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RESUMO 

 
Este trabalho teve como objetivo discutir a construção de Lugares de Memória no 
Município de Toledo/PR, tendo em vista que estes estão intimamente ligados ao 
processo de construção e preservação da memória do “pioneiro”, que está presente 
em vários espaços e em discursos produzidos ao longo do desenvolvimento do 
Projeto História, e outras ações do poder público municipal. Foi realizado ao longo 
deste, uma breve discussão sobre o processo de formação do município e como o 
poder público municipal realiza ações com o intuito de preservar essa referida 
memória coletiva. Conclui-se que a construção dos lugares de memória buscam 
preservar e legitimar a memória de um processo que já não é mais natural, visando 
desta forma a perpetuação desses fatos, bem como demonstrar as visões de mundo 
de determinado grupo social.  
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INTRODUÇÃO  

 

O presente artigo tem como principal objetivo discutir e analisar como a 

memória dos “pioneiros” é representada a partir de lugares de memória no município 

de Toledo, principalmente nas últimas décadas. 

Escolheu-se trabalhar com esse tema, pois como moradora da cidade, 

presenciei ao longo dos últimos anos um aumento significativo da construção de 

memoriais, principalmente de homenagem às “famílias pioneiras”. Outro elemento 

que contribui para a origem desse trabalho, foi o contato com discussões e leituras 

sobre o processo de criação de memória, identidade. A partir dela pode-se perceber 

como memoriais e monumentos contribuem para a consolidação e ressignificação da 

memória, e como os mesmos auxiliam na construção de memórias e sobre 

determinados sujeitos. 

Além disso, ao realizar um levantamento referente à bibliografia sobre Toledo, 

notou-se que vários autores discutem a colonização e sua memória, mas poucos 

discutem como a mesma é expressa em lugares de memória. 

A ocupação da região oeste do Paraná, mais precisamente na região de 

Toledo, se dá há tempos imemoráveis. Porém, sua colonização de forma mais 

efetiva ocorreu a partir da segunda metade do século XX. 

A colonização do município de Toledo, se deu após a Colonizadora e 

Madeireira Rio Paraná – MARIPA adquirir uma gleba de terras conhecida como 

Fazenda Britânia em 1946, uma obrage de capital estrangeiro que atuava na região 

explorando madeira e erva-mate. 

A MARIPA tinha como interesse vender suas terras preferencialmente para 

gaúchos e catarinenses descendentes de ítalo-germânicos, os quais, segundo a 

ideologia da colonizadora, teriam além do amor ao trabalho, experiência com a 

agricultura e a pecuária, elementos essências para a formação de um povoado. 

Tais fundamentos ideológicos, contribuíram para a criação de uma identidade, 

pautada no discurso do pioneirismo. Os “pioneiros” do município são caracterizados 

como os primeiros migrantes que chegaram na região em meados da década de 

1940 até 1952 (data da emancipação política e administrativa do município). 

Desde a década de 1980, o governo municipal promove ações públicas que 

contribuem para a manutenção e preservação dessa ideologia e memória coletiva. 



 

 
 

 
 

Dentre elas está a criação do Projeto História e a criação de lugares de memória, 

fontes de estudo desse artigo. Os Lugares de memória é um conceito criado pelo 

historiador Pierre Nora. 

Nesse sentido, nota-se a necessidade de se construir edificações com o 

intuito de se preservar a memória que deixa de ser um processo espontâneo do 

homem devido à sua atual conjuntura, e assim, surge um aumento de construção de 

monumentos, com o intuito de preservar, criar e até mesmo recriar as memórias. 

Ao longo desse artigo, objetiva-se discutir como se dão essas ações e como 

elas contribuem para a consolidação de uma identidade e como ela está 

representada em lugares de memória. 
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 O estudo de monumentos públicos possibilita visualizar como o poder público 

atua no sentido de constituir uma memória justificadora e identitária acerca de um 

povo e de um lugar. Nesse contexto, afirma-se o discurso do pioneirismo que está 

muito presente no Oeste do Paraná, especialmente em Toledo e Cascavel. 

 Antes de nos aprofundarmos na discussão a respeito da presença dos 

lugares de memória no município de Toledo, torna-se necessário realizar uma breve 

discussão do seu processo de colonizador, fator determinante para 

compreendermos a criação de uma identidade e memória coletiva e a sua 

perpetuação em lugares de memória. 

O município de Toledo surgiu na segunda metade do século XX, após a 

aquisição das terras da Fazenda Britânia por parte da MARIPA em 1946. A Fazenda 

Britânia era uma obrage pertencente a Compañia Maderera del Alto Parana, uma 

empresa argentina de capital estrangeiro. A obrage, conforme Wachowicz “era uma 

propriedade e/ou exploração típica das regiões cobertas pela mata subtropical, em 

território argentino e paraguaio. Sua existência baseava-se no binômio: mate-

madeira. (WACHOWICZ, 1982, p. 11)”. Salienta-se que muitas dessas obrages, 

atuavam de forma irregular na região, até receberem as concessões de terra por 

parte do governo brasileiro. 



 

 
 

 
 

A MARIPA teve origem em abril de 1946, na cidade de Porto Alegre, onde 

ficava sua sede, mas seu escritório foi instalado em Toledo. Os principais acionistas 

da MARIPA eram Alberto Dalcanale, Willy Barth, Alfredo Paschoal Ruaro, Egon 

Bercht e Kurt Bercht e Leonardo Julio Perma, velhos conhecidos e sócios da 

colonização realizada no Oeste catarinense. Os principais adquirentes da Fazenda 

Britânia, filhos ou netos de imigrantes localizados no Rio Grande do Sul, já eram 

capitalistas, negociantes e velhos conhecidos, inclusive no serviço de colonização. 

Foram eles os cabeças da Maripá (WACHOWICZ, 1982, p.166). 

 O autor prossegue mencionando que entre os acionistas da MARIPA existiu 

dois grupos. O grupo Dalcanale que ficou com 33% das ações da empresa, que era 

conhecido como o grupo de origem italiana e o grupo alemão que detinha 66% 

liderado por Willy Barth. Acreditamos que a existência desses dois grupos 

influenciou diretamente a distribuição das terras da MARIPA, para seus clientes. 

Outro elemento que chama atenção dentro desse processo colonizador, é o 

de o plano de colonização exigir um “elemento humano” apto para este processo, 

como demonstra Niederauer 

 

Para dedicar-se às diversas espécies de culturas, e tendo-se em 
vista a fixação do homem à terra, escolheu-se o agricultor do Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina. Esse agricultor, descendente dos 
imigrantes italianos e alemães, com mais de cem anos de 
aclimatização no paíz, conhecedor das nossas matas, dos nossos 
produtos agrícolas e pastoris, primado pela sua operosidade e pelo 
seu amôr à terra em que trabalha, seria, portanto, o elemento 
humano predestinado à realizar grande parte désta tarefa.26 [...] 
“Decidida ésta parte, a de procedência do elemento humano a ser 
escolhido como o mais indicado, fazia-se, ainda, necessário tentar 
realizar uma seleção escolhendo, si possível, os homens de maior 
valôr produtivo. Ésta solução, também, foi encontrada e trouxe 
consigo a fórma de evitar a ruidosa propaganda em torno da 
“Fazenda Britânia”. Como se sabe, uma propaganda ruidosa, em 
tôrno de uma local novo, a exemplo de como ocorreu em outros 
locais, atrairia elementos, digo atrairia elevado número de indivíduos 
aventureiros e parasitas que nela entreviram um meio de vida fácil às 
suas atividades deshonestas. Seria bom procurar retardar o máximo 
possível a penetração desses elementos para dentro de um sêtor 
novo e são. (NIEDERAUER, 1955, p. 05). 
 

Diante do exposto, podemos perceber como a MARIPA, planejou seu projeto 

colonizador a partir de um caráter racial e ideológico, escolhendo “os mais aptos” ao 



 

 
 

 
 

processo de colonização, levando em consideração o conhecimento da 

agropecuária e força de vontade. 

Notamos que esses elementos descritos pelo projeto de colonização, 

concretizaram-se, pois, anos depois do processo de criação do município de Toledo, 

encontramos trabalhos que visam reforçar esse discurso do “pioneiro” como um 

“sujeito que foi o primeiro a ocupar essas terras, e com a força do seu trabalho e sua 

coragem trouxeram o progresso”, como coloca Stescki, 

 

 ... os pioneiros são homens que chegaram aqui em primeiro lugar, 
marcaram sua presença por ações em benefícios da coletividade e 
conseguiram ficar com a posse da terra. Eram pessoas que 
enfrentaram os obstáculos com bravura, capacidade, coragem e 
persistência. Plantaram as bases do progresso. (STESCKI, 1999, 
p.36) 

 

Percebemos assim, como essa memória de uma identidade do “pioneiro”, se 

fortaleceu ao longo dos anos, e que essa visão se compara a de outros discursos 

públicos que visam reforçar essa identidade, e como ela é tratada como algo 

particular do processo de colonização, não só do Oeste do Paraná, mas também do 

Paraná como um todo.  

 

Hoje é o Paraná, todo dominado pelo espírito pioneiro. Já não é 
apenas o Norte do Estado - o Norte verdadeiro, caracteristicamente 
diferenciado do Norte velho, que definirei como Nordeste; mas o 
Noroeste, o Oeste e o Sudoeste do Estado. É todo ele dominado 
pelo espírito pioneiro. [...] o pioneirismo representa a confiança no 
esforço pessoal, no esforço individual, no trabalho próprio; o 
pioneirismo significa, se não uma exigência de assistência do 
Governo, pelo menos atitude do Governo no sentido de que não 
atrapalhe a expansão pioneira. (...) O homem pioneiro é o homem 
que acredita no futuro, que acredita no seu esforço, no seu trabalho, 
e é dominado por aquilo que (...) chamam de ascetismo capitalista. 
(...) Leva vida parca, econômica, modesta, é todos os recursos de 
que dispõe, todos os recursos que adquire investe para melhorar o 
seu futuro. (ROCHA NETO, 1987:369-370) 
 

Ao colocarmos esses valores inerentes à identidade pioneira, percebemos 

que ela se refere diretamente ao homem simples, que tem amor a sua terra, que 

nela trabalha em favor do seu desenvolvimento e do desenvolvimento do meio em 

que vive. No entanto, a imagem do pioneiro do município vai para além, ela é ainda 

marcada pela simplicidade, como demonstra Oscar Silva (1988), em sua obra 



 

 
 

 
 

Toledo e sua história, este livro é uma das principais obras do Projeto História, que 

será discutido ao longo deste trabalho 

 

De faces cansadas e muitas vezes ocultas, esquecidos em sua 
grandiosidade discreta, de mãos ágeis e calejadas de desconhecidos 
pioneiros também se construiu a história de Toledo. (SILVA, et. Al, 
1988) 
 

Como se pode identificar, essa narrativa salienta uma identidade exclusiva do 

“pioneiro”, que no caso de Toledo, ainda se destaca que forma mais expressiva, o 

fato de que os “pioneiros” desse município são quem adquiriu terras da MARIPA e 

fixou residência até o ano de 1952, data do reconhecimento da emancipação 

municipal, quando ocorreu a posse do primeiro prefeito da cidade. 

É importante destacar o quanto a criação dessa identidade é problemática 

aos olhos das ciências humanas, pois ao legitimarmos alguns sujeitos como os 

personagens exclusivos de um processo, cometemos o erro, mesmo que 

inconscientemente, de excluirmos outros sujeitos do processo, como vamos ver mais 

adiante. 

No que se refere ao discurso do pioneirismo, ele é extremante difundido em 

nosso município, principalmente através de narrativas, por memorialistas e por obras 

de circulação pública, como é o caso das obras do Projeto História, de acordo com 

Langaro (2012), desenvolvido em 1980, este projeto tinha como intuito produzir um 

levantamento da história de Toledo, com a finalidade de publicar livros que 

contenham uma narrativa da colonização, tendo em vista que os autores de livros 

não eram historiadores há uma problemática em torno da narrativa do material do 

referido projeto, uma vez que eles dão muito destaque a alguns sujeitos e excluem 

os demais, como por exemplo, o caso dos paraguaios que trabalhavam na região, 

no período da formação do município. 

E é em torno, principalmente dessas narrativas de memória e outras ações 

como criações de leis que instituem comemorações do Dia do Pioneiro, no município 

que surgem outras ações para preservar e reforçar ainda mais esse discurso e 

identidade, a construção dos lugares de memória. 

 Em Toledo, essas ações se deram principalmente, a partir da construções de 

monumentos, para Le Goff 



 

 
 

 
 

Monumento é tudo aquilo que pode evocar o passado, perpetuar a 
recordação. O monumento tem como característica ligar-se ao poder 
de perpetuação, voluntária ou involuntária, das sociedades históricas. 
(LE GOFF, 1992, p. 535-536). 
 

 Le Goff, assim como Nora, tem concepções semelhantes em torno dos 

monumentos e lugares de memória. Para Nora, os mesmo surgem com a finalidade 

de se preservar a memória, ou então reforça-la. Porém, esses espaço podem acabar 

por reforçar também identidades.  

 Em relação a identidade, Félix (1998), chama atenção para o cuidado que 

devemos ter ao se trabalhar com esse assunto, pois trabalhar com memórias e 

identidades, estamos fadados a cometer equívocos como manipulações. Para essa 

autora 

a identidade associa-se também aos espaços, onde está fixada a 
lembrança de lugares e objetos presentes nas memórias, como 
organizadores de referenciais identitários. Não nos esqueçamos de 
que a busca de identidade (s), elemento essencial à memória, é uma 
das necessidades/atividades fundamentais da sociedade humana até 
hoje. (FELIX, 1998, p.42). 

 

Diante do exposto, concluímos que os lugares da memória edificados em 

Toledo ao longo dos últimos anos, surgiram com o intuito de se reforçar a memória 

do “pioneiro” colonizador, como um “sujeito trabalhador”, e “corajoso”, considerado 

ainda pela memória oficial do município como o responsável pelo desenvolvimento 

da cidade. Não apenas isso, mas também como essa memória exclui de todo o 

processo histórico outros migrantes e habitantes do município. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 A partir do levantamento bibliográfico realizado, pode-se discutir e confirmar a 

hipótese de como as narrativas e discursos sobre a identidade pioneira do município 

se construiu e como a mesma é fomentada partindo de ações públicas promovidas 

pelo governo municipal, principalmente a partir da década de 1980. Dentre elas, a 

disseminação de um discurso a partir de narrativas, como também, a construção de 

lugares de memória, principalmente monumentos, com o intuito de promover uma 

memória coletiva sobre o processo de colonização e quem foram seus agentes 

históricos. 



 

 
 

 
 

 Esses fatores, como já mencionados são problemáticos, pois ao se 

estabelecer alguns sujeitos como heróis do processo, outros são excluídos e ficam a 

margem da história oficial.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste trabalho, foram discutidos e analisados a problemática da 

memória coletiva e da identidade do pioneiro, presente no município de Toledo, 

desde o processo de sua formação até os dias atuais, bem como ela é apresentada 

em monumentos, caracterizados como lugares de memória, segundo a concepção e 

Pierre Nora. 

Em suma, os lugares de memória são construções, acervos, monumentos, 

e quaisquer locais e coisas que podem evocar o passado com a intenção de se 

preservar/reforçar a memória, que diante da aceleração da história, já deixou de ser 

uma ação própria do homem, e com a necessidade de se manter uma história de 

vida e experiência, para que nós e as futuras gerações tenham um referencial, de 

onde veio e para onde caminhamos. 
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