhoria de vida com os altos preços do café no mercado

do Paraná atingiu sua fase mais dinâmica, ultrapassando a



divisão de poder Heimtal. Enquanto Carlos João Strassno

mantinha o monopólio do comércio, da prestação de serviços e

controle político, italianoso o

comandava as atividades lúdico-religiosas.

ceram, apesar de não explícito, um acordo entre as duas partes,

continuidade da vida social do núcleo rural.

Com a crescente dinamicidade da cafeicultura na região em
estudo, a cidade de Londrina passou por um rápido crescimento,

idéia, 1960 jáabrindo em
contava com uma população de 134.821 habitantes, sendo que mais

da metade concentrava-se na cidade (Ver Tabela II, em Anexo) .

Como consequência dessa intensa urbanização, muitas chácaras

localizavam limitespropriedades rurais que dose nose

aglomerado urbano foram loteadas e transformadas em vilas como:

a Vila Matarazzo, a Vila Brasil, o Jardim Ideal, Vila Casoni,

localizavam-se ao norte, abaixo da linhaetc. Muitas destas

direção ao caminho que ligava a cidade ao Heimtal.

A expansão do meio urbano em direção ao Heimtal fez com

intensificasse relaçõespopulação ruralque suas com aa

cidade, especialmente em épocas de colheita, quando os si-

"maquinistas" * e/ou

corretores de exportadoras.
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• cunpriam a 
vezes estes

férrea, em

tiantes comercializavam o café com os

novos bairros. Para se ter uma

* "maquinista" era o termo empregado para designar os donos de máquinas de café e que 
função de intermediários entre os pequenos produtores e os corretores de exportadoras. Muitas ' 
maquinistas cumpriam a função de corretores.

grupo de descendentes de

ou seja de aceitação/adaptação às diferenças, garantindo a

Ao adotarem essa estratégia, de certa forma estabele-



Em melhor situação económica,
enviar Londrina,estudarseus em

passando, também, a fazer compras de artigos de consumo nas
grandes lojas. Muitos jovens frequentavam os bailes nos salões
da cidade, os cinemas e as sorveterias.

A estrada de ligação do Heimtal com Londrina, mais bem
conservada, ganhou, na época, um novo traçado cortando ao meio

vila.
intuito facilitardeStrass,alemão com o o

permitindo, também, a sua utilização como uma alternativa de
comunicação com outras cidades mais próximas (Bela Vista do

Estado de São Paulo (Assis,Paraíso, Sertanópolis)
Marília, Araraquara, Bauru, etc.).

Apesar da intensificação dos contatos com Londrina, o
Heimtal, até a década de 60, ainda possuía aqueles elementos
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gente 
hoje

o pequeno vale onde se concentrou a maioria dos habitantes da

"No meu tempo, além dos bailes no património a 
frequentava os bailes da cidade, num salão onde 
funciona uma casa de ferragens, na rua Duque de Caxias 
esquina com a rua Benjamim Constant (...). Eu tinha um 
namorado da cidade que ia buscar a gente, eu e minhas 
irmãs, de táxi, para esses bailes de Londrina (...). 
Depois arrumei meu marido lá no Heimtal 
(Marcelina Violin Silicani, 71 anos)

e com o

escoamento da produção e o acesso da população a Londrina,

os sitiantes do Heimtal

Carlos João

característicos de um bairro rural. Pode-se afirmar que foi

A melhoria foi resultado das reivindicações do líder

filhos paracomeçaram a

"Quando dava jeito, a gente ia no cinema na cidade e 
passear na Avenida Paraná (antiga rua da paquera dos 
jovens londrinenses) e tomar sorvete na sorveteria Campo 
Belo. Ficava onde tem o prédio da Rádio Londrina, no 
final da Avenida Paraná 
(Carlos Strass, 56 anos)



durante 50os anos seuo
momento de maior dinamismo sócio-económico, desenvolvendo entre
seus habitantes um forte sentimento de pertença e a idéia de
fartura aliada ao sonho do "Eldorado". O que pode ser comprova-

seguir de um pioneiro do Heimtal que,
apesar de levar, hoje, uma vida modesta, conseguiu uma relativa
ascensão económica.

O progresso económico de alguns sitiantes, bem como a
heterogeneidade grupai, fizeram com que aquelas atividades
desenvolvidas no núcleo do bairro rural como os bailes, festas,
torneios e atividades religiosas fossem compartilhadas tanto

início deno
aquelas vindas maiscolonização quanto por recentemente,

atraídas pela fase propícia em que se encontrava a cafeicultura

cafezais).

controle impostosDesapareceram as restrições e o no
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dinheiro 
íei, mas 

la, os 
terra 
dava. 

inte por aqui 
couro mas

que emprestou e saiu gai 
baixos e o preço do cafi 

adubo, podia 
mas ganhava muito.

Eu, por exemplo,

do pelo depoimento a

o património vivenciou

na região (preços em ascensão e elevada produtividade média dos

pelas famílias que haviam chegado no Heimtal

e 60 que

"Era uma irmandade muito grande, era aquele divertimento. 
As pessoas se reuniam nos sítios, no património (...). 
Tinha fartura, não tinha miséria. Trabalhava muito na 
roça. No meio do café plantava verduras (alface, cabeça 
de repolho) (...). Tinha fruta a vontade, carregava de 
saco, dava para os amigos e até vendia na cidade (...). 
As fazendas maiores eram cheias de gente. Aos sábados e 
domingos o património fervia (...). Os parceiros do café 
também ganhavam muito dinheiro no final das colheitas 
(...). O ouro verde escorria pelas mãos, os gerentes de 
Bancos passavam por aqui oferecendo ” ’ 
(empréstimos) para quem quisesse. Eu nunca pegut 
teve gente que emprestou e saiu ganhando mais aindi 
juros eram baixos e o preço do café compensava. A i 
não precisava de adubo, podia plantar que < 
Trabalhava duro, mas ganhava muito. Teve gei ' 
que fez fortuna. Eu, por exemplo, tirei o 
ganhei o ouro." 
(Napoleão Cantagalli, 64 anos)



passado pelos alemães com relação à participação de outros
migrantes, especialmente brasileiros, dasconduçãoos na
atividades lúdico-religiosas do património, abrindo-se um

o dos descendentes deespaço para
italianos mineiros e paulistas que ascenderam economicamente

e que, paulatinamente, foram assumindo a liderança no local.

café, a
crescente erradicação dos cafezais mais velhos nos Estados de
São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, onde essa cultura já
apresentava quedas significativas de produtividade, assim como

em 1963 e 1969, mantiverama ocorrência de mais duas geadas,
relativo equilíbrio dos preços do café no mercado interna-um

cional.

Todos esses fatores, aliados à fertilidade das terras do

Norte Novo do Paraná, fizeram com que os pequenos produtores

incluindo os sitiantes do Heimtal, resistissem, atéde café,
início da década de 70, ao processo já em curso, na região,o

As propriedades de área reduzida, como as do Heimtal (5
a 15 alqueires), não eram consideradas adequadas ao cultivo das

soja, o trigo
possuíam capital suficiente para arcar com os altos custos de
máquinas, equipamentos modernos
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O começo dos anos 60 é marcado pelas grandes safras de 
superprodução na região20. Porém,

de erradicação dos cafezais e sua substituição por culturas 
temporárias, como a soja e o trigo21.

e o algodão. Mesmo para aqueles sitiantes que

resultando em uma

a formação de um grupo,

e outros insumos agrícolas

culturas que estavam surgindo como opções na região, como a



(tratores, colheitadeiras, fertilizantes) exigidos por essas

culturas, própria dimensão propriedadeda tornavaa

antieconômicas as referidas atividades agrícolas.

guando as culturas temporárias iniciaramNa realidade,
processo de expansão na região,seu a

apesar de ter conseguido expressivasitiantes do Heimtal,
melhoria de vida, não apresentava condições favoráveis para

que haviam conseguido adquirir mais terras contíguas aos seus
sítios originais que não eram localizadas nas encostas do vale,
fato que também impedia a utilização de maquinários.

No entanto, havia a necessidade de uma mudança, já que a
demora na opção

total descapitalização interrupção dosignificava ou aa
processo de acumulação. Esse processo traria consequências para
todo o grupo doméstico, uma vez que esses sitiantes continuavam

organizar a produção com base na unidade familiar.a

duas alternativas:
continuavam no património propriedadesvendiam suasou e
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mpei 
■ar maquinai 
A propriedade

Ito, não adi

"Apesar da terra ser muito boa, não compensava passar 
para a soja (...) . Tinha que comprar maquinãrio, investir 
muito e não valia a pena (...). A propriedade era muito 
pequena e o investimento muito alto, não adiantava. O 
jeito foi continuar com o café (.. .) . Mas eu não precisei 
me preocupar porque já tinha o açougue e negociava com 
boi (...). Aqueles que não conseguiram se segurar não 
aguentaram e tiveram que vender as propriedades (...). 
Quanta gente não foi para a cidade (...)." 
(Napoleão Cantagalli, 64 anos)

e a

maioria dos pequenos

crise da cafeicultura se intensificava

substituir os cafezais por esses produtos, a não ser aqueles

ou assumiam outra atividade produtiva e
Em resumo, os lavradores do Heimtal estavam diante de



local. todos da
família teriam que
primeiro caso, era possível manter a unidade do grupo, apesar
da dedicação a outras atividades agrícolas; no segundo caso,
havia o risco de assalariamento e ainda uma mudança em todo o
seu universo social.

Na realidade, a saída do Heimtal representava
habitus, melhor dizendo,truturação também aqueledo seu

sistema de classificação valores
produzidos ao longo do tempo, através duas

gerações, conferindo aos habitantes do local um modo de vida

particular22.

poderá ser observado no próximo item.

Na década de 60, já se observava entre a população da
região que a representação do "Eldorado" já não tinha o mesmo
significado que nas décadas anteriores. As crises sucessivas
da cafeicultura em decorrência das geadas, e da oscilação dos

internacional, mudançaspreços as na
política nacional capitalistaordem internacionale na
ocasionaram o esvaziamento definitivo da imagem do "Eldorado

Cafeeiro".
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5. As décadas de 70 e 80: o fim do "Eldorado" - as crises da 
cafeicultura e a transformação do Heimtal em vila de 
trabalhadores

a rees-

arcar com as consequências da decisão. No

e o conjunto de

no mercado

de pelo menos

mudavam-se do

Os pioneiros fizeram os dois tipos de opções, conforme

Nos dois casos,

bem como

normas e

os membros



Havia a necessidade de uma adaptação às novas tendências
da economia nacional e internacional. Assim, ao longo de toda
a década de 60 a cafeicultura cedeu lugar às novas atividades
agropecuárias e industriais. Para se ter uma idéia, em 1970,
havia, na cidade de Londrina, 442 indústrias predominantemente

de pequeno porte, voltadas para a produção de bens de consumo

não-duráveis. 0 parque industrial em desenvolvimento atuava em

faixa marginal de mercado, cujos consumidores pertenciamuma
às faixas de menor poder aquisitivo, ou naqueles setores que
não eram atingidos pelas indústrias de São Paulo. (Cesário,
1981, p. 44)

A reação imediata do meio rural circundante à cidade a
transformações foi uma reordenação de suas atividades,essas

provocando alterações nas suas bases técnicas de produção, uma
maior concentração de terras e o consequente êxodo rural (Ver
Tabela III, em Anexo, a concentração de terras em Londrina).

a agricultura
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bem como 
produzi- 
que des
de que a

Neto,

Como se observou em páginas anteriores,

"Nos anos sessenta e setenta a crise da cafeicultura, o 
colapso do populismo e seus desdobramentos, bem como os 
rearranjos na ordem capitalista internacional, 
ram, a nível local e regional, transformações 
pertaram a consciência dos homens para o fato 
Idade de Ouro chegava ao seu fim (Arias
1993, p. 290)

"Dentro da lógica do capitalismo industrial (nacional), 
provavelmente, o norte do Paraná aparecia, pela própria 
proximidade com São Paulo, e também pela impossibilidade 
de oferecer à indústria as mesmas condições que aquela 
cidade, um locus privilegiado de consumo e não de 
investimentos industriais. Neste período, o setor primá
rio - agricultura e pecuária - e o setor terciário - 
comércio, prestação de serviços e uma forte atividade 
imobiliária - se consolidam como as principais atividades 
económicas da cidade(Arias Neto, 1993, p. 296)



quando café principalrepresentava produto deo o seu

baseava-se na mão-de-obra familiar, com emprego de tecnologia
rudimentar, baixo insumos industriaisdeconsumo em seu
processo produtivo e pouca utilização de recursos financeiros
proporcionados pela política de incentivos do governo.

não fugiuHeimtalO Seus produtoresa essa regra.
raramente utilizavam fertilizantes e produtos para controle de

crédito de instituições financeiras.

Entretanto, as condições impostas pelas novas culturas
que se apresentavam, no mercado, mais lucrativas do que o café

seja, necessitavam de substanciais investimentos em tecnologias
e insumos.

as ati
vidades agropecuárias norteparanense passaram por profundas
transformações. Ao mesmo tempo em que ocorriam a diversificação

to de modernos setores produtores de máquinas e insumos para
agricultura fertilizantes,rações, sementes,a

as crises da cafeicultura (geadas,
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(tratores, 
etc.)23, intensificavam-se

e a ampliação da indústria nacional, possibilitando o surgimen-

final dos anos 60 e início da década de 70, essa agricultura
comercialização. Entretanto, apesar da diversificação, até o

norteparanense sempre se caracterizou pela policultura, mesmo

especialmente a soja, o trigo e o algodão, eram diferentes, ou

destinar-se ao mercado, a organização do processo produtivo
não tinha um caráter moderno, ou seja, apesar de a produção

Por esse motivo, durante toda a década de 70,

doenças e pragas nas culturas, assim como não recorriam ao



mercado desfavorável, queda da produtividade, descapitalização

dos produtores) .

Os grandes fazendeiros e aqueles pequenos produtores que

haviam expandido suas propriedades, aproveitando-se do estímulo

créditodo visandorural rentabilidade,aumentare sua

iniciaram substituição cafezaisdos pelas culturasa

temporárias, o

produção, isto é, a utilização intensiva de máquinas, equi

pamentos e insumos industriais, resultando em uma crescente

modernização24 da economia agrícola da região. Em meados dos
anos 70 a produção de café foi insignificante diante de outras

Anexo).

reorganizaçãomudanças tanto doEssas provocaram a
processo produtivo quanto das relações de trabalho, até então

vigentes no seio da agricultura do Norte do Paraná. A busca de

via de produtividade,maiores aumentolucros através da

utilização de tecnologia sofisticada e da mecanização inten
siva, implicou a substituição do antigo colono do café pela
mão-de-obra assalariada, bóias-frias, novos tipos de parceiros

trabalhadores rurais, substituído pelas máquinas, buscou as
cidades, crescimentoprovocando dos centros urbanos,um
especialmente das cidades maiores e pólos regionais, como

Londrina.

Essas transformações atingiram, também, os sitiantes do
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lavouras como a soja, o milho e o trigo.

que exigiu alterações nas bases técnicas de

(Ver Tabela IV, em

e arrendatários. Consequentemente, um grande contingente de



Heimtal, provocando mudanças vidas. famíliasAsem suas
os

plantio das culturas temporárias optaram pela hortifruticultura

(uva, pepinos, tomates, morangos, maracujá, etc.). Aqueles que

conseguiram expandir suas propriedades dedicaram-se à plantação

a maioria foi morar na

cidade, administrando as terras com a ajuda de uma família
assalariada que ficou morando no local. Os que, paralelamente
à agricultura, desenvolviam outras atividades como o comércio,
continuaram com o café, à espera de uma boa oportunidade para

conjuntos habitacionais vilas maisnos e
próximas do Heimtal. Destes últimos, atualmente, os mais idosos
vivem dos aluguéis e da aposentadoria do Funrural
jovens se integraram às atividades assalariadas na cidade.

Finalmente, as famílias não proprietárias, cujos membros
trabalhavam como colonos ou parceiros do café, tiveram que se

hortifruticultura como parceiros ou tornaram-se arrendatários
e passaram a trabalhar com culturas temporárias, conseguindo
expressivas melhorias de vida. A maioria, porém, assalariou-se
definitivamente, trabalhando como bóias-frias ou como operários
do parque agroindustrial e da construção civil de Londrina,
setores em expansão, na época, em resposta às necessidades de

de produção insumosde para a
agricultura, bem como para atender às demandas crescentes de
moradias por parte da população que migrava do meio rural para
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quais, pela própria dimensão do lote, eram inadequados para o

e os mais

vender o sítio. Outros, ainda, venderam suas propriedades e

transformação da região e

capitalizadas que haviam mantido seus pequenos sítios,

adaptar às novas relações de trabalho. Ou integraram-se na

compraram casas

de soja, trigo e algodão e, destes,



neceram no Heimtal, com suas pequenas propriedades, continuaram
a utilizar o trabalho familiar na atividade agrícola, aliado
ao sistema de arrendamento, parceria e do emprego esporádico
de bóias-frias, dependendo do tipo de cultura. A utilização de

sociedade entre irmãos,a a

evitou fracionamento propriedadecunhados, dao e a sua

inviabilidade económica. Estabeleceu-se,consequente dessa

rede de relações dentro da própria família ou entre unidades
domésticas com algum grau de parentesco.

Algumas mulheres, da segunda geração dos pioneiros do
Heimtal, continuaram com o trabalho nas plantações aliado às
tarefas domésticas, ajudadas pelas filhas (produção de pão,
sabão, hortas, distribuição do leite, etc.). As que deixaram

fazer tricô para fora, cultivar flores e plantas ornamentais
em estufas, para floriculturas da cidade.

Os mais jovens e crianças (terceira e quarta gerações),
escola pais12 Grau, na mesma queao seus

frequentaram, em vez de se incorporarem à atividade agrícola
junto com a família, preferiram ir para
estaduais da cidade para completarem o 22 Grau, assumindo
funções urbanas e, até mesmo, ingressando em cursos univer-
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os grandes colégios

o meio urbano.25

parceria entre genro e

Apesar de todas essas mudanças, as famílias que perma-

forma, uma organização eficiente de produção, através de uma

sogro, pai e

o trabalho da roça, passaram a vender cosméticos, roupas, a

filho ou mesmo entre
estratégias como, por exemplo,

terminarem o



sitários.

Toda essa reordenação na organização da produção rural da
região é acompanhada por uma intensa urbanização de Londrina.

essa
cidade passou a ser procurada por pessoas de outras regiões do

país, que chegavam para ocupar funções nos setores secundário

terciário, tendo dee seu parque

serviços. Londrina contava população deEm 1978,
deste total,

255.931 habitavam o meio urbano e somente 82.333 o meio rural.
(Ver Tabela II, em Anexo).

Como consequência do rápido crescimento da cidade, na
década de 70, por iniciativa da administração municipal, foram

construídos vários conjuntos habitacionais pela Companhia de

Habitação-COHAB, com
migrava do meio rural e das pequenas cidades vizinhas. A região

construção desses conjuntos
foi o norte da cidade, em direção ao Heimtal.

Assim, vasta área repleta de pequenos sítios foiuma
desapropriada e adquirida para formar o que se denominou de
região dos

conjuntos habitacionais,vinte atingindo, desse modo, os
limites do património.

Enquanto,
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"cinco conjuntos", que, atualmente, soma mais de

escolhida pela Prefeitura para a

o objetivo de abrigar a população que

sendo que

a maioria dasaté o

aproximadamente 338.264 habitantes,

Além de receber os fluxos migratórios da zona rural,

agroindustrial e a
com uma

ampliação da estrutura da prestação de

em vista

final da década de 60

o crescimento



pessoas que frequentavam esse pequeno povoado vinha dos sítios,
a partir da década de 70, quando se iniciaram as transformações
no campo, a situação se inverteu. A substituição do café por
culturas temporárias, crescimento da cidade,somada ãao

construção das habitações populares nos limites do povoado
fizeram com que esse núcleo passasse a ser procurado por uma
população composta por ex-trabalhadores do café e operários do
meio urbano, à procura de terrenos e aluguéis baratos.

Dessa forma, começaram a construir casas muito precárias

truco.

Todas essas transformações ocorridas na região do Norte
Novo, na cidade de Londrina e nas imediações do Heimtal atin
giram diretamente as atividades comerciais desenvolvidas pela

o
pioneiro foi, gradativamente, perdendoarmazém do sua

freguesia, dando início a um período de dificuldades económicas
para a família, agravado pela falta de pagamento daqueles que
compravam a prazo.

Como resultado de todos esses fatores, os Strass desa
tivaram o moinho de fubá e a máquina de arroz e, no final da
década de 70,
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finais das tardes e da semana, os trabalhadores passaram a se

nas pequenas ruas laterais, sem asfalto e sem nome. Surgiram

fecharam o estabelecimento comercial, na época

e ã

mais dois bares de propriedade dos recém-chegados onde, nos

reunir para um bate-papo, a pinguinha, a sinuca e o jogo de

extensão da rede elétrica municipal até o património

família Strass. Com o êxodo da população do meio rural,



(Carlito) e Reinhold Strass.

Com o fechamento do único armazém do Heimtal, a população
dos sítios vizinhos, mais rarefeita, e os moradores da vila
passaram a realizar suas compras nos centros comerciais dos
conjuntos habitacionais mais próximos ou diretamente na cidade.
O último salão de festas dos Strass foi vendido e transformou-
se no Clube da Associação dos Viajantes, local onde a população

organizados pelos membros das famílias mais antigas. Por falta

pequena chácara.

Recolhido em seu sítio,
pioneiro Strass passou para seus três filhos homens, Carlos,
Reinhold e Jorge, a administração de seus bens, ou seja, duas
pequenas propriedades nas imediações do vale, ainda com café.
Apesar desse seu afastamento continuou sendo procurado pelos

do meio rural circundante continuavam reconhecendo o pioneiro

políticos do município.

Em resumo, até sua morte, em 1982, Carlos João Strass era

económicocontrole social povoado paradoe pequeno os
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como fundador do lugar e portador de grande prestígio junto aos

liderança política no local. Afinal, os habitantes da vila e

já administrado pelo seus filhos mais velhos Carlos Strass

de adeptos, a casa luterana foi desativada e adquirida por uma 
família da cidade, que transformou o seu terreno de 800 m2 numa

passou a realizar seus bailes, inclusive no carnaval, ainda

ainda que tivesse perdido o

candidatos em épocas de eleições, pois ainda exercia uma

a 100 metros do património, o

o chefe político do Heimtal,



Paulo e Minas Gerais,

indiretamente pelo
alemães foi, por eles, def initivamente

assumida.

asfaltou
ligação com o Estado de São Paulo, dando-lhe o nome de Carlos

Foi época que poder públicoJoão Strass. mesma onessa
construiu a praça do meio do vale, em frente à

antiga casa luterana e o sobrado de alvenaria, último armazém
espaço considerado Heimtal.dos Strass, Dessa

foi definitivamente completado o desenho queforma,
havia proposto para o património, 50. (Ver a
Planta I, em Anexo) .

Com o objetivo de atender aos habitantes que trabalhavam

o povoado, que funcionava no início, em três horários e, mais
tarde, de hora em hora, sendo o último ônibus às 22 horas.

O campo de futebol, reformado, foi inaugurado com o nome
de um vereador do PMDB que gozava de prestígio político no

partido, e que foi apoiado pelos Strass e pelas famílias de
descendentes de italianos mais influentes do local.
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e que ascenderam economicamente. A partir

delimitou e

referido pioneiro e

na década de

património, antes controladas direta ou

local, por influência do prefeito da época, também do mesmo

Em meados da década de 80, a Prefeitura inaugurou e

o centro do

a rodovia de acesso a Londrina,

a CTNP

dos anos 70, a condução das atividades lúdico-religiosas do

na cidade, também foi autorizada uma linha de ônibus urbano até

descendentes de italianos que chegaram após os alemães, nas

uma das vias de

décadas de 30, 40 e 50, vindos das fazendas de café de São



Além da igreja católica, que permaneceu com suas ativi-
comando desses últimos ligada à paróquia doe

Jardim Ideal (vila urbana de Londrina) , surgiram mais três

igrejas: Deus é Amor (logo fechada por falta de adeptos),

Assembleia de Deus e Congregação Cristã no Brasil, até hoje
funcionando; um centro espirita e um terreiro de umbanda.

Em uma das ruas secundárias do bairro começou a funcionar
uma pequena fábrica de armários; no único sobrado do Heimtal,
onde morava o filho mais velho do pioneiro Strass, foi aberta
uma serralheria; a Escola Pe. Anchieta, a antiga escola dos

primeira escola municipal de Londrina,alemães e
atender às crianças das vilas vizinhas, oferecendo, também, à

noite, 8 a séries; família5a a

Cantagalli, fechado há 10 anos, foi novamente reativado por uma
família de comerciantes de um conjunto habitacional próximo,
que arrendou o prédio junto com todo o equipamento.

Muitas das mudanças e melhorias, principalmente aquelas
relacionadas com a infra-estrutura e prestação de serviços à
população (o asfalto, o transporte urbano, a praça, a extensão
do telefone à vila) foram, ainda, frutos de reivindicações do

sua morte.

do património, um movimento de criação de uma associação de
moradores, efetivada em 1989, tendo como presidente um membro

família pioneira Cantagalli,da vice-presidentecomo um
representante da família Dela Coleta, como secretária a filha
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pioneiro Carlos João Strass, feitas junto aos políticos e em
troca de seu apoio nas eleições, anteriormente a
Somente mais tarde é que começou a surgir, entre a população

dades sob o

passou a

o ensino de o açougue da



como tesoureiro um integrante da Igreja

Congregação Cristã no Brasil.

Essa associação transformou-se principal canal dasno

reivindicações dos moradores junto à Prefeitura Municipal,

tendo como defensor o vereador do PMDB já citado.

mudanças ocorridas na agricultura da região e da crescente

urbanização de Londrina que avançou os limites do Heimtal, as

famílias pioneiras que permaneceram no local vivenciaram, nos
últimos vinte anos, não só profundas alterações na forma de se
organizarem na produção (novas culturas e relações de trabalho)

também, um processo irreversível de transformação de seumas,
pequeno povoado.

Ao mesmo tempo em que o Heimtal perdeu aquelas funções,
inicialmente planejadas pela CTNP, abastecimentode dee
ligação da população rural com a cidade, paulatinamente foi

bairro rural.

sadores do IPAC, em 1990, o património possui aproximadamente
400 habitantes. Destes, cerca de 75% são de procedência rural
e chegaram no Heimtal nas décadas de 70 e 80. Apesar de muitos
dos entrevistados terem nascido no próprio Estado do Paraná,

maioria origem mineira paulista.é total dade Doa e
população, 24,9% continuam exercendo funções

199

identificavam como um

de Reinhold Strass e

perdendo aquelas características que o

Por esses dados observa-se que,

De acordo com um levantamento realizado pelos pesqui-

como consequência das

no meio rural



parceiros,(bóias-frias, assalariados,tratoristas,
arrendatários, etc.) , enquanto que 21,6% desenvolvem atividades
urbanas (operários da construção civil
Londrina, empregadas domésticas, vendedores ambulantes, etc.).
O restante dos habitantes (43,5%) são estudantes, crianças sem

Anexo).

informações demonstram muitosdeEssas que, apesar
ainda ligados às atividades rurais,trabalhadores estarem

desenvolvidas ao redor do património, quase a mesma proporção

está vinculada ao mercado de trabalho urbano. Por isso, durante

é muito comum transitarem pelo povoado pessoas com
caminhõescolheitadeiras, tratores,enxadas, carroças e

empregados no trato com a terra, misturando-se ao tráfego de
bicicletas, ônibus urbanomotos,

transporte dos trabalhadores da cidade, especialmente no inicio
da manhã e no final da tarde, horários de entrada e saída do
trabalho.

vilaA pequena
momento de redefinição tanto de seu espaço físico e geográfico,

igrejas, surgimento deconstrução de novas casas,com a

pequenas indústrias, bares, etc, quanto das relaçõessuas
interativas, com a intensificação dos contatos com a cidade,

a proximidade dos conjuntos habitacionais e a presença de uma

população recém-chegada composta, principalmente, por trabalha

dores urbanos. A cidade, para muitos habitantes do património,
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não é mais o lugar da passagem, onde se vende e se compra, mas

idade escolar e donas-de-casa. (Ver Tabelas VI, VII e VIII, em

e das indústrias de

o dia,

e carros, utilizados como

e as famílias pioneiras vivenciam um



se transformou no local do trabalho e do estudo.

Entender essas transformações representa, no presente
trabalho, apreender o processo constante

"desfazer" e "refazer" da vida social (utilizando as
expressões de Simmel) pela ação dos indivíduos e grupos. Mais
ainda, é através da percepção desse processo dinâmico que se
torna possível entender as redes de interações, a partir das

valores, papéisquais são definidos padrões de conduta, e
Enfim, intermédio desserelações de poder. por processo

interativo e ininterrupto do dia-a-dia os indivíduos e grupos
conjunto deincorporam valores,

representações simbólicas a respeito da sua sociedade e do seu
espaço, dos outros indivíduos e grupos, e que constituem a base
de identificação e diferenciação. Em outras palavras, produzem

de comportamento,regrasum
definindo para aqueles que dele compartilham uma identidade
(individual e grupai) e um modo de vida específico.

Assim, no próximo capítulo, a
descrição e interpretação das representações e das práticas a

que participoufamíliasdão lugar, eque

transformações de um espaço particular, estaremos elucidando,

pequenos grupos e contribuindo para o maior conhecimento sobre
a estrutura, funcionamento e a lógica da sociedade mais ampla.

201

"fazer",

ao mesmo tempo, aspectos importantes sobre a vida social de

ao tomarmos como tarefa

vivenciou a colonização do Norte Novo Paraná, bem como as

construindo um

sistema de normas,

de um grupo de

e ininterrupto de

atribuem e

e modelos



NOTAS

2.

3.

5.
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Nos registros da CMNP consta que Carlos João Strass foi agente da 
empresa, vendendo terrenos no património do Heimtal até o final da

O processo histórico de estruturação da cidade de Londrina, bem como 
a existência de aspectos considerados contrários àquelas imagens de 
progresso que sempre prevaleceram na região são analisados na 
pesquisa de: ADUM, Sonia M.S. Lopes. Imagens do progresso : civili
zação e barbárie em Londrina, 1930-1960. Op. cit.

Estes fatores históricos estão muito bem explicado nos trabalhos: 
ARIAS NETO, José Miguel. O Eldorado: Londrina e o Norte do Paraná 
1930/1975. Op. cit.; CESÁRIO, Ana Cleide C. Poder e partidos 
políticos em uma cidade média brasileira. Um estudo de poder local. 
Londrina-Pr. 1934-1979. Op. cit.

Segundo constatação da própria CTNP, em 1942, 70* dos compradores de 
suas terras eram de origem estrangeira e 30* eram nacionais. Ver: 
COMPANHIA MELHORAMENTO NORTE DO PARANÁ. Colonização e desenvolvimento 

, p. 133. Quanto à região de Londrina, na 
[etários rurais eram estrangeiros e 43* 

CANCIAN, Nadir A. Cafeicultura paranaense 
Ainda sobre esse processo de migração para a re-

do Norte do Paraná. Op. cit., 
mesma época, 57* dos proprit 
brasileiros. Ver: 
1900/1970. Op. cit.
gião norteparaense ver: PADIS, Pedro Calil. Formação de uma economia 
periférica: o caso do Paraná. Op. cit; PAULINO, Ana Yara D. Pioneiros 
do capital: a colonização do Norte Novo do Paraná. Op. cit.

De acordo com informações obtidas junto ao escritório da CMNP, hoje 
com sede na cidade de Maringá, a Companhia fundou, em sua área de 
colonização, 62 núcleos populacionais. Destes, 9 patrimónios, 18 dis
tritos, 22 municípios, 13 municípios comarcas. Mais 48 núcleos foram 
fundados por particulares, sendo 24 patrimónios, 12 distritos, 9 
municípios, 3 municípios comarcas.

Os trabalhos a seguir citados, apesar de não terem como objetivo 
principal uma análise profunda sobre a colonização da região, 
fornecem dados interessantes sobre o projeto da CTNP: CESÁRIO, Ana 
Cleide. Industrialização e pequenos empresários em Londrina. Op. 
cit.; Poder e partidos políticos em uma cidade média brasileira. Um 
estudo de poder local. Londrina-Pr. 1934-1979. Op. cit.; COMPANHIA 
MELHORAMENTOS NORTE DO PARANÁ. Colonização e desenvolvimento do Norte 
do Paraná. Op. cit.; WESTPHALEN, Cecília et al. Nota prévia ao estudo 
da ocupação da terra no Paraná moderno. Boletim da Universidade 
Federal do Paraná. Op. cit.; ALMEIDA, Ana Maria C. Participação 
social dos operários de origem rural em área urbana - Londrina-Pr. 
Op. cit.; PADIS, Pedro Calil. Formação de uma economia periférica: o 
caso do Paraná. Op. cit.; MONTEIRO, Duglas, T. O Norte do Paraná: 
elementos para sua interpretação. Op. cit.; MONBEIG, Pierre. Pionei
ros e fazendeiros de São Paulo. Op. cit.; AUGUSTO, Maria Helena 
Oliva. Intervencionismo estatal e ideologia desenvolvimentista. Op. 
cit.

Para o melhor entendimento dos modelos de planejamento que a CTNP 
utilizou para os patrimónios consultar: BARNABÉ, Marcos F. A 
organização espacial do território e o projeto da cidade: o caso da 
Companhia de Terras Norte do Paraná. São Carlos : USP, 1989. 145 p. 
Dissertação (Mestrado em Arquitetura).



década de 60.

10.

11.

12.

14.
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Ver mais detalhadamente essa discussão em: MARTINS, José de Souza. 
Capitalismo e Tradicionalismo. Op. cit.

Sobre a importância da policultura no desenvolvimento da região 
colonizada pela CTNP e da pequena propriedade ver: IRARDES. O papel 
social do pequeno estabelecimento rural no Paraná. Op. cit.

Sobre esse núcleo de alemães ver: KOSMINSKY, Ethel Volfzon. Rolândia, 
a terra prometida - Judeus refugiados do nazismo no Norte do Paraná. 
São Paulo : USP, 1984. 242p. Dissertação (Mestrado em Sociologia).

Ver na Tabela V, em Anexo, as nacionalidade dos primeiros compradores 
dos lotes agrícolas da Gleba Jacutinga.

cidade média 
1934—1979. Op.

Quando a CTNP adquiriu o território do Governo do Estado do Paraná 
dividiu-o em grandes extensões denominadas de Glebas, utilizando como 
limites rios e cursos d'água cujos nomes passaram a identificar as 
faixas de terras. Foi assim que a Gleba onde se localizou o 
património do Heimtal recebeu a mesma denominação de seu rio princi
pal, o Jacutinga.

pequena vila da 
>i atribuída

Estes dados foram coletados no escritório da CMNP, em Maringá, de 
acordo com informações contidas nas fichas dos primeiros compradores 
dos lotes agrícolas da Gleba Jacutinga.

Segundo a Sr». Olga Strass, Heimtal era o nome de uma
Rússia, onde viviam alemães. Esta denominação foi atribuída ao 
património em estudo por um agente da CTNP originário daquele lugar.

Os estudos a seguir apesar de serem dirigidos às famílias de traba
lhadores urbanos, podem oferecer subsídios teóricos e empíricos para 
a discussão sobre a importância das unidades familiares na reprodução 
das condições de produção da sociedade mais ampla: DURMAM, Eunice. A 
família operária - consciência e ideologia. Revista de Ciências 
Sociais - DADOS. Rio de Janeiro, v.23, n.2, p. 201-213, 1980} Família 
e reprodução humana. In: FRANCHETTO, Bruna et al. (Dir.) Perspecti- 
vas antropológicas da mulher 3. Rio de Janeiro : Zahar, 1983. p. 13- 
43; BILAC, Elisabete Dôria. Família de trabalhadores: estratégias de 
sobrevivência. São Paulo: Símbolo, 1973. 157 p.

A expressão "fronteira em movimento" é utilizada aqui no sentido de 
indicar o avanço do processo de desenvolvimento do capitalismo, via 
incorporação de novos territórios. Na realidade, a colonização do 
Norte Novo do Paraná foi expressão desse processo que avança em 
direção ao noroeste do Estado. A respeito de uma discussão mais 
detalhada sobre a utilização da expressão "fronteira em movimento", 
na análise do desenvolvimento do capitalismo no Brasil e a formação 
de um campesinato ver: VELHO, Guilherme. Capitalismo autoritário e 
campesinato. Op. cit.; Para um melhor entendimento da aplicação desse 
conceito ao que ocorreu na região norteparanaense ver os trabalhos 
de: CESÃRIO, Ana Cleide C. Família de sitiantes na cafeicultura 
(estudo exploratório sobre sitiantes modernos no município de Cambé -
Pr). Op. cit.; Poder e partidos políticos em uma 

brasileira. Um estudo de poder local. Londrina-Pr.



Pedro Calil.

18.

São

20.

21 .

II»

24.
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Os fatos sobre a resistência dos plantadores de café norteparanaense 
à diversificação agrícola são muito bem explicddos por: CANCIAN, 
Nadir A. Cafeicultura paranaense 1900/1970. Op. cit.

Esses fatos são muito bem discutidos por: PADIS, 
formação de uma economia periférica: O caso do Paraná. Op. cit.

Os trabalhos de Fukui e Queiroz sobre bairros rurais paulistas e 
campesinato chamam a atenção para as diferenças de economia praticada 
entre sitiantes ou agricultores de zonas pioneiras e de povoamento 
recente e sitiantes ou camponeses gue habitam regiões mais antigas. 
Porém, ressaltam que apesar dessas diferenças, as relações são 
semelhantes, isto é, estabelecem uma rede de sociabilidade construída 
através das famílias e do bairro rural. FUKUI, Lia F. Garcia. Sertão 
e bairro rural. São Paulo: Ática. 1972, 157 p.f QUEIROZ, Maria Izaura 
P. de. O campesinato brasileiro. Ensaios sobre civilização e grupos 
rústicos no Brasil. Petrópolis : Vozes, EDUSP, 1973. 242 p.; Bairros 
rurais paulistas. Dinâmica das relações bairro rural-cidade. 
Paulo : Duas Cidades, 1973. 157 p.

Sobre essa tendência de inserção da população migrante rural no setor 
industrial de Londrina ver: ALMEIDA, Ana Maria C. Participação social 
dos operários de origem rural em área urbana - Londrina - Pr. Op. 
cit. Esse estudo demonstra gue, no início da década de 70, 61% dos 
operários das indústrias londrinenses eram de origem rural. A maioria 
havia exercido as funções de colono e parceiro do café, registrando- 
se, também, uma parcela significativa de antigos pequenos proprietá-

que se 
esse setor

como um

Maiores detalhes sobre esse processo ver: IP ARDES. O Paraná: economia 
e sociedade. Op. cit.

Sobre a importância dessa discussão para entender a existência de um 
modo de vida específico no Heimtal ver a II» Parte do presente 
trabalho.

A definição de bairro rural utilizada por Antonio Cândido, 
agrupamento mais ou menos denso de vizinhança, formado por famílias 
integradas por um sentimento de localidade, estabelecendo vínculos de 
ajuda mútua e participando de atividades lúdico-religiosas, mesmo 
referindo-se ao que o autor denomina de sociabilidade caipira, 
adequa-se ao que vinha ocorrendo na época no Heimtal. Ver: CÂNDIDO, 
Antonio. Os parceiros do rio Bonito. São Paulo : Duas Cidades, 1975. 
248 p.

A ocorrência de duas grandes geadas, em 1953 e 1955 provocou, de um 
lado, um equilíbrio entre a oferta e a procura do café, elevando seus 
preços nos mercados nacional e internacional. De outro lado, fez com 
que, no final da década de 50 e começo dos anos 60, os sitiantes da 
região do Norte Novo, incluindo os do Heimtal, vivenciassem as 
maiores safras de café.

Por modernização entende-se a crescente utilização, na produção 
agropecuária, de máquinas, equipamentos e insumos industriais. Todo 
esse processo tem como objetivo a busca de maiores lucros via aumento 
de produtividade. É o que se denomina de "industrialização da 
agricultura", pois esse setor passa a comportar-se de maneira 
semelhante à indústria.
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CAPÍTULO IV

O PRESENTE DA "MORADA DO VALE"



O PRESENTE DA "MORADA DO VALE"

Como o próprio título sugere, a intehção, nesta parte do
trabalho, é a de compreender a dinâmica presente no cotidiano
da "Morada do Vale",

famílias vivenciou transformações património,doque as

apresentadas nos capítulos anteriores, e que permanece, ainda,

espaço emergem,
portanto, como dimensões interdependentes e indissociáveis de

relações e a construção de um sistema simbólico, a partir dos
quais pioneiros conseguiram estabelecer projeto deos um
distinção, frente aos demais habitantes do pequeno povoado.

O que se pretende ressaltar é que as bases dessa dis
tinção não estão meramente assentadas nas diferenças económicas
existentes, hoje, entre esse grupo e o restante da população

fundamentalmente, em um conjunto de práticasdo Heimtal mas,
estratégias de agrupamento adotadas no cotidiano

depelos crescenteprocesso
diferenciação que se instaurou entre os habitantes da localida
de. Relações de trabalho, vizinhança, parentesco, o desenvolvi-

controle dos rituais religiosos, das atividadesmento
lúdicas são, entre outros, exemplos dessas práticas e estraté
gias que resultam em uma distinção simbólica para o grupo pes
quisado e para seus integrantes.

Para
distinção torna-se fundamental conhecer alguns aspectos sobre
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um mesmo processo, qual seja, a estruturação de uma rede de

sociais e

tomando como referência

e o

em resposta ao

um grupo de

habitando essa vila.

seus membros,

Família, cotidiano e

se ter claras as condições do surgimento dessa



as trajetórias de vida, bem como algumas características sócio-

econômicas dos quatro troncos familiares que foram destacados

(Strass, Cantagalli, Caponi e Dela Coleta) e o cenário atual

em que se desenrola o seu dia-a-dia.

Família Strass

Filho de de pequenos comerciantes, chegou ao

Brasil em 1924 e, ao Heimtal, em 1929. Idealizador do "Vale dos

Alemães", cumpria as funções de agente de terras e de emprei

teiro de turmas de picadeiros para a Companhia de Terras Norte

do Paraná - CTNP. Casou-se, em 1932, em Londrina (município de

Esta,Jatahy), 1912, numa

pequena aldeia russa, migrou para a Alemanha com sua família
veio Brasil,Revolução Russa. Em 1927durante paraa o

diretamente para as fazendas de café de São Paulo, chegando ao

Heimtal em 1930.

Do casamento dos dois imigrantes nasceram quatro filhos

homens (um morreu no infância) e uma mulher (falecida em 1991) .

três filhos Carlos (conhecido como Carlito), Reinhold e Jorge,
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As condições sõcio-econômicas das famílias Strass, Can
tagalli, Caponi e Dela Coleta

com suas respectivas esposas Zélia (descendente de alemães) , 

Nilda (descendente de italianos) e Jandira (nordestina) , dez

Atualmente, a família está composta pela Sr». Olga Strass, seus

camponeses e

com Olga Schwertel.

Carlos João Strass nasceu no sul da Alemanha, em 1900.

nascida em



netas (cinco casadas), três netos (um casado) quatroe

bisnetos.

Strass, a família experimentou uma ascensão económica, aliando

património, possuíam várias datas no povoado e três pequenas
propriedades rurais, onde desenvolviam a agricultura do café.

No início da década de 70, em decorrência das sucessivas
crises da cafeicultura, foram obrigados a vender parte de suas

com o crescente êxodo rural
intensificação do processo de urbanização de Londrina, os

estabelecimentoStrass no
comercial, culminando com o seu fechamento. O filho mais jovem,

época engenheiro agrónomo assumiuda BASF,Jorge, na as
atividades agrícolas no sítio Pioneiros - os 11 alqueires que
restaram à família, localizado
iniciando a plantação de uva e outros produtos da hortifruti-
cultura (pepino, pimentão, maracujá, morango, etc.), adotando

famílias do próprio património.

Em uma década e meia aproximadamente e, especialmente,
através dessas novas atividades agrícolas, a família conseguiu
se estabilizar economicamente. Após a morte do Sr. Carlos João
Strass, em 1982, apesar da propriedade ter sido dividida entre
os três filhos homens, já que Edith ficou com outro sítio de
café, também nas imediações do Heimtal, os irmãos adotaram uma
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as atividades comerciais e agrícolas. Além de um armazém no

a 100 metros do património -

Até os anos 60, sob o comando do pioneiro Carlos João

e a

o regime de parceria como forma de relação de trabalho com

terras. Nessa mesma época,

começaram a perder a freguesia



estratégia de administração coletiva da mesma, sob o comando

do mais jovem, Jorge, ajudado por duas sobrinhas, filhas de

da parte administrativa e comercial.

Além estratégias,de adotarem estabeleceramessas

lealdades de trabalho entre as várias unidades domésticas,
destacando-se a parceria entre primos, entre genro e sogro, pai
e filhos,
produção na pequena propriedade, resultando em ganhos signifi-

Carlos Strass (esposa, filho, filha mais velha casada, genro
filha mais velha,e dois netos)

filho mais novo casado, nora e um neto)

aproximadamente, famíliastodo 15 deAo empregam,

parceiros, sendo que a maioria mora na própria propriedade. A
parceria é estabelecida através de um contrato registrado em

sabilidade do dono da terra.
proprietáriodivididos, 50% 50% à famíliacabendo ao e

parceira.

A Sr®. Olga Strass vive, hoje, em uma das propriedades de
seu filho mais novo, próxima à Warta, local para onde Jorge se
transferiu em 1991, abrindo
colonial. Famoso na região,
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Reinhold e Carlos (Carlito) . A primeira, engenheira agrônoma, 
ficou encarregada de toda a assistência técnica e a segunda,

e_j:. Assim, garantiram uma organização eficiente de

e Reinhold Strass (esposa,

com sua esposa Jandira um café
esse estabelecimento comercial,

cativos para todo o grupo. Atualmente, vivem nesse sítio, em
duas casas, distantes 30 metros uma da outra, as famílias de

cartório e
Todos os gastos e lucros são

controlado por um sistema contábil sob respon-



encontro dos apreciadores da comida alemã e ponto de parada dos
caminho de Foz do Iguaçu,

Paraguai

três irmãos, Jorge foiDos que conseguiu ascendero
economicamente; porém só abandonou o sítio Pioneiros quando

seus dois outros irmãos conseguiram se estabilizar economica

mente
eficiente de produção nos seus respectivos pedaços da terra.
Mesmo assim, até hoje, Jorge mantém a produção nos seus quatro
alqueires localizados no Heimtal, sob a responsabilidade de uma
sobrinha agrônoma, filha de Carlito, que também supervisiona
toda a propriedade, ainda sem fronteiras formais. No início de
sua carreira, como engenheiro agrónomo, aliava o desempenho da
profissão em empresas privadas e de pesquisa (BASF, Instituto
Agronómico do Paraná-IAPAR) com a atividade agrícola no sítio

rendimentos obtidosInvestiu todosfamília.da os com a

hortifruticultura em terras fora do Heimtal. Possui várias
pequenas propriedades, adquiridas gradativamente, que hoje, no

Quando assumiu, após a morte de seu pai, a liderança da
Jorge administrava sítio Pioneirosfamília, o e procurava

sobrinhos realizarem técnicosincentivar a cursosos e
universitários, base para a profissionalização de muitos deles.

Reinholdresultado, atualmente, tem filhaComo uma
função de professora
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e Argentina.

conjunto, somam 80 alqueires.

ônibus de turistas brasileiros a

distante 2 0 Km da cidade de Londrina, tornou-se um local de

e montar com seus núcleos familiares, uma estrutura

historiadora e pedagoga, exercendo a



primária na antiga escola alemã; as duas outras casadas moram
em Londrina, sendo que uma delas trabalha como secretária em

escola particular de língua estrangeira e a outra,uma com

curso universitário em Letras, organiza toda a contabilidade

e comercialização agrícola do sítio da família. Seu único filho

é técnico agrícola Casado e

filho divide a mesma casa com os pais, mantendo uma sociedade

feira do produtor,

onde vendem produtos da hortifruticultura e embutidos (defuma

dos e presuntos), produzidos de modo artesanal pela própria

unidade familiar.

Carlos Strass possui duas filhas casadas, uma jornalista,
em Presidente Prudente, e a outra agrônoma, responsável pela
assistência técnica da propriedade da família. Esta última,

marido, descendente de italianos,

filhos habita a mesma casa que seus pais. O casal, além de ser

proprietário de um pequeno terreno junto à Escola Pe. Anchieta,

onde planta uva e outros produtos, estabeleceu uma parceria com

o próprio pai e sogro.

O único filho de Carlito abandonou pela metade o curso de

Arquitetura. Hoje, é músico do conjunto da Igreja Luterana de

Londrina, participa de corais religiosos e mantém a sociedade,

já citada anteriormente, com seu primo técnico agrícola.

As casas em que essas famílias residem podem

paradas a das classes médias urbanas da região. Possuem água

encanada, energia elétrica, telefone e todos os equipamentos
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com ume ajuda na propriedade.

junto com o

ser com-

e seus dois

com o primo Marcos, filho de Carlito, na



e eletrodomésticos que garantem aos usuários muito conforto.
Cada unidade doméstica é proprietária de pelo
de passeio, além de outros veículos utilitários (caminhão,
caminhonete, Kombi, entre outros), transporte dospara o
produtos agrícolas.

Enquanto pequenos proprietários e produtores da horti-

fruticultura, estão constantemente em contato com os setores
públicos responsáveis por cursos e orientações técnicas, pois
sabem que as atividades agrícolas que desenvolvem necessitam
de cuidados especiais como: mão-de-obra especializada, insumos
(fertilizantes, herbicidas, sementes selecionadas), técnicas
especiais de manejo e investimentos substanciais de capital.
Só assim podem alcançar os padrões de qualidade exigidos pelas

Écooperativas,
interessante também ressaltar que, pelo alto nível técnico
alcançado em suas propriedades, muitas vezes as plantações dos
irmãos Strass, especialmente as de Jorge, servem como exemplo
para técnicos, produtores da região e alunos de Agronomia da
Universidade Estadual de Londrina.

Pode-se afirmar que, somente as duas unidades domésticas
dos Strass que permaneceram no antigo sítio da família mantêm,

estreitos património,laços maioratualmente, com o com
intensidade a terceira geração, ou seja,
Carlos João. Estes participam das atividades lúdico-religiosas,
cultivam relações de vizinhança, amizade e parentesco. Apesar
da Sr». Strass e a família de seu filho Jorge terem se mudado
para a Warta em 1991, deixando de vivenciar o cotidiano do
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menos um carro

os netos de Olga e

com as quais comercializam seus produtos.



Heimtal, e

fundadores do lugar.

Família Cantagalli

Minas Gerais. De origem italiana, seus integrantes eram colonos

do café naquele Estado. Vieram dois irmãos, um solteiro e outro

Heimtal, de um alemão que estava deixando o local, um sítio com

5 alqueires. Logo depois chegou o irmão casado com a família.

No início, trabalhavam na propriedade e formavam café em

outros sítios vizinhos, geralmente de alemães, como porcentei-

proprietário, através da qual o trabalhador ficava responsável

pela formação do café até a primeira colheita. Tudo o que era
produzido durante esse período (que variava de três a quatro
anos) ficava para o formador (arroz, feijão e outros produtos
plantados entre as fileiras do café).

final das geralmenteNo era
dividida em partes iguais entre o parceiro e o proprietário.
Com a renda gerada nesse tipo de atividade, os dois irmãos,
Domingos e João Cantagalli, conseguiram expandir seu património
económico, adquirindo mais terras ao redor do Heimtal e mais
à frente do projeto colonizador, em Maringá.

214

casado com 12 filhos. O primeiro veio na frente e adquiriu no

uma parceria estabelecida informalmente com o

colheitas, a produção

continuam sendo reconhecidos como os pioneiros

Esta família chegou ao Heimtal em 1936, procedente de

ros, ou seja,



À medida em que os filhos de Domingos foram se casando,

família começou a se dispersar, permanecendo no Heimtal o irmão
solteiro e dois sobrinhos, Pedro e Napoleão. O primeiro, casou-

austríacos
católicos. Tiveram duas filhas e adotaram um menino. Uma delas,

Nilda, casou-se com Reinhold Strass, e, hoje, reside no sítio

Pioneiros. O segundo, Napoleão, casou-se com Ernestina Valério,

também moradora do Heimtal e descendente de italianos vindos

de Minas Gerais.

Quando o tio, João Cantagalli, morreu deixou um sítio

Enquanto Pedro preferiu tornar-sedois sobrinhos.

chofer de táxi em Londrina e comerciante de carros, Napoleão

assumiu a propriedade rural. No início dos

que passou a ser administrado por Napoleão. Mais tarde, já com

dois filhos, Aparecida e Elpídio, este adquiriu as partes de

Pedro no açougue e na propriedade rural.

Ao aliar a atividade agrícola do café com o comércio de

e bois, esse ramo da família Cantagalli, que permaneceucarne
doisHeimtal, Seusno

depois de concluírem o curso primário na Escola Pe.filhos,
Anchieta, deixaram de estudar e integraram-se às atividades do
açougue. Enquanto mãe e filha ajudavam no pequeno matadouro,
situado no próprio quintal da casa, o filho assumiu com o pai
as responsabilidades do sítio, do açougue e do comércio de
bois. Depois de adulto foi Elpídio, antigo "craque" do time de
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irmãos abriram, no pequeno povoado, em sociedade, um açougue

assumiram os seus respectivos pedaços de terras. Por isso, a

anos 60, os dois

se com Júlia Brummer, descendente de alemães e

para os

conseguiu ascender economicamente.



futebol do Heimtal e conhecido como Dinho, quem tomou a frente

Da

e com um

série Anchieta e integra futebol

principal do Heimtal.

No final da década de 70, com a expansão dos conjuntos

habitacionais em torno do Heimtal,

começou a perder os fregueses que passaram a procurar os novos

que surgiam.comerciaiscentros Com problemas de saúde,

Napoleão fechou o pequeno estabelecimento, mantendo o sítio,

o comércio de gado e o matadouro, para abastecer os pequenos

açougues das redondezas. Atualmente, aposentado pelo Funrural,

compartilha com seu filho Dinho e respectivas famílias o mesmo

quintal, morando, porém, em casas separadas.

Essas habitações, uma de alvenaria e outra de madeira,

apesar da aparência simples, são equipadas com todo o conforto

(telefone, máquina de lavar, freezer, geladeira, fogão a gás,

etc.). Divididas em cinco cômodos (cozinha, banheiro, sala e

dois quartos), com varandas na frente e áreas nos fundos, as

duas ficam muito próximas uma da outra. A área de serviço de
O amplouma

quintal, formado por quatro terrenos fechados com muros bem

dois carros de passeio, uma pequena piscina, árvores frutífe

ras, horta e mandiocal.
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dos negócios de família. Casou-se com Hilda Caponi Fatobeni, 

descendente de italianos e ex-fazendeiros de Minas Gerais.

união nasceu um casal de filhos. A moça, já casada 

filho, mora no património, com os sogros, o rapaz, estuda a 7a

altos, possui uma pequena adega, garagem para o caminhão e os

o açougue dos Cantagalli

o time dena Escola Pe.

limita-se com a varanda da frente da outra.



Elpídio desativou o velho matadouro e, hoje, além de
comercializar bois, é corretor de terras e imóveis. Aprovei
tando-se da especulação de terras torno Heimtal,doem

provocada pela crescente procura de terrenos para a construção
de conjuntos habitacionais, recentemente vendeu
família para uma grande construtora de Londrina, que tem planos

Sua esposa Hilda faz
tricô para fora e mantém uma freguesia formada por pessoas do
próprio património e das suas imediações.

O antigo açougue, localizado em frente às moradias dessa
família, do outro lado da Avenida Ludwig Ernest (via principal
do património e o prolongamento da Rodovia Carlos João Strass) ,
foi arrendado e reativado por um comerciante de carnes que mora

Apesar de não manter vínculos de trabalho com os habi-
hoje,pode-se dizer dosdo localtantes que, esse ramo

Cantagalli, que permaneceu no povoado, possui muito prestígio

social e político. Além de estabelecer relações de parentesco,

compadrio e amizade com os Strass e outras famílias considera-

Dinho,das pioneiras do local, um de seus membros,
primeiro presidente da associação de moradores é o atuale
presidente da comissão da Capela São Miguel Arcanjo, sendo
muito procurado pelos políticos londrinenses época deem
eleições. Consegue, por isso, manter um canal de comunicação
sempre aberto com a Prefeitura Municipal de Londrina, reivindi
cando melhorias para o património.
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em um dos conjuntos habitacionais, próximo ao Heimtal.

de construir casas e prédios no local.

o sítio da

foi o



Família Caponi

Descendentes de italianos, Antônio Caponi e Rosa Grassi

Caponi vieram de Minas Gerais com seus três filhos, Nair, José

e Augusto, para trabalharem com um sobrinho que morava em um
sítio próximo ao património do Heimtal. Este último havia
prometido emprego a Antônio Caponi em uma máquina de beneficia-

atividade que este exercia em seu Estado demento de arroz,
origem, quando era proprietário de um estabelecimento desse
tipo herdado de seu pai.

Quando os Caponi resolveram vir para o Norte do Paraná,

económica muito precária.

Ao chegarem ao Heimtal, depararam com uma situação muito
diferente daquela descrita por seus parentes. Em lugar de
emprego certo e melhores condições de vida, encontraram muitas

Antônio Caponiaindafilhos trabalhoupequenos,os como

carregador de madeira em uma serraria da cidade de Londrina
durante 5 meses e, logo em seguida, com o início da colheita

formador de café, juntamente com a mulher e os filhos.

Após o primeiro ano de permanência na região, período em
assumiu empregos temporários, família fixou-seque a na

propriedade dos Cantagalli. A filha mais velha casou-se com

João Fatobeni, também descendente de italianos e porcenteiros
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dificuldades. Sem conseguir trabalhar no que sabia fazer e com

a família já estava falida e vivendo uma situaçãoem 1948,

do café, retornou ao património, iniciando sua trajetória como



do café, e continuou morando com os pais e irmãos. Do matrimó
nio nasceu Hilda que mais tarde casou-se com Elpídio Cantagalli
(Dinho) , filho de Napoleão Cantagalli.

Muito ligados à fé católica, os Caponi passaram a de
por

exemplo, cuidar da limpeza do templo, bater o sino nos finais
(hora da Ave Maria) ,

Filhascatequização das crianças, do .grupo de de Maria,

rituais (procissões,organizar festas, coroações, rezas),

liderar excursões para a cidade de Aparecida do Norte, etc.

o Sr. Antônio Caponi investiuNo início dos anos 60,

parte do capital que conseguiu acumular como porcenteiro em

dois terrenos no património, onde construiu uma ampla resi

dência de madeira para a família abrindo, na parte da frente,

sorveteria. Foi, porém, obrigado a fechá-lo, algum

vista a impossibilidade de concorrer com

o armazém dos Strass. Em virtude disso, os Caponi retornaram

à atividade agrícola, como porcenteiros, nos sítios vizinhos

do povoado.

unidadeessa
terras dosdoméstica perdeu Serrapoupanças em nasuas

Dourados, fronteira com o Estado do Mato Grosso, negociadas por
uma colonizadora em situação jurídica irregular.

Com as sucessivas crises da cafeicultura e a conseqtiente
substituição dessa cultura pela soja e pelo trigo, os filhos
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tempo depois, tendo em

um bar e

coordenar os trabalhos dedas tardes

sempenhar funções na Capela São Miguel Arcanjo como,

Assim como muitas famílias do Heimtal,



Augusto deixaram a atividade agrícola e conseguiram

amizade com os Caponi quando moravam no Estado de Minas Gerais.

Mesmo casados, os dois filhos continuaram a compartilhar a casa

o quintal com seus pais, deslocando-se diariamente atée a
cidade para trabalharem.

Após alguns anos, Augusto perdeu sua função de mecânico
na referida empresa e montou uma serralheria

coletivo.de Atualmente, trabalhanesse uso comoespaço

junto com uma deparceiro da uva na propriedade dos Strass,

suas filhas e o genro. A filha mais nova está noiva de um jovem

Dela Coleta e já trabalha no açougue que ele abriu em sociedade

com o pai,

outro filho, José, também saiu da empresa de ônibus há 4 anos.
Entretanto, como exercia a função de chefia do almoxarifado
recebeu substancial indenização e, hoje, vive dos rendimentos
do dinheiro aplicado e do salário de sua esposa, professora
primária da Escola Pe. Anchieta, a antiga escola alemã. O único
filho do casal frequenta o colegial em um grande colégio da
cidade.

Após a morte da Sr». Rosa Caponi, em 1992, José dividiu

fundos para o pai aposentado pelo Funrural e a irmã mais velha

Strass.
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emprego em uma das maiores empresas de ônibus de Londrina, por 

interferência de um de seus sócios que já mantinha relações de

a casa da família, ficando com a parte da frente e deixando os

família. Nessa época, já havia conseguido construir sua casa

no terreno da

José e

em um conjunto habitacional próximo ao Heimtal. O

e o cunhado. Este último é trabalhador volante do sítio dos



ocupou, ilegalmente, mais quatro, utilizando-os para plantar

um

alemão que mora em um sítio perto do património

dois, de outra família de Rolândia, também alemã, que por sua

vez vendeu-os recentemente para os Dela Coleta.

Por isso, Antonio Caponi mantém na justiça um litígio por

usucapião sobre esses dois últimos terrenos, envolvendo tanto

os antigos proprietários quanto os atuais.

Finalizando, pode-se dizer que a família Caponi, apesar

de não ter conseguido a ascensão económica que almejava quando

chegou ao Heimtal, através das relações de trabalho, parentesco

bem como a influência e controle que exerce sobre os rituais

da igreja católica, consegue manter o seu prestígio no local.

Nair Caponi Fatobeni e sua filha Hilda Cantagalli, casada

Cantagalli, lideram os trabalhos de catequese, de formação

cuidam da manutenção do
templo. Esta família também participa intensamente do cotidiano

ajudandodo local, festas da escola, organizandonas
comemorações e torneios de futebol (o genro do Augusto é o

atual presidente da diretória do campo de futebol) .
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culturas de subsistência (milho, mandioca, feijão, hortaliças, 

banana) . Destes, dois são de propriedade de Erwin Kernkamp,

Cabe registrar que, desde a época em que a família Caponi 

se instalou nos dois terrenos que comprou de Pedro Cantagalli,

com o atual presidente da comissão da igreja católica, Elpídio

e amizade que mantém com os Strass, Cantagalli e Dela Coleta,

e os outros

religiosa dos jovens do Heimtal e



Família Dela Coleta

A família Dela Coleta, formada por cinco membros, Sr.
Mário (pai), Dona Odila (mãe) e três filhos homens, José,
Antonio e Rubens, chegou ao património em 1951, no início da
fase mais dinâmica da cafeicultura norteparanaense. Descen
dentes de italianos, vieram do interior do Estado de São Paulo

para trabalhar como porcenteiros da família Mangille.

nenhum capital, integrantestodosSem os seus eram
recrutados para o trabalho agrícola. As crianças estudavam pela

limpar as covas de café. Conforme foram casando com moças do
próprio local, incorporavam também suas respectivas esposas em
tarefas com o cafezal. Além de serem porcenteiros dos Mangille,

de madeira no pequeno povoado.

Com os rendimentos obtidos dessas atividades, compraram
duas casas na Vila Recreio (bairro da cidade de Londrina) , hoje
alugadas, e adquiriram um caminhão que alugavam para transpor
tar as colheitas de outros sitiantes da localidade.

Dessa forma, montaram uma sociedade informal entre irmãos
que funciona até os dias atuais. Aos poucos, foram ampliando
suas atividades agrícolas nas imediações do Heimtal, tornando-
se pequenos arrendatários e plantando soja e trigo.

Tudo que ganhavam investiam em maquinários (caminhões,

222

os Dela Coleta trabalhavam como carpinteiros, construindo casas

manhã na escola do Heimtal e à tarde iam para a roça carpir e



colheitadeiras) e datas no património (um total de 14) . Compra
ram, também, uma chácara de três alqueires e construíram três
casas de madeira em frente à praça do Heimtal, na esquina onde
antigamente ficava um dos armazéns dos Strass. Situadas uma ao

equipamentos agrícolas. Nesse mesmo quintal, mais recentemente,
os irmãos construíram uma outra casa para os pais, que saíram
do sítio dos Mangille, depois de 39
parceiros.

frente
(sala, dois quartos, banheiro e cozinha) e uma área de serviço

saída direta para o quintal. Apesar da aparência simples,com
são equipadas com todo o conforto,

Strass e dos Cantagalli (máquina de lavar, geladeira, freezer,

televisão, telefone, fogão a gás, etc.). O que diferencia as

casas são os detalhes, como a cor do piso, o desenho da cerca,

disposição dos móveis e alguns enfeites.a

doméstica possui de passeio,unidadeCada um carro

geralmente do ano, e uma motocicleta para uso dos filhos. O Sr.
José e Sr®. Hortênsia possuem dois filhos homens, sendo que o
mais velho, depois de concluir o 20 Grau e trabalhar como
funcionário de uma loja da cidade está, atualmente, adminis
trando, junto com a noiva (filha de Augusto Caponi), um açougue

sociedade o pai, localizado dos conjuntoscom umem em
habitacionais, próximo Heimtal. filhosegundoO estáao
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lado da outra, possuem um grande quintal de uso coletivo, com

uma pequena varanda na

anos de trabalho como

a exemplo dos

barracão para abrigar os caminhões

Todas as casas são iguais, com

as casas

e garagem para dois carros, cinco cômodos internos

e demais maquinários e



fazer curso universitário (Agronomia ou Veterinária).

O irmão do meio, Antonio, é casado com Lucélia (de origem

nordestina) , merendeira da Escola Pe. Anchieta. O casal tem uma

filha terminando o io Grau, um filho iniciando essa fase e uma

casou-se com
Rosalina (descendente de italianos) de
filhos, a mais velha cursando o is Grau na escola do património

e um menino de 5 anos.

Com ligações profundas com a igreja católica, o Sr. Mário

já foi presidente de uma de suas comissões

anos preparou o churrasco das festas do santo padroeiro São

última
reforma da referida igreja. Fanáticos por futebol, o Sr. José
participa, como goleiro, do time de veteranos do Heimtal. Seu
irmão, Antonio, assíduo frequentador dos bares locais, é capaz
de arrumar discussões e brigas quando o tema é esse esporte;
já o mais novo, Rubens, é aquele que representa a família na
associação de moradores, no conselho da escola e na comissão
da igreja católica.

Participando ativamente do dia-a-dia do bairro, essa
família ajuda na organização das festas da escola e da igreja.
Os integrantes da terceira geração fazem parte do grupo de
jovens Marianos e vivenciam as atividades lúdicas, desenvol
vidas na pequena quadra de esportes ao lado da escola.
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e por mais de 30

Miguel Arcanjo. Ele e os

menina de uma ano. 0 irmão mais jovem, Rubens,
e possui

concluindo o 2o Grau, realiza curso de computação e aspira

um casal

três filhos realizaram a



É importante registrar que as três cunhadas (Hortênsia,
Lucélia e Rosalina) , na época da presente pesquisa, trabalhavam
como parceiras na plantação de uva no sítio de Carlos Strass
(Carlito) . Enquanto sócias, dividiam em três partes iguais o

duas produções do ano, aplicando
eletrodomésticos, móveis e maior conforto para a família.

família Dela Coleta podeHoje, a ser
considerada uma das mais bem sucedidas economicamente, com um
padrão de vida superior ao dos Caponi e muito semelhante ao dos
Cantagalli e Strass. o
arrendamento, a agricultura da soja e o trigo, e o investimento
em datas no próprio povoado.

entretanto, que, lado, os
aspectos aqui evidenciados sobre as trajetórias dessas famílias

relativa melhoria de vida, tendo vistaem a
situação de pobreza que enfrentavam quando chegaram à região,
por outro, não deixam dúvidas de que não conseguiram concreti-

0 Norte do Paraná e o Heimtal para esses trabalhadores rurais
não se transformaram na "Terra da Promissão" e no "Eldorado".
O que conseguiram não foi suficiente para garantir o futuro da
3» geração, que está, progressivamente, se assalariando.

Apesar da maioria das pessoas das primeira
viver próprias, aposentadoriastergerações doem casas

Funrural e levar uma vida estável economicamente (mesmo com
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zar o projeto de enriquecimento fácil e rápido que almejavam.

A via de ascensão que escolheu foi

se por umCabe ressaltar,

na localidade,

indicam uma

lucro das o dinheiro em .

e segunda



restrições) , não conseguiu expandir a propriedade que comprou

que

os irmãos Dela Coleta que, de parceiros do café, transformaram-
em pequenos proprietários e arrendatários, todas as outrasse

unidades familiares tiveram seus já pequenos pedaços de terra

vendidos ou fracionados, quando da morte de um dos membros da

primeira geração, ou ainda, em alguns casos, nem sequer

realizaram
Caponi, cujos membros são todos assalariados agrícolas.

sítio recente

mente; porém, já há muito tempo dedicam-se ao comércio de carne

3a geração está, progressivamente, se

incorporando na mesma função ou procurando trabalho no setor

terciário (motorista de caminhão, vendedor, etc.).

que continuam sendo pequenas proprietárias e/ou arrendatárias,

é uma tendência progressiva de proletarização de seus membros,

geração. Além daespecialmente da terra não3» seros
suficiente para a sobrevivência de todos, caso da

índices médioselevadoshortifruticultura que alcança de

produtividade, nem sempre os agricultores conseguem arcar com

elevados custos de tecnologias avançadas e insumos. O mesmoos

aquelas famílias que
produtos de exportação como o trigo e a soja, que constituem
alternativas agrícolas da região. Esses fatores são agravados
pelo fato de muitas propriedades localizarem-se nas encostas
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mesmo no

Os Cantagalli, por exemplo, venderam o

possui mais de 80 alqueires e um restaurante típico alemão, e

sendo que a

O que se observa, hoje, entre essas famílias, mesmo as

no início da colonização. Com exceção de Jorge Strass,

ocorre com

e bois,

o sonho da propriedade da terra, como a família

se dedicam ao cultivo de



do vale (a dos Strass e a dos Cantagalli), o que inviabiliza

o desenvolvimento de culturas que exigem maior tecnificação.

Assim, a alternativa para muitos integrantes das famílias

estudadas é Heimtal,busca trabalhode fora do maisa

especif icamente cidade, incorporando-se setoresna aos

industriais e de prestação de serviços (indústria e comércio) .

Em virtude desses fatos,

comercial próprio e a profissionalização através do estudo

constituem as principais aspirações dos pais (a 2a geração)

para os filhos (a 3a geração) . Aqueles que têm algum capital

disponível, como os Dela Coleta, procuram assegurar o futuro

dos filhos comprando datas no património (ofertadas a preços

mais baixos do que em outras vilas da cidade) , para garantir

própria, incentivando a realização de cursos técnicos

paralelos à educação formal (computação, eletricista, mecânica,

etc.), ou então (utilizando as expressões dos entrevistados)

investem em pequenos "negócios" nos

"cinco conjuntos" como, por exemplo, a abertura de um pequeno
açougue para os filhos "tocarem".

Quando se torna inviável a incorporação no mercado de
trabalho urbano, mesmo após a conclusão de cursos técnicos e

universitários, os pais voltam a abrigar os filhos

incorporarem às atividades agrícolas na pequena propriedade,

Strass

(Carlito). A primeira, engenheira agrônoma, casada e desem-
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a casa

dinheiro da produção e

em suas

a abertura de um estabelecimento

como aconteceu com uma filha e

casas, inclusive os casados e com filhos, obrigando-os a se

um filho de Carlos

dão um "empurrão" no final da colheita, quando recebem o



próprio pai. O segundo abandonou o curso de Arquitetura

hoje, mantém uma sociedade na hortifruticultura com seu primo

(filho de Reinhold) , técnico agrícola. Além de plantarem nas

nas

feiras livres da cidade.

aqui relatados, aindaNos de não tercasos apesar
acontecido o assalariamento definitivo, acredita-se que esse

fato é uma condição virtual, tendo em vista que, no futuro, a

disponibilidade de um contingente muito grande de pessoas na

propriedade tornará inviável sobrevivência de todos. Paraa

aqueles que desenvolvem atividades comerciais, como a família
e

não existem condições de competir grandescarnes,

frigoríficos e comerciantes locais, restando apenas a possibi

lidade de atuação em uma pequena faixa do mercado, nem sempre

estável e muito disputada por outros pequenos comerciantes. Por

também,isso, ser

futuramente inevitável.

dessas observações é possívelAtravés perceber que,

apesar de as famílias pioneiras do Heimtal terem sua existência

determinada por vínculos extralocais e um processo de proleta-

rização progressivo, continuam mantendo uma forte identificação

património cotidiano marcadocom o um por

presente, funções importantes na condução das atividades da
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pregada, passou a dar assistência técnica aos 11 alqueires dos 

irmãos

Cantagalli, que se dedica a pequenas transações de bois

Strass e

relações diretas entre pessoas. Como no passado, assumem, no

terras coletivas da família, comercializam os produtos

transformou-se em parceira da uva de seu

com os

o assalariamento dos mais jovens pode,

e vivenciando



igreja, da escola, do campo de futebol e da atual associaçao
de moradores e estabelecem entre si relações de trabalho,
parentesco, compadrio, amizade e vizinhança.

Foi a partir da IIa Grande Guerra, quando o projeto de
consolidação de uma colónia alemã no pequeno vale se desarti
culou, que as famílias Caponi, Cantagalli, Dela Coleta começa
ram, aos poucos, a ocupar as posições anteriormente assumidas
pelos alemães. Por exemplo, a presidência da comissão da igreja

organização das festas e das atividades lúdico-religiosas.

Dessa forma, durante a fase mais dinâmica da cafeicultura
Heimtal a liderança das famíliasregião, cresceu nona

Strass o controle da vida sócio-econômica da vila. Ao longo das

últimas décadas, com a substituição do café pela soja e trigo,

antigo "Vale dos Alemães" foi sendo incorporado ao desenho

partir da construção,especialmente,urbano, a nos seus
arredores, dos grandes conjuntos habitacionais.

Como resultado desse processo,
ruraistrabalhadores quanto trabalhadoresabrigar tanto

aparentando ser, atualmente,urbanos,

periferia londrinense.

Mesmo diante dessas mudanças, é esse grupo de famílias,
terceira gerações, que
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especialmente através de suas segunda e

descendentes de italianos, as quais passaram a dividir com os

católica, da diretória do campo de futebol, os trabalhos de

e com o crescimento da cidade de Londrina, gradativamente, o

uma pequena vila da

a localidade passou a



exerce uma forte influência sobre o dia-a-dia do Heimtal. Inde-
pendentemente das diferenças culturais, sociais, económicas e
políticas existentes dentro do próprio grupo (descendente de
alemães ou italianos, ricos ou pobres, luteranos ou católicos,
agricultores ou comerciantes) , seus membros desenvolveram um

aquele que foi o desbravador das matas e da região, o primeiro
a chegar e o fundador. Orientados por essas representações,
atribuem valores e significados ao seu próprio espaço, afirmam-

socialenquanto grupo dose
património. Desse modo, procuram

um passado de pobreza e trabalho,transformar
presente de
dotados de sentido. Incapazes de exercerem um domínio sobre o

de assalariamento de suas gerações mais novas, desenvolvem um
cotidiano cujo envolvimento interpessoal é predominante. São
as práticas de ajuda mútua, a participação coletiva na organi-

dos rituais religiosos, as
amizade vizinhança querelações pessoais, face, e

definem a sociabilidade do grupo.

Apesar de terem como matriz de existência a sociedade
mais ampla, o património do Heimtal significa para essas famí
lias o local da criação de laços mais permanentes e duradouros
do que na cidade. Segundo Magnani:
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"Para além da soleira da casa, portanto, não surge 
repentinamente o resto do mundo. Entre uma e outro situa- 
se um espaço de mediação cujos símbolos, normas e 
vivências permitem reconhecer as pessoas diferenciando- 
as, o que termina por atribuir-lhes uma identidade que

desenrolar da história e de resistirem ao processo, em curso,

sistema simbólico, assentado na imagem mítica do pioneiro,

zação das atividades lúdicas e

bem como um

e mantêm o

anonimato e de pequenos atos, em acontecimentos

controle da vida

face a

os pioneiros do Heimtal



sentido,Nesse sistemaao em que esse
simbólico e as práticas sociais a que dá luqar fundamentam o

processo de identif icação/diferenciação existente na vila,

resultando em uma estratificação simbólica entre o grupo dos

pioneiros ou dos mais "antigos" e aqueles que chegaram mais

representam a possi

bilidade de conquista de uma distinção para o antigo "Vale dos

crescimento cidadeAlemães", frente de da e

consequente transformação do Heimtal vila de

Londrina. São estes, portanto, os principais aspectos a serem

ressaltados nos próximos itens. Para tanto, é de fundamental

importância entender o cenário atual em que se desenrola o dia-

a-dia do grupo estudado, o

concebido e o vivido.

2. A descrição do cenário - "aqui não é rural e nem urbano".

A frase acima, de uma moradora do local (Hilda Canta-
galli), expressa muito bem a situação presente no Heimtal.
Considerado pelo poder público municipal como pertencendo
administrativamente ao Distrito da Warta e integrante da zona
rural circundante de Londrina, seu cenário atual aproxima-se
muito mais ao de um bairro urbano pobre
isso, os habitantes têm dúvidas quando são obrigados a definir

espaço em que vivem. Se,o
meio rural, de outro, acham-se pressionados pela expansão dos
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recentemente, ou seja, "os mais novos"

de um lado, sentem-se ligados ao

pouco tem a ver com a produzida 
sociedade mais ampla e 
1984, p.140)

e de periferia. Por

da pela interpelação da 
suas instituições." (Magnani,

mesmo tempo

em mais uma

ao processo

desvendando as relações entre



conjuntos habitacionais
limites, dinâmicae
social.

Para quem vem de Londrina em direção ao Heimtal, pela

Rodovia Carlos João Strass, a paisagem que predomina durante

aproximadamente 8 Km é a dos conjuntos construídos pela Cohab,

se espalha pela região norte da cidade.

Capela São Miguel Arcanjo, a paisagem muda repentinamente. Logo

após asum
direções e serem tomadas para outros conjuntos, avista-se um
marco de pedra com o nome e a data de inauguração da Rodovia

Carlos João Strass, anunciando os limites do Heimtal. Imediata

mente, a primeira imagem que se tem é a da Capela São Miguel

Arcanjo, localizada no final do pequeno vale, cortado ao meio

pelo asfalto repleto de lombadas da Avenida Ludwig Ernest.

Diferentemente da harmonia apresentada pelas construções

dos conjuntos habitacionais, a sensação, quando se inicia a
descida do vale, é a de que se está diante de um povoado onde

feito. (Ver desenhotudo atual doo

Cabe ressaltar que apesar
de terem nomes, nem todas as ruas foram abertas).
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formam um cinturão de pequenas casas de alvenaria (em média 50 
m2) com o mesmo padrão construtivo e um desenho harmónico, que

a partir dos anos 70. Abrigando perto de 80.000 habitantes,

Ao se alcançar o Conjunto Violin, onde se localizava a

património na Planta II, em Anexo.

pequeno contorno com placas indicativas entre

e da cidade que avançaram os seus

propriedade rural de Giácomo Violin, um antigo provedor da

provocando alterações em seu desenho

ainda está por ser



e alguns espelhos, imitando as boates de beira de estrada. Nos
fundos, o proprietário mantém alguns cômodos de aluguel, sendo
que dois deles são habitados pelas ex-esposas e a atual com os
seus filhos.

Continuando a descida do vale, depois de duas casas de

alvenaria recém-construídas por famílias de parceiros da uva

do sítio dos Strass, no início de uma rua lateral sem asfalto,
moradia de Aparecido Oliveira, mais conhecido como

"polaco", arrendatário e ex-marido de Margarida Gretzlak, filha

de um pioneiro alemão do local, já falecido. Da varanda dessa

casa pode-se observar a propriedade onde ficava a antiga Igreja

e

ampla construção dea

madeira, hoje utilizada como moradia ainda conserva a pintura
original e parte de seu mobiliário (estantes, balcões, púlpito,
mesas, etc.). Nos fundos da propriedade, passa a antiga estrada

margeava o património e queque
Londrina. Ali estão localizados um pequeno depósito

de algodão e algumas casas de trabalhadores urbanos.

A entrada da chácara faz limites com um amplo terreno
abandonado que margeia a avenida principal, cujos contornos
deveriam completar o desenho da pequena praça localizada do
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Luterana, depois Casa Luterana. Transformada em uma chácara 

habitada por uma família da cidade,

Logo no início da vila, do lado direito, fica o templo de 

madeira pintado de azul, da Congregação Cristã no Brasil; do

lado esquerdo, o bar do pernambucano Miguel com suas mesas de 

sinuca, um pequeno salão de dança escuro com lâmpadas coloridas

acesso a

outro lado da via. Segundo os moradores da localidade esse

era utilizada como via de

fica a



pedaço é o centro do povoado. Próximo a ele, estão o açougue,

o bar do Sr. Célio, as habitações das famílias Caponi, Dela

onde funcionou último armazém dos Strasso

residindo no sítio Pioneiros. Atualmente, no prédio, foi aberta

uma serralheria, cujo proprietário transferiu-se recentemente

da cidade.

Tanto a residência dos Dela Coleta quanto a dos Canta-

galli possuem frente para a via principal do povoado, Avenida

Ludwig Ernest, e fundos para a rua onde se localiza o barracão

do forró.

A poucos metros da praça, em uma rua transversal, estão

localizados o bar do Jorjão, a quadra de esportes, a escola,

conjuntos"), a moradia de Johannes Schilling, várias casas de

alvenaria de trabalhadores rurais que trabalham como parceiros

seguida, começam os parreirais e as estufas do sítio Pioneiros.

Entre o centro do Heimtal e a Capela São Miguel Arcanjo,

percorrendo a avenida principal, existem três quadras com resi-

sua maioria de madeira, revelam a precariedade sócio-econômica

de esgoto,e

calçadas, muros e, em várias casas, falta água encanada e luz
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o campo de futebol, uma pequena indústria de armários de cozi
nhas e artefatos de móveis do Sr. Altair (morador dos "cinco

da uva, e a chácara da família de Jesus Rojas Gavilan. Logo em

Coleta, Cantagalli, e o único sobrado de alvenaria do patrimó
nio, e que por 
muitos anos serviu de moradia à família de Carlito, desde 1991

dências permeadas por terrenos vazios. Essas construções, na

seus habitantes. Não possuem rede de água



elétrica.

trajeto do ônibus que serve à localidade, virando à esquerda

centro espirita e, no alto da encosta, está o antigo cemitério,

onde foram enterrados os primeiros imigrantes alemães. Logo em

seguida, avistam-se as propriedades rurais com suas plantações

de soja e trigo.

precária do povoado. Ali vivem, em pequenos barracos de madeira
improvisados, famílias numerosas de bóias-frias, operários da
construção civil, ambulantes e desempregados. Alguns invadiram

alemães que desistiram do projeto agrícola e da colónia alemã.

donos, já que muitos nem haviam efetivado as escrituras dos

habitações, existe um terreiro de umbanda, recém-criado por uma
mãe de santo que se mudou para o património.

Geralmente são esses os principais indicadores utilizados
transitam pelas movimentopelas pessoas doruas semque

povoado. A orientação é feita sempre tendo como referência a
sua via principal, a Avenida Ludwig Ernest,
prolongamento da Rodovia Carlos João Strass é confundida com
ela. Como só recentemente a Prefeitura atribuiu nomes às ruas
(de pioneiros alemães), a população continua a utilizar pontos
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Uma quadra antes de chegar à igreja, realizando o mesmo

terrenos quando saíram do Heimtal. No meio do aglomerado de

as datas vazias e abandonadas pelos proprietários, antigos

que por ser o

Até hoje é impossível descobrir quem são seus verdadeiros

por uma pequena rua sem asfalto, passa-se em frente de um

Esse lado, a encosta esquerda do vale, é a parte mais



e moradias, associados aos seus proprietários, para identificar

pronunciar corretamente (em alemão) as referidas denominações.

Assim, as referências mais o bar do Miguel, a
fábrica do Sr. Altair, o sobrado dos Strass, a rua da escola,
perto da praça, a casa do Dinho, a esquina da família Coleta,
antes do parreiral dos Strass, entre outras.

Por esta descrição, pode-se perceber que as duas igrejas,
escola, o campo de futebol, o forró,o açougue, a

bares, o cemitério, uma serraria, uma fábrica de móveis
depósito de algodão formam, atualmente, o conjunto de equipa
mentos existentes no Heimtal. Sendo assim, a sua população é

a procurar lojas conjuntosobrigada supermercados dose

habitacionais próximos ou então da cidade para se abastecer.

De segunda a sexta-feira, durante o dia, o povoado fica
vazio. É marcado pelo sossego, quebrado apenas pelo barulho dos

pelo movimento dospoucos
alunos da Escola Pe. Anchieta e pelos pequenos grupos esparsos

soltas pelas secundárias,crianças,de ruascorremque

brincando de bola, pega-pega, caçando passarinhos e treinando

futebol na quadra de esportes. Dependendo da hora, é possível

escutar as risadas das mulheres que trabalham nos parreirais
de uva e as músicas sertanejas que cantam durante a execução
das tarefas.

trabalhadores da cidade e também termina a jornada de trabalho
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e um

e as direções. Isto porque a maioria não consegue

comuns são:

Nos finais das tardes, quando os ônibus chegam com os

os locais

os três

carros que passam pela avenida,



nas propriedades rurais, os três bares ficam lotados por homens
que, antes de irem para suas casas, param para bater um "papo"

amigos, jogar sinuca, truco e tomar uma "pinguinha".

Nessa mesma hora, duas vezes por semana, nas terças e quintas-

primeira eucaristia.

adequada, ficam vazias. O único movimento que se percebe é o

dos alunos que estudam, à noite, na escola, do grupo dos jovens

Marianos que uma vez por semana seguem até a Capela São Miguel

Arcanjo, para se dedicarem aos preparativos do ritual da missa

que acontece aos sábados à tarde, e, também, dos adeptos da

Nos finais de semana, caracterizados pelo descanso dos

trabalhadores, o bairro "ferve", segundo expressão utilizada

pelos moradores locais. Além da missa e dos cultos protes

tantes, os bares voltam a ficar lotados durante todo o dia. O

forró atrai pessoas dos sítios e dos conjuntos habitacionais

campo de futebol recebe os times da periferia de Londrina,e o

dos distritos mais próximos, para as disputas e torneios.

Aparentemente, a rotina dos habitantes do Heimtal não é

muito diferente da das outras pequenas vilas de trabalhadores

da periferia londrinense, entremeada pelo trabalho durante os

dias da semana e o lazer aos sábados e domingos.
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com os

igreja para desenvolver os trabalhos de preparação para a

feiras, as crianças que frequentam a catequese descem até a

A partir das 22 horas as ruas da vila, sem iluminação

Igreja Congregação Cristã no Brasil, que todas as quartas- 

feiras freqiientam os seús cultos.



Entretanto, para aquele que percorre as suas ruas e vive

são

por

exemplo, as atividades rurais desenvolvidas 100
prolongamento do próprio

património
expressiva de um contingente de trabalhadores rurais convivendo
com assalariados urbanos e a forte influência exercida pelas
famílias de pioneiros que permaneceram no local. Essa influên-

determinadas estratégias de agrupamento desenvolvidas pelos
seus integrantes que serão, em seguida, apresentadas.

3.

As famílias pioneiras que permaneceram no Heimtal mantêm,
atualmente, uma rede de relações, entre elas e com os demais

práticas de ajuda mútua,
relações de trabalho, de vizinhança, amizade, parentesco e
atividades lúdico-religiosas.

seguir deveráÉ a ser

encaminhada. Em outras palavras, a intenção é a de apreender

quanto à vida pública dos pioneiros, produzem um sentimento de

solidariedade e identificação entre eles e com o espaço em que
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A rede de relações - os conflitos do dia-a-dia comparti
lhado.

como determinadas dimensões, relacionadas tanto à vida privada

comuns em outros bairros e vilas urbanas de Londrina como,

vivem, resultando na afirmação de uma distinção grupai e uma

a menos de

e até mesmo dos quintais das casas, a presença

cia pode ser observada através de uma

habitantes do local, baseada em

metros de sua via principal, como

rede de relações e

o dia-a-dia de sua população, surgem detalhes que não

nesse sentido que a análise



estratificação simbólica no Heimtal.

Apesar das mudanças nas atividades produtivas vivenciadas

ocasionadas pela substituição do café porgrupo,

culturas temporárias (soja, trigo hortifruticultura),e as

unidades domésticas famíliasàs

Os mais velhos, a primeira geração e já aposentados pelo
vivem sob a proteção dos filhos que,Funrural,

propriedadea

continue no nome dos pais. É muito comum o estabelecimento,

entre os membros de uma mesma família, de sociedades informais

entre irmãos, a parceria entre cunhados, primos, genro e sogro,

pai e filho, incorporando muitas vezes o trabalho da terceira

geração em atividades tais como: supervisão técnica da lavoura,

comercialização da produção,contabilidade da propriedade,

entre outras.

Mesmo naquelas unidades que nao possuem propriedades
agrícolas e se proletarizaram, como foi o caso dos Caponi, a

utilização de estratégias como a parceria no trabalho agrícola

entre os núcleos conjugais, a proteção dos mais velhos e a soma

de rendimentos de todos que estão incorporados no mercado de

trabalho urbano e rural constituem práticas fundamentais para

a reprodução da própria família. É através dessa união que se
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3.1. o trabalho coletivo - a importância da família como 
unidade de produção e reprodução.

por sua vez,

pertencentes às famílias pesquisadas 

continuam a se organizar coletivamente no trabalho2.

mesmo que

por esse

cuidam das atividades agrícolas,



torna certase

escolhas de consumo para todo o grupo. Utilizando as expressões

dos entrevistados "no final do mês soma-se tudo", "pagam-se

todas as contas", compra-se uma coisa que"com o que sobra

falta para a casa ou para alguém".

Os jovens da terceira geração em condições de

corporarem em atividades renumeradas, logo após a conclusão do

então, concomitantemente aos estudos do 22 Grau12 Grau ou, e

cursos universitários assumem funções como, por exemplo, ati

vidades em escritório de contabilidade da cidade, de professo

ras primárias, secretárias, etc.

As mulheres da segunda geração,

maridos na agricultura, aliam seus afazeres domésticos com o

das criações animais,hortas, decuidado dasdos netos,
produzem bens de

Algumas costuram e fazem tricô para fora, vendem cosméticos,

roupas, flores e plantas. Enfim, a regra geral que prevalece

Além dessas estratégias de trabalho, é comum dois grupos

conjugais (pais, filhos ou filhas casados) habitarem a mesma

quintal. A coabitação é uma característica de todos os troncos

familiares inclusivepesquisados, Strass. Apesar deos
atualmente morarem no sítio, ao lado do povoado, divididos em
duas casas, estas ficam apenas 30 metros uma da outra, sendo
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e a soma de rendimentos.
no interior das famílias é o trabalho coletivo, a ajuda mútua

possível estabelecer um campo de manobras

porém no mesmo

quando não ajudam os

se in-

casa ou então ocuparem moradias separadas,

consumo (sabão, pão, queijos, linguiças) .



famílias utilizam coletivamente o quintal,
sistema de captação de água e energia elétrica,
dúvida reforça laços de lealdade diferentesentreos as

unidades de uma mesma família.

Afinal, enquanto pequenos produtores (Strass, Cantagalli)

arrendatários (Dela Coleta), parceiros e assalariados (Caponi)

essas estratégias internas são fundamentais para a reprodução

condições consequentemente,das de produção para a

sobrevivência de todo o grupo.
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açougue, 
o animal
a criação e ia 
só entre famíli, 
do sítio (...)•

"Toda a vida nós levamos o trabalho juntos. Depois me 
interessei em cuidar das coisas e foi melhorando. Meu pai 
e eu temos conta conjunta no banco e sou eu que 
administra tudo (...). Aqui eu tenho duas datas e meu pai 
mais duas, tudo junto (...). O trabalho do tricô da 
Hilda, minha mulher, eu quero que fique com ela, mas às 
vezes vai para pagar alguma coisa, comprar alguma coi- 
sinha para o filho e o neto. Ela gosta de ajudar." 
(Elpídio Cantagalli, 40 anos)
"Nós moramos no que é nosso com os filhos tudo pertinho, 
no mesmo quintal e ninguém vai sair daqui (...). o 
Augusto tem a serralheria aqui no quintal, mas parece que 
vai trabalhar com o genro no parreiral. O José mora aqui 
na casa com a nora e o neto (...). A Nair ali do outro 
lado vende Avon, sempre está aqui com a gente. O marido 
dela está se aposentando pelo Funrural e por enquanto 
trabalha por dia na estufa do Carlito (Carlos Strass) 
(...). Ninguém vai deixar a mãezinha, todos se ajudam, os

"Sem toda a família junta não teríamos o que temos hoje. 
Sempre trabalhamos em família (...). Quando eu tinha 

a filha, a mulher e a nora cortavam e desossavam 
aqui no matadouro. O filho ajudava a transportar 

aprendendo a fazer os negócios (.. .) . Era 
ia (...). Até hoje a mulher cuida do leite 
) . Foi com o trabalho de todos que con

seguimos chegar até aqui, ter essas datas, essas casas. 
Agora a gente está no fim mesmo, mas tem muito conforto. 
O filho mora no mesmo quintal (...). A família que 
segurou tudo, ninguém de fora ajudou, foi trabalho, no 
cabo da enxada, no lombo do burro. Hoje é meu filho que 
toma conta de tudo. É ele que toma conta do dinheiro, faz 
as compras, paga tudo com cheque dele (...). Mas a gente 
não esbanja por que sabe o quanto sofremos, para con
seguir o pouco que temos." 
(Napoleão Cantagalli, 62 anos)

o mesmo
o que sem

que as



são estratégias muito utilizadas pelos pioneiros que ainda se

pessoas de fora do grupo, e o dinheiro pode ser investido na
própria produção.
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O trabalho agrícola, em regime de parceria, entre grupos 
conjugais da mesma família e a sociedade entre irmãos também

Era
eu

no 
já 
as

o seu caminhão (...).
- ■ - os

"Nós pegamos, as três cunhadas, a parceria da uva 
sítio do Carlito (Carlos Strass) . Trabalhamos assim 
tem 5 anos. Dá para tirar um dinheiro para comprar 
coisas de casa. Eu mesmo, com o dinheiro da uva, comprei 
esse jogo de sofá, uma máquina de lavar roupas, a 
televisão e o jogo de cozinha. As minhas cunhadas fazem 
a mesma coisa. Eu quero ver se junto mais dinheiro e 
começo um negócio fora, um açougue para o Silvano tocar 
(filho mais velho)."
(Hortênsia Dela Coleta, 36 anos)

filhos, os netos (...). Fica tudo mais fácil e melhora a 
vida de todos."
(Rosa Caponi, 79 anos)

"Quando me formei em Agronomia eu estava sem emprego e o 
meu tio Jorge me ofereceu para dar assistência técnica 
aqui no sítio (Pioneiros) (...). O Toninho saiu da 
Florença, loja de material de construção, e viemos para 
cá e começamos a trabalhar com o meu pai e com o pai 
dele, de parceiros. É de pai para filho e filha. Se fosse 
arrumar para outro ele teria que fazer uma casa, gastar. 
Então ficou com a gente que já mora com ele (...). 
vantagem, pois não precisou gastar com outro e 
continuei a prestar assistência técnica para todos. Dai 
sobra mais para investir."
(Marlene Strass Mangille, 33 anos)
"Aqui cada um tem sua casa, sua condução, paga suas 
contas (luz, água, telefone, alimentação) . Nos negócios 
de arrendamento os três participam. Os irmãos trabalhando 
juntos fica tudo mais fácil (...). A sociedade funciona 
na garganta ou, como se diz, na palavra, não tem 
registro. A gente compra e reparte tudo, os gastos e os 
lucros também. O que compra põe no nome de um, no nome de 
outro, um paga, outro paga, depois soma no final. Se 
sobrou reparte igual, se não todos pagam a dívida. Se a 
gente separar a sociedade não dá para sobreviver porque 
cada um teria que ter o seu trator, o seu ----- ■
Por enquanto tudo junto é mais fácil. Trabalhando 
três, pouca coisa faz bastante, rende mais." 
(José Dela Coleta, 45 anos)

dedicam às atividades rurais. Assim, evitam assumir gastos com



Para as mulheres,

ticos. Estes continuam a ser realizados, com ou sem ajuda dos
filhos.

de Lucélia é o exemplo mais claro de

mulheres dividem o tempo para conciliar a execução das tarefas

domésticas com outros tipos de funções. Além das atividades do

mundo da casa, ela trabalha com suas cunhadas como parceira na

produção da uva e ainda é merendeira da Escola Pe. Anchieta,

a antiga escola alemã.

Ao estabelecerem essas estratégias coletivas de trabalho,

incorporando a maioria de seus membros, inclusive as mulheres,

em atividades produtivas, as unidades familiares, através da

soma dos rendimentos, garantem a reprodução do próprio grupo,
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exercerem outras funções dentro ou fora do espaço da casa não 
significa a dispensa do envolvimento com os afazeres domés-

"Eu divido meu tempo tudo certinho. Tenho minha filha que 
cuida da casa. A comida eu que faço, mas daqui uns tempos 
ela vai poder fazer. Acordo bem cedo, às vezes 5 horas da 
manhã, adianto o serviço da casa e vou para o parreiral. 
Volto da roça às 2 horas da tarde, vou para a escola e 
fico até as 3 e meia, faço a merenda e sirvo. Depois 
volto para casa para preparar o jantar. Dai às 6 e meia 
vou de novo para a escola para atender os alunos da 
noite, fazer a limpeza e então saio às 9 e meia.” 
(Lucélia Dela Coleta, 33 anos)

o fato de trabalharem na lavoura ou

O caso como as

"Quando a gente trabalha na roça não tem hora para fazer 
o serviço da casa. Às vezes limpo a casa, lavo a roupa e 
faço tudo à noite, para deixar tudo em ordem e limpinho. 
Às vezes os filhos mais velhos ajudam, igual minhas 
cunhadas que têm filhos mais crescidos. Os meus ainda não 
dá, são muito pequenos. Quando eram bebés iam comigo para 
o parreiral. Eu levava a mochila com cobertor, mamadeira, 
fralda e passavam o dia lá comigo." 
(Rosalina Dela Coleta, 25 anos)



permitem opções de consumo e o acesso a determinados bens e

serviços, tais utensílios domésticos,como: cursos

complementares aos filhos (computação, corte e costura, etc) ,

deslocarem até a cidade, entre outros. Mais

ainda, o trabalho coletivo permite o estreitamento dos laços

várias unidades conjugais de uma

mesma família. Mesmo havendo possíveis divergências e disputas

internas, os depoimentos tendem muito mais a enfatizar a união

entre todos, o convívio harmonioso e a ajuda mútua.

por um lado, estas práticas de trabalho são impor-Se,
tantes para o desenvolvimento de um sentimento de solidariedade
entre os membros de uma mesma família, por outro, resultam em

rede de relações entre os núcleos pioneiros, através deuma
contratos de arrendamento e parceria, somando-se, portanto,

compadrio amizade,deàquelas relações de parentesco, e
estabelecidas no passado e cultivados no presente, o que pode

ser observado no gráfico a seguir.
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um ajuda 
, uma 
:ro da

"A gente fica contente porque o convívio familiar é muito 
bom. A gente se dá muito bem, não tem inveja um do outro 
e sempre se ajuda quando precisa".
(Carlos Strass, 55 anos)

todos e
(...). 1 
outro (...) . 
discussão, mas 
família. Com o

"A união da família é muito importante. A gente se dá com 
» é bom ter todo mundo por perto, estar unidos 
Em família é mais fácil trabalhar, um ajuda o 

Às vezes pode dar uma briguinha, 
é mais fácil resolver porque é dent: 
pessoal de fora já é diferente".

(Marlene Strass Mangille, 30 anos)

de solidariedade entre as

motos para se

"Hoje, sozinho ninguém faz nada, a família que é unida 
como a nossa consegue muita coisa e o respeito de todos" . 
(Mário Dela Coleta, 70 anos)
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RELAÇÕES ENTRE OS TRONCOS FAMILIARES STRASS (S)

CANTAGALLI (C) , CAPONI (P) E DELA COLETA (D) .

TRONCOS FAMILIARES

Mulher de S2 sobrinha de C01
Mulher de Cl filha de PI02 -
Irmã da mulher de C casada com tio da mulher de Dl03

04 - A mulher de Cl comadre da mulher de D2
Filha de P3 noiva do filho de Dl05
O Casal D padrinhos do genro de SI06
As mulheres de Dl, D2 e D3 são parceiras da uva de SI07
Os pais da mulher de D3 são parcèiros da uva de S408
Os filhos de D: Dl, D2 e D3 arrendam terras do pai do09
genro de SI
P3, filho de P, é parceiro da uva de S410 -

11-0 genro e a filha de P3 são parceiros da uva de S4
12 - Os pais da mulher de D2 são parceiros da uva do pai do

genro de SI
Casal D mantém em juízo um litígio sobre 2 (dois)13 O

D2terrenos comprados por Dl,
alemães de Rolândia.
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e D3 de uma família de



o

realidade,Na cotidiano famílias pioneirasdas éo

marcado pelas relações de amizade, vizinhança e ajuda mútua.
No início da manhã é muito comum encontrar as mulheres, de

vassouras nas mãos, conversando nas calçadas ou nos portões e

É durante esse período do dia, quando ainda estácercas.

"fresco",

aos outros, se reúnem nos quintais e nas varandas das cozinhas

novidades".
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"Aqui os velhos se reúnem todos os dias, é conversa aqui, 

anima a 
pessoa. Conta os causos do passado, comenta do futebol,

As relações de amizade, vizinhança e ajuda mútua — 
estreitamento dos laços de solidariedade grupai.

ali no Coleta, onde dá. Quando um fica doente 
pula para a casa dele, daí faz uma visita e

"Quando a gente se visita o que nós gostamos 
falar do futebol, comentar da vida, -----1
ruins também (...) é aquela amizade 
o outro. Mas o melhor é quando a gente começa 
das coisas do passado (...) parece que foi ontem, 
tudo era mato, a gente se dava como irmão, o pai 
progredia, o café estava com preço bom, 
carestia que tem hoje. E as festas então, (...)." 
(Mário Dela Coleta, 70 anos)

"O que mantém a gente aqui é essa amizade entre os 
antigos (...). Isso sim é importante. Nós sabemos que 
quando um precisa o outro ajuda. Todos os dias a gente se 
reúne no quintal de um, de outro e aí a gente começa a 
falar de tudo, as lembranças voltam. A gente consegue 
lembrar de tudo que passou, às vezes a memória fica 
fraca, mas um fala uma coisa, o outro lembra de outra e 
a gente junta os pedaços que faltava (...) . Aquele tempo 
sim foi bom viu, não tinha nada, mas tinha a esperança 
porque a terra era fértil, o café dava (produzia) muito 
(...). Depois começou a minguar, o café agora é para 
beber, foi uma pena, o património parou, as pessoas foram 
embora e nós ficamos com o nosso jeito de viver, com 
aquela amizade que dura até hoje, é o passado (...)" 
(Antonio Caponi, 79 anos)

"contar as

j mesmo é 
das coisas boas, das 
de sempre, um escuta 

a lembrar 
i, quando 
itrimônio 

não tinha a 
como era bom

para "tocar uma prosa",

que os homens mais velhos e aposentados visitam uns

"lembrar do passado" e



Logo após o almoço, enquanto os mais velhos descansam,

quem passa por uma das esquinas da praça, o centro do Heimtal,

sempre encontra um grupo de mulheres da segunda geração das

famílias pioneiras, rodeadas pelas crianças,

últimos acontecimentos da vila. Para aqueles que se interessam

em saber as fofocas do Heimtal é só participar dessas reuniões,

que acontecem entre 14:00 e 14:30 horas ou então acompanhar a

peregrinação de casa em casa da representante dos produtos Avon

no património.

Nos finais das tardes, antes do jantar, quando os bares

estão repletos de homens que chegam do trabalho da cidade e da

roça,

pequeno banco de cimento, ao lado da porta do açougue, para

transitam pela Avenida Ludwig Ernest. Muitas vezes, Carlito

(Carlos Strass) desce do sítio Pioneiros, que fica a 100 metros

e junta-se a eles.
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"Aqui na esquina a gente sempre se reúne nessa hora, 
passa uma mulher, passa outra, conta as novidades (...). 
Mas é aquela lá de cima, que vende Avon é que sabe de 
tudo. É só perguntar que sai tudo quentinho." 
(Hortênsia Dela Coleta, 36 anos)

os mais velhos (Napoleão Cantagalli, Antonio Caponi e
Mário Dela Coleta) voltam a se reunir. Costumam sentar no

comentando os

apreciar o movimento dos veículos e dos trabalhadores que

dos filhos, dos negócios (...). Hoje a gente fala do 
preço da soja, do trigo, do boi, antes era tudo café. 
Ave-Maria como era boa aquela vida, não tinha miséria, 
todo esse povaréu no património (...). Mas é a vida, 
passa o tempo e o rumo muda. Eu gosto de ficar na varanda 
vendo o movimento, quando passa um caminhão de boi meu 
olho enche de lágrima." 
(Napoleão Cantagalli, 62 anos)



Para esse grupo, não existe "cerimónia" nas casas. Entre

está sempre aberta.

anos.

As

Nos aniversários, os parentes, amigos e vizinhos costumam
chegar com o bolo e os "comes e bebes" para uma festa surpresa,
seguindo uma tradição cultivada nos tempos passados.
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"Aqui em casa ninguém chama ninguém. Quando chega aquela 
horinha as pessoas vão chegando (...). Os que têm costume 

* 2 a, os mais 
ião João, a 
pipoca (..ygueira, 

Marlene

"A Hilda nasceu no dia do aniversário do Carlito, 2 7 de 
agosto. Era um dia muito frio. Meu pai sabia que ele 
gostava de frango assado e cheio, e depois frito, que a 
minha mãe fazia. Naquele tempo a gente tinha o campo de 
bocha lá perto da igreja católica. Quando eu fui fritar, 
o frango fez pipoca e estourou tudo em mim. Minha mãe 
colocou numa travessa, o gato sentiu o cheiro, pulou, 
bateu no prato e o frango voou. O Carlito ficou sem o 
frango naquele dia (...). Ainda hoje a gente costuma 
fazer essas surpresas entre os antigos." 
(Nair Caponi Fatobeni, 59 anos)

não precisa chamar (...). Não tem cerimónia^ 
antigos chegam e vão entrando. No dia de São João, aqui 
em casa é costume fazer fogueira, quentão, pipoca (...) . 
Os filhos do Toninho e da Marlene ficam esperando todos 
os anos. As outras famílias vêm e vão ficando até de 
madrugada." 
(Nair Caponi Fatobeni, 59 anos)

"Os parentes vêm sempre aqui conversar no quintal. 
freguesas da Hilda (nora), a Viviane (neta), e o Johnny 
(bisneto) . Aí vem um, vem outro, conta uma coisa e outra 
(...). O portão tem que ficar sempre aberto. A Sandra 
(Strass) vem, é tio e tia prá lá e prá cá, a gente sempre 
gostou muito dessas meninas. Quando a Marli (Strass) tem 
os problemas dela e vem aqui, a gente cuida, leva ela de 
volta para casa, trato com muito carinho, é como se fosse 
de dentro de casa, um parente mesmo." 
(Ernestina Cantagalli, 60 anos)

os "antigos" ninguém precisa convidar, é só "entrar", a porta

"Aqui ninguém incomoda ninguém, os vizinhos a gente não 
pode reclamar, a Dona Nega (Ernestina), a Hilda. Nossa, 
a gente tem muita relação (...). Ás vezes a gente está 
trabalhando, arrumando e dá certo de se enxergar, daí 
ficamos conversando, elas lá na cerca e eu aqui na janela (...)." 
(Hortênsia Dela Coleta, 36 anos)



parentesco e de amizade construídos no passado com as outras

famílias.

É importante registrar que os mais jovens, componentes da

terceira geração que reside no Heimtal, apesar de terem mais

cidade e participarem mais intensamente de

outros grupos fora do património, a exemplo de Sandra Strass,

ainda valorizam esse modo de ser e de viver das famílias.

Geralmente é nas cozinhas, nos quintais e nas pequenas

áreas de serviços que se realizam as festas, as reuniões da

família e das visitas. Durante esses acontecimentos, enquanto

homens jogam truco nas mesas da cozinhas ou das varandas,os

os pequenos grupos de mulheres se espalham pelos quintais em

meio às brincadeiras das crianças.
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"(...) A gente se adapta àquele modo de vida das pessoas, 
baseado na amizade (...). Aqui a gente já não conhece 
mais todas as pessoas, mas ainda existe aquela amizade 
que você vai na casa de um, de outro, pode conversar, 
entrar um pouquinho (...) . Ê muito gostoso conservar este 
costume que hoje é um pouco raro, principalmente na 
cidade."
(Sandra Cantagalli, 27 anos)

"Aqui, quando um faz aniversário os parentes, a família 
e os amigos sempre fazem alguma coisa um prato de sal
gadinho, o outro o bolo (...)." 
(Carlos Strass, 55 anos)

Strass, atualmente residindo no sítio Pioneiros, continuam a
Por estes depoimentos pode-se constatar que mesmo os

contatos com a

participar desses rituais. Cultivam até hoje os laços de



afazeres domésticos manifesta intimidadeonde dae se a

família, as residências podem constituir uma espécie de espaço

público restrito somente aos

"casa", ou seja, àqueles que compartilham das relações de
parentesco, amizade e vizinhança3.

Raramente essas pessoas entram nas casas pelas portas das
salas, mantidas sempre trancadas. 0 acesso realiza-se através
das cozinhas e dos quintais. É nesses últimos e amplos espaços,
de uso coletivo de duas ou mais unidades domésticas de uma

mesma família, que estão as pequenas hortas, o galinheiro, as

ligadas atividadesàs económicasexecução de tarefas

desempenhadas pelos membros do grupo. Ficam nos quintais, por

exemplo, o pequeno matadouro dos Cantagalli, a serralheria de

Augusto Caponi, a fábrica artesanal de embutidos dos Strass e

grande barracão dos Dela Coleta, onde são guardadoso os

equipamentos agrícolas, tratores, colheitadeiras e caminhões.

O desenvolvimento dessas relações resulta no fortaleci

mento de um sentimento de solidariedade e ajuda mútua entre as

famílias, que pode ser observado quando ocorrem doenças e casos

de mortes. Aqueles que possuem carros transportam os doentes

assistência médica.cidadeaté Quandoparaa ocorrem

falecimentos, todos fazem questão de participar do ritual do

velório na capela São Miguel Arcanjo. Os homens mais velhos

túmulocova para

sepultamento, no pequeno cemitério do Heimtal, e as mulheres
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"conhecidos" e considerados de

árvores frutíferas e, muitas vezes, os locais destinados à

Portanto, além de serem os locais em que se realizam os

e oficam encarregados de preparar a



orações durante a noite.

Foi dessa maneira que se cumpriu o ritual do falecimento

Caponi,. em 1992.

Durante o enterro da primeira ficou evidente o prestígio
ainda presente, no Heimtal, da família Strass. Apesar de Edith
morar há mais de vinte anos em Londrina, enquanto o cortejo de

em direção cemitério,vale podiam-secarros ao

observar as ruas desertas, todas as casas,

fechados. No cemitério, encontravam-se muitas famílias alemãs

que não moram mais no local e quase a totalidade dos habitantes

do património. Ao redor do túmulo de Carlos João Strass estavam

Antonio Caponi) ainda com as mãos e botas sujas de barroe e

realizadocimento, depois de todo trabalhoterem deo

preparação do lugar, onde Edith seria sepultada.

haviam participado do velório cidade,nãoComo na
solicitaram que a Sra. Olga permitisse a abertura do caixão

Finalmente, fizeram questão deas últimas homenagens.para

concluir o ritual, depositando a urna no túmulo da família

Strass.

uma
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providenciam café e água para serem consumidos pelos presentes, 

além de, junto com os mais jovens, rezarem terços e realizarem

bares e a escola

De acordo com Napoleão Cantagalli, fazer isso "era

de Edith Strass, filha de Carlos João Strass e Olga Strass, no

ano de 1991 e, de modo muito semelhante, o da pioneira Rosa

os pioneiros do Heimtal (Napoleão Cantagalli, Mário Dela Coleta

descia o



obrigação" daqueles que viram Edith crescer, que compraram
"fiado" no armazém de seu pai, que ajudaram
património. Afinal, "todos estavam velhos e cansados", mas não

"esquecer do passado".

o ritual cumpridoSe, lado, expressõese as

reconhecimento do

prestígio da família Strass, de outro, demonstram muito bem a

força dos laços de solidariedade que unem essas famílias e que

foram construídos ao longo de mais de seis décadas.

pública do Heimtal, consegue manter uma grande influência sobre

sobre os principais espaços em torno dos quais se organiza a

vida social dos seus habitantes.

Com a crescente diferenciação económica e heterogeneidade

instaurou entre população dosócio-cultural aseque

património, nas duas últimas décadas, provocadas pelo êxodo

inchaço da cidade de Londrina,

local, um campo de luta simbólica, com o envolvimento coletivo

fim princípiosestabeleceremdos pioneiros, de deosa

mundo social, própriosdefinição do de acordo com seus

interesses. Dessa forma, empenham-se em uma luta por critérios

de avaliação legítima, tentando, assim, resistir ao processo

espaço social. Na realidade, o que está em jogo é o reconheci-
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podiam se

o cotidiano do povoado, tecendo uma rede de controle e poder

rural e o

de mudanças, em curso, de suas relações cotidianas e de seu

ao participar da vidano presente, que o grupo pesquisado,

a "construir" o

É com base nesses laços, criados no passado e cultivados

de um

estabeleceu-se, no

utilizadas por esse pioneiro indicam o



mento do grupo e, portanto,

esse

de luta por distinção simbólicacampo procuraráque se

demonstrar nas páginas seguintes.

Conforme a análise efetuada sobre o passado do Heimtal,

observou-se que foi a partir da década de 40 que os descen-

italianos assumirdentes de controle dascomeçaram a o
atividades lúdico-religiosas do património, tendo em vista a

desarticulação do projeto da colónia alemã
saída da maioria dos imigrantes alemães do local.

Dentre os descendentes de italianos que passaram a ocupar
comissõesvárias encarregadas pelonasos cargos

desenvolvimento dessas atividades, destacavam-se as famílias

Cantagalli, Violin, Clivatti, Caponi, Dela Coleta, Parmagnani,

Mangille, entre outras.

Apesar das transformações ocorridas nas décadas de 70 e

Heimtal, provocadas pelana região norteparanaense80,

reordenação da agricultura, pela crescente urbanização

algumas dessas famílias permaneceram no patri-êxodo rural,

mônio, mantendo até os dias atuais o controle das atividades

lúdico-religiosas locais. São os membros das famílias Canta-
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da associação de moradores, 
> de futebol - a luta 
Iferenças e dos confl.

a sua existência enquanto distinto 
dos outros grupos, ou melhor, a sua identidade social. É

O controle sobre as atividades da Capela São Miguel 
Arcanjo, da associação de moradores, da Escola Pe. 
Anchieta e do campo de futebol - a luta pela distinção e 
a emergência das diferenças e dos conflitos.

e no

e a consequente

e o

galli, Dela Coleta, Caponi e Strass que comandam, direta ou



indiretamente, comissões encarregadosas da
organização dessas atividades.

principais cargos, a manutenção de tradições religiosas e

práticas esportivas, a cooperação entre as diferentes comissões

alianças com os habitantes recém-chegados ao património,e

porque a continuidade do controle depende,mesmo em grande
medida, legitimação pelos diferentesde sua

agrupamentos que vivenciam o cotidiano do povoado.

rituais religiosos, as atividadespor um lado,Se, os

festivas e esportivas da vila representam para toda a população

local alternativas importantes de lazer, por outro, são meios

importantes para se conseguir reunir as pessoas, discutir os

decidir como resolvê-los. Enfim,

diretóriascomissõesparticipar encarregadasdas pelae

organização dessas atividades significa decidir sobre muitas

questões que envolvem o cotidiano do Heimtal.

Na realidade, é através dessas organizações que se

estabelece uma rede de relações de poder no bairro, conferindo

prestígio e distinção àqueles que conseguem
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Para tanto, desenvolveram determinadas estratégias que 
incluem, entre outras, o revezamento periódico das famílias nos

povo se reúne na igreja, na escola, na asso- 
a gente se

problemas do património e

o seu controle.

"Quando o  .
ciação de moradores e para jogar futebol, 
diverte, reza, brinca, mas também discute muito, tem até 
briga, mas no fim decide o que vai acontecer no 
património. Tem que ter uma liderança que organize tudo, 
para dar um rumo para as coisas (...). Os mais antigos 
sempre estão comandando porque conhecem melhor o patri
mónio, as pessoas respeitam e tem mais chance de brigar 
lá fora (com os políticos e a Prefeitura) 
(Elpídio Cantagalli, 40 anos)

aceitação e

e conselhos



comissões diretórias daas e

igreja, escola, associação de moradores e campo de futebol,

manter um canal de diálogo e de reivindicações junto ao poder
público municipal.

organização desenvolvimentoanalisa composição, dasea

atividades das comissões, durante o período do desenvolvimento

da presente pesquisa.

iniciamos muitosobservação,quandoEm 1989, nossa
integrantes das famílias pioneiras exerciam funções concomi
tantes na comissão da igreja católica, no conselho da escola,
diretória do campo de futebol e na associação de moradores.

Apesar de aceitarem a participação de pessoas que haviam
chegado mais recentemente ao vale, os postos mais importantes

da comissão da Capela São Miguel Arcanjo era Antonio Pedro
Mangille (Toninho), genro de Carlos Strass,
vice-presidente Elpídio Cantagalli, tempo,que, ao mesmo
presidia a recém criada associação de moradores, integrava o
conselho da escola e a diretória do campo de futebol. O mesmo

Dela Coleta que ocupavam
secretário (Hortênsia) e o de vice-presidente da associação de
moradores (Rubens). Somente os respectivos conselhos consulti-
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Marginalizados na periferia da cidade e vivendo em condições 
sócio-econômicas precárias,

eram sempre preenchidos por integrantes do grupo. O presidente

acontecia com os

representam, para os moradores locais, um campo de manobras,

tendo como seu

muitas vezes eficiente, para a solução de problemas e para

Esses aspectos podem ser melhor elucidados quando se

os cargos de ifl



três famílias.

É interessante notar que apesar da família Caponi, na
época, não exercer nenhum cargo eletivo nessas organizações,

ficava rituaissob
religiosos (missas, primeira comunhão, coroação de Nossa
Senhora no mês de maio, via sacra na Quaresma, procissão no dia
de finados, etc.), rituais estes cultivados no passado e, até
hoje, cumpridos pelos habitantes.

Capazes de mobilizar a grande maioria dos católicos do
Heimtal, Nair Caponi Fatobeni e sua filha Hilda Cantagalli,

proprietário da fábrica de móveis) , formaram um grupo de jovens
Marianos (perto de 20 pessoas) que se reúne todas as noites dos
domingos, na própria igreja. Constituído por casais, moços e

da fé católica na vila, tendo em vista o surgimento de outras

umbanda.

Ligados ao movimento católico denominado de carismático

ensinamentos do evangelho e executadas pelos jovens primos

Cantagalli e Caponi, dupla de cantores de música sertaneja

muito requisitada nas comemorações e festejos da vila, seguindo
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seus membros discutem questões do dia-a-dia, cantam músicas de

vos é que eram formados por pessoas que não pertenciam a essas

como núcleo de sociabilidade dos jovens e fonte multiplicadora

Roberto Carlos ao som de guitarras, com letras inspiradas nos

e a

juntamente com o Sr. Altair (recém-chegado ao património e

moças solteiros do local, o grupo funciona, ao mesmo tempo,

linhas religiosas como o pentecostalismo, o espiritismo

controle dosa sua responsabilidade o



irmã (Nair

Fatobeni).

Paralelamente à organização deaos grupos

religiosos, é praxe a comissão da igreja realizar pelo menos

dois bingos durante o ano, para arrecadar fundos. Durante os

preparativos, o grupo da igreja associação decom a

moradores, diretória do campo de futebol e com os integrantes
da comissão da escola, a fim de conseguir os prémios. Não é

cidade Londrina,políticos da de com

interesses na mão-de-obra e no eleitorado local, realizarem
substanciais doações (dinheiro, eletrodomésticos, novilhas,

do bingo. É

laços de lealdade entre os moradores da vila e de alianças com

pessoas de fora, com alguma projeção económica e política.

Dessa forma, além do dinheiro para a igreja, conseguem

benefícios ao património (limpeza das ruas, assistência médica

equipamentos parapopulação, material a

Ao

intermediarem essas relações, os pioneiros que ocupam posições

de destaque nas instituições locais, além de conquistarem maior

prestígio e distinção junto aos demais habitantes, muitas vezes

projetam-se, externamente, como líderes do Heimtal.
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uma antiga tradição de sua família. Enquanto o avô de um deles 

(Napoleão Cantagalli) foi um dos integrantes da famosa Trinca

um momento importante para o estabelecimento de

se une

da Meia-Noite, o pai do outro (José Caponi) cantava nas antigas 

festas do passado do Heimtal, em dupla com sua

rituais e

escolar epara a

raro empresários e

sacos de soja, caixas de cerveja, entre outros) e participarem

escola, etc.) em troca de apoio em época de eleições.



comando de toda

para o leilão e do dinheiro para a compra dos alimentos (carne
frangos, bebidas,churrasco, etc.). Estespara o

provedores da festa. Por isso, o critério que prevalece para

a escolha é a condição económica, ou seja, o grupo é formado

dos sítios vizinhos, com condições de realizar as doações, ou

então, conseguir junto aos políticos e empresários da cidade
os recursos necessários para o sucesso da festividade.

iniciados com dois dias de antecedência. Divididos em pequenos
grupos de homens, mulheres e jovens, sempre sob o comando de

lado da capela (limpeza, instalação do som, arrumação dasao
mesas, da churrascaria, do bar, do caixa e do balcão) . É também
nesse momento que os quintais e as cozinhas dos Dela Coleta,

Cantagalli abrem-se para
encarregadas da preparação dos alimentos (frangos e leitoas
recheados, espetinhos de carne, bolos, paçocas de amendoim,
sanduíches de carne moída, salada de tomate e cebola, batatas

piadas picantes e comentários jocosos sobre as últimas fofocas
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comemoração, começando com a formação do grupo dos festeiros, 

em média cinco homens encarregados da arrecadação das prendas

um integrante da comissão, cuidam da organização do barracão

fritas, etc.). Ao som das músicas sertanejas, não faltam as

os mutirões de mulheres

a organização da

Caponi e

pelas pessoas mais ricas e de maior prestígio do património e

Também é muito importante a festa do santo padroeiro São 

Miguel Arcanjo, no dia 29 de setembro, quando é possível 

observar-se mais detalhadamente a liderança das famílias pio

neiras. Não dispensando a ajuda de outros membros da igreja, 

são elas que assumem o

Geralmente, os preparativos finais desse festejo são

são os



namoros, as brigas e confusões nos bares e no forró) .

participação dos habitantes da vila se torna mais intensa,

parecendo existir uma exceção à regra. As pessoas que chegaram

mais recentemente ao património e que se dispõem a ajudar podem

frequentar os quintais e as cozinhas das famílias mais antigas

sem "muita cerimónia". Utilizando as expressões dos entrevista

dos: "o momento é de união", "toda ajuda é bem vinda", "quanto

mais braços melhor", "a união faz a força e a glória de São

Miguel Arcanjo", "todos se unem para o bem do património e da

igreja".

Apesar de a maioria das mulheres dos Strass seguir a
integram àsse

um dos dois irmãosatividades. Mesmo porque, todos os anos,

onunca

trabalho coletivo dessas famílias que garante o sucesso da

festa.
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(Carlos ou Reinhold) é escolhido como festeiro. Dessa forma, 

falta aquele toque alemão nos confeitos dos bolos. É

religião luterana, elas descem do sítio e

Observa-se que, durante a organização da festa, a co-

"A nossa família ajuda na igreja há mais de 20 anos. Meu 
pai ajudou e a gente segue o mesmo ritmo. Nós assumimos 
o compromisso na comissão durante 4 anos. A Hortênsia 
ficou 6 anos. Agora, terminando, a gente vai dar o lugar 
para os outros (...). Mas se for para ajudar nós 
estaremos sempre à disposição." 
(José Dela Coleta, 45 anos)

"Nas festas da igreja nós chegamos a fazer 200 a 300 
frangos. Se não sou eu, a Hortênsia (Dela Coleta), a Rosa 
(Dela Coleta), a Hilda (Cantagalli), a Dona Nega 
(Cantagalli), a Nair (Caponi) e a Dona Zêlia (Strass), 
não tinha a comida e ninguém fazia (...) . Depois, quando 
a gente começa, o povo vê e daí chega um, outro e, no

da vila (quem fugiu para casar, as separações de casais, os



No dia da festa do santo padroeiro é realizado um acordo
semelhante ao que era feito no passado com o Sr. Carlos João

igreja.

No caso específico da administração do campo de futebol,
recentemente estabeleceu-se uma aliança entre os diferentes
grupos do Heimtal e, consequentemente, uma divisão de poder

controle exercido pelascontudo,sem,
famílias pioneiras.

os Caponi e

Cantagalli deespaço e seu
principal time, o Heimtal Esporte Clube. Nos últimos tempos
vinham sendo muito criticados, especialmente pelos Dela Coleta,

decisões e praticarem regulamentoconcentrarem umaspor

caracterizadoautoritário horáriosde do espaço, poruso

proibição de jogos dos aspirantesrígidos, (formado por
crianças) e futuros craques. Por isso, nas últimas eleições

ocorridas em 1992, foi eleito como presidente o jovem Roberto

Carlos de Oliveira, mais conhecido como Guinho, degenro

261

não desenvolvem nenhuma atividade e somam-se aos trabalhos na

fim, o quintal e a cozinha ficam cheios de gente ajudan
do. No dia da festa o povo pergunta se foi o meu sogro 
(Mario Dela Coleta) quem temperou o churrasco. Nós come
çamos a limpar os frangos e as leitoas dois dias antes, 
na sexta-feira (...). No domingo, às 5 horas da manhã, a 
gente vai para o barracão para rechear e assar os 
frangos. Quai 
Arcanjo, ' 
chega nó:  
churrasco no ] 
(Lucélia Dela

impar os
'eira (...). No domingo, às 5 horas da manhã, 

para o barracão para rechear e assar _
)“ando começa a missa em homenagem a São Miguel 
às 10 horas, tudo está pronto. Quando o povo 

>s já estamos no balcão para atender e com o 
~ ~ - ponto."

i Coleta, 34 anos)

Strass: os donos dos bares e a diretória do campo de futebol

se revezaram no comando desse
Por aproximadamente quase quarenta anos,

colocar em risco o



Augusto Caponi, trabalhador rural e parceiro da uva de Carlos

Strass.

Quando chegou ao Heimtal com sua família, há pouco mais

encontrou forte resistência por parte da família da moça, por

"sem origem"

casar, o casal teve de fugir. Hoje, Guinho conseguiu conquistar

emprego, oferecendo-lhe parceria na uva que estava "tocando"

para Carlos Strass.

seguiu também contar com o apoio das demais famílias pioneiras

elegendo-se presidente da diretória dodo local campo,
composto, ainda, por integrantes das famílias mais antigas.

Dessa forma, foi possível garantir um espaço para as reivin

dicações da população em geral, tais como: a abertura do campo

dias da semana, iluminação adequada, vestiários novos, etc.

Considerado, atualmente,

Londrina, o campo de futebol representa, juntamente com os três
bares do património,
habitantes do local. Enquanto o recinto dos bares do Jorjão,
do Miguel e do Célio é de uso exclusivo dos homens considerados
adultos, e

mulheres participamSomente casadas não dasmoças. as
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um dos principais espaços de lazer dos

realidade, foi ele quem ajudou o sogro quando este ficou sem

de cinco anos

para as crianças aos sábados e para treinamentos durante os

o reconhecimento da família Caponi por ser "trabalhador". Na

o campo é compartilhado pelas crianças, jovens

o melhor campo de várzea de

e começou a namorar Cíntia Caponi, esse jovem

e "mulato". Para se

Na medida em que foi aceito pela família Caponi, con-

ser considerado "pobre",



Aos

veteranos e das crianças, os jovens solteiros realizam uma

espécie de "footing" ao redor do campo, acontecendo as paqueras

Aos domingos, quando aconteceme grandesos namoros. os

torneios com a participação de times de periferia e meio rural

londrinense, os bares ficam repletos e o "footing" se intensi

fica. Quem desce a Avenida Ludwig Ernest logo observa a mudança

no movimento da vila. Não faltam as confusões e brigas entre

as torcidas, havendo muitas vezes a necessidade da presença de

policiais da cidade, especialmente quando o jogo é entre os

(antigo núcleo polonês)times Distrito da Warta dodo e

Heimtal.

Essa rivalidade tem origem nas disputas passadas entre os

início da colonização,alemaes dotimes polonesesde e
período da GrandeII»principalmente durante Guerra.o

Atualmente, a população do Heimtal justifica esse conflito pelo

administrativamente,"prejudicar" vila. oa

património está subordinado a esse núcleo que, como resultado
de sua maior dinamicidade e desenvolvimento, transformou-se em
sede distrital e sub-prefeitura de Londrina.

Esse fato desencadeou um movimento entre os habitantes do
Heimtal, em 1989, pela criação de uma associação de moradores,
para a qual foi eleita uma diretória composta, na sua maioria,
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atividades nele desenvolvidas e só passam ali para apreciar o 
movimento.

fato de a Warta querer "mandar" no património e, por isso,

sábados à tarde,

Isso porque,

durante os jogos dos times de



pelas segunda alguns

representantes de outros grupos. Foram eles: Elpídio Cantagalli

(presidente) , Rubens Dela Coleta (vice-presidente) , Sandra

Strass (secretária) , Sebastião (tesoureiroBorges e

representante da Igreja Congregação Cristã no Brasil) e um

conselho presidido pelo diretor da Escola AnchietaPe. e

professor da Prefeitura.

através dessa associação, hojeDesde, então, na sua
terceira diretória, a população do local conseguiu criar um

espaço de discussão e solução de seus problemas e manter um

canal direto de comunicação e diálogo

trativo da sub-prefeitura da Warta.

O fato de muitos dos membros da associação de moradores,

especialmente das famílias Cantagalli, Dela Coleta, Strass e

Caponi, também pertencerem ao conselho da escola, comissão da

de futebol,diretória do resultouigreja à campo nae

consolidação de uma rede de controle desse grupo sobre estas

ensejando ações conjuntas, realizadasantesorganizações,
(festas juninas, bingos, torneios de futebol,isoladamente

Assim, tornou-se possívelentre outros).
necessidades da população local, tais

merenda escolar, adquirir livros para
escola, ajudar as famílias carentes e de bóias-frias, dar

assistência aos doentes, entre outras.

Entretanto, por trás da aparente harmonia e cooperação
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como: arrecadar fundos

com o poder público

os alunos dapara a

o atendimento às

municipal, fugindo, de certa maneira, do controle adminis-

e terceira gerações dos pioneiros e



entre as famílias pioneiras, bem como entre estas e os demais
grupos do Heimtal, emergem conflitos nem sempre explicitados
e

de outro, à estes

desenvolvem pela afirmação de uma distinção grupai, diante de

últimas décadas.

Apesar das relações de trabalho, amizade e parentesco

existentes familiares pesquisados,troncosentre os os

descendentes de italianos acusam até hoje os alemães de terem

impedido

gerações mais novas que abandonaram o Heimtal.
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que estão relacionados, de um lado, às diferenças sócio- 

culturais existentes desde o passado (alemães, descendentes de 

italianos, luteranos e católicos) e às disputas internas pelo

"Os alemães eram gente boa. Agora não tem quase nenhum 
aqui, a não ser os Strass. Mas, quando eles compraram

o progresso do património, estendendo a crítica às

crescente diferenciação que se

"Os alemães não fizeram nada pelo património (...). 
Quando eles têm uma vaca de leite e dez pés de mandioca 
já ficam satisfeitos (...). É assim mesmo, se eles não 
têm, também não querem que os outros tenham. Aqui no 
património empataram muitas datas. Desde que a companhia 
loteou, dois ou três compraram tudo e largaram no mato. 
Agora que valorizou apareceram os donos (...). Muita 
gente invadiu, por isso é que aqui tem muita pobreza." 
(Mário Dela Coleta, 70 anos)

"Naquela época, até que o Sr. Strass lutava pelo pa
trimónio. Mas, se os alemães tivessem lutado mais pelo 
lugar, aqui poderia ser bem melhor. Veja a Warta, porque 
progrediu e o Heimtal não? Lá, os polacos deram mais 
chance para os outros." 
(Elpídio Cantagalli, 40 anos)

"Antigamente o Heimtal era sô do Strass e de dois ou três 
alemães. Por isso, não deixaram o património expandir 
(—) . Ninguém podia entrar (...). Na Warta foi diferente 
e hoje tem cartório, farmácia, máquina de café, três 
açougues (...).
(Lucélia Dela Coleta, 33 anos)

poder entre os pioneiros e,

instalou no local, nas duas

luta que



relações sociais desiguais que prevaleciam, no passado, entre

os moradores locais, indicam a persistência, no presente, das

diferenças entre os alemães e os outros grupos. Apesar de ter

de aceitação/adaptaçãoexistido entreprocesso essesum

migrantes, os descendentes de italianos (paulistas e mineiros)

se sentem, até hoje, discriminados pelos alemães. Entretanto,

quando percebem que a identidade social de todo o grupo de

pioneiros está sendo ameaçada, estabelecer

favorável àalianças e manobras,
afirmação da distinção grupai.

Dessa forma, o cotidiano das famílias pioneiras é marcado
por uma situação de ambiguidade. As relações de união e tensão,

património, revelam a existência de uma realidade socialmente
diferenciada e definida por um sistema específico de valores,
regras, padrões, marcas e acontecimentos.
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grupo e noamizade e antagonismo, presentes no interior do

Ao mesmo tempo em que esses depoimentos expressam as

não hesitam em

aqui não procuraram fazer benfeitorias e não queriam que 
outros entrassem. O velho Carlos (Strass) chegou a cortar 
a estrada para não passar no sítio dele. Apesar de vender 
fiado, ajudar o povo, para o património ele não se 
esforçava (...). o Jorge, o filho, é a mesma marca, 
depois que ficou rico e ganhou a vida aqui com a uva foi 
embora para a Warta abrir restaurante (...). Se ele 
ganhou foi aqui. É certo que ele foi a cabeça da família 
depois que o velho morreu, mas o dinheiro subiu na cabeça 
(...). Quando ele era pequeno vivia na nossa casa e hoje 
nem cumprimenta a gente." 
(Antonio Caponi, 79 anos)

cujo resultado é sempre



alemães mas, também, às disputas pela conquista da hegemonia
no controle da vida social da vila que já ocorriam no passado
e que, hoje, se manifestam nas comissões da igreja, da escola,
na associação de moradores e na diretória do campo de futebol.

Dela Coleta, desde a década de 60, quando o pioneiro Antonio
Caponi perdeu as eleições para presidente da comissão da igreja

Sr. seu
mandato, realizou uma reforma no templo religioso e no barracão
de festas com a ajuda de seus três filhos carpinteiros. Durante

comando da Capela São Miguel Arcanjo.

As duas famílias, hoje, lutam na justiça, pela posse de
duas datas

usucapião. terrenos pertenciam a famíliaOs alemã,uma
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Dela Coleta registrou seu nome e o ano da reforma em uma parede 

interna, próxima à torre do sino, gravando a sua passagem no

a mesma, foi apagada uma inscrição que registrava a contribui

ção do Sr. Caponi na organização dos festejos da igreja e na 

construção dos fornos e churrasqueiras. Mais ainda, a família

Os conflitos internos - as manobras e as mudanças 
nas regras do jogo.

Diante dos aspectos relativos ao cotidiano presente do 

património do Heimtal, até aqui ressaltados, é importante 

considerar que a emergência de conflitos no interior do grupo 

dos pioneiros não está apenas ligada à diferenciação sócio-

no património requeridas por Antônio Caponi por

Um dos conflitos é aquele existente entre os Caponi e

e os

para o

cultural existente entre o descendentes de italianos

Mário Dela Coleta. Este último, durante o



atualmente residente em Rolândia que,

anos

Esses fatos somados à ascensão económica registrada, nos

últimos anos, pelos Dela Coleta, através de arrendamentos e o

empobrecimento vivenciado pelos Caponi, resultam em uma leitura
do passado e do presente, por parte das duas famílias em que
tentam valorizar feitos benefício doseus pequenos em

importância daspatrimónio, tentando a

realizações de uma ou de outra família, evidenciando, com isso,

próprio grupo de pioneiros.
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os Caponi cultivaram, no local, culturas de subsistência, 

justificando, assim, o requerimento da posse legal.

(os Dela Coleta) quis tomar conta de 
quando a I
(■

entregamos para o padre (...).
havia até vinte e seis andores 
pessoas."
(Nair Caponi Fatobeni, 59 anos)

"Eu fiz três festas na igreja e nas três eu trouxe a 
banda de Londrina (...). Depois tiraram o meu nome dos 
fornos que construí. Eles não queriam meu nome de jeito 
nenhum, porque as minhas festas eram diferentes das deles 
(...). Têm coisas que eu não entendo. Não sei onde os 
Coleta estão com a cabeça. Com tanto dinheiro, em vez de 
comprar terras, compram datas no património (...). Até 
agora só compraram dois alqueires de terra. Eu cheguei a 
comprar 42 alqueires na Serra dos Dourados, na época do 
Governador Lupion, mas era concessão ilegal e perdemos 
tudo. Depois comprei uma chácara perto do aeroporto de 
Londrina, mas quem vendeu não era o dono e perdi de novo. 
Agora, essa família (Dela Coleta), que tem três homens, 
em vez de investir em sítio fica querendo as datas dos 
outros (...)., só para mostrar que são mais que todo o

as diferenciações sócio-económicas existentes no interior do

cultivo da soja e do trigo, contrariamente ao processo de

"Nós chegamos aqui em 48. Muita gente que chegou em 50 
Coleta) quis tomar conta de tudo. Você vê, 

-fz a Hilda nasceu eu já estava muitos anos na igreja 
.) . Aquela imagem de São Miguel foi meu pai que deu 
.) . Nós viemos em procissão do sítio com o santo e 

' 1 Nas nossas procissões
e mais de quinhentas

sempre minimizar

por sua vez, vendeu 

recentemente aos Dela Coleta. Porém, durante mais de trinta



Em resumo,

património. Enquanto Nair Caponi Fatobeni e sua filha Hilda

É importante registrarafirmam festeiros. que essecomo

conflito atinge também a família Cantagalli, com repercussões

comprometer a unidade do grupo de pioneiros, os integrantes da

da comissão igrejadafamília e

dedicar-se, com maior intensidade, trabalhosaospassaram a
organizandoescola, festasjunto conselho da as eao

comemorações desse espaço.

Rubens Dela Coleta enquanto vice-presidente da associação

portanto, candidato natural à sucessão do

presidente Elpídio Cantagalli, doafastou-se deprocesso
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festas da igreja, na escola. Isso 
é para o património, para as 

j gosta de

inundo."
(Antônio Caponi, 79 anos)

a disputa que existe entre as duas famílias é

Cantagalli, presidente da referida associação durante os anos

Cantagalli lideram os rituais religiosos, os Dela Coleta se

por maior prestígio dentro da igreja e, consequentemente, no

de 1990 e 1991. A fim de evitar novos embates que pudessem

"A gente aqui ajuda nas 
é muito importante, é para o património, para 
crianças. Mas tem muita gente que não gosta de nós e só 
critica (...). Na última festa da igreja deu confusão só 
por causa de um bolo. Eu e dona Nega (Ernestina 
Cantagalli) resolvemos guardar um bolo para comprar e 
levar para as nossas crianças. Em todas as festas a gente 
faz isso. Mas a mulher do Ademir Clivatti queria comprar 
para as crianças dela. Daí, formou o rolo, porque aqueles 
lá em cima (os Caponi) entraram no meio. Só sei que o 
problema todo é o pouco caso que aquelas pessoas fazem do 
nosso trabalho. Isto dói, porque eles acham que são mais 
que os outros. A gente sabe que o problema é a inveja, a 
gente pode não ter muito, mas não enterramos tudo em 
negócio mal feito. Mas não tem importância, a gente vai 
ser até meio parente (se refere ao noivado da neta do 
velho Caponi com seu sobrinho) ." 
(Lucélia Dela Coleta, 33 anos)

de moradores

na associação de moradores, pois Hilda é esposa de Elpídio

Dela Coleta afastaram-se



componentes vice-

Caponi como tesoureiro, Antônio Gavilan como secretário (filho

de um antigo pioneiro espanhol)

esposa de Miguel e composto por trabalhadores rurais parceiros

trabalhadores da construção civil de

Londrina.

famílias pioneirasA e

habitantes com pouco tempo de residência na vila representou

estratégias denaso

no Heimtal,agrupamento que prevaleciam até então, que se

estendeu à diretória do campo de futebol e às comissões da
igreja e da escola. Essas modificações, que se expressaram em
novas alianças, além de possibilitarem a participação mais

sobre questõesefetiva de

conciliar interesses grupais divergentes, que vinham ensejando

o surgimento de novas lideranças na localidade.

nova aliança na associação de mora-

sucedidaestratégia bem amenizarfoidores parauma os
conflitos e disputas vivenciados, na época, pelos Caponi, Dela

que de alguma maneira ameaçavamColeta a
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para

presidente, líder da Igreja Congregação Cristã no Brasil, José

importantes relacionadas à dinâmica social do património, 

permitiram, também, que as famílias pioneiras conseguissem

e um conselho liderado pela

escolha, deixando Dinho à vontade para encabeçar um movimento 

de formação, no final de 1991, de uma chapa única, liderada 

pelo dono de um dos bares do Heimtal, Sr. Miguel Ferreira Lima, 

que residia no património há apenas cinco anos. Os demais

Se, por um lado, a

da uva dos Strass e

união entre integrantes das

e Cantagalli, e

início de um processo de mudanças

outros moradores nas decisões

escolhidos foram Sebastião Borges



Esse personagem, o Sr. Aparecido Oliveira, ex-esposo de

Margarida Gretzlak (filha de imigrantes alemães) , sempre foi

considerado pelos pioneiros como "encrenqueiro”, "sem origem"

"cigano". Apesar de ser um crítico contundente das ações dae

comissão da igreja da associação de moradores,e

vários integrar-seconvites trabalhos dessasaospara

organizações, na medida em que aspirava a assumir o controle
das atividades da associação de moradores, com o objetivo de
defender os interesses dos habitantes que, segundo ele, "não

tinham vez".

candidatura desarticulada pelas ações dossua

Cantagalli e Caponi, que resultaram na aliança já citada, bem

pela posição de neutralidade assumida pelos Dela Coletacomo

e Strass no processo de sucessão, não conseguiu sequer formar
chapa para concorrer às eleições. Sendo assim, a chapa deuma

Miguel foi eleita, assumindo a referida associação em 1992. Até
hoje o Sr. Miguel não consegue entender porque seu nome foi
escolhido.

que a
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solidariedade interna do grupo, por outro, impediu a possível 

consolidação de uma liderança que vinha emergindo nos últimos

anos no Heimtal e que estava conseguindo muita simpatia junto 

à população recém-chegada ao património.

recusou os

"Isto tudo foi coisa do Dinho (...). Ele falou u  
única pessoa que tinha era eu (...) . Havia mais gente que 
queria entrar, mas não conseguia formar a chapa. Então 
ele arrumou tudo e formamos o grupo. Era só votar sim ou 
não. Até hoje eu não sei dizer porque o Dinho achou que 
eu era o melhor. Talvez porque eu conhecesse as pessoas, 
por causa do bar, a molecada solteira que vem aqui, os 
trabalhadores (...)".
(Miguel Ferreira de Lima, 40 anos)

Com a



moradores, Foi

exatamente durante o período de seu último mandato na igreja

Coleta. Por isso, não conseguiu articular uma candidatura que

representasse o grupo, sendo eleito o jovem trabalhador rural

José Fernando Lazarin, parceiro da uva dos Strass e católico

muito atuante.

Diante do resultado inesperado, os pioneiros utilizaram

a influência e o poder de persuasão do padre responsável pelos

São Miguel Arcanjo,serviços religiosos da Capela para

conseguir mudar as regras do jogo, convencendo
renunciar e ceder o lugar ao vice-presidente eleito Ademir
Clivatti. Segundo informações obtidas junto aos que partici
param de todo o processo, as justificativas dadas aos adeptos

eo

com os

gestão seguinte.

Porém, em 1993, quem foi eleito presidente da comissão da

capela foi Elpídio Cantagalli, tendo ao seu lado como vice-

presidente o próprio Ademir Clivatti, como secretário Silvano
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jovem José Fernando poderia ocupar a vice-presidência 

mais "antigos", assumindo a presidência na

foram que este último, apesar de residir no sítio, poderia 

cumprir com maior "eficiência" a função, já que era

possuía "carro" e já tinha "tradição" na igreja. Sendo assim,

"casado",

"aprender"

que cresceram os conflitos entre as famílias Caponi e Dela

o eleito a

Situação semelhante ocorreu no final da gestão de Antônio 

Pedro Mangille (genro de Carlos Strass) na comissão da igreja, 

no início de 1991. Cumprindo seu segundo mandato na comissão, 

vinha realizando um trabalho conjunto com a associação de

pois também fazia parte de seu conselho.



Dela Coleta

e

foi eleito Antônio Pedro Com essa

Quanto à associação de moradores, a partir da gestão do

capacidade de aglutinar opiniões e seu caráter reivindicatório.

Quem sucedeu o Sr. Miguel, em 1993, foi outro proprietário de

bar, conhecido como Jorjão. Desde então não ocorreu nenhuma

reunião e nenhuma ação significativa junto aos habitantes.

influência de seus integrantes, junto à Prefeitura Municipal,

O conselho da escola, formado por pais de alunos, até

vinha assumindo algumas das responsabilidades da Pre-1992

aos

alunos carentes. A partir do momento em que o poder público
problemas, conselhoo

começou a perder suas funções, passando a ser pouco acionado

participar com mais intensidade da comissão da igreja.
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que a população local tem conseguido melhorias para o patri

mónio (limpeza das ruas, iluminação, atendimento médico, etc.).

Elpídio Cantagalli, que desempenha as funções anteriormente 

exercidas pela associação de moradores. É por intermédio da

Mangille.

composição, restabeleceu-se, no interior da igreja, a hegemonia 

das famílias pioneiras.

a manutenção da merenda escolar e ajuda

e como tesoureiro um antigo morador do património 

parceiro da uva dos Strass. Para presidir o conselho da 

comissão

Sr. Miguel, aos poucos foi perdendo a sua dinamicidade, sua

Atualmente, é a comissão da igreja, sob o comando de

municipal conseguiu resolver esses

feitura, como

pelo diretor da escola. Assim, os Dela Coleta voltaram a



organizações, bem como a realização de atividades conjuntas,

domingos.

Se esses eventos, ao lado da festa do santo padroeiro e

rituais religiosos, significamdemais comemorações e os

diferentesco-participação dosmomentos da agrupamentos

residentes no Heimtal, os bares e o forró constituem espaços
frequentados apenas por determinados segmentos da população

Como bem ressalta o Sr. Miguel:

Na realidade, os arranjos efetivados entre os pioneiros
para dirimir os conflitos existentes dentro do próprio grupo
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Diante de todos esses acontecimentos, pode-se dizer que, 

atualmente,

ranças do património, através da efetivação de uma aliança 

entre representantes das famílias pioneiras e dos demais grupos 

existentes no Heimtal, facilitando a comunicação entre as duas

local, nem sempre considerados "de respeito".

" (. . .) Um património como este sem a igreja acho que não 
tinha nada de prazer, porque as únicas coisas que temos 
aqui e que todo mundo participe é essa igreja, as suas 
festas e o campo de futebol com seus torneios. Vem gente 
dos sítios e até da cidade. Por isso é importante unir os 
dois e fazer tudo coordenado. Os bares e o forró são 
diferentes. São os homens que ficam nos bares e mais nos 
finais de semana. Tem bebedeira, jogatina e nem todos 
gostam. O forró, o pessoal daqui não gosta, só dã gente 
das vilas de perto e alguma rapaziada que vai fazer 
bagunça no meio (...). O pessoal das famílias, as moças 
de bem não chegam nem perto. Eles gostam mesmo das 
festas, bingos e torneios que unem todos".
(Miguel Ferreira Lima, 40 anos)

a comissão da Capela São Miguel Arcanjo e a 

diretória do campo de futebol aglutinam as principais lide-

como os bingos aos sábados à noite e os torneios de futebol aos



e

são indicadores importantes para o entendimento

das mudanças ocorridas, nas duas últimas décadas, no Heimtal,

virtude da reordenação das atividades agrícolas na regiãoem

se transformar, progressivamente,Ao

abrigar uma

população cada vez mais pobre e sócio-culturalmente heterogê-

local tiveram que se adaptar às novas condições de existência

assalariamento, cada vez mais intensivo, de suas gerações mais

obrigação de compartilhar, com os novosnovas com ae

espaços da vila, anteriormente frequentadosmoradores, os

predominantemente pelas famílias de sitiantes mais antigos,

pioneiros emprendem uma luta cotidiana para não perderemesses

controle da vida social do Heimtal. Controle este cada vezo

mais diluído e difícil de ser efetivado, frente à diversidade
de grupos com valores e interesses específicos.

pioneirossituação, aquelesDiante dessa para que
é permitido subverterHeimtal, ordemapermaneceram no

instituída dos regulamentos e mudar as regras do jogo, desde

que seja para o "bem do património", ou, então, para o "bem"

daqueles que construíram a "comunidade".
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as alianças efetivadas com os habitantes que chegaram mais 

recentemente ao povoado, a exemplo de Miguel, Jorjão, Guinho 

e Sebastião,

"Às vezes nós, os mais antigos, temos que interferir e 
mudar muitas coisas que querem fazer só porque está

e crescente urbanização de Londrina.

impostas por essas mudanças. Convivendo com um processo de

em uma

nea. Sendo assim, as famílias pioneiras que permaneceram no

vila da

periferia londrinense, o património passou a



rituais religiosos,vizinhos, controle dos daperder o

organização dos festejos da igreja e das atividades lúdicas

significa romper com a "união" do grupo e "perder tudo" que

construíram, em outras palavras, perder a própria identidade.

Ainda que suas relações sejam, cada vez mais intensa-

determinadas por vínculos extralocais, os pioneirosmente,

resistem e se opõem às transformações em curso no Heimtal, bem

sociabilidadeque vi venciam, desenvolvendo, uma

baseada em relações diretas e entre pessoas. Marginalizados na

periferia da cidade, para eles a pequena vila representa o

controlelocal sobre o

desenrolar de suas vidas, de seu cotidiano e da história. Ali
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como ao processo progressivo de assalariamento e empobrecimento

povo acha que está certo. Mas nem 
matrimónio e para nós. Imagina, eu 

a gente abandonasse a igreja, 
porque o 
de mora-

"Eu não gosto de falar muito, mas aqui tem gente que 
chegou ontem e já quer ir dizendo que tem que fazer isso 
e aquilo. Eu não acho que está certo, quem tem mais 
direito é quem construiu a comunidade. Fomos nós (os 
antigos) que fizemos isso tudo. Eu tenho é muito orgulho 
de dizer que eu fiz muito para o património (...). Se não 
fosse por mim o campo não tinha saído (...). O povo aí 
até não gosta, mas foi assim mesmo, amassamos muito barro 
e comemos muita poeira, para deixar uma comunidade melhor 
para os filhos (...)." 
(Antônio Caponi, 79 anos)

Na visão dos entrevistados, deixar de conviver com os

escrito ou porque o 
tudo é bom para o património e para nós. j 
queria ver se um dia a gente abandonasse 
deixasse de olhar pelos outros (...). Não é 
Dinho é meu filho, mas igual ele a associação 
dores nunca vai ter. Quero ver quem vai levar os doentes 
para Londrina e tirar o dinheiro do bolso, só os antigos 
mesmo, os que tem amor por isso aqui (...). Eu concordo 
sim que nós temos que lutar pelo que é nosso, nós é que 
construímos e ninguém tem direito de chegar aqui e dizer 
o que nós temos que fazer." 
(Napoleão Cantagalli, 62 anos)

no local,

onde ainda é possível exercer um



e mais

permanentes duradouras, enfim, sentido àe sua

existência.

Desse modo, ao mesmo tempo em que as famílias pioneiras

se identificam como grupo, são reconhecidas enquanto tal pelos

demais habitantes, pois aceitam e legitimam o controle que elas

ainda condução da vida social
património. Tal aceitação pode ser observada nos depoimentos
a seguir.

agora o

Como se pode perceber, ser de
Heimtalpouco tempo nãovez", no e

participar do grupo dos "antigos" e dos que "comandam". Mais

ainda, representa não compartilhar de determinadas situações
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compartilham normas e padrões, assumem e desempenham papéis, 

atribuem e incorporam valores, estabelecem relações

e laços de lealdades exclusivos do convívio interno do grupo

Para dizer a verdade eu não sei muita coisa, agorz o 
Dinho sabe. Ele e os pais já são antigos aqui. É o Dinho, 
o Carlito e as outras famílias que vivem aqui há mais 
tempo é que podem esclarecer muitas coisas que acontecem 
e que o povo comenta aqui no meu bar (...). Às vezes eu 
não entendo muito bem. Outro dia mesmo saiu um boato que 
os Caponi e os Dela Coleta estavam brigando por dois 
terrenos. Mas o que eu vejo nas festas, na igreja, na 
associação é que eles são amigos (...)" 
(Miguel Ferreira Lima, 40 anos)

"fora", "cigano" e "não ter

exercem sobre a de todo o

"Eu não tenho muito o que contar, faz pouco tempo que 
moro aqui. Como dizem, eu sou mesmo um cigano aqui, vim 
de fora. É melhor a senhora ir falar com os Strass, os 
Cantagalli, o velho Caponi e os Coleta. Eles estão sempre 
na igreja, na associação (...).. Comandam tudo (...). A 
única coisa que eu posso dizer é que tem muito coitado aí 
que não tem vez nesse lugar, mas não tem muita reação. As 
pessoas preferem deixar como está (...)." 
(Aparecido Oliveira, 42 anos)

significa estar há

dão um



e, portanto, permanecer como espectador.

hoje,

em

estudo estruturam uma distinção grupai.

4.

Se,

distinção étnica, resultante da presença e atuação expressivas

nova lógica de diferenciação, fundamentada no que a população

convencionou chamar de o grupo dos "antigos"

"novos".

representações,Essas as

famílias que chegaram nas três primeiras décadas da ocupação

da

construído a partir da imagem mítica do pioneiro, ou seja,

aquele que foi o desbravador e o fundador, difundida pelo

foi incorporadapróprio projeto colonizador pelae que

população, fazendo-se presente até os dias atuais. Hoje, essa

imagem constitui a base de afirmação da distinção das famílias
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região das outras que se deslocaram para o Heimtal mais 

recentemente, fazem parte de um sistema simbólico mais amplo

ciaçao, fundamentado por estratégias e um conjunto de represen

tações simbólicas, através dos quais as famílias pioneiras

A estratificação simbólica: os "antigos" e os "novos" — 
uma leitura do significado e o caráter mítico do pionei
ro.

no início da colonização, prevalecia no Heimtal uma

e o grupo dos

dos alemães, após seis décadas estruturou-se, no local, uma

Por essas colocações, é possível afirmar que existe, 
no Heimtal, um sistema classificatório e de diferen-

utilizadas para distinguir



ao

o

interesses.

Pode-se afirmar, portanto, que

diferenciação, as famílias pioneiras construíram um conjunto

de representações simbólicas, através do qual atribuem, incor

poram e compartilham significados. As concepções que desen

volveram a respeito de seu próprio espaço, dos demais moradores

do Heimtal, da cidade e do seu passado, representam muito mais

imagens mentais da realidade empírica, são

expressões das suas relações cotidianas.

entrevistados referem-se aos habitantesQuando os que

identificá-los com aquelas funções assalariadas menos quali

ficadas do meio rural e do meio urbano ou, então, como pessoas

Nesse sentido,local. procuramsem

estabelecer uma oposição entre a situação de vida dos "novos"

primeiros, além de serem,

proprietários e arrendatários de terras, estão "preocupados"

com o património.
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Cantagalli, Strass, Dela Coleta e Caponi, diante da crescente 

heterogeneidade grupai instalada na vila. Seus integrantes, 

se apropriarem da representação mítica do pioneiro construíram 

um sistema classificatório no Heimtal, capaz de assegurar-lhes

na constante luta pela

"O pessoal que chegou nos últimos anos tem um ritmo 
diferente, eles trabalham de bóias-frias, pedreiros e 
domésticas. Não é como a gente, os Strass, o Sr. Napoleão 
que têm propriedade, arrenda e cuida dos interesses do 
património."

controle da vida social local e

chegaram, ao património, nas duas últimas décadas, procuram

contrário dos

"identificação" com o

o atendimento de seus

com aquela que prevalece entre os "antigos". Estes últimos, ao

na sua maioria,

do que meras



(Hortênsia Dela Coleta, 36 anos)

Na representação dessas famílias, os moradores que chega

ram recentemente, além de serem pobres e não possuírem raízes

Heimtal, são, também, identificados com a precariedadecom o

grilagem existente em vários terrenos
abandonados pelos alemães nas décadas de 3 0 e 40.
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o Toninho (Antônio 
vão morar ali."

volta à noite. Tem algun. 
frias. Eles são diferentt 
raízes nesse luc 
(Carlos Strass,

de pedreiro, carpinteiro. As 
doméstica e de faxineira. Esse 
largado, não é como a gente que cuida do que tem e luta 
para melhorar o património." 
(Mário Dela Coleta, 70 anos)

"Ali em cima é o lugar dos grilos. Onde mora o Sebastião 
Borges (na época tesoureiro da associação de moradores e 
líder da Igreja Congregação Cristã no Brasil) e toda 
aquela turma, está precisando de uma boa faxina. Eu penso 
que se Deus deu água é para limpar, tomar banho (...). 
Eles não lavam, não passam, não limpam a casa (...). Não 
pegam numa enxada para carpir o quintal, não têm uma 
horta, não dão banho nas crianças, que ficam por aí sujas 
e sem cuidado nenhum."
(Hortênsia Dela Coleta, 36 anos)

"Tem muito novato aqui. Uns vão para a cidade trabalhar 
e outros trabalham de bóia-fria. De manhã saem dois 
ônibus lotados, um às 6 horas e outro às 7. Vão trabalhar 

mulheres trabalham de 
pessoal vive tudo meio

"Aqui no centro, onde nós vivemos é diferente. É tudo 
melhor, mais limpo, mais cuidado, cheio de casas boas. 
Ali perto da escola também estão construindo casas de 
tijolo. A filha do Dinho e o marido, 
Pedro Mangille) e a Marlene (Strass) 
(Rosalina Dela Coleta, 29 anos)

e com a

"Tem chegado muita gente nova aqui. Às vezes, quando 
chego no bar encontro pessoas que eu não conheço. A 
maioria é gente estranha que vai todos os dias para 
Londrina trabalhar de operário da construção civil, e só 

x r.oitc. Tc.t. ãlguns que também trabalham de bóias- 
Eles são diferentes da gente que nasceu aqui e tem 
---------- "igar."

55 anos)

e sujeira que predomina no "lado de cima" - a encosta esquerda

da vale



a

e "pedaço" concepção

desenvolvida por Magnani (1984) e já discutida no Capítulo III

do presente trabalho - uma demarcação de territórios, cuja

significação traduz as diferenciações existentes no Heimtal.

O que se convencionou chamar de o "lado de cima" corres

ponde a uma extensa faixa de encosta esquerda do vale, próxima

ao cemitério, ao centro espirita e ao terreiro de umbanda. Este

é Oo

"centro", ou como dizem, o "nosso lado", dos "antigos", dos que
à

onde estão situadosAvenida Ludwig Ernest,

açougue, os bares, o sobrado e últimoLuterana, oa praça,

armazém dos Strass, a fábrica de armários, a escola, a quadra

de esportes, o campo de futebol e o acesso ao sítio Pioneiros.

Nesse espaço, concentra-se uma grande parte dos equipamentos

mais bemutilizados as ruas

da vila.

desse"centro",

território. Identificado pelas famílias pioneiras como o lugar
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preconceito social, económico e racial em relação à população 

que chegou mais recentemente, especialmente a de origem negra 

nordestina. É como se existisse no

Essa distinção simbólica entre "nós", os mais "antigos", 

e os "outros", os "novos" (recém-chegados), está ligada também, 

uma divisão de territórios estabelecida pelos pioneiros, ao 

longo dos últimos anos, e que expressa a existência de um forte

pelos habitantes,

conservadas, o maior número de casas e o movimento mais intenso

a antiga Casa

Apesar de o forró estar localizado muito próximo ao

lado dos "pobres", dos "ciganos"

bem como

"lutam" pelo património, abrange uma faixa transversal

e dos "grilos".

não é considerado como sendo integrante



"profano" do Heimtal. Portanto, estes não devem ser locais
frequentados pelos homens e mulheres "de respeito" da vila.

quando era o clube que o povo chamava de 202

No entanto, para os assíduos frequentadores que moram na
forró é o local onde podem se divertir sem "ninguém

incomodar" e "controlar", significa o momento em que as pessoas
livram dos padrões normativosquebram se ea

restrições que prevalecem no dia-a-dia do povoado.

Outro território importante é o "fundo do vale", onde

está localizada a Capela São Miguel Arcanjo. Para os católicos

do povoado e, especialmente, para os Cantagalli, Dela Coleta
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da "negrada", dos "bandidos" e dos "maconheiros", representa, 

juntamente com o terreiro de umbanda

Ali tem fandani 
que tem casa 
aquela bagui 
(Odila Dela

"Antes,
Quarteirão de Amigos era bom. Eu tinha a Viviane pequena, 
mas a gente levava ela e ficava dançando até de 
madrugada. Depois que virou esse forró não dá mais, quem 
frequenta são os arruaceiros.
(Hilda Cantagalli, 37 anos)

"Nesse forró quem entra é a negada dos cinco conjuntos e 
quem mora nos cortiços ali de cima e faz macumba. Quando 
vão embora, jogam pedras nas casas, quebram as lâmpadas 
dos postes (...)." 
(Antônio Caponi, 79 anos)

vila, o

e o centro espirita, o

"Esse forró trouxe muita coisa ruim para o património, 
igo duas vezes por semana. Vem aquela gente 
de cômodo que é tudo maconheiro e vira 

inça."
i Coleta, 69 anos)

"No forró, qualquer um entra, é só pagar. A gente dança, 
se diverte e ninguém incomoda. Ali, todo mundo é igual, 
não tem essa de ser presidente disso ou daquilo, ser da 
família de tal (...). Pode beber à vontade, cada um cuida 
de si (...)." 
(João Borges, 28 anos)

rotina e



e

os preços dos produtos agrícolas, os problemas do património

se organizam para reivindicar melhorias para a "comunidade".e

Como observa Hilda Cantagalli:

>de mudar

O que conta para os moradores mais antigos, incluindo as

famílias de Reinhold e Carlos Strass não é apenas o templo em

discussões,rede

organizações de grupos, comemorações e festejos. Pode-se dizer,

tempo em que constitui o núcleo mais importante da manifestação

da solidariedade existente entre os pioneiros, vem assumindo

Prefeitura Municipal.

Em suma,
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um papel mediador nas relações entre os habitantes locais e a

"Tudo pode mudar por aqui (...). Os alemães foram embora 
e a maioria dos antigos também. Chegou gente de todos os 
cantos e as pessoas não vivem como antigamente (...). Não 
existem mais os bailes e aquela união entre todos e fica 
difícil dizer se o património é ainda rural ou já é cida
de (...). Mas a igreja continua a manter suas tradições, 
o sagrado não muda fácil. A gente vai lutar, para 
continuar como sempre foi (...) Lá a gente se reúne, se 
organiza, discute, os homens falam dos negócios, faz 
proposta de melhorias para a vila (...)., não é só reza 
não, a igreja une a gente e a comunidade." 
(Hilda Cantagalli, 37 anos)

a associação da Capela São Miguel Arcanjo é a

espaço no qual as famílias se reúnem, se 

divertem, mantêm as tradições do passado, discutem política,

si, mas o que acontece nele e em torno dele. Ou seja, aquela

portanto que, atualmente, a Capela São Miguel Arcanjo é a 

principal referência social do património, e a sua associação,

Caponi, o templo, além de ser o local dos rituais e práticas 

religiosas, é o

controlada por integrantes das famílias pioneiras, ao mesmo

de relações tecida através de rituais,



Nesse sentido, guardadas as devidas especificidades, a

Capela São Miguel Arcanjo e a sua associação aproximam-se do

que ocorre com a "sociedade da capela" do núcleo camponês de

São Pedro, na Região de Colonização Italiana do Rio Grande do
analisado dos Santos. SemelhanteSul, Tavarespor ao

uma

Santos, 1978, p. 157-164).

foi,

o

o

início da formação da o

"centro" do povoado e onde foram construídos a Igreja Luterana,
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liderado pela família Caponi com a aprovação dos Cantagalli e 
transferir a igreja para

Um exemplo concreto sobre a importância que a Capela São 
Miguel Arcanjo e a sua associação têm para o grupo pesquisado 

em 1990, a emergência, no património, de um movimento

património. Melhor dizendo, longe daquele local que, desde 
"Morada do Vale", foi considerado

significado que a Capela São Miguel Arcanjo e a sua associação 
assumem para os migrantes pioneiros do Heimtal, a "sociedade 

da capela" - é uma instituição de solidariedade dos colonos 
gaúchos e o núcleo de referência social do bairro. (Tavares dos

Dela Coleta, para
Heimtal. A justificativa da ação foi o fato de a igreja ter 
sido construída no "fundo" do vale, isolada do restante do

"centro” do

instituição comunitária mais vigorosa da pequena vila. Ali se 

expressam, ainda nos dias atuais, as relações de solidariedade, 

os laços de lealdade, as práticas coletivas e de ajuda mútua, 

desenvolvidas no passado pelos pioneiros. Evitar conflitos é 

a principal norma que prevalece entre os seus integrantes, 

estendendo-se, também, a todos aqueles que frequentam a igreja 

e compartilham das atividades que se desenvolvem em torno dela.



o campo de futebol e o armazém dos Strass.

Livres do controle dos alemães, a

ocupação de um lugar que no passado pertenceu aos alemães e que
no presente foi conquistado por eles.

Porém, a justificativa que apresentam para essa trans
ferência é a de corrigir um erro cometido pela CTNP, quando
planejou o património.

Essas interpretações a respeito da construção da igreja
católica não conferem com os dados históricos abordados no

Capítulo III do presente trabalho, pois, quando a CTNP implan-

desenhos
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"A Ca[ 
perto

Na realidade, essa mudança significa para os católicos, 

descendentes de italianos, uma espécie de conquista definitiva 

de sua distinção grupai.

ipela São Miguel Arcanjo era para ser construída bem 
c > da antiga Igreja Luterana. Mas naquele tempo os 
alemães luteranos é que mandavam e ela ficou mesmo lá 
embaixo."
(Nair Caponi Fatobeni, 59 anos)

"Agora que o património cresceu e chegou mais gente, está 
na hora de trazer a igreja para onde deveria ser (---- ) .
Não precisa ser um prédio grande (...). A gente queria 
uma igrejinha pequena, toda branquinha, bem simples. Daí 
sim ficaria melhor, mais seguro (...)." 
(Ernestina Cantagalli, 59 anos)

"A nossa igreja não era para ser construída lá no fundo 
do vale, sozinha. Houve um erro da companhia. Ela era 
para ser bem aqui na praça, onde foi construída a lute
rana. Foi por isso que tiveram que derrubá-la e construir 
a casa luterana mais no fim do terreno." 
(Hortênsia Dela Coleta, 36 anos)

tou as cidades e patrimónios, determinou seus

construção de uma nova igreja católica, próxima ao local onde 

foi um dia a Igreja Luterana, representa um ato simbólico de



também, seriam instaladoslocais ondeos principaisos

equipamentos (escolas, igrejas, praças, etc.) realizando,

inclusive, doações dos terrenos. Portanto,as quando a

Heimtal, destinou, através de doações, os

construção da escola e das igrejas luterana e
católica. (Ver Planta I, em Anexo).

É claro que, na época, o predomínio dos alemães luteranos

colonizadora foram fatores decisivos na escolha dos respectivos
locais. Pode-se concluir, portanto, que,

determinação dos espaços destinados às igrejas. Se, por um
lado, as lembranças pessoais, ao serem invadidas por essa outra

memória distorcem e omitem, por outro, revelam ashistória e

diferenças os

grupos que habitavam o património,diferentes a
necessidade daqueles pioneiros, que, no presente, controlam as

atividades da igreja católica, de lutarem pela consolidação da

distinção que conquistaram ao longo das últimas décadas.

Para os migrantes mineiros e paulistas, descendentes de

italianos, integrar o grupo dos "antigos" representa conquistar

prestígio da família Strass e dos alemães, ou seja
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serem considerados também os fundadores do "Vale dos Alemães".

companhia planejou o

"Todo mundo aqui da região sabe que os Strass foram a 
planta aqui do património (...). Por isso a Prefeitura 
batizou a rodovia de Carlos João Strass (...). Deve ser 
um orgulho para o povo daqui (...) . Ele foi a pessoa que 
chegou primeiro e abriu tudo (...) . Mas nós chegamos logo 
depois, meu pai, meu tio também derrubaram a mata e des-

terrenos para a

no povoado e as ligações que Carlos João Strass possuía com a

interpretações dos informantes, houve uma clara intenção na

o mesmo

ao contrário das

e conflitos que

bem como
existiram no passado entre



famílias, com tendência a acentuar o caráter mítico do fundador

pequenos agricultores do Heimtal tentam aproximar seu passado

imagem mítica dede pobreza e de trabalho na lavoura

aquele que foi o primeiro a chegar e quepioneiro, ou seja,

quando, na realidade, foram apenas agentesdesbravou o sertão,

foi criado pelo avanço do capitalismo nade um processo que

região norteparanaense, via frente pioneira. Dessa forma, ao

transformar seus pequenos atos em feitos heroicos e dotados de

sentido.

o
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"Os pioneiros que a gente fala são aqueles que chegaram 
no início, quando tudo não era nada. Eles sim é que 
trabalharam direto na roça e construíram este lugar. São 
os Caponi, os Cantagalli, os Coleta, os Strass, o meu pai (...)."

e do desbravador, cujos atos se transformam em feitos heroicos.

"Quando meu avô e meu pai chegaram aqui é certo que 
finado Carlos já tinha a venda, as propriedades dele, mas 
meu avô também foi pioneiro. Quando ele chegou com meu 
pai e meu tio, tinha que começar a trabalhar às 3 horas 
da manhã (...)• No cabo da enxada, a família via o sol 
nascer e morrer (...)." 
(Elpídio Cantagalli, 40 anos)

se apropriarem da representação mítica do pioneiro, conseguem

bravaram. Eu considero que isso também é ser fundador." 
(Elpídio Cantagalli, 40 anos)

com a

"Nosso pai é pioneiro desse lugar. E nós somos filhos de 
pioneiro. Quando chegamos aqui éramos ainda pequenos, mas 
os maiores já trabalhavam no cabo da enxada (...). Era 
dia e noite carpindo café, cuidando das criações. Assim, 
eu penso que isso é a mesma coisa que falar que a gente 
fundou o lugar (...). Nunca saímos daqui, é o nosso lu
gar. Longe não daria certo (...)." 
(José Dela Coleta, 45 anos)

Condenados ao esquecimento e ao silêncio, os migrantes

É essa a imagem de pioneiro que prevalece entre essas



(Antonio Pedro Mangille, 32 anos)

Em resumo, a estratificação simbólica existente, hoje, no

"mais antigos" e os "mais novos" coloca em

evidência cotidianoaquele de estruturação deprocesso

identidade individual e grupai, sempre presente na vida social.

Acima das diferenças e possíveis conflitos que existem entre

(alemães, descendentes de italianos,

proprietários rurais,católicos, arrendatários,luteranos,

assalariados, etc.), para seus membros, o Heimtal significa o

espaço do reconhecimento e da estruturação de papéis. Enfim,

soais e ameaçado pelo avanço da urbanização sobre os limites

do património, com a construção dos conjuntos habitacionais e,

conseqiientemente, com a transformação do vale em uma vila da

periferia de Londrina.

grupo de pioneiros que vivência um cotidiano

marcado por relações diretas de pessoa a pessoa, por contatos

estreitos com o meio rural e pelas atividades agrícolas, a

local da prestação de serviços, das
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As representações sobre a cidade e os "cinco conjuntos" - 
a afirmação de um modo de vida na "Morada do Vale".

a realização de um modo de vida baseado nas relações interpes-

Heimtal entre os

"Aqui nós fizemos tudo. Nós somos os heróis do lugar. 
Quando chegamos não era como agora, não tinha a man
gueira, o pasto, a plantação. Fomos nós, os pequenos, que 
construímos tudo, com as forças que Deus deu (.. .) . Quase 
morri de tanto trabalhar no cabo da enxada. Como se diz: 
'aqui quase que deixei o couro mas tirei o ouro'. Por 
isso, esse vale é a minha vida e a minha morada. Eu falo 
que para mim o Heimtal é igual a seleção brasileira de 
futebol, quem falar mal eu saio no braço." 
(Napoleão Cantagalli, 62 anos)

Para o

as famílias em estudo

cidade representa o



relações impessoais, do perigo, do trabalho assalariado

vida na cidade é muito diferente,

assala-
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per- 
irdim

que 

aprisiona e oprime, através de sua lógica linear e disciplina- 

dora.

ipa, sapato, para pagar água, 
studar, mas para viver mesmo ê

"O trabalho da terra é livre. Não tem quem te pise no 
calcanhar, não tem hora fixa, não tem patrão. Mesmo que 
chova, a planta dâ. Às vezes, a pessoa diz que perdeu o 
dia mas ela ganhou o dia porque mais que um dia de sol, 
a chuva faz crescer a planta (...). Eu acho que a roça é 
mais fácil, tem leite, tem vaca, tem alimento, não paga 
aluguel, lenha (...). Aqui no Heimtal é igual sítio, mais 
livre que na cidade. Se comparar é como o dia e a noite, 
aqui é claro e eu conheço todo o mundo (...).
(Mário Dela Coleta, 70 anos)

"Aqui o que prevalece é a natureza, é um lugar calmo, 
ninguém corre perigo (...). Nunca ninguém mexeu no nosso 
quintal. Só um dia que andaram roubando uns passarinhos, 
mas isso é coisa de criança." 
Elpídio Cantagalli, 40 anos)

"Aqui a gente é patrão da gente. Você sabe o dia que 
aperta e tem que trabalhar mais e o dia que pode ter uma 
folguinha (...)• Aqui é bem tranquilo, as crianças ficam 
a vontade. Na cidade é diferente (...). Na empresa você 
tem que picar cartão, sair, picar cartão de novo, só para 
dizer que está trabalhando. E o mais importante, o 
salário quando vem não compensa toda essa prisão".
(Antonio Pedro Mangille, 32 anos)

"Morar aqui é ser mais livre (...). É mais tranquilo, 
menos perigoso do que na cidade (...). A gente conhece 
todo o mundo, são todos amigos." 
(Rubens Dela Coleta, 39 anos)

"Eu acho que a  , ,
turbada, eu não me adapto (...). Nós temos casa no Ja:  
Ideal mas está alugada. A família só procura a cidade 
guando precisa comprar rou} - ~ '
luz (...). Os filhos vão esl 
aqui no património." 
(Hortênsia Dela Coleta, 36 anos)

"O nosso trabalho aqui não tem compromisso com ninguém. 
Se um dia não quiser ir para a roça, segunda-feira, terça- 
feira, a planta está crescendo, não precisa ficar lá, não 
tem hora para trabalhar. Tanto faz trabalhar 8 horas por 
dia, 10, 5, 4, ficar em casa, trabalhar à noite, ninguém 
regula (...). Não tem quem mande na gente." 
(José Dela Coleta, 45 anos)

Mesmo vivenciando o processo progressivo de



riamento de muitos de seus integrantes, com o estabelecimento

essas

no Heimtal e do trabalhador rural enquanto categoria diferente

considerado "pesado", "sujo" e "desgastante", ao contrário das

valorização do primeiro em detrimento do segundo significaa

uma forma de resistência à transformação do Heimtal em uma vila

de trabalhadores urbanos, bem como ao processo já em curso de

proletarização dos membros das gerações mais novas.

Ao se utilizarem dessas representações para definir a

cidade e os

favor do

património, da vida rural e do trabalho agrícola, ressaltando
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atividades urbanas, a ligação que 

famílias ainda possuem com a terra e as atividades agropecuá- 

rias constituem, ao mesmo tempo, um elemento definidor da vida

isar do trabalho na roça ser 
Lferente, a gente não preci

chuva, a g 
suja, as mi

"limpas",

"Apesar do trabalho na roça ser pesado, sujo, a vida aqui 
é diferente, a gente não precisa ficar preocupado com 
vizinhos, com horário de trabalho, em dar satisfação para 
os outros. Aqui todo mundo é igual, conhece desde pequeno 
(••-)-" 
(Rosalina Dela Coleta, 25 anos)

atividades urbanas e industriais, que são "leves" e

de vínculos com as

pioneiros baseiam-se em argumentos quase sempre a

do trabalhador da cidade. Apesar de o trabalho agrícola ser

"Sabe, o nosso trabalho aqui é muito duro, não tem sol e 
gente está lá na roça, por isso a gente anda 
mãos tudo grossas, fica com a pele queimada do 

sol (...). Não é como trabalhar na cidade, que não toma 
chuva, não toma sol e fica sempre dentro do prédio 
protegido, fazendo coisa leve. Por isso eu queria que 
meus filhos estudassem e trabalhassem em outra coisa, mas 
tem que ser um trabalho bom, que ganhe bem e não tenha 
que sofrer na mão do patrão. Aqui, pelo menos não tem que 
ficar dando satisfação de horário, se fez ou não fez. Se 
for para sofrer é melhor ficar aqui e trabalhar no que é 
nosso, pelo menos não fica preso." 
(Lucélia Dela Coleta, 33 anos)

o património como modos de vida distintos,



por exemplo: a tranquilidade do vale versus o perigo da cidade,

o anonimato a

Pode-se mais velhos quanto as

se deslocar diariamente até a cidade para o trabalho. Há,e

inclusive, tendência entre os jovensuma que

permanecerem morando no local. Muitos, durante

noivado compram o terreno e, aos poucos e com a ajuda dos pais,

utensílios domésticos.constroem compram osa casa e

Geralmente, quando efetivam a união já possuem casa própria.

Quando isso não é possível, constroem no mesmo quintal dos pais

então, por algum tempo, ocupam algum cômodo da casa daou,

família, até conseguirem alugar ou construir na própria vila.

pai queria que 
i ri i a za Hl 3 1
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27—le. Até podia ter construído perto do 
lá é muito diferente, a gente é estranho,

gerações mais novas, fazem do vale a sua morada. Mesmo aqueles 

integrados em funções urbanas preferem residir no património

tanto osdizer que,

se casam em

o namoro e

reconhecimento grupai versus o anonimato da cidade, 

liberdade do trabalho agrícola versus a sujeição dos regulamen

tos das fábricas (patrão, horários, fiscalização, etc.)5

"Meu pai queria que eu fosse terminar o l2 Grau no 
colégio da cidade, mas eu preferi ficar aqui e estudar à 
noite. Lá eu não conhecia nenhuma professora. Sabe, se 
tiver que trabalhar um dia na cidade eu vou, porque sei 
que aqui não tem futuro. Mas na cidade é só trabalho, o 
que eu gosto mesmo é de ficar aqui, jogar bola com os 
amigos, cantar na igreja, nas festas, ir na casa de um, 
de outro (...). Eu não acho graça de ir na igreja e nas 
festas da cidade. A gente não conhece as pessoas. Aqui é 
diferente, todo mundo se conhece, a gente cresceu junto, 
eu sou um Cantagalli (...). Eu não queria mudar daqui, 
sair de perto da minha avó, do meu avô, da minha irmã, 
dos meus pais. 'Aqui pode ser feio, sem movimento, mas é

"Eu e a Luciana vamos casar, só estamos esperando ter
minar a casa, o terreno ganhei do meu pai. Quando tiver 
tudo pronto a gente faz o casamento e todos os dias vamos 
trabalhar no açougue. Até podia ter construído perto do 
açougue, mas lá é muito diferente, a gente é estranho, 
não conhece as pessoas, não tem família. Lã no conjunto 
é para trabalhar e aqui é para viver e criar os filhos". 
(Silvano Dela Coleta, 21 anos)



e

as

assumem uma

a

instituição de um sistema simbólico diferente do que ainda

prevalece na vila.

Apesar de admitirem que a proximidade dos conjuntos

representa o progresso, vez que beneficiou a vida dos moradores

do Heimtal,

urbano, estradas asfaltadas, bancos, supermercados, etc.) , a

interativos desenvolvidos pela população da localidade, bem

ainda resistem, já que se tornaram alvos das ações de ladrões
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construção de prédios

situados os sítios do Heimtal significa uma ameaça aos padrões

onde fica a minha casa". 
(Alan Cantagalli, 17 anos)

em termos de infra-estrutura e rede de prestação

de serviços (comunicação mais fácil com a cidade, transporte

"A construção dos cinco conjuntos não foi bom para quem 
tem propriedade (...) . Não dá gosto de plantar mais nada. 
Se planta um pepino no café, uma abobrinha, melancia, 
alho, amendoim, roubam tudo(...). Quando é tempo de manga 
eles entram e levam tudo(...). Dizem que até soja já 
roubaram (...). Eles já derrubaram e cortaram cercas de

e construtoras que planejame da pressão das imobiliárias 

ampliar os conjuntos habitacionais.

A partir dessas comparações entre a cidade de Londrina 

o desenrolar do cotidiano da "Morada do Vale", os conjuntos 

habitacionais ou os "cinco conjuntos", construídos durante 

duas últimas décadas nos limites do património, 

imagem negativa, para os habitantes mais antigos do Heimtal, 

na medida em que significam a invasão da cidade e de outros

padrões normativos sobre o Heimtal. Em outras palavras,

como um perigo à sobrevivência das propriedades agrícolas que

e casas onde anteriormente estavam



Pode-se afirmar, portanto, que em decorrência da cres-

urbanização da região, do crescimento da cidade decente

Londrina, da construção dos conjuntos habitacionais nos limites

do património, da intensificação dos contatos com a cidade e

de trabalhadores urbanos,da chegada, o

da periferia deHeimtal vem

Se, por um lado, esse processo é vivenciado pelaLondrina.

cidadedapopulação em geral que podee

beneficiar diretamente o património, já que pode usufruir de

inexistentesbenefícios (água encanada,serviços antese

energia elétrica, transporte coletivo, telefone, asfalto,
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arame, levaram café do terreiro(...) " 
(Napoleão Cantagalli, 62 anos)

etc.)6, por outro lado provoca resistências, tendo em vista que

"Foi depois dos cinco conjuntos que apareceu esse forró. 
As pessoas que vêm de lá são muito diferentes (. . .) . Não 
costumam ter esse convívio familiar que a gente tem 
(...). O pessoal daqui não gosta e por isso às vezes sai 
até briga 
(Nilda Cai

nos últimos anos,

"Os conjuntos prestaram um serviço para o povo daqui. 
Ficou mais fácil ir ao Banco, comprar um remédio, um 
mantimento (...). è mais progresso para o património, as 
datas valorizaram (..•). Mas também veio muito novato 
aqui que está estragando o nosso sossego." 
(Mário Dela Coleta, 70 anos)

"Depois da construção dos conjuntos a gente vive meio 
aborrecido com essa turma de cima (...). Ficou mais 
perigoso. Na semana passada mesmo, à noite, uma turma de 
maloqueiro passou ai em frente e jogou tanta pedra na 
lâmpada que entortou o poste." 
(Antônio Caponi, 79 anos)

"Para falar a verdade os cinco conjuntos atrapalham muito 
(...). Não se pode plantar um pé de mandioca que roubam, 
colhem café ainda verde (...). Além de tudo as turminhas 
vêm nas festas, fazem baderna, brigam, mexem com as 
moças." 
(Hortênsia Dela Coleta, 36 anos)

como progresso

se transformando em uma vila

conjunte

ter esse convívio familiar 
pessoal daqui não gosta e por 
i." 
intagalli, 55 anos)



a para o grupo

simbólico

conseqiientemente, de relaçõeso

parcela significativa dos habitantes do património ainda manter
vínculos com as atividades agrícolas, a sua proximidade com o
meio rural circundante controle das famílias pioneiras
sobre o cotidiano do povoado resultam em uma dinâmica social
cujo conteúdo está, em grande medida, assentado no modo de vida
rural. Por isso, sua população consegue manter acesas muitas
daquelas práticas sociais (relações de vizinhança, ajuda mútua,
rituais religiosos, festejos, mutirões, etc.) do passado,

quando a

hoje, representamaté elementos derural, osque,e

identificação e diferenciação para aqueles que migraram para

a região

Apesar de existir um grande hiato entre o que almejavam e o que
são hoje,

muito bem o significado que o Heimtal ainda assume, nos dias

atuais, para os pioneiros e seus descendentes.
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urbanização pode significar, definitivamente, 

dos "mais antigos" a destruição de seu sistema

e o

rompimento daquela rede 

cuidadosamente tecida durante mais de seis décadas.

"Morada do Vale"

Apesar de todo esse processo de mudança, o fato de uma

"O Heimtal, acho que aqui é a minha vida, faz parte da 
minha história, porque nasci aqui, cresci aqui, estudei 
na escola que meus pais estudaram e que agora eu trabalho 
(...) aqui é a minha raiz." 
(Sandra Strass, 27 anos)

podia ser considerado um bairro

em busca da "Terra da Promissão"e do "Eldorado".

o depoimento, a seguir, de Sandra Strass, resume



NOTAS

um
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4. As pesquisas de Tavares dos Santos (1978), sobre o núcleo colonial 
camponês - "fração" de São Pedro - localizado na Região de Colonização 
Italiana do Rio Grande do Sul, no município de Bento Gonçalves, reve
laram a existência de uma "sociedade", construída, pelos colonos 
italianos, em torno de uma capela e de um cemitério, que se transformou 
no núcleo de referência social do bairro e a sua instituição 
comunitária mais vigorosa. Enquanto associação de solidariedade entre 
vizinhos, na "sociedade da capela" prevalecem as relações comunitárias. 
Além de ser o local do lazer comum é o lugar das discussões coletivas 
sobre problemas, negócios e acontecimentos do núcleo.

Sobre a importância do sistema de parceria entre parentes em empresas 
agrícolas no Brasil, bem como a utilização dessa relação de trabalho na 
hortifruticultura ver: LOUREIRO, Maria Rita Garcia. Parceria e 
capitalismo. Rio de Janeiro: Zahar, 1977. 135 p.; Terra, famí 7 ia e 
capital. Rio de Janeiro: Vozes, 1987. 182 p.;BRANDÃO, Carlos Rodrigues. 
Parentes e parceiros (relações de produção e parentesco entre camponeses 
de Goiás). In: ALMEIDA, Maria Suely Kofes de et al. Colcha de retalhos. 
Estudos sobre família no Brasil. São Paulo : Brasiliense, 1982. p. 91- 
135.

2. Sobre a importância da mão-de-obra familiar nas atividades agrícolas das 
pequenas propriedades ver: LOUREIRO, Maria Rita Garcia. Terra, famí 7 ia 
e capital. Op. cit.; BIANCO, Bela F. Capitalismo e família: os pequenos 
burgueses. In: ALMEIDA, Maria Suely Kofes de et al. Colcha de retalhos. 
Estudos sobre a família no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1982. p. 137- 
159.

Essa visão positiva de "progresso da cidade" desenvolvida pelos 
habitantes da periferia quando passam a usufruir de serviços urbanos 
antes inexistentes, bem como o processo constante de construção da 
periferia urbana em cidades de porte médio, são muito bem analisados 
por: DURMAM, Eunice R. A sociedade vista da periferia. Revista 
Brasileira de Ciências Sociais. São Paulo, v.l, n. 1, p.84-99, jun. 
1986.

5. Sobre a diferenciação entre trabalho agrícola e industrial e a 
representação sobre estas duas situações entre trabalhadores que 
vivenciaram um processo de proletarização consultar: SEYFERTH, Giralda. 
Aspectos da proletarização do campesinato no Vale do Itajai (SC), os 
colonos - operários. In: LOPES, José Sérgio Leite (Coord). Cultura e 
identidade operária. Os Aspectos da cultura da classe trabalhadora. São 
Paulo : Marco Zero, 1987. p. 103-120.

Estas questões também foram analisadas em pesquisas sobre um outro 
bairro londrinense Ver: MAIA, Deise. Abaixo da linha: Casoni, uma vila 
da cidade de Londrina". São Paulo: USP, 1993. 323 p. Dissertação 
(Mestrado em Antropologia); 0 público restrito - a articulação do poder 
e da autoridade do mundo da casa. História: Questões e Debates. 
Curitiba, p. 51-58, jul./dez.1990.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procurou-se evidenciar,

deslocamento de uma sociedade ou região para outra. Muito mais

os

económicas de vida, bem reelaboração do conjunto de

valores que fundamentava suas práticas e concepções.

transferência de grandes levas de

trabalhadores estrangeiros e nacionais, para o Norte Novo do

entre as décadas de 30 e 50, estava relacionadaParaná, aos

fatores do desenvolvimento do capitalismo internacional e

nacional e

Companhia de Terras Norte do Paraná - CTNP.

Via de regra, os migrantes que se dirigiram ao território

ex-colonos daseuropeus,

e do

propagandas da CTNP, e pela promessa de lucros fáceis e rápidos

apoiaram simbolicamente na possibilidade de ascensão social,
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ocupação dos espaços abertos do Estado, via projetos privados 

de colonização, como aquele proposto pela colonizadora inglesa

do que mobilidade geográfica, esse processo significa, para 

indivíduos e grupos, uma redefinição de suas condições sócio-

ao longo do presente trabalho, 

que a migração deve ser encarada enquanto um processo social,

como a

através da atividade cafeeira, esses trabalhadores também se

à política favorável do Governo

É inegável que a

da "Terra da Promissão"

que provoca mudanças tanto nas relações objetivas quanto no 

plano subjetivo da existência dos sujeitos que vivenciam o

do Paraná de

grandes fazendas de café dos Estados de São Paulo e Minas 
Gerais e pequenos produtores rurais. Orientados pelas imagens 

"Eldorado", difundidas pelas

norteparanaense eram camponeses



que passariam à condição de proprietários da
terra.

e

em vista a sua condição de descapitalização, as oscilações do

mercado e as crises do café. Para não perderem suas terras e

pagarem as dívidas junto à colonizadora, foram obrigados a

montar determinadas estratégias de organização da produção,

incorporando a maioria dos integrantes da família no trabalho

rural, dentro e fora das suas propriedades, combinando, muitas

comércio e trabalho assalariado (venda de hortifrutigranjeiros,

empregadas domésticas, entre outras).

De fato, ao longo da pesquisa verificou-se que, apesar de

vivenciarem uma situação virtual de proletarização, determinada

tar as contradições vividas como oportunidade de ascensão. Ao

298

agrícolas da região, ou seja, como pequenos proprietários não- 

capitalizados e produtores de mercadorias e de seus meios de 

subsistência, no nível da consciência, continuavam a interpre-

na "Terra da Promissão" e no "Eldorado", esperavam ser possível

mesmo tempo que acreditavam no enriquecimento fácil e rápido,

a estruturação de uma identidade sócio-cultural para o grupo.

trabalhadores independentes, o que ocorreu é que tiveram suas 

trajetórias marcadas por grandes dificuldades económicas, tendo

na medida em

pelo modo específico com que se integraram nas atividades

vezes, as funções de parceria e empreita com atividades de

Entretanto, no caso específico dos migrantes alemães e 

descendentes de italianos (mineiros e paulistas) do Heimtal, 

apesar de terem se transformado em pequenos sitiantes



Desse modo, com o objetivo de enfrentarem e resistirem

em seu
na de adoção, uma utopia comunitária, qualna

coletivas. Foi comunidadeatravés da assim

construída, migrante passou interpretarque o a a sua

existência, a dos outros e a de sua sociedade. Assim, tornou

possível sua integração e ressocialização no novo meio.

Apesar de os migrantes do Heimtal terem como matriz de

existência a sociedade mais ampla e suas relações determinadas

por vínculos extralocais desenvolveram um modo de vida baseado

ais,

produção agrícola, o património era o local das relações mais

Ali identidades,estruturarampermanentes.duradouras e
individual e grupai, assumiram papéis, dando um sentido às suas

existências.

No período compreendido entre o início da colonização até

região, como o "Vale dos Alemães". As 120 famílias alemãs que

habitavam o pequeno vale, além de utilizarem a língua de origem

práticas sociais que faziam parte do equipamento cultural de

seu país (esportes, festas, comemorações cívicas
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como meio de comunicação, preservavam tradições e desenvolviam

e religiosas,

o Heimtal ficou conhecido,

e aspredominavam as relações de solidariedade, ajuda mútua 

atividades

aos efeitos das rupturas provocadas pelo processo migratório 

universo simbólico, esses migrantes tentaram construir, 

sociedade

nos laços de parentesco, de vizinhança e ajuda mútua.

em toda a

no entrelaçamento de valores étnicos, nas relações interpesso-

a IIa Grande Guerra,

Enquanto a cidade era o lugar das instituições públicas e

administrativas (Prefeitura, CTNP), onde comercializavam a



as relações comunitárias (o lazer em comum, a ajuda mútua, o

relacionamento entre vizinhos, etc.).

A partir de meados de 40, com a introdução mais intensiva

da agricultura do café chegada de grandes

migrantes nacionais, especialmente os mineiros e paulistas,

dinâmicade italianos, socialdescendentes novauma se
Heimtal. A maioria dos imigrantes alemães,

desestimulados por não terem conseguido concretizar os projetos

de ascensão económica e de implantação de uma colónia alemã,

abandonaram o local e venderam seus sítios para aqueles novos

construir na região.

novas

regras e padrões de conduta. Entre tantas outras mudanças houve

alemães pelos conjuntossubstituição da banda dos dea

sanfoneiros e violeiros; as comemorações cívicas e as práticas

alemães cederamesportivas desenvolvidas pelos lugar ao

futebol, ao jogo de bocha e ao truco; a festa do santo padro

eiro, anteriormente regada a cerveja, carne de porco e tortas
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migrantes. Chegava, assim, para

Heimtal, o fim da utopia comunitária que achavam ser possível

sua população manter vínculos extralocais prevaleciam, no vale,

entre outras) . Desenvolvendo culturas de subsistência e com um 

significativo rebanho de gado leiteiro, o património cumpria 

um papel económico importante para Londrina, na medida em que 

se transformou no principal centro de abastecimento de leite 

e hortifrutigranjeiros da cidade. Pode-se dizer que, apesar de

desenvolveu no

e a

os primeiros moradores do

Aos poucos, os migrantes nacionais foram assumindo o 

controle da vida social do património, estabelecendo

levas de



como

se

a fim de

cumprirem novas funções.

Foi com base nesse novo sistema e novas práticas sociais

que os migrantes paulistas e mineiros desenvolveram um forte

sentimento de localidade e pertença, transformando o Heimtal

economiabairro rural, assentada,em um com uma

predominantemente, na atividade cafeeira. Assim, progressiva

mente, a população do património deixou de produzir leite e

hortifrutigranjeiros, passando a procurar
assistência médica da família, a compra de artigos de consumo

comercialização do café.implementos agrícolasdee

início da ocupação da região, LondrinaEnquanto que, no

ou seja, mesmo tirando grande parte dos meios de subsistência
de seus sítios, os pequenos agricultores do vale passaram
depender cada vez mais da cidade.

tornarem mais freqiientes e comuns as

património, relações de solidariedade,desenvolver, noa

vizinhança, vínculos de ajuda mútua (o mutirão) , participação
lúdico-religiosasatividades demaiscoletiva e nosnas
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dependia, em grande medida, do que era produzido pelos alemães, 

no Heimtal, a partir da década de 40 essa situação se inverteu,

estruturou no Heimtal. Antigas formas 

simbólicas foram substituídas e/ou reelaboradas,

alemãs, passou a contar com o churrasco e os frangos assados 

e recheados; novas práticas religiosas foram introduzidas, 

as procissões, um novoos terços e rezas nos sítios; enfim, 

sistema simbólico

acontecimentos do bairro. Estabeleceu-se, assim, no Heimtal,

e a

a cidade para a

Apesar de se

relações contratuais e societárias, esses sitiantes continuaram



rede interativa entreuma e
procedências (espanhóis, mineiros,

deprocesso

mudançase as na

poucos, se incorporou ao desenho urbano, integrando-se à cidade

de Londrina.

Atualmente, com suas relações comunitárias enfraquecidas

e diluídas, o antigo "Vale dos Alemães" assemelha-se a uma vila

Sua

população, formada por trabalhadores urbanos e rurais, vivência

influência de famílias pioneiras que chegaram no início da

ocupação da região e do local, bem como o expressivo controle

que muitos de seus integrantes exercem sobre a vida social do

sociabilidade determinadabairro, desenvolvendo uma por

forma,Dessa montaramdiretoscontatos

outros habitantes do local e

relações fundamentada laços deteceram nosuma
í

solidariedade, entre famílias, no parentesco e na vizinhança,

no Heimtal e em suas existências.

Ao analisar o cotidiano passado e presente de um grupo de

famílias pioneiras do Heimtal, optou-se pelo caminho do detalhe

minúcia, através do qual foi possível entenderdae a

a lógica interna de espaços
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agricultura 

norteparanaense, especialmente na década de 70, o Heimtal, aos

alemães, italianos, 

paulistas, nordestinos, entre outros), 

desenvolvimento da região

existência de micro-relações e

estratégias de agrupamento com

da periferia londrinense, apesar de administrativamente ser

e aum cotidiano onde ainda é possível observar a presença

a fim de resistirem aos efeitos das transformações ocorridas

considerado um património e pertencer ao meio rural.

Com o

rede de

grupos de diversas origens

e entre pessoas.



Seguindo trajeto teórico-metodológico,esse foi
possível vezes

considerados "banais" revelare

entendimento da realidade de determinados

agentes.

O presente estudo comprova a tese de que muito poucos

daqueles migrantes, que chegaram à região início dano

sócio-econômicacolonização, conseguiram ascensãoa que

esperavam. Apesar de, nos dias atuais, ainda manterem algum

agricultura, existevínculo entre o que
almejavam e e o
"Eldorado" tornaram-se imagens do passado, na medida em que a

lavradores vive de aposentadorias domaioria desses suas

Funrural, nas vilas da periferia de Londrina.

Condenados ao esquecimento e à proletarização de suas

gerações mais novas, pode-se concluir que, para esses pio

neiros autênticos, o passado constitui

reconhecimento e para a construção de identidade individual e

no Heimtal,Por isso, construíram,grupai.

mítica do pioneiro, ou seja, daquele que foi o fundador, o

primeiro a chegar, o desbravador e o verdadeiro bandeirante,

através da qual transformam seu passado de trabalho, de pobreza

heróicosatos dotadosfeitosde deeeme pequenos
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intersticiais, apesar da referência aos processos sociais mais 

amplos.

"insignificantes", podem

Particularidades sobre a história que a análise dos processos 

mais gerais não consegue atingir e que, também, são importantes

a referência para o

perceber que os atos microscópicos muitas

o que são hoje. A "Terra da Promissão"

grupos e

um hiato

um sistema de

com a

para o

representações simbólicas baseado na apropriação da imagem



significações. Dessa forma, procuram superar uma situação de

Mais ainda, é por meio dessas representações que fazem

uma leitura do presente, assumem papéis, identificam-se como

grupo, diferenciam-se dos outros grupos e fazem, ainda hoje,

da luta permanente por

distinção. Afinal, o

cidade de Londrina, que avançou os limites do património, assim

a intensificação da ocupação da vila por trabalhadorescomo

urbanos, nas duas últimas décadas,

irreversíveis no dia-a-dia de seus moradores.

Além de passarem

económica e culturalmente heterogénea, as famílias pioneiras

cuja

característica principal é a existência de vários grupos com

compartilhamdistintos, osvalores mesmos espaços,que

participam das festas, rituais religiosos, atividades lúdicas

Conclui-se, portanto, que o que está em jogo, hoje, para

famílias pioneiras do Heimtal é a sobrevivência do grupo eas

identidade social. Incapazes de controlarem o desenrolara sua

da história, empreendem um esforço constante e cotidiano por
critérios de avaliação legítima frente grupos,

estabelecendo uma luta simbólica por imposição e definição do

mundo social, expressando,
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de marginalização para conseguirem o reconhecimento 

distinção.

anonimato e

e acontecimentos da vila.

e a

a conviver com uma população sócio-

a uma nova dinâmica social,

resultaram em mudanças

o local de uma

processo de urbanização crescente da

"Morada do Vale"

de acordo com seus interesses,

aos demais

tiveram que se adaptar



assim, de forma transfigurada o campo das posições sociais no

qual se inserem.

305



OUTRAS FONTES DE PESQUISA



OUTRAS FONTES DE PESQUISA

• Arquivos do Escritório da Companhia Melhoramentos do Paraná

■ - CMNP. Maringá - Pr.

. Arquivos do Inventário e Proteção do Acervo Cultural de

Londrina - IPAC-Lda. UEL, Londrina-Pr.

. Arquivos de Mapas da Prefeitura Municipal de Londrina.

. Arquivos do Museu Histórico de Londrina Pe. Carlos Weiss.

. Livro de Registro da Capela São Miguel Arcanjo do património

do Heimtal. Paróquia Jardim Ideal, Londrina-Pr.

. Livro de Inhumações do cemitério do património do Heimtal.

Arquivo particular da família Strass, Londrina-Pr.

. Jornal Paraná-Norte, Londrina, 7 de abril, 1935.

Paraná: O Norte do Paraná. São Paulo, 1941.
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p.31-62, jul./ago./set., 1982.
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Rural 98
urbana "85"

Lar
, u

T9"

8, b
394 1UU, U

FONTE: IPAC/LDA - 1990

Hungria

TABELA V
PRIMEIROS COMPRADORES DOS LOTES AGRÍCOLAS DA GLEBA JACUTINGA 

MUNICÍPIO DE LONDRINA

TABELA VI
ATIVIDADES DOS MORADORES DO HEIMTAL

Companhia Melhoramentos Norte do Paraná

LNO
Estudante
crianças sem ida

de escolar



TABELA VII

N UMEKO

- Parana TJT

TU"
- Londrina 1)3 03,2

TTT
TJT 02,1

Interior - bania TJT 02,1

interior - Rio Grande do aul
Sem Respostas TT

Prejudicado Ub 06,3
"95" lOu, u

TABELA VIII

NÚMEROLOCAIj

Rural
Utbana la, 1
Prejudicado

"95" iou, u

FONTE: IPÀC/LDA - 1990

LOCAL DE TRABALHO DOS MORADORES DO HEIMTAL 
(CHEFE DE FAMÍLIA)

LOCAL DE NASCIMENTO DOS MORADORES DO HEIMTAL 
(CHEFE DE FAMÍLIA)

FONTE: IPAC/LDA - 1990

Interior - Minas Gerais

interior - pernamouco

I "ESTADO"
Huapitai

interior - parana
Londrina - Parana 

f Heimtai

interior - t>ao Paulo

interior - Alagoas



documentos



PROPAGANDA DA CTNP NO JORNAL PARANÁ-NORTE - 1935

■ 1

'Paraná-Norte
. LONDRINA, 7 de Abiil de i»JN

O-Melhor Rumo
O Melhor Futuro;
no

área deterras, • por pequena que seja, da.uma-

erifót

' Agencia Principalna

M

| - L F. S. PflULO-PflRflHA’ . Rua 3 de Dezembro n. 48 -

E’ collocár-se.no Norte do Paraná^
—----- - i- -- ADQUIRINDO.----------- -----------h

Comp.de Terras Norte do Paraná
===== ■■ :>■

d

i ESTADO DO PAR AN AT'

o-
F bK
H ! #

II" íi I

São Paulo ■

DR. JOAO FIGUÊIRLOO

CSfiKJ dt — Fm» *
Aiuad* <Kinudo< s*«

Correio Pnullslano

1

A.XNOI
NUM.. 16'

Comp/de' Terras fMorte do Paraná
' -.d- 'ferras extraordinariamente privilegiadas'pcfá nattirezá paru a producção:de café, algodão, cereaes, ' legumi

nosas, forragens, etc.. ■-•..•.•-.•■
. iSxcellente ppsiçãn tnpographica para as grandes invernadas e pastagens de deseanço para o gado de Maito- 

GrowV, cujo transito ]5.ira os.grandes inercados consumidores será'feito, fatalmence, em futuro muito proximo, pe
los terrenos da Companhia, na zona da Comp..Ferroviária S. Paulo-Paraná, já em trafego entre Ourínhos — ja- 
taliy.c a. inaugurar-se deiitro <(e pouco mais de mez, o trecho - Jatahy - Londrina. Cada kilónletro de estrada, i- 
nauguradii cm direcçãò'ao rio Paraná,-é um marco de valorisação das terras da Companhia, pelo ■ aproveiumentn 

, d.ns-inidciras, ,ante a facilidade.da exportação direcw para o grande mercado que é a Republica Argentina. .

Á» melhores terras roxas----- Clima'salubérrimo ..
’i, ■'' Qiiem attestii cxhuberattteniente as vantagens de adquirir-se terras da Companhia, são os compradores di-s 

940 LOTES .VENDIDOS EM t9i54 - São também as 560 CASAS erguidas em Londrina - as machimts e a» 
serrarias cm seu intenso-trabalho quotidiano ■— o progresso vertiginoso de Nova Dantzig, Rvlandia e . Heimtal, 
onde tres'novas cidades estão.se-erguendo-cõmo ires maravilha que surgem do seio da ntatta ‘— ■ Onde lu. tres 
annoS era Mtáot.hcje é progresso, trabalho, estradas admiráveis, terras intensamente cultivadas e um novo murJci- ' 
pio com o wu ,ipp.arclhaineuto judiciário e administrativo. .

IIP-
:í

í í
F’■

Comp.de


r

•'l

DEZEMBER1937

-i

; I

■ :n

l
l ■

Die Zeitschrift des 
deutschen Katholiken 

fúr

GLAUBE 
and 

LEBEN

SiwrtlWW
SÃOMIÇUEL

REVISTA DE CIRCULAÇÃO NACIONAL ENTRE AS IGREJAS DE 
CATÓLICOS ALEMAES QUE TINHAM COMO SANTO PADROEIRO SÃO MIGUEL

ARCANJO - 1937



Sankt Michael

1-, UKZFMBER 1937? iÉRSCHEiNT MÒNATLICH'

Mlt klrehlíeher pruek-Iríaubnl» .

ICH-WL. >

..
ICIII

*

»li Wlrthmann 4 Cia. • Rua da Indapandancla, 33 • Tal. 7-2833.

i

Sqo
Miguel
Die Zeitschrift des deutschen Katholiken fúr Glaube und Leben

O inonsageiro dos Catholicos Allemães por fé ei vida • ’

A«vtst<«nl» eccl»'l<iMicot ’ 
P*. ChrUlOph Htnnor

ICII
IClf

1

Proprlplorlo • dlraclor r<ipoew««l: 
Dr. LuU Oonuçd Lant

'Jeilfii . Kalliellkcn. 
eu l.lcbe zu . Ktreba

•‘Wegberelter W' 
driíUcil l«b lÍMteii

■ • - . RfDAK HOMUND ADMINlSTRATlON:. .* *
Sào Paulo, Rua Vergueiro 329 — Phone: 7-6790 •. —. . Caixa'Postal 3328
•• •tv-*.*'4' . ’• •• .-w<r»-aê, ;yp-.

1.’hEFT.’Á.-V

■ • ■ < i r‘ • ■■■' ’ • <

WILL dleiiMi. der KtrcJie, dem •Volkí.uud Hrotlllcu ln .Traue-und]l’fllvliU - ..
WH.Ii «In' clno/ uiipolltlsclic.. kultqr»Íl«" Z<jtM‘1itlft zur Prlnfa brilbpu . ■

.. Glnilbeihguti'.' uuil'ebrirdrdlgen VUtorrrljrs. ; ? ■ . • . ■
■Wlhb iiilrh- woiíden' al« Fretind 'und- 

Bruslllcui, desnen Jluttenipraclir
• und Vulk und Staat èçht und.w»lir;ht.;: \

ICII IVIl.b aufrelgen dlc Werke der glllfkliiitleii' .Verlitndunr ton Claiitia und ' - 
.. .Lelieil.

ICII WILÍi berleliteii toii Trene und ' Àrholt der . katliolMicu Vulk»drnt»eben ■
. . ■ ' ^lui dcutídien Spraclirauiu der noIten Welt.' ;..;. -' x;. : .

ICII WJLIi dle Klarlielt gcben lurwogcndcn Oel»t«kampf der Zelt.. ■-
ICII WILL die IViilirlielt (iringeif grgcil Boslielt, Lug und Tnig. ‘ ; :
ICII WILI. dlo h'hm Oirlsll uud selner Ktrelie íerteldíjen gegeu ScliniMliuug

. uud Terleuniduug. • 4’
• ICII WILIi dle Llebe sileit, dlr Clirlstm braehl» und selner .Klrche fUr dlr VUlker 

g«b.- ■■■ '■ • 'f-

r- ICII WILb, dm SANKT JII(IIAJ-:ii xel uud blrlbr der blinmlMir ilerwg nud 
‘• Engel deu deutielicn Volkea. . -



FOLHETO DE PROPAGANDA DA CTNP - 1941

Vlila parcial da cidade de LONDRINA

de nossas terras, •

A>;o-h> de BMI-lli.uvo

. i

Cia. de Terras Norte do Paraná
Sociedade Anónima, com sede em LONDRINA, Estado do Paraná, Brasil.

• Capital rcalisado Rs. 18.500:000X000.
Solicitem informações no seu escritório em Sáo Paulo á 

RUA SÂO BENTO N.’ 329 - 8.» andar - Caixa Postal 2771. í

Nota-Nenhum agente de vendas está autorisado a receber dinheiro em noine da Cia.

í - ■ ’

SINTA A ALEGRIA DE VIVER
E PROSPERE NO NORTE DO PARANÁ

■ C)ARA que se possa, bem ajuisar das. possibilidades Incomensuráveis do Norte 
F do Paraná, á presente data (Agosto, 1941) é preciso "vêr para crer” ou, 
então, ter conhecido outras terras e confronta-las. Na realidade terras tão produ- 

. tivas,. dificilmente se encontram. Daí-o êxito da Companhia de Terras Norte do 
Paraná, a maior empresa colonisadora da America do Sul, cujas vendas, atingiram 
76.000.alqueires! Proprietária de uma área de 500.000 alqueires (1.200.000 hec
tares) de terras fertilíssimas, adequadas para qualquer cultura, situadas nas bacias 
dos rios Paranapanema, Tibagi, Pirapó e Ivai, no Norte do Estado do Paraná, ju
dicialmente divididas e todas adquiridas diretamente do'Estado do Paraná, a 
Companhia de- Terras Norte do Paraná oferece, por todas as razoei, as melhores 
vantagens, tais como:

1.» TÍTULOS DE DOMÍNIO ABSOLUTAMENTE SEGUROS/
2,o FERTILIDADE E SALUBRIDADE/ ’
3.» ESTRADA DE FERRO E BOAS ESTRADAS DE RODAGEM/ 
4.o AGUA DE UMA PUREZA INVULGAR.

' O. testemunho insuspeito e entusiasta dos ditosos compradores 
constituem a comprovação incontestável das nossas afirmações.


