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[...] 
"Cada coisa minha terra teve! 

Mas, hoje, 
- ao cantochão de muitos braços caídos em desânimo, 

- ao se mostramento da canalha, 
- à dor, bem dor, da fome, 

- às súplicas nervosas que o céu nem liga, 
- aos pés-no-chão daquele piazinho olhando os pneus 

complicados, 
- à parlenga dos engodos, 

- à morte daquela funcionária tísica, 
- às sociedades de socorro sem nem um cantinho, 

- às filas, filas, filas, 
- à insolencia dos vícios e até ao ronco dos imensos 

pássaros metálicos, 
hoje, 

por tudo o que já vai ficando muito, 
minha pobre terra 

é a alma esmagada das revoluções impossíveis". 

Va l f r ido Piloto, "Canção do outro exílio", in: 
A Divulgação, Cur i t iba , j a n e i r o / f e v e r e i r o , 1 9 5 3 , p . 1 0 . 
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R E S U M O 

Este estudo busca discutir o imaginário anticomunista que envolveu a 

sociedade curitibana, entre 1947-1964, a partir da análise do conjunto de 

representações e imagens anticomunistas que circulou nas principais revistas e 

órgãos de informação das elites e classes médias curitibanas. Relacionado às 

repercussões da Guerra Fria e ao contexto sócio-histórico nacional, o 

imaginário anticomunista mobilizou vários medos, direcionando 

posicionamentos políticos e atuando como auxiliar na construção da coesão 

social em torno da defesa da ordem e das estruturas sociais. Percebe-se que a 

disseminação de representações anticomunistas na sociedade curitibana, além 

de reforçar/construir a oposição ao comunismo, e a outras perspectivas 

político-sociais significadas a partir dele, ajudava a legitimar/reforçar a estrutura 

vigente na sociedade, as perspectivas de futuro e os projetos de modernização 

das elites locais, bem como suas relações de poder e hierarquias sociais. 

Palavras-chaves: representações políticas, imaginário anticomunista, 

sociedade curitibana 

A B S T R A C T 

This essay is an attempt to discuss the anti communist imaginary that involved 

the Curitiban society, on the period that goes from 1947 to 1964, arising from an 

analysis of the set of representations that circulated on the most important 

magazines and information channels of the Curitiban elites and middle classes. 

Related to the Cold War repercussions and also to the national socio-historical 

context, the anti communist imaginary catalyzed several fears, directing political 

standpoints and acting as an aide in the construction of a social cohesion 

founded on the defence of the existent social order and structure. It can be 

perceived that the dissemination of anti communist representations in the 

Curitiban society not only reinforced/constructed the opposition to communism 

and other social perspectives signified and prompted from it, but also helped to 

legitimate/reinforce the existent structure of that society, its perspectives of 

future, and the modernization projects of the local elites, along with its power 

relations and social hierarchies. 

Keywords : political representations, anticommunist imaginary, Curitiban society 
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I N T R O D U Ç Ã O 

I - A p r e s e n t a ç ã o d o o b j e t o de e s t u d o e da p r o b l e m á t i c a 

As possibilidades de questionamento aos valores, às estruturas e às 

hierarquias vigentes, possíveis a partir de utopias libertárias e igualitárias, 

como o socialismo, o anarquismo e o comunismo, despertaram paixões e 

medos na sociedade ocidental, desde meados do século XIX. Desta forma, 

tanto impulsionaram vários grupos na perspectiva de transformar a sociedade, 

a partir de projetos revolucionários, quanto influenciaram algumas tendências 

de cunho reformista na luta pela ampliação dos direitos democráticos. Por outro 

lado, não deixaram de mobilizar grupos e classes sociais em torno da defesa 

da ordem social estabelecida. 

Percebendo a recorrência na história contemporânea brasileira, assim 

como sua capacidade de mobilização dos medos sociais e sua influência nas 

decisões políticas, este trabalho centra-se no anticomunismo. Tal fenômeno 

constituiu-se, em diferentes períodos e eventos, num instrumento auxiliar e 

eficiente junto ao exercício do poder, colaborando na construção da coesão 

social e no reforço de projetos sociais defensores da ordem social e das 

estruturas vigentes, embebidas em determinada visão de mundo e de 

sociedade. 

Neste trabalho, recebe destaque o imaginário anticomunista que 

envolveu a sociedade curitibana, principalmente suas elites e classes médias, 

dentro da delimitação cronológica 1947-1964. A análise centra-se num conjunto 

de representações anticomunistas que circulou nas principais revistas de 

produção e circulação entre tais grupos: A Divulgação (1947-1964), Panorama 

(1951-1964), Planalto Paranaense (1961-1964), Paraná Econômico (1953-

1964), Boletim de Informação da Federação das Indústrias do Paraná (1958-

1962) e Indústria (1962-1964). Entre os principais objetivos está analisar a 

circulação do imaginário anticomunista na sociedade curitibana, buscando 

compreender seus significados, suas motivações e suas funções na defesa de 

interesses particulares, percebendo suas estreitas relações com o reforço, a 

manutenção e o domínio do poder sócio-político dentro da sociedade. 
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As balizas cronológicas tomam como base o período da 

redemocratização nacional, mais especificamente a partir de 1947, ano em que 

a Revista A Divulgação, uma das fontes privilegiadas neste trabalho, entrou em 

circulação, estendendo-se até a crise dos anos 60, período no qual o 

anticomunismo foi recorrente na sociedade brasileira, atuando como auxiliar na 

legitimação do Golpe Militar de 1964. A delimitação espaço-temporal levou em 

consideração o peso político do anticomunismo nas lutas decisorias e nas 

representações do poder, tanto no âmbito local quanto no nacional, assim 

como a amplificação do "perigo comunista" a partir das repercussões da Guerra 

Fria e da efervescência de movimentos sociais e reformistas permeando toda a 

sociedade brasileira. Importante para este recorte, foi a manifesta recorrência 

de representações anticomunistas nas revistas analisadas, que se colocavam 

como fontes de divulgação, informação e formação de opinião das elites e 

classes médias curitibanas. 

Assim, o corpo documental destacado neste trabalho, revistas de 

produção e recepção centradas nas elites e classes médias locais, possibilita a 

análise da visão de mundo e das representações sociais compartilhadas por 

tais grupos sociais. Em suas páginas encontravam-se explícitas suas crenças, 

perspectivas político-econômico-culturais, projetos de sociedade, esperanças, 

medos e sonhos coletivos. Para além de oferecerem informação, conhecimento 

e divertimento para seus públicos leitores, as revistas colocavam-se como 

instrumentos dos interesses político-econômicos de seus grupos de influência, 

cumprindo funções sócio-políticas, tais como: angariar adesões, construir e 

reforçar as identidades e as posições sociais, difundir modelos e códigos 

formadores, embasar política e culturalmente a prática social, etc. As 

representações sociais que faziam circular buscavam traduzir e legitimar a 

ordem social, encontrando-se atreladas aos poderes estabelecidos na 

sociedade. 

Em suas páginas circularam vários editoriais e artigos repletos de 

representações e imagens anticomunistas. Por vezes notificavam e alertavam 

seus públicos leitores sobre o "perigo comunista" que se encontrava distante -

na URSS, na China, em Cuba ou nos países da chamada "Cortina de Ferro". 

Noutros momentos demonstravam que o "inimigo" encontrava-se próximo: era 

o "perigo do intervencionismo estatal" rondando o Governo brasileiro, das 
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"infiltrações comunistas" no país e das "táticas e conspirações" envolvendo o 

Partido Comunista Brasileiro (PCB) e todos os "comunistas infiltrados". 

Entretanto, as revistas ofereciam aos leitores significados mais íntimos, 

relacionados à desestruturação da ordem social estabelecida: o "fim da 

democracia", a "perda das liberdades fundamentais", o "ateísmo", o "retrocesso 

no progresso", o "caos social", a "subversão", a "desordem", etc. Percebe-se 

que tais representações ajudavam a construir e a disseminar o consenso 

contra o comunismo e a tudo que fosse significado a partir dele, assim como 

reforçavam certos princípios e estruturas sociais importantes para a 

manutenção da ordem social. 

Desta forma, as revistas e os órgãos de informação e divulgação 

analisados colocaram-se como espaços fecundos para a análise do 

anticomunismo no nível do imaginário e das representações. A partir da 

documentação elaborou-se um inventário das representações anticomunistas 

que circularam na sociedade curitibana, no período 1947-1964. O estudo 

buscou demonstrar a dinâmica da circulação das representações 

anticomunistas em tais meios, bem como evidenciar as temáticas mais 

recorrentes, os períodos de maior intensidade e as regularidades. Através de 

tais fontes também foi possível a identificação e a análise das principais 

motivações anticomunistas que construíam significado e entregavam aderência 

ao medo do comunismo na coletividade curitibana do período. Além disso, 

buscou-se mapear os objetivos e as estratégias utilizadas para 

construir/reforçar a oposição ao comunismo pelos órgãos de informação 

analisados e por seus grupos de influência. 

Dentro de uma conjuntura internacional marcada pela "febre" do 

progresso, a partir da expansão capitalista no contexto mundial pós-guerra, a 

sociedade curitibana também se encontrava dinamizada e desestabilizada. 

Suas estruturas econômicas e sociais passavam por transformações 

decorrentes da efervescência cafeeira no norte paranaense e das novas 

fronteiras agrícolas abertas no Sudoeste do Estado. Neste contexto, a 

sociedade curitibana, principalmente aqueles grupos que se percebiam 

favorecidos com as transformações, envolveu-se na euforia do imaginário de 

desenvolvimento e progresso. As revistas das elites e classes médias locais 

inundavam o espaço social com representações de "modernidade", de 
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"progresso" e de "desenvolvimento", as quais buscavam demonstrar e construir 

a imagem de uma sociedade "moderna" e em completa conjunção com os 

padrões "ocidentais-cristãos". 

O imaginário de desenvolvimento, que envolveu tais grupos, respaldava-

se na dinâmica econômica da produção cafeeira, no redimensionamento do 

papel do Estado no contexto nacional, na urbanização, no crescimento 

populacional, em discussões acerca da industrialização, etc. Entretanto, a 

forma de desenvolvimento priorizada, dentro da qual apenas os interesses de 

alguns grupos encontravam-se salvaguardados, também preencheu a 

sociedade de contradições e inseguranças: problemas infra-estruturais, inchaço 

urbano, uma grande população empobrecida, conflitos identitários, tensões e 

conflitos sociais, etc. Para as elites tradicionais, relacionadas ao "Paraná 

Tradicional",1 o período trazia consigo possibilidades de construção da 

sociedade desejada, a partir de seus projetos político-econômicos de 

desenvolvimento. Por outro lado, em meio às transformações socio-

económicas, também demandava a necessidade de manutenção e legitimação 

de suas relações de poder, aspecto que tanto incentivava práticas políticas 

moralizadoras e ordenadoras, quanto a (re)construção e a disseminação de 

uma identidade integradora, que reforçasse seu status simbólico neste novo 

contexto. 

As revistas e os órgãos de informação e divulgação direcionados às 

elites e às classes médias locais, encontravam-se dentro desta perspectiva de 

transformações. Escritos, patrocinados e influenciados por tais grupos, 

acabavam colocando-se como disseminadores de suas propostas sociais e 

perspectivas de futuro, colaborando no processo de manutenção e legitimação 

das relações de poder estabelecidas na sociedade. Através de tais meios, 

realizava-se um duplo processo de construção/desconstrução: divulgavam-se 

representações engrandecedoras de seus grupos de influência e da sociedade 

que se almejava, assim como disseminavam-se outras desmobilizadoras, 

buscando criar um consenso negativo sobre os grupos e as perspectivas de 

sociedade percebidos como ameaçadores e comprometedores da ordem social 

1 Neste trabalho, trata-se por "Paraná Tradicional", não somente o espaço geográfico relacionado ao 
desenvolvimento dos primeiros ciclos econômicos regionais, mas, principalmente, o espaço identitário 
das elites tradicionais paranaenses e de suas relações de poder. 
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e dos projetos de sociedade defendidos. O imaginário e as representações 

anticomunistas que circularam em suas páginas devem ser compreendidos 

dentro deste tenso processo de transformações sociais. 

No período analisado, o anticomunismo já se constituía num sentimento 

bastante disseminado e profundamente introjetado na sociedade brasileira em 

diversos grupos, conservadores ou liberais. Tanto as repercussões da Guerra 

Fria, quanto o clima efervescente de movimentos sociais e reformistas no 

Brasil, atuavam na mobilização do medo da desintegração do todo social e da 

quebra das hierarquias e privilégios estabelecidos, principalmente entre os 

grupos das elites e das classes médias. Assim, o imaginário anticomunista 

envolveu muito mais do que o Partido Comunista, seus simpatizantes e a 

oposição às utopias e práticas socialista e comunista de sociedade. Suas 

representações enredaram também os movimentos sociais e reformistas, que 

ocorriam por todo o país, buscando agir na desconstrução da legitimidade 

social de tais grupos e de suas idéias. O imaginário anticomunista mobilizava 

os instintos de auto-conservação, colaborando na construção da coesão social 

em torno da defesa da ordem estabelecida, ao mesmo tempo em que reforçava 

e legitimava os grupos privilegiados dentro dela, bem como seus interesses. 

Dentro deste contexto de transformações e movimentos sociais, as 

páginas das revistas curitibanas preencheram-se de imaginários 

aparentemente opostos, mas no fundo complementares: os projetos de 

sociedade e as perspectivas de futuro de seus grupos de influência 

entrelaçaram-se a seus medos e temores sociais, entre os quais, estava a 

"revolução social" - o comunismo. Percebe-se uma estreita relação entre as 

perspectivas de modernização da sociedade, com ela o imaginário de 

desenvolvimento e progresso, e o imaginário anticomunista, por trás do qual 

estava o medo da desintegração das relações de poder estabelecidas e o 

comprometimento de seus projetos sociais, políticos e econômicos. Assim, este 

trabalho também tem como objetivo discutir e analisar a inter-relação existente 

entre os imaginários de desenvolvimento e anticomunista, no contexto dos 

anos 50 e 60, dentro do qual a sociedade brasileira, dentro dela a curitibana, 

buscava estruturar seus projetos de sociedade e construir a sua imagem a 

partir de parâmetros "ocidentais-cristãos" e do modelo capitalista de cultura e 

sociedade. 
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II - A p r e s e n t a ç ã o d o c o r p o t e ó r i c o - m e t o d o l ó g i c o 

a) O a n t i c o m u n i s m o 

O anticomunismo deve ser analisado como um conjunto de idéias, 

representações e práticas, constituindo-se num fenômeno complexo, ideológico 

e político de variações singulares, dependente do contexto histórico e social de 

cada sociedade.2 Pode-se dizer que o anticomunismo, colocando-se como um 
i 

fenômeno de âmbito mundial, desenvolveu diversas trajetórias que devem ser 

analisadas à luz de suas especificidades sócio-históricas, pois delas dependem 

suas motivações, intensidades e práticas. Enquanto fenômeno político-cultural, 

o anticomunismo vem recebendo destaque entre as análises que enfocam o 

campo das representações, mitos e imaginários políticos e sociais 

contemporâneos. 

Vários autores, analisando a história contemporânea brasileira, 

debruçaram-se sobre a questão anticomunista, principalmente no que diz 

respeito à análise de grupos e movimentos conservadores, assim como de 

suas representações, práticas e influências sócio-políticas. Merecem destaque 

os trabalhos de José R. Martins Ferreira3 e Evaldo Sintoni4, que enfocam o 

anticomunismo entre grupos militares, Carla Simone Rodeghero5 e Damião 

Duque de Farias6, que analisam o anticomunismo entre as bases do 

catolicismo tradicional, e Bethânia Mariani7 e Germano Molinari Filho8, que 

2 BONET, Luciano. 'Anticomunismo'. In: BOBBIO, Norberto (ed.). Dicionário de Política. 11 ed. 
Brasília: Universidade de Brasília, 1998, p.34. 
FERREIRA, José Roberto Martins. Os novos bárbaros: análise do discurso anticomunista do Exército 
brasileiro. Dissertação de Mestrado em Ciências Sociais. São Paulo. PUCSP, 1986. 

4 SINTONI, Evaldo. Em busca do inimigo perdido: construção da democracia e imaginário militar no 
Brasil (1930-64). Araraquara: FCL/Lab. Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica Editora, 1999. 

5 RODEGHERO, Carla. O Diabo é vermelho: imaginário anticomunista e Igreja Católica no Rio Grande 
do Sul (1945-1964). Passo Fundo: Edupf, 1998. 

6 FARIAS, Damião Duque de. Em defesa da Ordem. Aspectos da práxis conservadora católica no meio 
operário em São Paulo (1930-45). São Paulo: Hucitec, 1998. 

7 MARIANI, Bethânia. O PCB e a imprensa. Os comunistas no imaginário dos jornais (1922-1989). Rio 
de Janeiro: Revan; Campinas: Unicamp, 1998. 

8 MOLINARI Filho, Germano. Controle ideológico e imprensa: o anticomunismo n '0 Estado de São 
Paulo (1930-1937). Dissertação de Mestrado em História. São Paulo: PUCSP, 1992. 
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realizaram análises do anticomunismo através da imprensa, principalmente em 

jornais conservadores. Nesta mesma perspectiva, Marilena Chauí9, Eliana 

Regina de F. Dutra10 e Carla Luciana Silva11 desenvolveram trabalhos sobre o 

anticomunismo entre as principais características da Ação Integralista 

Brasileira, na década de 30. 

A influência e a intensificação do anticomunismo tanto às vésperas da 

instalação do Estado Novo, quanto do Golpe Militar de 1964, também 

motivaram análises sobre as relações entre o anticomunismo e os aparelhos e 

dispositivos autoritários implantados no Brasil durante os períodos de quebra 

institucional. Para além de analisar os discursos e as representações 

anticomunistas integralistas, Eliana Regina de F. Dutra destaca o 

anticomunismo entre os pilares de sustentação da instalação do Estado Novo 

e, assim como Elizabeth Cancelli12, estabelece conexão entre o anticomunismo 

e o desencadeamento de dispositivos repressivos e mecanismos de controle e 

de preservação da ordem e da estabilidade social. Dentro desta mesma lógica, 

os trabalhos de Evaldo Sintoni e de Rodrigo Patto Sá Motta13 destacam a 

função do uso do anticomunismo enquanto legitimação para a instalação e 

efetivação do Estado Novo, em 1937, e para o Golpe Militar, em 1964. 

A partir de tais trabalhos explicitam-se várias questões importantes para 

analisar e compreender o anticomunismo no período 1947-1964. O 

anticomunismo, com suas origens a partir do desenvolvimento dos movimentos 

operários14 e das repercussões da Revolução Russa, cumpriu funções político-

ideológicas, entrelaçando-se aos medos de desestruturação da ordem social e 

9 CHAUÍ, Marilena. 'Apontamentos para uma crítica da Ação Integralista Brasileira'. In: CHAUI, M.; 
FRANCO, M.S.C. Ideologia e Mobilização Popular. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. 

1 0 DUTRA, Eliana Regina de F. O Ardil Totalitário: imaginário político no Brasil dos anos 30. Rio de 
Janeiro: Editora UFRJ; Belo Horizonte: Editora UFMG, 1997. 

1 1 SILVA, Carla Luciana. Perigo vermelho e ilusão comunista: configurações do anticomunismo 
brasileiro - da Aliança Liberal à Aliança Libertadora. Dissertação de Mestrado em História. Porto 
Alegre: PUCRS, 1998. 

1 2 CANCELLI, Elizabeth. O mundo da violência: a policia da Era Vargas. Brasília: Editora da UnB, 
1994. 

1 3 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Em guarda contra o "perigo vermelho": o anticomunismo no Brasil (1917-
1964). Tese de Doutoramento. São Paulo: USP, 2000. 

M CHAUÍ, Marilena. "Apontamentos para uma crítica da Ação Integralista Brasileira". Op. cit. 
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à defesa das instituições estabelecidas. Percebe-se que ao fenômeno 

estiveram inter-relacionadas questões de ordem política, econômica, cultural e 

social motivadas por vários medos e inseguranças, conexos às identidades e 

às necessidades dos grupos sociais, tais como: o medo de rupturas nas 

estruturas sociais, de mudança de regime político-econômico, da perda das 

liberdades e do direito da propriedade privada, da proibição do cristianismo e 

da desintegração da família, entre outros. 

Mostra-se importante destacar o caráter mobilizador do anticomunismo, 

relacionado ao ato de defesa ('anti'), característica que lhe entregou dinâmica e 

recorrência enquanto fator decisorio nas lutas político-sociais brasileiras 

durante grande parte do século XX. As diversas motivações que estiveram na 

base de mobilização do fenômeno - medos sociais, quase sempre colados às 

identidades dos indivíduos e de seus grupos de influência, entregaram-lhe 

aderência à realidade social. Tais medos sociais (motivações) imprimiam 

significados para as imagens, representações e discursos anticomunistas, 

tornando o fenômeno mobilizador dos sentimentos e afetos sociais e políticos.15 

A partir da amplificação do "perigo comunista" e do quanto suas perspectivas 

poderiam colocar-se como "desagregadoras" e "destruidoras" para a 

sociedade, despertava-se a necessidade de defesa. Sandra Jatahy Pesavento, 

destaca que "as idéias imagens precisam ter um mínimo de verossimilhança 

com o mundo vivido para que tenham aceitação social, para que sejam 

críveis".16 

Neste mesmo sentido, Rodrigo P. S. Motta, acentuando o 

anticomunismo como uma força política recorrentemente articulada às lutas 

políticas do mundo contemporâneo, analisa o fenômeno a partir da 

complementaridade comunismo/anticomunismo.17 O comunismo, despertando 

paixões intensas e opostas, estimulou a expansão e o crescimento dos partidos 

1 5 As reflexões de Pierre Ansart sobre as paixões políticas, dentro delas a questáo da mobilização dos 
sentimentos e dos afetos a partir dos posicionamentos e dos embates sócio-políticos, foram 
fundamentais para a problematização e as discussões sobre o anticomunismo propostas nesta 
dissertação. ANSART, Pierre. Ideologias, conflitos epoder. Rio de Janeiro. Zahar editores, 1978. 

1 6 PESAVENTO, Sandra Jatahy. "Em busca de uma outra História: Imaginando o Imaginário." In: 
Revista Brasileira de História, v. 15. n.29. São Paulo, 1995, p.22. 

1 7 MOTTA, Rodrigo P. S. Em guarda contra o "perigo vermelho": o anticomunismo no Brasil (1917-
1964). Op. cit., p.04. 



9 

e ideais comunistas, assim como engendrou o seu combate. Por trás do 

anticomunismo não esteve somente o combate ao Partido Comunista e ao 

comunismo em si: outras utopias, assim como diferentes grupos e 

reivindicações sociais, percebidos como ameaçadores para a estrutura social 

defendida, também passaram a ser significados através das representações 

anticomunistas e, assim, combatidos. Evidencia-se que a polarização dos 

medos sociais pelo anticomunismo não se colocava como algo externo à 

realidade social, mas mobilizava-se a partir de possibilidades concretas, ou 

teóricas, de transformações nas estruturas sociais. 

Alguns autores apontam para uma primeira efervescência anticomunista 

na década de 30, principalmente a partir da chamada Intentona Comunista, em 

1935. Ressaltam que, a partir do evento, constituiu-se um conjunto de 

representações anticomunistas que convergiram na condensação/composição 

de um imaginário anticomunista em diversas instâncias da sociedade 

brasileira.18 Esta preencheu-se de práticas e representações anticomunistas no 

período 1930-1945, mobilizando vários grupos e instituições sociais. 

Relacionando o comunismo ao esfacelamento das estruturas sociais, o 

anticomunismo serviu de instrumento político e sócio-cultural tanto nos usos da 

Igreja, visando à reafirmação católica no mundo moderno, quanto nos usos do 

governo estadonovista, desejando construir a coesão nacional. 

Desta forma, o anticomunismo deve ser analisado como um fenômeno 

de longa duração, recorrente na história político-social contemporânea. 

Destaca-se, para o período posterior a 1945, seu caráter arraigado, 

encontrando-se disperso na sociedade brasileira e constituindo-se num 

elemento identitário dentro das bases sócio-culturais de vários grupos sociais, 

tanto conservadores quanto liberais, como católicos, militares e segmentos das 

elites econômicas. Seu imaginário próprio, possuidor de mecanismos de 

(re)atualização de seus dispositivos e representações, reforçou-o enquanto um 

dos mobilizadores dos medos sociais disperso na sociedade contemporânea. 

Assim, no contexto do início da década de 1960 (1961-1964), no qual pode-se 

1 8 MARIANI, Bethânia. O PCB e a imprensa. Os comunistas no imaginário dos jornais (1922-1989). Op. 
cit. MOTTA, Rodrigo P.S. Em guarda contra o "perigo vermelho": o anticomunismo no Brasil (1917-
1964). Op. cit. FARIAS, Damião Duque de. Em defesa da ordem. Aspectos da práxis conservadora 
católica no meio operário em São Paulo (1930-1945). Op. cit. 
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localizar outra efervescencia anticomunista, o anticomunismo constituiu-se num 

auxilar eficiente na construção da união entre diferentes grupos sociais e na 

mobilização da repressão social.19 

O anticomunismo perpassava todo o tecido político e social brasileiro do 

período 1945-1964, dentro do qual, os enfrentamentos político-culturáis entre 

EUA e URSS, a partir do final dos anos 40, colaboraram na intensificação do 

"perigo comunista", principalmente nos países com relações mais estreitas com 

os EUA, como ocorreu no caso brasileiro. Paralelo à situação de tensão da 

Guerra Fria, pode-se destacar que o contexto sócio-histórico brasileiro, repleto 

de movimentos sociais e grupos reformistas, entre os quais estava a atuação 

dos integrantes do Partido Comunista Brasileiro, também ofereceu sentido, 

aderência e força mobilizadora para o anticomunismo no período. A partir da 

perspectiva democrática, que se abriu em 1945, ocorreu o fortalecimento e o 

crescimento de grupos e partidos políticos de influência nacional-reformista, 

como o caso do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), do próprio Partido 

Comunista Brasileiro (PCB), da União Nacional dos Estudantes (UNE), do 

Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), de sindicatos, das Ligas 

Camponesas, etc., e a irrupção de movimentos sociais, tanto no campo quanto 

nas cidades, reivindicando direitos democráticos e inserção social. 

Vários desses grupos e movimentos sociais foram enredados pelo 

imaginário anticomunista dentro da sociedade brasileira do período 1945-1964. 

A construção do consenso negativo sobre as perspectivas comunista e 

socialista de sociedade também foi mantida, através da qual buscava-se 

reforçar os valores "ocidentais-cristãos" e o modelo capitalista. Na mesma 

medida em que a sociedade capitalista, o cristianismo, de base católica 

tradicional, e as instituições democráticas estabelecidas, instituíam-se e 

fortaleciam-se como modelos para as instâncias de poder da sociedade 

brasileira, o anticomunismo, inerente a vários grupos sociais, atuava na 

desconstrução e na inviabilização de propostas e de utopias distintas, 

percebidas como comprometedoras para as estruturas sociais vigentes e para 

as perspectivas de país defendidas. 

1 9 MOTTA, Rodrigo P. S. Em guarda contra o "perigo vermelho": o anticomunismo no Brasil (1917-
1964). Op. cit. SINTONI, Evaldo. Em busca do inimigo perdido: construção da democracia e 
imaginário militar no Brasil (1930-64). Op. cit. 
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As motivações que mobilizaram o anticomunismo no período privilegiado 

por esta pesquisa eram matizadas: havia a apreensão católica, frente ao 

ateísmo, à destruição dos valores cristãos e às perseguições religiosas 

executadas nos países do Bloco Soviético; o temor dos grupos militares, 

relacionado à quebra da ordem e da autoridade dentro do país, e assim, dentro 

de suas próprias fileiras; a preocupação das elites econômicas, relacionada à 

perda de seus investimentos, poderes e posses; a insegurança política 

relacionada à interrupção da democracia que se restabelecia no país; o medo 

da classe média de perder suas conquistas e proletarizar-se; enfim, a 

inquietação frente às possibilidades de desintegração dos padrões e valores 

sócio-culturais identitários estabelecidos na sociedade em questão. A inter-

relação entre imaginários, como o imaginário católico e o anticomunista, entre 

outros, tanto atuava na ampliação do poder mobilizador do anticomunismo, 

quanto reforçava uniões entre grupos distintos contra o "perigo comunista", 

como ocorreu no início da década de 1960. 

Outro aspecto importante para discutir e analisar o anticomunismo é a 

conjunção entre crença anticomunista e instrumentalização, perspectiva 

desenvolvida por Rodrigo P. S. Motta. Segundo o autor, "a motivação 

anticomunista resultou da intrincada mistura entre instrumentalização (ou 

manipulação) e convicção, que se combinaram em medida diferente ao longo 

da história".20 O anticomunismo não teria seu peso político e seu caráter 

mobilizador, principalmente no que diz respeito à legitimação do Golpe Militar 

em 1964, circunstância que arrastou vários grupos ao combate explícito e 

radical do "perigo comunista", sem estar profundamente introjetado no 

imaginário coletivo brasileiro. Isto não descarta os usos e os ganhos político-

econômicos a partir da amplificação do anticomunismo, realizados por alguns 

grupos e instâncias sociais, como segmentos católicos conservadores, 

corporações das elites econômicas, partidos políticos tradicionais e complexos 

da mídia relacionados e influenciados por tais grupos. 

Durante o período 1945-1964, em especial na crise de 1961-1964, as 

práticas e representações anticomunistas encontravam-se entre os pilares do 

2 0 MOTTA, Rodrigo P. S. Em guarda contra o "perigo vermelho": o anticomunismo no Brasil (1917-
1964). Op. cit., p.09. 
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arsenal repressivo e autoritário tanto dos aparatos oficiais de governos quanto 

das elites, auxiliando na repressão e no silenciamento dos movimentos e das 

tensões sociais. Ao imaginário anticomunista enredaram-se vários discursos e 

práticas anti-reformistas, relacionadas a instituições e grupos temerosos de 

transformações nas estruturas, hierarquias e ordem social estabelecida. O 

espírito de auto-conservação que se mobilizava, observando com inquietação 

os movimentos, os discursos e as práticas reformistas, que se colocavam como 

pressão concreta de novos sujeitos sociais reivindicatoríos dentro da sociedade 

brasileira, tinha como perspectiva o reforço do modelo de sociedade capitalista 

que se almejava construir e a manutenção da democracia de elites que se 

praticava. 

b) O imag inár io a n t i c o m u n i s t a na s o c i e d a d e cur i t ibana 

Na perspectiva de compreender o anticomunismo que envolveu as elites 

e as classes médias curitibanas, no período 1947-1964, a abordagem 

pretendida influenciou-se no embasamento teórico-metodológico dos conceitos 

de representação e imaginário social.21 O uso do conceito de representação 

social justifica-se na medida em que as fontes principais compõem um conjunto 

de revistas, que, muito além de pensadas como testemunhas fidedignas da 

realidade da época em que foram produzidas, devem ser vistas, segundo 

Roger Chartier, como representações do mundo social historicamente 

produzidas pelas práticas articuladas.22 Através do conceito de imaginário 

social, fundamentado principalmente em Bronislaw Baczko, abrem-se 

possibilidades para a análise do anticomunismo em sua dimensão de 

mobilizador dos medos sociais, de auxiliar na coesão social e de legitimador de 

práticas políticas conservadoras e autoritárias relacionadas à manutenção da 

ordem, das estruturas sociais e das relações de poder estabelecidas. 

2 1 Alguns dos trabalhos que tratam do anticomunismo, já apresentados nesta introdução, fizeram uso dos 
conceitos de representação e imaginário social. Especialmente: SINTONT, Evaldo. Em busca do 
inimigo perdido: construção da democracia e imaginário militar no Brasil (1930-64). Op. cit. 
RODEGHERO, Carla. O Diabo é vermelho: imaginário anticomunista e Igreja Católica no Rio 
Grande do Sul (1945-1964). Op. cit. MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Em guarda contra o "perigo 
vermelho": o anticomunismo no Brasil (1917-1964). Op. cit. 

2 2 CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand do 
Brasil, 1990, p. 17. 
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Os estudos de Pierre Bourdieu sobre a questão do poder - as tensões e 

as contradições que enredam e permeiam os espaços do poder, seu estatuto 

também simbólico e o quanto as estratégias de manutenção do domínio do 

poder se encontram disseminadas por toda a sociedade, em todas as práticas, 

discursos e representações, também contribuíram significativamente para as 

problematizações e análises das elites e classes médias curitibanas, assim 

como da documentação analisada.23 Neste mesmo sentido, não se pode deixar 

de assinalar a importância das reflexões propostas por Pierre Ansart sobre o 

peso das paixões políticas nas práticas e discursos nas sociedades 

contemporâneas, as quais se colocam como mobilizadoras dos sentimentos e 

dos afetos.24 Suas reflexões foram imprescindíveis para a discussão da força 

mobilizadora do imaginário anticomunista, assim como para a compreensão 

dos meios de comunicação analisados como sensibilizadores das paixões e 

opiniões sócio-políticas. 

Analisar o anticomunismo disseminado na sociedade brasileira, dentro 

dela na sociedade curitibana, foco central neste estudo, constitui-se num 

exercício de percepção e compreensão de grupos de interesse, suas 

concepções de mundo, seus valores, seus projetos e suas perspectivas de 

sociedade, bem como suas estratégias para manutenção ou imposição da 

autoridade e para o exercício do poder. Assim, para fundamentar o objeto de 

estudo, mostra-se fundamental discutir pelo menos três questões: a sociedade 

curitibana - a coletividade na qual as representações anticomunistas 

circularam; as revistas e os órgãos de informação das elites e classes médias e 

suas relações sociais; e o imaginário anticomunista neste contexto sócio-

histórico. 

Bronislaw Baczko ressalta que toda sociedade produz um sistema de 

representações que, simultaneamente, traduz e legitima a sua ordem.25 Tal 

sistema compõe o imaginário social - uma das forças reguladoras da vida 

coletiva: exercício de autoridade e poder e produção de projetos, esperanças e 

2 3 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Lisboa: Difel, 1989. 
2 4 ANSART, Pierre. Ideologias, conflitos epoder. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978. 
2 5 BAZCKO, Bronislaw. 'Imaginação social'. In: Enciclopédia Einaudi. Lisboa: Imprensa Nacional/ Casa 

da Moeda/ Editora Portuguesa, 1985, p. 300. 
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sonhos de futuro, bem como ressonância de angústias, medos e necessidades 

de defesa.26 Segundo o autor, através dos imaginários sociais "uma 

coletividade designa a sua identidade, elabora uma certa representação de si; 

estabelece a distribuição dos papéis e das posições sociais; exprime e impõe 

crenças comuns; constrói uma espécie de código de 'bom comportamento', 

designadamente através da instalação de modelos formadores tais como o do 

'chefe', o 'bom súdito', o 'guerreiro corajoso', etc".27 

Para analisar a sociedade curitibana do período 1945-1964, na qual 

parte de sua coletividade encontrava-se mobilizada a partir do imaginário de 

desenvolvimento desencadeado pela efervescência econômica que o Paraná 

vivia, deve-se levar em consideração tanto a euforia de progresso e 

desenvolvimento que envolveu o mundo pós-guerra, quanto as ansiedades 

internas por transformações e modernidade. O imaginário de desenvolvimento 

mobilizava as elites e classes médias no Brasil como um todo. Tais grupos 

ansiavam pelo desenvolvimento e pela modernização nacional, a partir do 

modelo capitalista de sociedade e da dinamização de suas relações de 

produção, mantendo as estruturas sociais estabelecidas, pautadas na 

sociabilidade católica tradicional, numa democracia de elites e, assim, em 

hierarquias e privilégios sociais. Pode-se dizer que era esta a ordem social que 

as representações de sociedade das elites e das classes médias curitibanas 

tratavam de traduzir e legitimar. 

As elites intelectuais e econômicas locais, bem como as classes médias, 

que se fortaleciam a partir do contexto político-econômico dinamizado, 

percebiam-se e colocavam-se como beneficiárias diretas das transformações 

pelas quais a cidade passava - principalmente no que diz respeito aos 

símbolos e às referências de urbanidade e de modernidade que surgiam na 

cidade. Tais grupos passaram a construir representações de sociedade 

envoltas em seus desejos e interesses, delimitando as crenças, valores, 

identidades, papéis e projetos sociais a serem defendidos e construídos. 

Baczko destaca que os sistemas simbólicos em que se assentam e através dos 

quais operam os imaginários sociais são construídos a partir da experiência 

2 6 Idem, p. 310. 
2 7 Ibidem, p.309. 



15 

dos agentes sociais, assim como também a partir de seus desejos, aspirações 

e motivações.28 

Representava-se Curitiba como uma "sociedade moderna": em pleno 

processo de "desenvolvimento", imersa nos valores de "civilização ocidental-

cristã", representando-se "livre", "cristã" e "democrática", "terra de trabalho" e 

de "gente ordeira", da qual os "cidadãos" participavam da "democracia" e 

desbravavam os caminhos do "progresso". Os grupos sociais em questão, 

colocando-se como protagonistas do desenvolvimento da sociedade, 

buscavam demonstrar e construir a unidade social, apontar exemplos e ideais a 

serem seguidos, legitimar projetos de sociedade particulares. Na mesma 

medida, visando a legitimação da cidade idealizada, tratavam de invalidar 

projetos e representações consideradas comprometedoras, bem como suprimir 

as contradições sociais ou demonstrá-las passageiras. 

Segundo Baczko, o controle do imaginário social, bem como de seus 

meios de reprodução, difusão e manejo, assegura em graus variáveis uma real 

influência sobre os comportamentos e as atividades individuais e coletivas, 

permitindo obter os resultados práticos desejados, canalizar as energias e 

orientar as esperanças.29 As principais revistas e órgãos de informação e 

divulgação que circulavam pela cidade30 colocavam-se como construtores e 

transmissores de representações sociais pautadas em seus grupos de 

influência, as elites e as classes médias curitibanas, trazendo assim, suas 

posições e interesses.31 Percebe-se que a partir de suas representações 

buscavam construir o mundo social que os envolvia, decifrar o espaço, definir 

identidades, descrever a sociedade tal como pensavam que ela era, ou como 

gostariam que fosse, bem como imprimir seus valores e perspectivas.32 

2 8 Ibidem, p. 311. 
2 9 Ibidem, p.312. 
3 0 As revistas privilegiadas nesta pesquisa são: A Divulgação, Panorama, Planalto Paranaense, Paraná 

Econômico, Boletim da Federação da Indústria do Paraná e Indústria. Na seqüência, no item 
'Apresentação do corpo documental', será realizada uma apresentação e análise mais aprofundada de 
cada uma. 

3 1 Análise fundamentada nas reflexões de CHARTER, Roger. A História Cultural: entre práticas e 
representações. Rio de Janeiro: Bertrand do Brasil, 1990. 

3 2 Idem, p. 19. 
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Diretamente relacionados às instâncias do poder local, colocavam-se como 

auxiliares na duplicação e no reforço da dominação das relações de sentido e 

de poder estabelecidas.33 

Para além da euforia de desenvolvimento que envolvia a sociedade, o 

clima no Paraná também era tenso, revelando as contradições e as 

desigualdades sob as quais se assentavam a onda de modernidade em curso e 

as perspectivas de sociedade dos grupos dirigentes. No interior, paralelo à 

expansão dos limites agrícolas, amplificavam-se tensões e conflitos sociais, 

bem como movimentos que lutavam pela sindicalização do trabalhador rural. 

No contexto urbano, principalmente em Curitiba, o crescimento populacional e 

os problemas infra-estruturais, demonstravam as contradições existentes no 

tecido social e as particularidades da onda de "modernidade" que se 

estabelecia. O contexto de tensões locais, assim como de efervescência de 

movimentos reivindicatoríos por inserção social e/ou reformistas disseminados 

por todo o país, e a amplificação do "perigo comunista" a partir dos 

enfrentamentos da Guerra Fria, mobilizaram o imaginário anticomunista, 

colaborando na colagem do anticomunismo às questões e às preocupações da 

sociedade curitibana. 

Para se compreender o imaginário anticomunista que envolveu a 

sociedade curitibana durante 1947-1964, também se deve levar em conta que 

o anticomunismo já possuía sua trajetória e dinâmica própria, assim como se 

constituía num elemento identitário de diversos grupos das elites e classes 

médias. As instabilidades mobilizavam, em tais grupos, o medo da interrupção 

de seus projetos de futuro, assim como da desestruturação das bases sociais 

defendidas - das instituições democráticas que privilegiavam as liberdades 

individuais e os direitos como o da propriedade privada, da sociabilidade 

pautada no catolicismo tradicional e da ampliação das relações capitalistas de 

sociedade. 

Helenice Rodrigues da Silva, analisando o conceito de representação, 

destaca que as representações coletivas ou sociais constituem verdadeiros 

sistemas de interpretação do meio social: "a noção de representação social 

pressupõe a idéia de um modo particular de conhecimento do real, 

3 3 Análise fundamentada nas reflexões de BACZKO, Bronislaw. 'Imaginação Social'. Op. cit., p.299. 
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compartilhado por uma comunidade de indivíduos, ou seja, o modo de 

conhecimento é construído de maneira coletiva".34 Desta forma, ao analisar o 

conjunto de representações anticomunistas, que circulava na sociedade 

curitibana, deve-se ter em vista que este era fruto de uma determinada 

interpretação sobre o comunismo, assim como sobre as reivindicações e as 

tensões sociais dispersas pelo Brasil, a partir da qual se mobilizava o medo da 

desintegração das estruturas e dos padrões sociais vigentes. Tais 

representações eram compartilhadas, construídas, disseminadas e recebidas, 

por vários grupos sociais, principalmente pelos defensores das instituições 

tradicionais, das hierarquias e dos privilégios sociais, com amplitude que se 

estendia para além dos limites da sociedade brasileira. 

Salienta-se assim, que não se pode analisar as práticas e as 

representações anticomunistas de forma desconexa das crenças, visões de 

mundo e práticas sociais de sua comunidade de sentido. Sandra Jatahy 

Pesavento destaca que as representações, os discursos e as imagens, mais do 

que meros reflexos estáticos da realidade social, constituem-se, ao mesmo 

tempo, em matriz e efeito das práticas construtivas de sentido do mundo, 

podendo vir a ser instrumentos de constituição de poder e de transformação da 

realidade.35 Tanto as formas de apreensão do mundo e as práticas sociais das 

elites e das classes médias curitibanas construíam as representações 

anticomunistas, quanto estas influenciavam nas formas de se perceber o 

comunismo e os eventos do contexto político-social brasileiro do período, assim 

como analisá-los a partir do prisma anticomunista. 

Bronislaw Baczko destaca que o imaginário social elaborado e 

consolidado por uma coletividade é uma das respostas que esta dá aos seus 

desequilíbrios, às tensões no interior de suas estruturas sociais e às eventuais 

ameaças de violência.36 Segundo o autor, quando uma coletividade percebe-se 

M Desta forma, a partir de Serve Moscovici, Helenice R. Silva, destaca que "a representação social difere, 
então, de um sistema ideológico, segundo o qual uma minoria de indivíduos propõe sua própria visão 
de mundo" SILVA, Helenice Rodrigues da. 'A História como 'a Representação do Passado': A Nova 
Abordagem da Historiografia Francesa.' In: CARDOSO, Ciro F.; MALERBA, Jurandir. (orgs.). 
Representações: Contribuição a um debate transdisciplinar. Campinas, SP: Papirus, 2000, p.85. 

3 5 PESAVENTO, Sandra J. "Em busca de uma outra História: Imaginando o Imaginário." Op. cit., p. 19. 
3 6 BACZKO, Bronislaw. 'Imaginação Social'. Op. cit. 
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agredida e ameaçada em suas crenças, valores e estruturas, constrói/reforça 

dispositivos variados e reais de proteção, senão de repressão com vistas a 

assegurar o lugar privilegiado e o domínio do imaginário social.37 Partindo de 

tais reflexões, o imaginário anticomunista, que envolveu as elites e as classes 

médias curitibanas, entre outros grupos da sociedade brasileira, deve ser 

analisado como um meio de autodefesa, um dispositivo de proteção e de 

repressão acionado pela coletividade que se sentia agredida em seus direitos e 

estruturas. 

Através das representações anticomunistas buscava-se realizar um 

duplo processo de legitimação/invalidação. Assim, o imaginário anticomunista 

possuía funções múltiplas e complexas, relacionadas diretamente ao exercício 

e à manutenção do poder. Para além de construir/reforçar a oposição ao 

comunismo, colaborava na invalidação de propostas comprometedoras para a 

sociedade, como o caso da perspectiva nacional-reformista, auxiliando na 

construção da coesão social em função de defesa dos interesses dos grupos 

em alerta. Entre suas funções também estava inviabilizar e repulsar as tensões 

e os movimentos sociais internos da sociedade, tanto no campo quanto na 

cidade. Por outro lado, o imaginário anticomunista atuava no reforço e na 

manutenção das relações de poder, estabelecidas na sociedade curitibana, 

assim como suas propostas pautadas no catolicismo tradicional, numa 

democracia de elites e nas relações capitalistas de sociedade. Aplicando as 

reflexões de Bronislaw Baczko,38 pode-se dizer que o imaginário anticomunista 

estava entre os dispositivos de repressão que os poderes constituídos 

acionavam para preservar seu lugar privilegiado. 

Como já se ressaltou, as revistas e os órgãos de informação e 

divulgação que circularam pela sociedade curitibana no período, colocavam-se 

como instrumentos dos interesses político-econômicos e sócio-culturais de 

seus grupos de influência, as elites e as classes médias locais. Desta forma, o 

fértil imaginário anticomunista que circulava através de suas páginas, tanto 

explicitava as bases sócio-culturais anticomunistas de seus mantenedores 

3 7 Idem. 
3 8 Ibidem, p.299. 
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quanto de seus grupos de influência, assim como atuava no reforço e na 

manutenção das relações de poder na sociedade curitibana. 

Bronislaw Baczko destaca que os imaginários sociais e as 

representações coletivas colocam-se como um apelo à ação, modelando 

comportamentos, mobilizando energias, orientando e direcionando práticas 

sociais.39 Através das representações anticomunistas que disseminavam na 

sociedade, não descuidando do caráter de crença e dos usos políticos do medo 

do comunismo, estava a ansiedade por construir/reforçar a oposição ao 

comunismo, profundamente rejeitado na sociedade em questão, assim como 

outras perspectivas, movimentos e grupos sociais que fossem considerados 

comprometedores das estruturas sociais. Percebe-se que tais meios de 

informação buscavam canalizar as energias para a oposição ao comunismo, 

assim como, em algumas situações, mobilizar o medo, constituindo verdadeiros 

apelos à ação, em busca de direcionar, principalmente, os posicionamentos 

políticos, na tentativa de reforçar/manter as relações de poder em jogo. 

Ill - A p r e s e n t a ç ã o d o c o r p o d o c u m e n t a l 

Visando compreender o imaginário anticomunista que envolveu as elites 

e as classes médias curitibanas, neste trabalho recebe destaque um conjunto 

de revistas de produção e circulação local que proporciona um inventário de 

representações e motivações que circularam entre tais grupos: A Divulgação, 

Panorama, Planalto Paranaense, Paraná Econômico, Indústria e o Boletim de 

Informações das Federações das Indústrias do Paraná.40 Tais órgãos de 

informação e divulgação possuíam estrutura e organização formais de 

imprensa escrita, com direção, corpo redator, patrocinadores, enfim, estrutura 

jornalística. Entretanto, não se pode dizer, necessariamente, que todos eram 

redigidos por corpos jornalísticos profissionais, com exceção da revista 

Panorama. Na grande maioria, seus redatores eram integrantes de seus 

grupos de influência, quer da elite intelectual paranista, no caso da revista A 

3 9 Idem. 
4 0 O corpo documental foi pesquisado no acervo da Divisão Paranaense, na Biblioteca Pública do Paraná. 
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Divulgação, ou de entidades das elites econômicas, como na revista Paraná 

Econômico. 

Buscando construir uma tipologia das revistas que dão suporte a esta 

pesquisa, pode-se estabelecer dois grupos de acordo com suas finalidades: as 

que tratavam de cultura e sociedade e eram direcionadas às elites e às classes 

médias de modo geral, com público alvo tanto masculino quanto feminino - A 

Divulgação, Panorama e Planalto Paranaense; e as que traziam 

especificamente artigos e informações econômicas, direcionadas a 

empresários, industriários e agro-exportadores - Paraná Econômico, Boletim 

de Informação da FIEP e Indústria. 

Mesmo não se constituindo num corpo completamente homogêneo 

quanto a finalidades e filiações, pode-se estabelecer alguns pontos de 

convergência entre as perspectivas de sociedade, seus grupos de influência e 

seus públicos-alvo, devido ao fato de todas estarem na órbita dos grupos das 

elites relacionadas ao "Paraná Tradicional". Suas páginas ofereceram destaque 

e apoio às elites políticas, econômicas e intelectuais inseridas na sociedade 

curitibana: as elites político-administrativas municipais e estaduais, assim como 

os partidos políticos que lhes respaldavam os interesses, principalmente o 

Partido Republicano (PR) e a União Democrática Nacional (UDN), durante a 

década de 50, e o Partido Democrata Cristão (PDC) e, em menor escala, o 

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), durante o início da década de 60; as 

entidades e as associações das elites econômicas como as Federações (do 

Comércio e da Indústria) e suas vertentes assistencialistas para os 

trabalhadores (SESC, SESI, SENAI e SEN AC); e a Igreja Católica tradicional, 

principalmente na figura do Arcebispo Metropolitano de Curitiba Dom Manuel 

Da Silveira D'Elboux. As revistas colocavam-se como painéis das relações de 

poder das elites locais. Neste sentido, situando-se como órgãos de informação 

e divulgação de tais grupos, veiculavam e defendiam discursos e 

posicionamentos particulares frente às questões político-econômico-sociais 

nacionais e estaduais. 

As revistas e os órgãos de informação e divulgação direcionados aos 

empresários, aos industriais e aos agro-exportadores - Paraná Econômico, 

Boletim da FIEP e Indústria, evidenciam alguns grupos das elites econômicas 

estaduais, bem como suas entidades e associações. Colocando-se como 
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órgãos de informação e divulgação das elites econômicas paranaenses, 

principalmente as relacionadas ao comércio e à indústria, transmitiam as falas 

particulares de seus grupos de influência sobre as questões relacionadas aos 

assuntos político-econômicos, defendendo interesses particulares em nome do 

"bem comum". Da mesma maneira, também disseminavam os posicionamentos 

de seus grupos de relação no âmbito nacional - as auto-denominadas "classes 

produtoras nacionais", dos quais já desde a década de 50 o Conselho das 

Classes Produtoras (CONCLAP) colocou-se entre as grandes forças político-

econômicas do país. Tais órgãos de informação e divulgação buscavam 

constituir-se em grupos de pressão na defesa de seus interesses e de suas 

perspectivas, tanto frente ao governo federal, quanto às elites econômicas 

como um todo, buscando criar coesão e construir normas e diretrizes a serem 

seguidas pela coletividade. 

A revista Paraná Econômico era patrocinada pela Federação das 

Indústrias, pela Associação Comercial e pela Federação do Comércio do 

Estado do Paraná, principal fomentadora e articuladora de seus editoriais. Seu 

surgimento deu-se em plena conjuntura das comemorações do Centenário da 

Emancipação Política do Paraná, 1953, colocando-se a serviço "das forças 

propulsoras do progresso paranaense: Indústria, Comércio, Lavoura, 

Transportes e trabalho".41 Nos anos 50 a industrialização no Paraná era 

modesta, desta forma o comércio encontrava-se entre as principais áreas de 

desenvolvimento e de força político-econômica das elites locais, com destaque 

para a comercialização da cultura agro-exportadora cafeeira. 

O Boletim de Informação da FIEP entrou em circulação em 1958, dentro 

de um novo contexto: o da discussão sobre a dinamização da industrialização 

do Paraná.42 A partir de 1962 cedeu espaço para uma publicação melhor 

estruturada, a revista Indústria, dirigida por Danilo José Loureiro e com 

4 1 "O que desejamos ser", in: Paraná Econômico, n.l, Curitiba, abril, 1953, p.3. 
4 2 A partir do final dos anos 50, o discurso industrializante, bastante disseminado no âmbito nacional, a 

partir do crescimento da perspectiva nacional-desenvolvimentista, também ganhou espaço na 
sociedade curitibana, junto de setores das elites locais, que passaram a defender a industrialização do 
Paraná como fator de desenvolvimento. Em 1955 foi criado o órgão de planejamento econômico 
PLADEP - Plano de Desenvolvimento Econômico do Paraná - que realizou estudos sobre os 
principais problemas da economia estadual, atuando na construção de um 'projeto paranaense de 
desenvolvimento', que fomentaria a industrialização do Estado. 
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colaboração de membros da própria Federação das Indústrias do Estado do 

Paraná: Hasdrubal Bellegard e Apollo Taborda França, entre outros. Seu 

público alvo era semelhante ao do Paraná Econômico. 

O outro grupo de revistas - A Divulgação, Panorama e Planalto 

Paranaense, não permite o estabelecimento de inter-relações tão explícitas 

como as percebidas entre as elites econômicas paranaenses. Tais revistas 

podem ser classificadas como de cultura e sociedade, pois traziam seções de 

política, economia, cultura, sociedade e variedades. Desta forma, seu público 

alvo era mais amplo que o das revistas centradas em questões econômicas, 

direcionando-se às elites e classes médias em geral. O colunismo social e as 

matérias/notícias sobre as instituições da sociedade eram destaque em tais 

revistas, através das quais buscava-se demonstrar/reforçar as relações de 

poder pautadas nos grupos das elites econômicas, políticas e intelectuais e 

suas instituições. No mesmo sentido, seus artigos e suas representações 

transmitiam os consensos sociais aceitos pela sociedade em questão, com 

relação à política, economia e sociedade, buscando reforçar/manter as 

relações de poder estabelecidas. 

Colocando-se como herdeira e propagadora das idéias paranistas,43 a 

revista A Divulgação entrou em circulação em 1947, em plena euforia do 

contexto de redemocratização nacional e do retorno das liberdades políticas e 

de imprensa. Arnaud F. Velloso foi seu diretor-proprietário e principal 

editorialista durante todo o período analisado. Entre seus colaboradores 

encontravam-se personalidades relacionadas à intelectualidade curitibana que 

se posicionava como sucessora das idéias paranistas: Davi Carneiro, Valfrido 

Pilotto, Homero Braga, Serafim França, etc. Suas páginas envolveram-se no 

imaginário de "desenvolvimento" e "progresso" sobre as transformações 

4 3 O movimento paranista ocorreu nas primeiras décadas do século XX, tendo como expoente Romário 
Martins. O paranismo foi responsável pela construção de uma identidade cultural para o Estado do 
Paraná, impregnada de imagens de progresso, civilização, trabalho e ordem. Além disso, buscou 
estabelecer padrões de comportamento para a sociedade da época e constituir o tipo ideal paranista - o 
"paranaense do futuro". Com o golpe de 1930, onde as construções regionais cederam lugar a um 
grande ufanismo nacional, o paranismo perdeu sua razão de ser. A revista A Divulgação, em circulação 
a partir do periodo de redemocratização nacional, colocou-se como herdeira e propagadora das idéias 
paranistas, circulando autores e textos paranistas. Seus integrantes, assim como outros intelectuais do 
período, buscavam (re)construir a identidade paranaense dentro da conjuntura sócio-histórica em que 
se encontravam, a partir de influências das idéias paranistas. Sobre o paranismo ver: PEREIRA, Luis 
Fernando Lopes. Paranismo: cultura e imaginário no Paraná da I República. Dissertação de Mestrado. 
UFPR, 1996. 
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engendradas tanto no Estado quanto em sua capital. A revista buscou construir 

o Paraná, sua capital e suas elites tradicionais através de representações 

enaltecedoras, agindo na manutenção e no reforço da identidade paranista 

com toda a rede de relações de poder que esta implicava. Sua tiragem em 

1953 era em torno de 3.000 a 5.000 exemplares e no início da década de 60 

em torno de 8.000. 

A revista Panorama foi fundada em 1951 em Londrina, mas já a partir de 

1954 teve sua sede transferida para Curitiba. Adolfo Soethe foi seu primeiro 

diretor-responsável e manteve-se como principal editorialista pelo menos até 

1964. Entre seus jornalistas merecem destaque: H.P. Zimermman e Samuel 

Guimarães da Costa. No final da década de 50 a revista ganhou corpo e 

investimentos maiores, ampliando sua divulgação a outros Estados brasileiros. 

Neste período, Oscar Sharappe Sobrinho, membro da Associação Comercial 

do Paraná e proprietário da Impressora Paranaense, um dos maiores e mais 

modernos complexos gráficos da região, tornou-se seu diretor-responsável. 

Panorama nasceu dentro do contexto de ebulição do norte do Estado a 

partir da perspectiva cafeeira. Assim, seu início foi marcado por maior 

influência advinda das personalidades políticas paulistas, devido às influências 

político-econômicas daquele Estado sobre as novas populações e também às 

questões relacionadas a canais de comunicação pelo interior do Paraná, que 

se mantiveram precários até a década de 60. Entretanto, a partir de sua 

transferência para a capital curitibana, a revista passou a sofrer influência mais 

direta das elites político-econômicas locais, passando a disseminar tanto suas 

relações de poder, quanto representações eufóricas sobre o "desenvolvimento" 

e a "modernização" do Estado. 

Desde seu primeiro número, Panorama colocou-se como divulgadora de 

"cultura geral": em suas páginas circularam assuntos os mais diversos, como 

política, economia, sociedade, cinema, rádio, turismo, moda, decoração e 

interiores, etc. Seu público alvo esteve, principalmente, nas classes médias 

locais, sendo sua tiragem aproximada entre 5.000 exemplares em 1955 e 

25.000 em 1959. A doutrina católica relacionada à perspectiva oficial da Igreja, 

pautada nas prescrições do Vaticano, colocou-se entre as principais influências 

da revista, principalmente com relação a seu imaginário social e a suas 

propostas de sociedade. 
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Enfim, no início da década de 60, em pleno contexto de crise política 

gerada pela renúncia de Jânio Quadros e de ampliação da força política do 

Partido Trabalhista Brasileiro no Paraná, a revista Planalto Paranaense entrou 

em circulação, em dezembro de 1961. Para além das elites administrativas e 

econômicas locais, em suas páginas recebiam destaque a bancada do PTB, ao 

redor dos deputados Amaury de Oliveira e Luiz Alberto Dalcanalle, e o 

governador Ney Braga, pertencente ao Partido Democrata Cristão (PDC). Entre 

seus principais editorialistas estavam Jamil Snége e Valfrido Pilotto. Com 

design arrojado para a época, seu público alvo também se encontrava 

principalmente entre as elites e as classes médias locais, sendo sua tiragem 

em maio de 1962 de 8.000 exemplares. 

Mostra-se relevante ressaltar a comunhão de temas, representações e 

propostas de sociedade entre as publicações analisadas, bem como de 

redatores e personalidades enfocados. Através das páginas das revistas 

disseminavam-se representações que buscavam legitimar e reforçar as 

relações de poder estabelecidas na sociedade e não o rompimento ou a 

contestação. Por outro lado, explicitavam-se as ansiedades de seus grupos de 

influência com relação à sociedade almejada: uma sociedade em pleno 

processo de "modernidade" e "desenvolvimento", dentro da qual seus 

interesses fossem beneficiados, sendo os conflitos e as contradições sociais 

suplantados através da crença e da obediência, por parte da população, às 

relações de poder e hierarquias estabelecidas. 

Todas as revistas analisadas envolveram-se no imaginário 

anticomunista, preenchendo suas páginas com representações anticomunistas 

sobre a Guerra Fria. Entre as funções de tais representações estava a 

desconstrução da legitimidade da URSS e do bloco socialista, ao mesmo 

tempo em que se reforçavam as bases "ocidentais-capitalistas-cristãs" de seus 

grupos de influência. O contexto nacional de efervescência de movimentos e 

grupos reformistas também mobilizou o imaginário anticomunista, a partir do 

qual se percebem as bases anti-reformistas das elites curitibanas. Os medos 

da dissolução da religiosidade cristã, da perda das liberdades individuais e da 

propriedade privada, da dissolução da pátria e da intervenção estatal 

extremada, estiveram entre as principais motivações anticomunistas que 

circularam nas páginas das revistas privilegiadas neste trabalho. 
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IV - A p r e s e n t a ç ã o d a Es t ru tura da D i s s e r t a ç ã o 

No primeiro capítulo, S a b o r e s e d i s s a b o r e s d o d e s e n v o l v i m e n t o na 

s o c i e d a d e paranaense , 1945-1964 , trata-se de apresentar o contexto sócio-

histórico que envolveu as elites e as classes médias curitibanas, relacionadas 

ao Paraná Tradicional. Através de suas representações sociais, busca-se 

analisar e demonstrar suas crenças, perspectivas político-econômico-culturais, 

projetos de sociedade, esperanças, medos e sonhos coletivos. A partir da 

problematização dos discursos e das representações, pretende-se evidenciar 

as contradições, os silenciamentos e as tensões sociais que se entrelaçaram 

ao imaginário de desenvolvimento. Tais tensões e contradições colocaram-se 

como espaço fértil para a mobilização do imaginário anticomunista. 

O segundo capítulo, O m e d o d o " p e r i g o c o m u n i s t a " na s o c i e d a d e 

cur i t ibana, tem como objeto central discutir e analisar o imaginário 

anticomunista que envolveu as elites e as classes médias curitibanas, no 

período 1947-1964. Relacionado às repercussões da Guerra Fria, ao contexto 

sócio-histórico nacional e ao receio frente à ampliação da miséria e das 

tensões sociais, o imaginário anticomunista mobilizou vários medos, 

direcionando posicionamentos políticos e atuando como auxiliar na construção 

da coesão social em torno da defesa das estruturas sociais estabelecidas. A 

partir de um inventário de representações, discursos e imagens detectadas nas 

revistas e nos órgãos de informação de tais grupos, busca-se demonstrar a 

circulação do anticomunismo em tais meios, assim como as estratégias 

utilizadas para construir/reforçar a oposição ao comunismo. Além disso, trata-

se de evidenciar e analisar as principais motivações que mobilizaram o medo 

do comunismo na sociedade curitibana no período em questão. 

No último capítulo, O a n t i c o m u n i s m o ca tó l ico e o a n t i c o m u n i s m o das 

el i tes e c o n ô m i c a s , privilegia-se uma análise das principais instituições 

mobilizadoras e articuladoras de representações anticomunistas na sociedade 

em questão: grupos do catolicismo tradicional e das elites econômicas. Para 

além de mapear algumas questões que mobilizaram o anticomunismo em tais 

grupos, busca-se demonstrar e discutir as estratégias de inviabilização do 

comunismo, assim como analisar as relações existentes entre a mobilização do 

imaginário anticomunista e a defesa de interesses e relações particulares. 
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C A P Í T U L O I 

S A B O R E S E D I S S A B O R E S D O D E S E N V O L V I M E N T O 

NA S O C I E D A D E P A R A N A E N S E , 1945 -1964 

O Brasil inteiro, como que impulsionado por uma fôrça que o faz 
entrar vigorosamente na estrada do progresso, transforma-se num 
campo de grandes realizações. Em todos os setores da vida 
brasileira, notam-se iniciativas promissoras, índice eloqüente da 
capacidade dos brasileiros para os empreendimentos de largo 
alcance. Curitiba, a airosa e atraente capital paranaense, 
transforma-se mágicamente, no decorrer dos últimos anos, sob o 
influxo dessa verdadeira onda de progresso que se espraia por 
todo o país. A capital do Paraná representa, nos dias que correm, 
um dos centros de atração nacional.1 

Após o desfecho do Estado Novo, dentro do cenário mundial de pós-

guerra, a sociedade brasileira envolveu-se num clima de euforia pela vitória da 

democracia e pela efervescência do desenvolvimento. A citação acima descrita 

representa o período a partir do signo do progresso, como uma "estrada" 

cruzando todo o Brasil, e como uma "onda", envolvendo a todos. Encontra-se 

implícita a idéia de uma sociedade otimista e promissora, em constante 

transformação, observando um futuro aberto a todas as possibilidades de 

realização, bem como a percepção do papel integrador deste "progresso". 

Envolta pelo imaginário de desenvolvimento e progresso, a revista A 

Divulgação, da qual a citação foi retirada, um dos meios de informação e 

divulgação que embalava as elites tradicionais curitibanas, buscava inserir a 

capital paranaense no roteiro da "estrada do progresso", que significava 

infinitas possibilidades de futuro, principalmente para seus grupos de influência. 

Ângela Castro Gomes ressalta que não se deve menosprezar a 

visibilidade que os anos 50 apresentaram da idéia de um tempo com mais 

oportunidades e esperanças.2 Saindo de um período de guerra mundial, de 

ditaduras, de governos fortes e de crises em todos os âmbitos das sociedades, 

buscavam-se possibilidades de retomada dos crescimentos nacionais e das 

1 "Aspectos modernos de Curitiba", in: A Divulgação, Curitiba, fevereiro-março de 1948, p. 11. 
2 GOMES, Ângela de Castro. "Qual a cor dos anos dourados?" In: GOMES, Ângela de Castro (org.). O 

Brasil de JK. 2ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2002, p. 13. 
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esperanças, num mundo que se transformava cotidianamente, tanto no âmbito 

das relações sociais quanto nas perspectivas materiais e de produção, através 

da valorização do instrumental tecnológico. Lucília de Almeida Neves destaca 

este período a partir da "crença na transformação do presente com o objetivo 

de construção de um futuro alternativo ao próprio presente" - a construção do 

amanhã.3 

"A década de 50 abria-se com o incremento da urbanização e da 

industrialização, a afirmação de uma burguesia industrial, de segmentos 

médios urbanos, de uma jovem classe operária e outros trabalhadores urbanos 

e rurais".4 O Brasil viveu nos anos 50 um intenso processo de modernização 

política e econômica, sofrendo todos os impactos positivos e negativos 

decorrentes: o otimismo do crescimento econômico, da extensão da 

participação política popular, da ampliação da industrialização e, entre outros 

pontos, todas as contradições advindas destes processos, como a manutenção 

de uma democracia de elites, na qual grande parcela da população brasileira 

continuava à margem das transformações propostas. 

A sociedade paranaense, durante o período, também se encontrava em 

pleno processo de transformações com a diversificação econômica a partir da 

cultura cafeeira, a efervescência ocupacional e populacional em suas terras 

interioranas e o redimensionamento da urbanização, principalmente de sua 

capital. Por um lado, tal processo envolveu a sociedade com o imaginário do 

desenvolvimento, através do qual as elites locais vislumbravam possibilidades 

de modernizar o estado e redimensionar o estatuto paranaense no âmbito 

nacional e, assim, seu próprio poder simbólico. Por outro, as transformações 

preencheram a sociedade de contradições e de tensões sociais, na maior parte 

das vezes ocultadas e silenciadas pelas elites tradicionais através de contra-

discursos, como o da coesão e do "espírito ordeiro" da população paranaense, 

ou mesmo de discursos e práticas anticomunistas, visando explicitar os 

modelos de sociedade e de paranaense defendidos. 

3 NEVES, Lucília de Almeida. "Trabalhismo, nacionalismo e desenvolvimentismo: um projeto para o 
Brasil (1945-1964)." In: FERREIRA, Jorge (org.). O populismo e sua história. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2001, p. 171. 

4 VIZENTINI, Paulo G. F. "Política exterior e desenvolvimento (1951-1964): o nacionalismo e política 
externa independente." In: Revista Brasileira de História. Vol. 14, n.27. São Paulo: ANPUH/Marco 
Zero, 1994, p.100. 
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Vários grupos das elites locais, envoltos pelo imaginário do 

desenvolvimento, buscavam a modernização da sociedade e a construção de 

uma identidade integradora, que, num ambiente de transformações, com novas 

populações e alterações nas questões político-econômicas, dessem conta da 

manutenção e da legitimação de seu poder sócio-cultural-político e econômico 

no Estado. Percebe-se, assim, uma sociedade elitizada, desigual e tensa, na 

qual o conceito de democracia de elites5 encaixava-se bem, pois os espaços 

de acesso, as identidades e os papéis sociais eram bem delimitados, deixando 

uma grande maioria sem representação nos grandes círculos e instituições 

sociais. 

As novas populações, que se estabeleceram pelo interior do Estado, 

assim como aquelas que migraram para Curitiba, transformando a fisionomia 

urbana da cidade, despertavam nas elites administrativas, discursos e práticas 

moralizadoras e ordenadoras. Dentro de um contexto polarizado pelo 

enfrentamento entre EUA e URSS, no qual também as reivindicações e os 

movimentos sociais organizavam-se e ganhavam espaço na sociedade 

brasileira, o imaginário anticomunista não deixou de ser mobilizado na 

sociedade curitibana, principalmente entre as elites e as classes médias locais. 

Tanto as repercussões internacionais quanto, principalmente, as notícias das 

tensões no interior da sociedade despertavam o medo da subversão da ordem, 

da quebra das hierarquias regionais, da desintegração da identidade paranista, 

construída sob parâmetros elitistas e, assim, do comprometimento de seus 

interesses particulares e de suas relações de poder. 

Partindo deste contexto, este capítulo tem como objetivo analisar as 

crenças, as perspectivas político-econômico-culturais, os projetos de 

sociedade, as esperanças, os medos e os sonhos coletivos das elites e das 

classes médias curitibanas, no período 1945-1964. A partir da problematização 

dos discursos e das representações, busca-se perceber as contradições, os 

silenciamentos e as tensões sociais que se enredaram ao imaginário de 

desenvolvimento. Tais tensões e contradições colocaram-se como espaço fértil 

5 Maria Vitória Benev ides destaca que, através das contradições recorrentes, a democracia em curso 
evidenciava seus limites: "uma democracia de elites, c o m forte tradição oligárquica, militarista e 
m e s m o golpista." B E N E V I D E S , Maria Vitória. "O g o v e r n o Kubitschek: a esperança c o m o fator d e 
desenvolvimento." In: G O M E S , Ânge la d e Castro (org.) . O Brasil de JK. Op. cit., p .34 . 
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para a mobilização do imaginário anticomunista, relacionado ao medo da 

desintegração das estruturas sociais, e assim, da quebra das hierarquias, das 

relações de poder e dos projetos de sociedade das elites tradicionais. 

1.1 A eufor ia d o d e s e n v o l v i m e n t o no Paraná : a "Terra d a P r o m i s s ã o " 

A cultura cafeeira em terras paranaenses, mais intensa a partir das 

décadas de 30 e 40, inseriu o Estado num processo de transformações, dentro 

do qual suas estruturas econômicas e sociais foram redimensionadas. Como 

parte deste processo, o Paraná ampliou suas fronteiras agrícolas e dinamizou 

um processo de urbanização e valorização de sua capital Curitiba. Pedro Calil 

Padis analisando esta dinâmica destaca que entre 1940 e 1970 o Paraná 

sofreu radical transformação em suas feições.6 

A possibilidade de redimensionar o estatuto do Paraná dentro do espaço 

nacional reuniu vários grupos sociais, principalmente as elites políticas, 

econômicas e intelectuais e as classes médias curitibanas, sob o imaginário do 

desenvolvimento e progresso, bastante recorrente no período. Seus discursos 

e suas práticas preencheram-se com representações entusiásticas e eufóricas 

com relação às possibilidades de presente e de futuro que se abriam. Falava-

se em Paraná "progressista", "desenvolvido", "dinâmico" e "moderno", 

projetando-se, assim o Estado que se desejava. 

Tais representações, historicamente produzidas e compartilhadas por 

uma comunidade de indivíduos, proporcionam pistas sobre as perspectivas de 

sociedade, os projetos de futuro, as esperanças e os sonhos coletivos destes 

grupos particulares. Por outro lado, introduzem os jogos de poder e os 

processos de silenciamento realizados dentro da sociedade. Compreendendo 

que toda modernidade constitui-se num processo contraditório e complexo que 

privilegia uns, excluindo outros, fica a pergunta: quais projetos de futuro e 

sonhos coletivos que foram contemplados? 

6 PADIS, Pedro Calil. Formação de uma economia periférica: o caso do Paraná. São Paulo: HUCITEC, 
1981, p. 187. 
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Segundo os autores do livro O Paraná Reinventado7, o discurso de 

modernidade, pautado na dinâmica do café nas terras paranaenses, 

encontrava-se tanto nas mensagens e nos relatórios do interventor Manoel 

Ribas8, quanto dos governadores Moysés Lupion9 e Bento Munhoz da Rocha 

Netto10. Através de suas falas ficava patente que o "espetáculo do progresso", 

que o Estado assistia, era fruto do surto cafeeiro.11 O entusiasmo e a relação 

café/progresso também circulavam nas principais revistas da sociedade 

paranaense, como mostra este exemplo tratando das transformações 

percebidas no Estado: 

"Como sucedeu a São Paulo, o fator preponderante e responsável 
por esse admirável surto de progresso reside no café. O ouro 
verde encontrou seu genuíno habitat nas privilegiadas terras 
roxas do cinturão cafeeiro araucariano. A economia nacional está 
sentindo o influxo da crescente produção cafeeira do setentrião 
paranaense".12 

O editorial de Arnaud F. Velloso, redator chefe da revista A Divulgação, 

retrata a euforia com que se percebeu a inserção do café no Estado. 

Estabelecendo uma comparação entre a importância do café para o dinamismo 

da economia paulista e para o Paraná, busca demonstrar as possibilidades de 

riqueza que o chamado "ouro verde" representava para a sociedade em 

questão. Neste mesmo sentido, Valfrido Piloto, intelectual da época, percebia 

no café um "processo civilizatório": "[...] Engrandece-nos, enriquece-nos, 

civiliza-nos cada vez mais, êsse providencial Dom Café, - herói feito fruto, cujo 

espírito é bênção excepcional que uma terra sêca e feia transforma em árvore 

7 IP ARDES - Fundação Édison Vieira. O Paraná reinventado: política e governo, Curitiba, 1989. 
8 Manoel Ribas foi governador (1932-35) e interventor (1932-35 e 1937-45) do Estado do Paraná. 
9 Moysés Lupion, herdeiro político de Manoel Ribas, foi governador do estado entre 1947-1951 e 1956-

1960. 
1 0 Bento Munhoz da Rocha Netto, de família tradicional na política, foi governador durante o período de 

1951-1955. Seu pai, Caetano Munhoz da Rocha, assumiu cargos importantes no governo paranaense, 
entre eles o de governador do Estado, no período anterior a 1930. 

1 1 BURMESTER, Ana Maria de Oliveira, et al.'O paranismo em questão: o Pensamento de Wilson 
Martins e Temístocles Linhares na década de 50.' In: SILVA Marcos A. de. (coord ). República em 
migalhas. História Regional e Local. São Paulo: Marco Zero/CNPQ, 1990. 

1 2 Arnaud Velloso, "Café e urbanismo", in: A Divulgação, Curitiba, novembro/dezembro, 1952, p.l. 
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redentora".13 Em suas palavras, encontra-se a chave para compreender as 

ansiedades da sociedade curitibana com relação ao café: através do 

dinamismo que se percebia em sua economia, esperava-se "engrandecimento", 

"enriquecimento" e "civilização" para o Estado, assim como para as relações de 

poder em evidência nele. Entregava-se, simbolicamente, à cultura cafeeira a 

responsabilidade pela modernização e pelo desenvolvimento do Estado e de 

sua capital. 

Entretanto, o café que alcançava as terras paranaenses e era admirado 

como propulsor de modernidade, chegava numa conjuntura na qual seu 

processo de dinamismo encontrava-se em queda dentro da economia 

nacional.14 Mesmo colocando-se como fator modernizante para a dinâmica 

estadual, tornou-se economia subordinada, recebendo importância no fomento 

à industrialização, que despontava como progresso no contexto mundial. 

Assim, enquanto São Paulo tornava-se referência nacional de Estado 

industrializado, a cultura cafeeira manteve-se no Paraná até as portas dos anos 

1970, permanecendo as discussões sobre industrialização restritas a pequenas 

parcelas das elites, tomadas mais a sério somente a partir de 1960/70. 

Percebe-se, que a modernidade que se abria no Paraná não deixava de ser 

contraditória, pois já chegava com propensão de ser criticada e tomada como 

"atraso". 

O entusiasmo que a dinâmica do café imprimiu na sociedade 

paranaense envolveu o Paraná numa trama de representações que 

disseminava imagens do desenvolvimento esperado e buscava envolver a 

própria imagem do Estado nesta efervescência de possibilidades: um "El-

Dourado" (A Divulgação ,1952); a "Terra da Promissão" (A Divulgação, 1953); a 

"Nova Canaã"; enfim, "predestinado a transformar-se no celeiro nacional" (A 

Divulgação, 1952). Tais representações buscavam definir e qualificar o Paraná, 

envolvendo-no com nominações míticas relacionadas à figura da prosperidade, 

buscando explicitar e reforçar a crença na "vocação" agrícola do território. Para 

1 3 Valfrido Piloto, "O Príncipe", in: A Divulgação, Curitiba, Julho, 1959, p.41. 
1 4 Segundo Ângelo Priori, a partir da segunda metade da década de 1950, o Paraná alcançou o apogeu da 

produção cafeeira, chegando a representar 55% da produção brasileira em 1960. PRIORI, Ângelo. 
"Trabalho e disputas no campo (Paraná: 1945-1964)". In: Pós-história. V.8. Assis. São Paulo, 2000, 
p.225. 



3 2 

além de projetarem a perspectiva do "futuro promissor", buscavam despertar a 

atenção sobre o momento presente vivido. 

Desta forma, a partir do imaginário de desenvolvimento e progresso, o 

Paraná era representado em "franca expansão", com todas as suas áreas 

econômicas em plena efervescência. Nele, 

o comércio cresce pujante e promissor; a indústria se organiza e 
se estrutura; a economia perdeu o cunho de monocultura para 
tornar-se poliforme e sólida; o movimento bandeirante, segundo o 
espírito da época, prossegue em ritmo acelerado nas regiões de 
colonização dispersas no norte do Estado; a população aumentou 
vertiginosamente na capital e nas principais cidades. Os capitais 
de fora trouxeram sangue novo à economia paranaense, 
impulsionando surpreendentemente o progresso geral; a curva da 
nossa exportação ascendeu em valor e volume. [...] Nestes dois 
lustros, avançamos mais que em muitos decênios, desde os 
primordios de nossa formação histórica.15 

O Estado era envolto nos símbolos de progresso do momento: 

desenvolvimento econômico e industrial, dinamismo em terras consideradas 

ociosas e em processo de colonização, aumento populacional, ingresso de 

capital externo, incremento das exportações, etc. Dentro desta mesma lógica, 

que visava entregar confiabilidade à imagem do Paraná, buscava-se 

demonstrar que o Estado possuía "bases sólidas e irrefutáveis", prova de sua 

capacidade econômica: "A natureza, que é realmente pródiga, o trabalho que é 

produtivo, o capital que aflui em ritmo crescente, tudo nos leva à convicção de 

que o Paraná é, indiscutivelmente, o detentor do maior potencial do país em 

matéria de recursos naturais".16 Sob o signo da abundância, construía-se a 

idéia de tripé-base para o desenvolvimento estadual: natureza-trabalho-capital. 

Os editoriais das principais revistas paranaenses traziam o Paraná como 

"pujante", "predestinado ao progresso", "providencial", "revelação", etc. Tais 

representações engrandecedoras, buscavam construir a imagem de um Estado 

em pleno processo de desenvolvimento. Além disso, pretendiam angariar mais 

adesões para a construção da frente de progresso que se ansiava, assim como 

legitimavam seus grupos idealizadores. 

15 Arnaud Velloso, "Paraná em franca expansão", ¡n: A Divulgação, Curitiba, n. 17/18, p. 1. 
1 6 Arnaud Velloso, "Paraná - vigorosa afirmação de nossos dias", in: A Divulgação, Curitiba, 

março/abril, 1951, p. 1. 
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Durante as décadas de 1940-1960, o Paraná teve um dos maiores 

crescimentos populacionais do país. Conforme os censos do IBGE, este 

crescimento alcançou 101% na década de 1950, passando a população de 2,1 

milhões de habitantes em 1950, para 4,3 milhões de habitantes em 1960, 

repercutindo intensamente no desenvolvimento do Estado.17 Envoltos pelo 

imaginário de progresso do Estado, que se disseminava, encaminharam-se 

para o Paraná migrantes de diferentes regiões brasileiras: paulistas, mineiros e 

nordestinos para o Norte do Estado e, com a ampliação da ocupação agrícola 

para as terras do Oeste e do Sudoeste, gaúchos e catarinenses. 

Segundo Pedro C. Padis, a ampliação da população deve ser 

compreendida, principalmente, a partir da existência tanto de uma política de 

atração de população, quanto outra de expulsão. No interior do Estado do 

Paraná havia a existência de um contexto e de uma política de atração de 

população, haja vista a importância política de, para além de "povoar", 

solucionar questões como as referentes aos territórios do Iguaçu e do 

Paranapanema, que ainda no período constituíam-se em movimentos 

emancipatórios. Por outro lado, também se encontrava dinamizado, no período, 

um processo de reestruturação e de expulsão de colonos gaúchos e 

catarinenses, através da desocupação de mão-de-obra da zona rural, seja pelo 

agigantamento ou pela minimização da propriedade, levando à busca de novas 

fronteiras agrícolas.18 

Entretanto, a falta de vias de comunicação e de canais de acesso refletiu 

muito na incorporação plena destas novas populações e regiões ao Estado. 

Padis destaca que a região norte permaneceu praticamente isolada do resto do 

Estado desde a sua ocupação até praticamente a metade da década de 

sessenta. Com a completa ausência de meios de comunicação com a área 

administrativa do Estado, a região traçou fortes relações com São Paulo, até 

mesmo para o escoamento de sua produção,19 até porque a sua própria 

formação era resultado da expansão cafeeira paulista. As divisas que deixavam 

1 7 MAGALHÃES Filho, Francisco de B. B. de. Da construção ao desmanche: análise do projeto de 
desenvolvimento paranaense. Dissertação de doutorado. Pós-graduação em Sociologia. Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas. USP. 1999. 

1 8 PADIS, Pedro Calil. Op. cit., p.155. 
" Idem, p. 125. 
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o Estado, assim como a inserção e a fortificação de novas elites com fortes 

contatos com as terras paulistas, geravam inquietações e angústias para as 

elites tradicionais estaduais e suas relações de poder. 

Em meio à multiplicidade cultural que se dirigia e se estabelecia no 

Paraná, sua identidade transformava-se. A migração tanto ocupava mais 

efetivamente o território e dinamizava a economia, quanto colocava-se como 

uma problemática a ser enfrentada pelas elites tradicionais, auto-constituídas 

no centro do poder. Desta maneira, as elites políticas e intelectuais do Estado 

procuraram repensar e (re)construir uma identidade que realizasse a 

integração territorial e populacional do grande contingente populacional que o 

estado recebia. 

Neste contexto, ocorreu a retomada e o redimensionamento do discurso 

paranista,20 através do qual buscava-se construir a valorização e a afirmação 

do Paraná. O discurso paranista, centrado nos símbolos e espaços de poder 

estabelecidos no Estado, tratou de envolver os migrantes, pretendendo integrá-

los ao território a partir da criação de vínculos, da imposição de crenças e da 

construção de um modelo de paranaense. A revista A Divulgação, auto-

qualificando-se divulgadora da causa paranista, pode ser colocada como o 

principal espaço de divulgação dos intelectuais paranistas durante a década de 

1950. Através de suas páginas o "paranista" é caracterizado: 
O paranista é aquele que, não sendo paranaense, é aquele que 
vibra e sente no espírito e no coração eflúvios emanados dos 
sentimentos da gente paranaense; é aquele que vibra e sente as 
cintilações das estrelas do céu paranaense; é aquele que vibra e 
que sente orgulhosamente com o surto de progresso e com o 
desenvolvimento do Paraná, é aquele que lamenta e se entristece 
com as desgraças que atingem o Paraná, enfim, o paranista é 
aquele cidadão de outras plagas que se integra nos usos, nos 
costumes e nas tradições da gente paranaense que o acolhe, 
respeita e o dignifica, venha ele de onde vier, contanto que saiba 
honrar e respeitar esse acolhimento.21 

2 0 Lembrando que, o movimento paranista ocorreu nas primeiras décadas do século XX, desenvolvendo 
concepções intelectuais e artísticas para dar conta de pensar o Paraná e sua população. A partir do final 
dos anos 40, vários intelectuais buscaram retomar algumas de suas categorias na perspectiva de 
repensar o Paraná e (re)construir a identidade paranaense dentro de um novo contexto sócio-histórico 
no Estado. Sobre paranismo ver: PEREIRA, Luis Fernando Lopes. Paranismo: cultura e imaginário no 
Paraná da I República. Dissertação de Mestrado. UFPR, 1996. 

2 1 "A data magna dos paranistas e o anti-paranismo" in: A Divulgação, Curitiba, janeiro, 1958, p.14. 
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Com a representação do "paranista", buscava-se criar uma identidade 

universalizante para esse paranaense multifacetado culturalmente, impondo a 

crença no Paraná e construindo um código de comportamento relacionado à 

construção do desenvolvimento do Estado. Construía-se um modelo de 

paranaense a partir da identidade "paranista": "trabalhador", "empreendedor", 

"ordeiro", orgulhoso de seu estado, que, não sendo nativo, se integrava nos 

"usos e costumes e nas tradições da gente paranaense". Percebe-se que a 

partir da retomada do discurso paranista, buscou-se estabelecer um 

instrumento discursivo de manutenção e de legitimação do status simbólico das 

elites tradicionais do Estado, assim como de suas relações de poder. 

O texto 'O maior cadinho de raças', de Adolfo Soethe, diretor e 

editorialista da revista Panorama, periódico que nasceu em meio ao contexto 

de ampliação das fronteiras agrícolas nas terras do norte paranaense, ajuda a 

exemplificar a construção discursiva desta identidade: 

[...] Contudo, se atendermos a esta policromía étnica, 
verificaremos que nunca jamais reinou mais harmonia, mais 
prosperidade e mais fervor patriótico do que exatamente nesta 
Babel de etnias e raças que é o mais jovem dos Estados do Brasil 
- o Paraná. Somos tentados a acreditar que o paraíso das 
araucárias não está mais, desde há muito, "deitado eternamente 
em berço explêndido". Tem-se a impressão magnífica de um 
gigante que se agita, de um Sansão que, sacudindo a coluna 
principal de um castelo assombrado de tabus e preconceitos, 
derrubou, fragorosamente e para sempre, os últimos baluartes 
que se opunham à marcha gloriosa do progresso. O Paraná 
tornou-se "eufórico", na expressão de Pimentel Gomes, e os 
paranaenses, naturalmente, também (e paranaense é todo aquele 
que reside no Paraná!). É como se a terra fosse imantada, como 
se atraísse, prendesse. Dadivosa que é, fértil e pródiga, eletriza 
os mais empedernidos pessimistas, como que desafiando-os ao 
trabalho. E todos trabalham... E todos produzem... Todos cantam 
e são felizes. Se no Norte ecoam machadadas, e labaredas 
lambem a terra que depois se cobre com o tapete verde dos 
cafezais; nos Campos Gerais do planalto o mugir das manadas e 
das tropas de gado contrasta com a monotonia da imensidão das 
planuras; Guarapuava apresta-se para ser em breve o celeiro que 
dará pão ao Paraná e ao Brasil; Paranaguá - a porta do Paraná, a 
"Santos" paranaense - armazena, importa e exporta; enquanto 
Curitiba como cérebro dêsse organismo, o centro administrativo, 
mas ao mesmo tempo centro industrial, turístico, intelectual. [...]22 

2 2 Adolfo Soethe, "O maior cadinho de raças", in: Panorama, Curitiba, novembro/dezembro, 1952, p. 171-
175. 
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Soethe representa o Paraná como urna "Babel de etnias e raças", 

vivendo em crescente prosperidade e harmonia. Construía-se a imagem de 

uma sociedade que, mesmo com uma população heterogênea, mantinha-se 

coesa e em constante desenvolvimento, devido a sua "predestinação ao 

progresso". Através de discursos como este, as terras paranaenses envolviam-

se na mística da "terra edênica": "dadivosa", "fértil", "pródiga", "imantada", 

"eletrizante", "harmoniosa", terra de todos os brasileiros que para ela se 

dirigissem para trabalhar. Desta forma, o signo do trabalho, um dos símbolos 

centrais de impulso para a modernidade e para o progresso, passava a 

envolver tanto as terras paranaenses, quanto as pessoas que para ela 

seguissem. Na perspectiva de enfatizar e redimensionar o desenvolvimento do 

Estado que se esperava, fundiam-se as imagens do Paraná e as do Brasil, 

passando o Paraná a ser representado como o espaço social da construção do 

progresso nacional, para o qual brasileiros de todas as partes encontravam 

abrigo e possibilidades de futuro: "Terra de fartura", de "trabalho", de 

"felicidade" e "harmonia". 

Neste novo surto de modernidade, o "paraíso das araucárias", 

rememoração paranista a partir do signo do pinheiro, eleito desde os 

primordios republicanos como símbolo máximo da identidade do Estado, não 

mais se encontrava "deitado em berço explêndido", mas, devido ao processo 

de transformações pelo qual o Estado passava, impunha-se como um "gigante 

que se agita", um "Sansão". Assim, através do imaginário de progresso, o 

Paraná era transformado num herói mítico: um "gigante" que enfrentava todos 

os empecilhos que lhe impediam de trilhar a "estrada do progresso", que já se 

encontrava em "marcha gloriosa". 

Nas representações de Soethe terra e povo passavam a constituir uma 

coletividade harmonizada, unida pelo ideal de desenvolvimento do Estado. Sua 

capital, espaço social de grande parte das elites tradicionais, era representada 

como o "cérebro", um centro que além de ser o administrativo, impunha-se 

como industrial, turístico e intelectual. No mesmo dinamismo, cada região do 

Estado demonstrava sua especificidade e contribuía para a euforia do 

desenvolvimento que se vislumbrava: dos cafezais às áreas extrativas, das 

áreas de criação de animais às regiões agrícolas, passando pelo porto de 
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Paranaguá, com função de elo de ligação entre o Paraná, sua produção e os 

grandes centros "progressivos". Na representação, o "Paraná", personificado, 

suplantava o papel dos sujeitos da modernidade, restando para sua população 

as ações harmônicas direcionadas para seu desenvolvimento. 

Como se percebe, os discursos relacionados à construção da identidade 

territorial e populacional do Paraná tinham a pretensão de estabelecerem-se 

unlversalizantes, homogeinizadores e ordenadores, buscando manter e 

reforçar as relações de poder estabelecidas. Como bem frisava o discurso 

paranista, relacionado e enraizado nos grupos tradicionais, à nova população 

cabia a integração aos "usos e costumes" e às "tradições da gente 

paranaense". Buscava-se demonstrar e impor, aos novos habitantes das terras 

do Estado, os papéis sociais, as funções e a estrutura de poder estabelecida, 

que deveria ser respeitada. 

Não se deve imaginar que a identidade paranista instituiu-se e 

estabeleceu-se completamente enquanto forma apaziguadora de rivalidades 

políticas ou de construção do modelo ideal de paranaense desejado. Pode-se 

dizer que ela diluiu-se em meio à reestruturação das terras estaduais, à 

diversidade sócio-cultural e a às dificuldades de comunicação entre a sede 

administrativa e as áreas interioranas do Estado. Estritamente relacionada às 

relações de poder e às perspectivas das elites tradicionais paranaenses, a 

ansiedade por sua instituição revela que, para além de demarcar os espaços e 

as identidades sociais, a identidade paranista também tinha como objetivo 

reforçar para seus próprios grupos a legitimidade do espaço e das relações de 

poder estabelecidas. 

Segundo os autores do Paraná Reinventado, os discursos e as práticas 

dos governadores Moysés Lupion e Bento Munhoz da Rocha Netto, 

pretendendo povoar o território, modernizar a economia e produzir uma dada 

população, eram disciplinadores, moralizadores e higienizadores.23 A 

necessidade e a implementação de tais discursos e práticas demonstram o 

grau de tensão e os entrechoques entre a identidade paranista e as outras 

identidades já existentes, ou que se estabeleciam no Estado. Na mesma 

medida, expressam o quanto as elites tradicionais sentiam-se ameaçadas, em 

2 3 IP ARDES - Fundação Édison Vieira. O Paraná reinventado: política e governo. Op. cit., p.98. 
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seu poder e em sua identidade. Além disso, revelam algumas contradições das 

imagens e das representações engrandecedoras que envolviam o imaginário 

da sociedade, através das quais buscava-se construir a imagem de uma 

população "ordeira", "coesa" e "harmonizada". A necessidade de construir uma 

sociedade modelo, quer a partir de discursos e de práticas autoritárias, ou 

mesmo através da construção desesperada de imagens enaltecedoras, revela 

que a sociedade "real" não se enquadrava dentro dos desejos e dos projetos 

almejados para ela por seus grupos dirigentes. 

A construção do Centro Cívico, na capital curitibana, pode ser 

considerada um dos símbolos máximos da luta por reafirmação das elites 

tradicionais paranenses, de suas ansiedades identitárias e do imaginário de 

desenvolvimento e progresso. O Centro Cívico, representado como o "marco 

de uma época", foi idealizado dentro do programa de comemorações do 

Centenário de Emancipação Política do Paraná, em 1953. Seu planejamento e 

sua construção ocorreram dentro deste contexto de efervescência cafeeira e de 

transformações nas estruturas sociais e políticas do Estado. 

Nas representações disseminadas na sociedade, estabeleciam-se elos 

de ligação entre o passado e o presente, através dos quais buscava-se 

construir e demonstrar a legitimidade do espaço de poder do Estado na região 

de Curitiba, assim como a administração nas mãos das elites tradicionais. Para 

isso, reforçavam-se as relações entre tais grupos e seus "antepassados", 

representados como "pioneiros", como "legítimos" representantes da 

construção do Paraná no passado. As elites paranaenses buscavam 

demonstrar-se herdeiras dos espaços de poder local, assim como atuais 

propulsoras da onda de desenvolvimento que envolvia o Estado. Da mesma 

maneira, articulava-se a relação presente/futuro, dentro da qual buscava-se 

legitimar os projetos de sociedade defendidos pelas elites tradicionais, assim 

como reforçar a crença na "inevitabilidade" do "destino promissor" do Paraná: 

Desde 1853, com nossa autonomia, tudo fizemos para colocar o 
nosso torrão natal ao mesmo nível das mais dinâmicas e 
produtivas unidades da federação; e tal esforço intelectual, moral 
e material de nossos ascendentes não foi em vão. As diversas 
gerações que se sucederam, nestes cem anos, cumpriram com o 
seu dever. E o Paraná, hoje, prossegue, confiantemente, na trilha 
projetada por nossos maiores. Já figura em plano destacado no 
cenário político, cultural e econômico do país. Suas riquezas não 
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mais jazem, estáticas, no solo ou no subsolo. São exploradas, 
recebendo o toque dinamizador da vontade hercúlea de um povo 
bom, diligente, honesto e empreendedor." [...] "O paranaense 
pode orgulhar-se de sua fecunda atividade, nestes cem anos. 
Deve volver seu espírito para os horizontes infindos, comungando 
com os espíritos dos pioneiros de nossa emancipação política, 
cultural, econômica e financeira. E no dia do Centenário do 
Paraná, à sombra dos pinheiros altivos e silenciosos; ouvindo o 
ruído ensurdecedor das águas que despenham-se em catadupas 
espumejantes; das férteis terras do norte, aos pinheirais do sul e 
até os campos e pinheirais do oeste; na bela e imensa orla 
praiana, beijada pelas ondas do Atlântico; em todo êste imenso 
pedaço da grande Pátria; no fundo misterioso dos rios, onde se 
escondem os diamantes; nas grimpas das montanhas e nos vales 
profundos; nas vilas humildes ou nas cidades opulentas; nas 
cabanas e nos palácios, por toda a parte deste vasto território, 
sentimos hoje, nesta data emotiva, mais do que nunca, a 
presença de Deus, inspirando nossa fé e nossa confiança nos 
destinos do nosso Estado, nos destinos e na imortalidade do 
Brasil!24 

Percebe-se na fala de J. Petrelli Gastaldi, diretor e redator-chefe da 

revista Paraná Econômico, periódico de destaque entre as elites econômicas 

paranaenses, que o discurso paranista colocava-se como elo identitário e 

aglutinador de experiências: Presente/Passado/Futuro, Terra/Povo, 

Estado/País reuniam-se através dele construindo a legitimidade do evento e 

das relações de poder estabelecidas na sociedade da época. No discurso, os 

símbolos do Paraná - seus pinheiros, suas cascatas, seus campos e sua 

natureza, haviam sido testemunhas das ações dos pioneiros, como uma 

constante, e projetavam-se como pegadas ainda a serem seguidas na 

perspectiva de "marcha" rumo ao desenvolvimento. Estavam eleitos os 

legítimos protagonistas do evento: as elites tradicionais do Estado. 

Novamente a população paranaense surgia a partir dos símbolos de 

"comunhão" e de "trabalho", e o Estado era representado como "unido", 

"coeso", "empreendedor" e confiante na efetivação do "destino promissor", o 

qual estava legado tanto para ele quanto para a nação. Construções de uma 

imagem e de um povo, ansiedades de uma elite sedenta por auto-afirmação e, 

ao mesmo tempo, por transformações que lhes equiparassem com as elites 

nacionais. 

2 4 J. Petrelli Gastaldi, "O Dia do Paraná", in: Paraná Econômico, Curitiba, Outubro/novembro/dezembro, 
1953, p.7. 
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A construção do "Centro Cívico" - sugestivo nome, denotando a 

perspectiva de "palco" do (e para o) poder do Estado,25 deveria servir para 

monumentalizar Curitiba enquanto centro de poder estadual, impondo-se como 

ação modernizadora de uma elite. No projeto para as comemorações 

estiveram, além da construção de um complexo de prédios compondo o Centro 

Cívico, a Biblioteca Pública, o Teatro Guaira, o Colégio Tiradentes, a Praça do 

Centenário, o monumento do Centenário e as avenidas de acesso ao Centro 

Cívico. Percebe-se toda uma preocupação em equiparar o Paraná, 

principalmente seu centro de poder, com as principais cidades nacionais, tanto 

com relação a espaços políticos quanto a espaços culturais. 

As Comemorações do Centenário, dentro delas a construção do Centro 

Cívico, explicitaram a necessidade de legitimação e de manutenção identitária 

e das relações de poder das elites tradicionais paranaenses. Estabeleciam-se 

relações entre o passado, o presente e o futuro, procurando fixar seu 

protagonismo dentro do jogo de forças do Estado. Dentro da mesma lógica, 

tratava-se de consolidar o centro de poder em Curitiba, num período onde, a 

partir da dinâmica cafeeira, outras cidades e outras elites começavam a ganhar 

relevo. 

1.2 Cur i t iba: en t re a eufor ia d o d e s e n v o l v i m e n t o e as t e n s õ e s soc ia is 

Como se pôde perceber, a euforia de desenvolvimento também trouxe 

transformações nas estruturas físicas e sociais da capital paranaense. Assim 

como o Paraná teve sua população rapidamente ampliada, Curitiba, no 

diferencial de uma década, sofreu um aumento percentual de 98,78%, 

passando de 180.575 mil habitantes em 1950 para 356.830 mil habitantes em 

I960.26 A cidade cresceu enquanto população, passando à diversificação de 

seu quadro estrutural com a ampliação de sua área central e com o surgimento 

de novos bairros. 

Curitiba foi representada em suas principais revistas envolta pelo 

imaginário de desenvolvimento e progresso: "Cidade do Futuro" (A Divulgação, 

2 5 Para esta análise toma-se como ponto de partida as reflexões realizadas por Francisco Paz no livro 
Paraná Reinventado. Op. cit. 
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1948), a "Colméia milagre" (Paraná Econômico, 1953), "Metrópole Moderna" (A 

Divulgação, 1957), "Cidade Sorriso", "Bela e Progressista", "Metrópole 

Futurosa" (Indústria, março, 1962, p.24), "Trepidante Metrópole", "Colméia de 

intenso trabalho" (Paraná Econômico, 1962), etc. A partir de tais 

representações verifica-se o desejo, por parte de diversos grupos das elites e 

classes médias ligadas ao "Paraná Tradicional", de redimensionar o estatuto de 

Curitiba, tanto no Paraná quanto no Brasil. Tratava-se de construir a imagem 

de uma cidade "moderna", possuidora de características dos chamados 

"centros dinâmicos" nacionais, através da qual buscava-se mantê-la enquanto 

centro de poder frente a tantas outras novas cidades que começavam a 

despontar pelo Estado. Na mesma medida ansiava-se por redimensionar seu 

estatuto simbólico dentro da própria sociedade brasileira. 

Por outro lado, as referidas representações mostravam uma cidade e 

uma população idealizadas. Apesar das transformações concretas pelas quais 

passou Curitiba, representava-se muito mais uma cidade projetada no futuro, a 

ser construída, a partir dos desejos dos grupos das elites locais. O mesmo se 

dava com relação à população: sobre as representações projetavam-se 

comportamentos e hábitos desejados, condutas a serem introjetadas como 

parte da identidade "paranista". As tensões e contradições eram, normalmente, 

silenciadas, ficando distantes das representações engrandecedoras que 

visavam construir a sociedade ideal. 

a) Cur i t iba , a " C i d a d e S o r r i s o " 

As mudanças na fisionomia da cidade, tanto o contínuo crescimento em 

número de habitantes quanto a dinâmica da urbanização e da verticalização 

das construções, mobilizavam o imaginário do desenvolvimento e progresso da 

sociedade local, principalmente daqueles grupos "sedentos" por modernidade. 

Através da fala de Arnaud F. Velloso, no editorial intitulado 'Café e urbanismo', 

percebe-se como o imaginário envolvia as percepções sobre a cidade, 

redimensionando e engrandecendo as transformações vividas: 

2 6 IBGE. Censos Demográficos. 1950-1960. 
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Curitiba, a cidade sorriso do altiplano, vai se transformando aos 
poucos em ponto de convergência dos interesses econômicos e 
financeiros da nação brasileira. Nossa capital cresce céleremente 
em realizações de grande vulto, em todos os setores das 
atividades humanas, sobretudo no arrojo das concepções 
arquitetônicas. Radical transformação vai se operando na 
fisionomia urbanística da nossa metrópole. O curitibano já se 
familiarizou com o "arranha-céu" que surge a todo o momento e 
aos mais variados ângulos do perímetro urbano, ao passo que se 
multiplicam as magníficas vivendas do tipo residencial. A picareta 
arrasa incessantemente os vetustos casarões, rasgando avenidas 
amplas e sugestivas, dando margem a que despontem 
portentosos edifícios, dentre os quais indiscutivelmente os 
maiores no gênero, da América Latina, localizados no Centro 
Cívico, numa pujante afirmação de progresso sem similar nos 
anais sócio-econômicos da nacionalidade. 

As transformações físicas, principalmente no que tange às edificações e 

à urbanização, colocavam-se como medida de desenvolvimento e de 

modernidade. Velloso destaca os "arranha-céus" e as "avenidas amplas e 

sugestivas" entre os símbolos de "Metrópole" que a cidade conquistava. Para 

ele, cabia à "picareta" destruir tudo que atrelava a cidade à perspectiva de 

pequeno centro, provinciano e sem proporções de destaque. Por trás de sua 

fala, estava o desejo de ver Curitiba equiparar-se aos "centros modernos e 

dinâmicos". 

Assim, buscando construir a imagem de uma "cidade moderna", os 

órgãos de informação e divulgação das elites e das classes médias locais, 

representavam-na a partir de suas amplas avenidas, da pavimentação que se 

ampliava, de seus jardins, da automatização de seus telefones, da construção 

do Mercado Municipal e da estação rodoviária. A partir do ângulo que 

enfocavam, transformavam a "histórica Vila de Nossa Senhora da Luz dos 

Pinhais", "numa metrópole moderna, em marcha vigorosa para um futuro 

promissor".28 Assim como se construíam símbolos de modernidade para a 

cidade, os grupos em questão, estabeleciam nestes a prova concreta de que a 

modernidade se fazia presente em Curitiba. 

O redimensionamento das comunicações e dos transportes também 

estava entre os símbolos de modernidade. Nas revistas curitibanas, como 

2 7 Arnaud Velloso, "Café e urbanismo", in: A Divulgação, Curitiba, Novembro/dezembro, 1952, p.l. 
2 S Arnaud Velloso, "Visão de uma metrópole", in: A Divulgação, Curitiba, março, 1957, p. 1 
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mostra o exemplo retirado de A Divulgação, demonstrava-se que Curitiba 

aproximava-se ainda mais dos "centros dinâmicos" do país, quer através da 

circulação de notícias ou pelo rápido deslocamento nas viagens: 

Dia por dia Curitiba mais se aproxima das outras capitais. As 
empresas aéreas intensificam suas linhas e aumentam o número 
de aviões que ininterruptamente cruzam os céus em todos os 
sentidos. [...] Estamos cada vez mais perto das demais unidades 
federativas. [...] Os acontecimentos diuturnos, sejam ou não 
dignos de registro, repercutem imediatamente fora das fronteiras 
do Estado. Inversamente, por aqui tudo se sabe a respeito do que 
acontece alhures. Lemos cotidianamente os jornais cariocas e 
paulistas poucos momentos depois que entram em circulação. 
Ganhou vulto o intercâmbio sob todas as nuances.29 

Através do imaginário do desenvolvimento, todos os cantos da cidade 

eram envoltos na dinâmica das transformações. Nas representações 

construídas, só existia espaço para a euforia da modernidade, e dentro desta, 

as repercussões no comércio, na indústria, na área central e nos bairros 

curitibanos eram positivadas: 

O perímetro central revela aspectos de verdadeira 
metrópole. Nota-se o incessante vae-vem de milhares de 
pessoas nas várias fases de um dia intenso de labuta. O 
comércio se expande em moldes modernos. As principais 
lojas vão sofrendo radical transformação e adquirem 
fisionomia que sugestiona e se atráe pelo bom gôsto e 
arranjo de suas vitrines. O surto industrial já não se pode 
mais conter. O casario se espraia na configuração de 
novos e populosos bairros. A área urbana se alonga para 
além de seus limites tradicionais.30 

As representações que envolviam a população curitibana também 

ajudavam a compor a sociedade idealizada por suas elites: em ascensão 

contínua e sem grandes contradições, na qual todos tinham seu quinhão de 

colaboração. Nesta medida, Curitiba, representada como "Cidade Sorriso" por 

sua "hospitalidade", também era representada como uma "Colméia Milagre", 

por se crer/esperar que suas transformações seriam fruto de uma grande 

coletividade harmonizada, que, como "abelhas", trabalhava unida no mesmo 

2 9 Arnaud Velloso, "Olhando para o futuro", in: A Divulgação, Curitiba, Dezembro/1950 e 
janeiro/fevereiro, 1951, p. 1. 

3 0 Idem. 



4 4 

ideal: o de construir o "progresso" da cidade.31 Desta forma, a população da 

cidade era representada como "empreendedora", "laboriosa e hospitaleira" (A 

Divulgação, dezembro, 1950, janeiro/fevereiro, 1951, p.24), enfim, "gente 

ordeira" (Planalto, março, 1962, p.24). 

Muitas vezes, a imagem da sociedade atrelava-se aos valores do 

catolicismo, fazendo com que imagens e símbolos religiosos mesclassem-se 

aos projetos e às perspectivas de sociedade em construção. A fala de Serafim 

França, intelectual paranista da época, exemplifica tal questão: "Nasceu cristã 

e vitoriosa, cresceu tranqüila e feliz, e vai para um futuro de grandeza, porque a 

semente santa da fé, que plantou Padre Alvarenga, cada vez mais floresce nas 

almas ardentes e mais se cristaliza na edificação soberba de nosso 

progresso".32 Ao delimitar as raízes religiosas da cidade, estabeleciam-se os 

vínculos identitários e as bases sócio-culturais aceitas consideradas legítimas 

na sociedade, assim como se envolvia o desenvolvimento da cidade na 

dimensão das crenças compartilhadas por grande parte da comunidade. 

Curitiba era mergulhada em representações de modernidade nos 

discursos e nas representações de suas elites políticas, econômicas e 

intelectuais. O imaginário de desenvolvimento tornou-os eufóricos com as 

possibilidades concretas e simbólicas advindas da modernização. Entretanto, 

as representações engrandecedoras, construtoras de uma dada modernidade, 

que trazia consigo a ampliação da urbanização e a verticalização das 

construções na área central, davam conta de eventos e experiências muito 

mais pontuais do que os discursos pretendiam demonstrar, restringindo-se ao 

cotidiano e às possibilidades das elites e das classes médias locais. 

A construção da imagem de uma Curitiba "moderna", possuidora de 

características singulares de povo e de cultura e em plena conjunção com os 

valores e os símbolos presentes nas consideradas "grandes" cidades do 

período, desempenhava funções bastante específicas relacionadas ao reforço 

e à manutenção das relações de poder estabelecidas, assim como das 

perspectivas de sociedade que estas implicavam. Tais imagens e 

3 1 "Um sorriso que significa energia, esperança e fé", in: Paraná Econômico, Curitiba, 
Outubro/novembro/dezembro, 1953, p.]8. 

3 2 Serafim França, "Cidade Sorriso", in: A Divulgação, Curitiba, Março, 1957, p.14. 
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representações compunham um complexo discurso autoritário e uniforme, a 

partir do qual se procurava impor a introjeção de normas de conduta 

idealizadas e de uma identidade integradora, bem como articulavam práticas 

também autoritárias, como "disciplinar, moralizar e higienizar", seguidas pela 

administração da época. Através da problematização destas imagens e 

representações engrandecedoras explicitam-se várias contradições, assim 

como outras tantas possibilidades de representar a cidade, que foram 

ofuscadas na tentativa de homogeneização e de construção de uma dada 

modernidade para Curitiba. 

b) T e n s õ e s e c o n t r a d i ç õ e s n u m a " m e t r ó p o l e m o d e r n a " 

Paralelo ao imaginário de desenvolvimento e de modernidade, que 

envolveu as elites e as classes médias locais, o período 1945-1964, foi repleto 

de greves reivindicantes e manifestações contra a carestía e o alto custo de 

vida por todo o Brasil. Segundo Fernando Schinimann, o custo de vida entre 

1942 e 1952 chegou a um aumento de 400%, sem equivalente nos salários.33 A 

população curitibana, já acrescida a partir da dinâmica que o Estado oferecia, 

para além de sofrer com a falta de feiras e de mercados mantidos pelo governo 

ou pela prefeitura, estava exposta aos sonegadores do comércio livre e da 

indústria.34 

Em 1952, paralelo às preparações para a comemoração do Centenário 

de Emancipação do Estado, Curitiba foi palco da primeira "greve branca", uma 

manifestação contra os açougues e os frigoríficos da cidade, devido aos 

exorbitantes preços cobrados pela carne. Entre as lideranças estiveram as 

donas de casa, os estudantes, os operários e populares. Shinimann destaca 

que, em função da manutenção da "ordem" e do "progresso" da cidade, as 

manifestações foram reprimidas. Nos discursos e representações do evento, o 

Partido Comunista foi responsabilizado como único articulador, pois, dentro da 

3 3 SCHINIMANN, Fernando. A batalha da carne em Curitiba, 1945-1964. Dissertação de Mestrado. 
UFPR. Curitiba, 1992. 

3 4 Idem. 
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imagem de sociedade desejada, tal movimento não caberia numa população 

"católica", "trabalhadora" e "ordeira", como a curitibana.35 

Roseli Boschilia também analisou tal evento e as dificuldades vividas 

pela população curitibana do período: 

Aliás, no início da década de 50, Curitiba serviu de palco a uma 
população empobrecida, agitada e, algumas vezes, enfurecida 
pelo alto custo de vida, fenômeno de nível nacional, criado pela 
política econômica e agravado pelo chamado Plano Aranha, plano 
econômico implantado durante o segundo governo Vargas pelo 
ministro Oswaldo Aranha. A situação da capital paranaense era a 
mesma da do restante das principais cidades do país, tendo como 
agravante os problemas criados pelo rápido crescimento 
populacional urbano, em função do êxodo rural.36 

Grandes contingentes populacionais, vítimas diretas das perspectivas 

político-econômicas estaduais e nacionais, foram atraídas pelas 

representações engrandecedoras, que elevavam Curitiba ao estatuto de 

"metrópole moderna". Entre as representações eufóricas de desenvolvimento, 

Arnaud Velloso, tratando do "crescimento acelerado" da cidade, deixou 

transparecer que Curitiba enfrentava outros problemas para além da fome:"[...] 

a cidade expandiu-se em todas as latitudes graças a densos núcleos de 

população que se vão formando nos arrebaldes, originando dificuldades de 

toda ordem no tocante a transporte e comunicações".37 

Em alguns parcos espaços das revistas locais, direcionadas às elites e 

às classes médias, apareciam representações que destacavam a falta de infra-

estrutura da capital curitibana, demonstrando algumas das contradições que se 

disseminavam pela "Cidade Sorriso": 

E a cidade não havia sido adrede preparada para um surto de 
progresso desse jaez. O traçado de suas vias já não comporta o 
volumoso trânsito, sempre em crescendo assustador. A vida 
comercial está toda ela concentrada no quadro central urbano. O 
centro é o ponto obrigatório de atração. Milhares de pessoas 
convergem da periferia para a rua 15 e adjacências em busca de 
recreação, das lojas, das mercearias, das farmácias, em suma de 

3 3 Ibidem, p. 141. 
3 6 BOSCHILIA, Roseli T. Condições de vida e trabalho: a mulher no espaço fabril curitibano (1940-60). 

Dissertação de Mestrado. UFPR. Curitiba, 1996, p.20. 
3 7 "Ouvindo o prefeito de Curitiba" (Ney Leprevost), in: A Divulgação, Curitiba, fevereiro/março, 1948, 

p.9. 
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tudo quanto necessitam para a própria subsistência e a da prole. 
Num verdadeiro vai-vem os forasteiros chegam e deixam 
incessantemente a Capital. Uma das determinantes dêsse 
permanente afluxo da população no coração da cidade está na 
completa falta de autonomia dos mais importantes bairros. Não 
dispõem êles, entre outros requisitos, de bons cinemas, modernas 
casas comerciais, consultórios médicos e hospitais.38 

Os problemas de falta de infra-estrutura esboçavam-se e explícitavam-

se, paralelos à euforia de transformações que se evidenciava na cidade. A 

urbanização e a modernização tão propaladas pelas elites, alcançavam 

pequena parcela da população. Grande parte dos bairros ficou à parte da 

euforia do "progresso", permanecendo marginalizados dentro do processo de 

modernidade. Velloso afirmava, em 1952, que a cidade não havia sido 

preparada para as transformações que sofria, quer pela concentração do 

comércio e dos serviços na área central, quer pela própria urbanização tão 

anunciada, haja vista o traçado de suas ruas não comportarem o aumento do 

trânsito na época. 

Desta forma, com o rápido aumento populacional, ampliavam-se os 

problemas de infra-estrutura e de habitação, numa cidade que passava a ser 

conhecida a partir de uma imagem atrelada ao imaginário de desenvolvimento 

e progresso. H. P. Zimmermmann, um dos redatores da revista Panorama, 

trouxe à tona outras contradições vividas pela população curitibana: 

Curitiba seria a cidade ideal se não houvesse umas tantas 
dificuldades para os seus moradores e uns tantos pontos 
negativos, que lhe empanam o brilho e obscurecem muito o seu 
caráter de cidade atraente. Entre as dificuldades devemos 
mencionar em primeiro plano a deficiência dos transportes 
coletivos. Existem em Curitiba apenas uns poucos ônibus e 
muitos carros lotação. Quem já viajou em um carro lotação em 
horas de grande movimento de passageiros, sabe o que o 
curitibano sofre com a necessidade de servir-se de tal meio às 
condições para dirigir-se ao seu local de trabalho ou voltar para a 
sua residência. Como dificuldades para a população, devem ser 
mencionados também,a ausência de abrigos para as pessoas que 
esperam nas filas para pegar um lugar num lotação; depois vem a 
ausência de um maior número de feiras livres, para 
abastecimento da cidade com verduras e com frutas, e o fato de 
se encontrar nessas feiras muitos intermediários que fazem 
comércio de especulação com os gêneros produzidos nas 

3 8 Arnaud Velloso, "A ronda da morte", in: A Divulgação, Curitiba, Janeiro/fevereiro, 1952, p. 1. 
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chácaras; mencionaremos também a ausencia de locais onde o 
homem comum possa divertir-se em companhia de sua família, 
sem que isto lhe custe os olhos da cara. [...] Muitas outras 
dificuldades e pontos negativos poderíamos citar; se não o 
fazemos é porque o amor que temos à nossa querida Curitiba nos 
impede a mexer em suas feridas.39 

Como se vê, através da fala de Zimmermmann, em 1956, transparece 

uma Curitiba bastante diferente daquelas representações otimistas, embaladas 

pelo imaginário de progresso e desenvolvimento. O editorialista representa 

uma Curitiba que possuía "umas tantas dificuldades para os seus moradores e 

uns tantos pontos negativos". Questões básicas, relacionadas ao cotidiano, 

estavam entre os problemas que uma grande maioria da população sofria: a 

deficiência nos transportes coletivos e a falta de feiras livres para 

abastecimento de víveres. Para as elites locais os problemas que surgiam 

eram vistos como ônus do progresso, "da ânsia incontida de caminhar para 

seus destinos maravilhosos"40 Seguramente, tais grupos não enfrentavam os 

problemas da grande maioria da população. 

A desvalorização do cruzeiro e o aumento excessivo dos custos dos 
/ 

gêneros essenciais, ocorrido em 1955,41 agravavam as dificuldades 

econômicas, principalmente para os segmentos assalariados e para os grupos 

menos favorecidos, que se encontravam à míngua com relação à colocação 

profissional na cidade. Segundo Maria dos Anjos, a insuficiência de empregos, 

para dar conta da demanda populacional que se estabelecia em Curitiba, 

constituía-se em outro grave problema.42 

Assim como, a partir do surto industrial e das transformações na 

economia brasileira, milhares de camponeses migraram para as cidades, em 

busca de melhores condições de vida, na capital paranaense o fenômeno não 

deixou de se evidenciar. Roseli Boschilia destaca que vários bairros surgiram a 

partir da expansão urbana e da conseqüente especulação imobiliária, para os 

quais foram empurradas levas de novas famílias de trabalhadores, vindas do 

3 9 H. P. Zimmermann, "Panorama de Curitiba", in: Panorama, Curitiba, março, 1956, p.8-10. 
4 0 Arnaldo Vergai, 'Ontem e hoje'in: A Divulgação, Curitiba, dezembro, 1955, p.37. 
4 1 SHINIMANN, Fernando. Op. cit, pl66. 
4 2 ANJOS, Maria Anita dos. Uma experiência de industrialização. Cidade Industrial de Curitiba. 

Dissertação de Mestrado. UFPR. Curitiba, 1993, p.213. 
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interior. Tais bairros, fora da área central da cidade e despidos de infra-

estrutura, eram habitados, na maior parte, por famílias operárias.43 Colocando-

se como única opção para diversas famílias que chegavam do interior do 

Estado, assim como de outras regiões do país, várias "favelas" (nominadas 

desta mesma maneira na época) desenvolveram-se na cidade. A revista 

Panorama realizando uma matéria sobre o tema da "miséria", que se percebia 

assolar a cidade, descreve a aparência das casas nestes bairros: 

Casinholas formadas de pau-a-pique, paredes armadas de 
pequenos pedaços de madeira coletados nos depósitos de lixo, 
tábuas de caixas, coberta de zinco ou de velhas latas de gasolina, 
chão socado, janelas e portas sem vidraças, sem segurança, 
destituídas de qualquer adôrnó, dispostas em um retângulo 
irregular e vesgo - eis o que são as habitações dos moradores 
dos arredores de Curitiba.44 

Como a própria revista explicitava, o comum era a capital paranaense 

ser mostrada "pelo seu lado pitoresco, o eterno encanto da Cidade Sorriso, seu 

dinamismo, seu crescimento, seu urbanismo, seus edifícios, seus jardins, suas 

vivendas, seus palácios".45 Os contrastes da cidade, "o outro lado da medalha", 

como as mazelas, as favelas, a miséria e a fome, eram retratados apenas 

eventualmente e transversalmente. A revista, mesmo afirmando sua 

repugnância ao mostrar esta outra Curitiba, destaca que nem sempre os que 

caminhavam pelas ruas centrais ou os freqüentadores dos ambientes de luxo 

compreendiam tal realidade. A própria reportagem chama a atenção para como 

tais "marginais" da sociedade eram apreendidos pela sociedade: 

Porque, quando o favelado resolve visitar a cidade, o homem rico 
e "civilizado" sente-se ofendido e diminuído em seu grafinismo, 
pois que o homem andrajoso lhe enfeia a perspectiva, 
desmanchando-lhe, muitas vezes, os prazeres, visto que o 
aspecto esquálido de um mendigo maltrapilho é capaz de lhe tirar 
o apetite e atormentar-lhe a consciência de culpado e cúmplice 
pela sorte de um sem número de irmãos sem nome e sem 
brazões genealógicos.46 

4 3 BOSCH1LIA, Roseli T. Op. cit., p.19. 
4 4 Osmann de Oliveira, "Fome, desolação e miséria", in: Panorama, Curitiba, novembro, 1956. 
4 5 Idem. 
4 6 Ibidem. 
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A reportagem chamava a atenção sobre "as favelas de Curitiba" que se 

espalhavam por todos os bairros, havendo alguns que se constituíam somente 

a partir delas. Para a revista tal problema colocava-se como: 

Reflexo da pobreza moral dos nossos políticos e mandantes que 
se servem de qualquer trampolim para chegarem ao poder. 
Chaga aberta num sistema de governo que se diz democrático 
apregoando os "direitos dos homens", inclusive o direito de morrer 
(de fome!). Nódoa de um regime que constrói palácios e oferece 
banquetes enquanto a plebe, como Lázaro, à porta do rico, deixa 
que os cães lambam as feridas do corpo e da alma.47 

Percebe-se que as questões sociais também se explicitavam e se 

avolumavam pelos quatro cantos da cidade, evidenciando as contradições da 

forma de desenvolvimento defendida e exaltada pelas elites e classes médias 

locais. Da mesma forma em que se percebia e se propalava o crescimento e a 

prosperidade da cidade em questões político-econômicas e culturais, esta 

também aumentava e inchava em miséria e despossuídos. "São favelas e 

bairros de periferia, avolumados em espaços físicos, mal estruturados e mal 

assistidos, cada vez mais distantes, ou excluídos do mercado consumidor que 

se formara, desfazendo a crença no sucesso dessa face modernizadora".48 

No final da década de 50 os índices oficiais mostravam 30.000 o número 

de favelados, numa cidade com cerca de 300.000 habitantes.49 Tais 

estatísticas mantinham-se no início dos anos 60 e a oficialidade decretava 

"guerra às favelas", procurando, através de pesquisas, analisar a situação e 

pensar formas de erradicá-las.50 A chegada de grandes contingentes 

populacionais pauperizados e espoliados pela perspectiva de desenvolvimento 

dinamizada, deixava as elites e as classes médias curitibanas apreensivas e 

inquietas, frente à transgressão da imagem de modernidade, do modelo de 

paranaense, assim como das condutas e dos hábitos defendidos para a 

Ibidem. 
4 S PERES, Maria Theresa Miguel. TERCI, Eliana Tadeu. Revisitando a modernidade brasileira: 

Nacionalismo e Desenvolvimentismo. In: http./www. unimep.br/fgn/economia/publicacaoprof. html, 
p. 15. 

4 9 Adherbal Fortes Jr., "Desajustamento mental, o drama que nos acerca", in: Panorama, novembro, 1958, 
p.26-9. Adolfo Soethe, "Delinqüência de menores em números", in: Panorama, Curitiba, fevereiro, 
1959, p.l. 

? u Sylvio Back, "Guerra às favelas", in: Panorama, Curitiba, agosto, 1961, p.82-3. 
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população. Assim, em seus discursos o fenômeno era representado como 

"sintomático": "Levas e mais levas de pedintes, em sua maioria oriundos do 

interior, tomaram conta da cidade. Via de regra, são vadios, esmoleres 

profissionais".51 

Para tais grupos, a pobreza, representada como um "câncer social para 

a cidade",52 não se mostrava compatível com regiões em desenvolvimento, 

dentro das quais localizavam Curitiba. Segundo as estimativas dadas pela 

revista Panorama, 10% da população da cidade encontrava-se em baixas 

condições de vida: 

índice que seria normal para qualquer localidade da África 
Central, da China ou da índia. Para a "Cidade Sorriso", porém, 
para a sede universitária com dezenas de escolas de grau médio 
e superior, para um Estado que está se revelando como a Canaã 
brasileira, com suas terras fertilíssimas, seus pinheirais, seus 
cafezais, suas riquezas minerais, e todos os demais recursos com 
que a natureza generosamente dotou este pedaço do Brasil, esta 
cifra é estarrecedora.53 

Em meio à euforia das transformações pelas quais a sociedade vinha 

passando, as questões sociais, dentro delas a mendicância, começavam a 

explicitar-se enquanto problema e a incomodar aos olhos cegos pela euforia do 

desenvolvimento, acostumados às representações de "modernidade": 

De tempos a esta parte vem se agravando, dia a dia, em Curitiba, 
o problema da infância abandonada. Esmoleres andrajosos, 
alguns exibindo defeitos físicos e feridas, mulheres esquálidas, 
algumas carregando infelizes crianças sujeitas aos rigores da 
extrema temperatura hibernai, são quadros comuns presenciados 
por forasteiros oriundos de todos os recantos do país. Urge por 
cobro a essas cenas que tanto comprometem os nossos foros de 
povo civilizado.54 

A miséria colocava-se como um fenômeno que se alastrava 

"assustadoramente".55 Tais habitantes da cidade, chamados de "caminhantes", 

5 1 Arnaud Velloso, "2 fatos em revista", in: A Divulgação, Curitiba, agosto, 1959, p.l. 
5 2 Adherbal Fortes Jr., "Desajustamento mental, o drama que nos acerca", in: Panorama, novembro, 1958, 

p.26-9. 
5 3 Adolfo Soethe, "Delinqüência de menores em números", in: Panorama, Curitiba, fevereiro, 1959, p.l . 
5 4 Arnaldo Vergai, "Problemas da cidade", in: A Divulgação, Curitiba, setembro, 1955, p.39. 
5 5 Arnaud Velloso, "2 fatos em revista", in: A Divulgação, Curitiba, fevereiro, 1959, p.l. 
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"esmoleres", "indigentes" ou "mendigos", colocavam-se para a sociedade como 

comprometedores da imagem aprazível que a cidade possuía. Ana Maria 

Burmester ressalta que, a intelectualidade curitibana da década de 50, passou 

a analisar o fluxo de migrantes a partir de um duplo discurso: o da 

"necessidade" e o das "implicações sociais" que estes traziam para a 

sociedade.56 De longa data, havia grande esforço, de determinados grupos da 

sociedade em divulgar a imagem de uma sociedade "moderna", "acolhedora" e 

"civilizada".57 As contradições que se espraiavam pela cidade, dentro delas as 

novas populações que acolhiam-na como lar, assim como todos os problemas 

de falta de infra-estrutura que surgiram com o crescimento populacional, 

colocavam-se como comprometedores para a imagem de Curitiba, bem como 

para as perspectivas de modernidade e de urbanidade que o imaginário de 

desenvolvimento despertava. 

Sem perspectiva de inclusão social, os despossuídos que aumentavam 

as filas da miséria na cidade, eram vistos como um "traço negativo" que 

"ensombrava" a fisionomia "alegre" da cidade, através de sua "perene e 

ininterrupta peregrinação pelas ruas da capital".58 Por outro lado, também eram 

relacionados a vários males sociais: 

Grave ameaça paira sobre a nossa pátria. A miséria gera a 
promiscuidade, fonte dos mais nefandos vícios, verdadeira escola 
preparatória de grandes criminosos. E, depois, existe um perigo 
latente que é o comunismo que se aproveita dessa calamidade 
para se expandir e enraizar.59 

As populações pobres, mendicantes e marginalizadas da cidade, que 

cresciam em grandes proporções, eram relacionadas à imoralidade, à 

promiscuidade e a todos os vícios, incompatíveis com a imagem que se 

construía de uma sociedade "ordeira", "moralizada" e "culta". Assim, também se 

5 6 BURMESTER Ana Maria, et al. Op. cit. 
5 7 Roseli T. Boschilia demonstra que na década de quarenta Curitiba era representada, em todos os setores 

da sociedade, por "cidade sorriso", "moderna", considerada "uma das mais importantes capitais dos 
Estados Brasileiros", com uma população "progressista", "acolhedora" e "civilizada". BOSCHILIA, 
Roseli T. Op. cit., p.14. 

5 S Arnaldo Vergai, "Ontem e hoje", in: A Divulgação, dezembro, 1955, p.37; Arnaud Velloso, "2 fatos em 
revista", in: A Divulgação, Curitiba, fevereiro, 1959, p. 1. 

5 9 Arnaldo Vergai, "Ontem e hoje", in: A Divulgação, dezembro, 1955, p.37. 
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observava na ampliação da miséria e da fome, a possibilidade de 

desenvolvimento de revoltas populares, de movimentos sociais reivindicantes, 

até mesmo do próprio comunismo, da "revolução social". 

Este retrato era parte da perspectiva elitista que embalava os grupos 

sociais preponderantes na sociedade curitibana, assim como suas instituições, 

para os quais a existência de marginalizados sociais era legitimada como "ônus 

do progresso". Percebe-se que os problemas sociais recebiam pouco destaque 

dentro do discurso idealizado das elites curitibanas. Quando recebiam, 

demonstravam o receio frente às possibilidades de desintegração das 

estruturas sociais e dos projetos de desenvolvimento dinamizados que 

poderiam desenvolver. 

Também as principais revistas e órgãos de informação e divulgação das 

elites e das classes médias locais, envoltas pelo imaginário de 

desenvolvimento e progresso, colocavam-se como espaços disseminadores de 

imagens engrandecedoras da sociedade e das ações político-econômicas de 

suas elites dirigentes.60 As poucas reportagens e notícias explicitando os 

problemas sociais que se avolumavam pela cidade circulavam esparsamente, 

quase sempre relacionadas a vozes isoladas de alguns jornalistas particulares 

que buscavam despertar a atenção sobre a ampliação cotidiana de problemas 

infra-estruturais e sociais em Curitiba, assim como da crescente desigualdade 

social que se manifestava. Tais jornalistas, assumiam a vanguarda dentro da 

própria sociedade, buscando denunciar a necessidade de saneamento dos 

problemas percebidos, que se colocavam como focos onde a ameaça de 

convulsão social poderia brotar. Na mesma medida, tratavam de cobrar das 

elites dirigentes posicionamentos e soluções. 

Como forma de perceber o grau de constrangimento social existente em 

Curitiba, neste período, mostra-se relevante destacar a "Guerra do Pente", 

ocorrida em 1959, um evento que tirou a cidade de sua "normalidade" e 

"ordem" propaladas, que ainda se encontra incógnito em análises. Em meio a 

um episódio singular entre um comerciante e seu cliente, envolvendo a venda 

6 0 Exceção a isto, foi o posicionamento político da revista Panorama frente aos desmandos do segundo 
governo Lupion (1956-1960), sobre o qual realizou diversas reportagens denunciativas demonstrando o 
relacionamento do governador com as Companhias de Terras na região sudoeste paranaense, tecendo 
críticas severas. 
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de um pente, desencadeou-se um conflito social de grande vulto, não 

apaziguado pela polícia local, mas somente pelo Exército nacional. 

Observando a sociedade curitibana da época, percebe-se que as motivações 

do evento estiveram tanto em questões identitárias, num conflito inter-étnico, 

quanto nas contradições socio-econômicas vividas pela população envolvida 

na questão: classes trabalhadoras e segmentos marginalizados da sociedade. 

A revista Panorama retratou o evento da seguinte forma: 

Nada mais nem menos que um pente, causou a maior revolta 
popular já verificada em Curitiba. Um sub-oficial da Polícia Militar 
foi a ao Bazar Centenário, na Praça Tiradentes, Curitiba, comprar 
um pente. Exigiu nota fiscal. O proprietário discutiu sobre o 
assunto e acabou dando violenta surra no policial. Um grupo se 
formou no bazar, outras pessoas chegaram. Vaias, quebra-
quebra, tumultos, corre-corre, pedras chocando-se contra a 
cabeça de paisanos, a massa humana aumentou, e de repente 
explodiu como um canhão. Ninguém mais conseguiu detê-la. A 
maioria das casas comerciais, no centro da cidade, foi depredada. 
A política mostrou-se impotente para controlar a situação. 
Disparados tiros para o ar, usado gás lacrimogêneo, cassetêtes 
em larga escala, tudo em vão. A verdade é que a guerra do pente 
acabou somente quando o exército interviú no dia seguinte. A 
noite houve ainda provocação, contra as forças armadas, mas 
tudo voltou à normalidade, com a presença de tanques de guerra 
nas ruas e aparatosidade bélica talvez um tanto exagerada. O fato 
teve repercussão no país, e muita gente pensou que a revolução 
tivesse começado na Terra dos Pinheirais. Mas a guerra do pente 
acabou, até o dia em que outro pretexto lance o povo à rua para 
externar o seu descontentamento principalmente contra a carestía 
e a corrupção.61 

A própria reportagem explicita os dissabores que a população sofria com 

relação à carestía e à corrupção. Por outro lado, nas entrelinhas, pode-se 

pensar uma sociedade em transformação, na qual a maioria de sua população 

era recorrentemente reprimida pelos poderes oficiais, conquistando seu espaço 

de reivindicação a partir de eventos impactantes para a sociedade, os quais 

desarmonizavam-se frente a perspectiva de "normalidade" defendida. 

Observando as representações sobre o evento, percebe-se uma população tão 

constrangida, que no estopim de uma briga, aparentemente comum, 

evidenciou-se lutando contra "inimigos" (talvez) múltiplos e não declarados 

abertamente pela oficialidade (talvez a fome, a pobreza, a discriminação e a 

6 1 "Em Curitiba: Pente causou revolta", in: Panorama, Curitiba, dezembro, 1959, p.32-a. 
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desigualdade social, etc). Dessa forma, pode-se pensar o conflito como uma 

forma de resistência social frente aos problemas sócio-econômicos que 

afligiam grande parte da população curitibana, assim como aos discursos e às 

práticas elitistas e autoritários que envolviam o cotidiano da sociedade. Mesmo 

sem possuir maiores informações sobre as dimensões do evento, evidencia-se 

o impacto que desencadeou na sociedade da época, pois, mesmo que se 

tenha tratado de um episódio pontual, sua percepção ultrapassou as fronteiras 

paranaenses, bem como as do "possível" para a sociedade curitibana, tendo 

sido percebido também como se "a revolução tivesse começado na Terra dos 

Pinheirais". 

A inflação crescente no país no início dos anos 60, agravou ainda mais 

as dificuldades econômicas, principalmente as questões referentes ao 

abastecimento, mobilizando uma série de motins populares por todo o país. Os 

movimentos contra a carestía, mesmo reprimidos e negados enquanto formas 

de cidadania, ressurgiram durante a recessão que marcou o período. Dentro de 

um contexto onde as questões político-econômicas polarizavam-se, a partir da 

evidência e da pressão de práticas nacional-reformistas, tanto no governo 

Goulart quanto em vários grupos dispersos pela sociedade brasileira, 

multiplicavam-se as greves e as paralizações solidárias, reivindicando melhoria 

nos salários e o fim da carestía, bem como os movimentos sociais defensores 

de reformas imediatas no país. 

No início da década de 60, as dificuldades econômicas agravavam-se 

em Curitiba, afetando, principalmente, as classes menos favorecidas. Nas 

páginas da revista Panorama, de "Passárgada" a cidade havia se transformado 

num "problema".62 Considerada um "exemplo nacional de grandiosidade e 

desenvolvimento, nível de vida alto e estável", a cidade adentrava no "rol dos 

melancólicos palcos do contraste social": 

61 deixou triste rastro de paradoxos. Mais do que o de 60 e anos 
anteriores. Progresso a olho nú e miséria nas ruas, com o 
deprimente espetáculo dos mendigos, indigentes, crianças, 
aleijados e doentes abordando os transeuntes, invadindo as 
varandas das casas, e os átrios das igrejas. Os albergues lotados; 
a fome, autêntico lugar comum; a vadiagem, roubos e latrocínios, 

6 2 Sylvio Back, "Curitiba ao avesso: os subterrâneos do silêncio", in: Panorama, Curitiba, fevereiro, 1962, 
p. 80-85. 
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idem. Salários cedidos sem o mínimo de racionalismo e à força de 
pressões políticas, não atendem às carências primárias da grande 
população. Greves e greves são necessárias e a cada 
movimento, cresce o número de desempregados, que chegam 
estupefatos para engrossar o formidável exército de miseráveis 
oficiais. Paralelamente e incidindo naquela sub-condição humana, 
organizações de caridade disputam o patrocínio de sua desgraça, 
sob pretexto de dádiva religiosa ou afirmação filantrópica. E, os 
polos distanciam-se a cada dia. Vive-se cercado de párias e 
favelas versus privilegiados e moradias de luxo.63 

Como explicitava o olhar de Sylvio Back, a cidade de Curitiba estava 

marcada por diversas contradições: "progresso a olho nu e miséria nas ruas". 

Curitiba modernizava-se e embelezava-se na materialidade de suas 

construções e possibilidades. Entretanto, como numa grande vitrine 

demonstrativa/decorativa, as benesses de seu desenvolvimento colocavam-se 

para desfrute apenas de alguns. A grande maioria, as grandes levas de 

migrantes que se fixaram em seus bairros periféricos ou em favelas, assim 

como suas próprias populações periféricas e camponesas, permaneciam à 

margem dos projetos de desenvolvimento defendidos e dinamizados. 

Na contramão das representações que construíam a imagem de uma 

sociedade "moderna", na qual sua população era representada como 

"laboriosa" e "ordeira", primando pela "tranqüilidade social", os problemas 

sócio-econômicos e identitiários vivido por uma grande parcela de seus 

habitantes, assim como as contradições e as tensões sociais que se 

explicitaram durante o período, demonstram uma população não tão submissa, 

coesa e integrada quanto os ideais das elites locais ansiavam e 

representavam. Transparece uma sociedade tensa, elitista, desigual, 

conservadora e autoritária, na qual seus grupos predominantes buscavam 

legitimar, manter e reforçar suas relações de poder, seu status simbólico e as 

estruturas sociais, que lhes garantiam direitos e interesses particulares. 

Para além das representações de "sociedade harmônica", de "paz 

social" e de "povo ordeiro", exteriorizava-se uma outra sociedade. Esta outra 

sociedade, tão concreta que não podia ser negada nas representações, 

despertava nos grupos preponderantes o imaginário do medo, dentro do qual 

estava a dissolução de seus projetos de sociedade, a desintegração da 

6 3 Idem 
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identidade "paranista", a quebra das hierarquias locais e regionais, a subversão 

da ordem e, até mesmo, a deflagração de uma "revolução social". Este 

imaginário de medo, mobilizava-se a partir das contradições que a própria 

dinâmica do tipo de desenvolvimento que se desejava engendrava, da 

perspectiva de modernização conservadora da sociedade, assim como, a partir 

da estrutura elitista e desigual dispersa em todas as instituições democráticas 

constituídas. Mobilizava-se o medo frente às possibilidades de que grandes 

parcelas da população, excluídas das benesses do desenvolvimento e dos 

direitos democráticos, despertassem para a cidadania, embaladas por utopias 

e por formas de luta das esquerdas políticas, como os princípios socialistas e 

comunistas. 

1.3 " U m a p o p u l a ç ã o orde i ra e m pé de g u e r r a " : a q u e s t ã o agrár ia e os 

m o v i m e n t o s soc ia is no inter ior d o P a r a n á 

Francisco C. T. da Silva destaca que "a estrutura da posse e uso da 

terra no Brasil, no período entre 1945 e 1964, era marcada por uma forte 

concentração fundiária, herdeira de mais de 300 anos de escravismo colonial e 

que, malgrado o desenvolvimento industrial, tendeu, e ainda tende, a um 

contínuo processo de concentração, com a ampliação das grandes 

propriedades e a expulsão do trabalhador rural".64 Durante o período em 

questão, desencadearam-se movimentos sociais por todo o Brasil, tanto no 

campo quanto na cidade, dinamizados pelo clima de participação popular, 

garantido, até certo ponto, pelas liberdades democráticas estabelecidas. Muitos 

destes movimentos eram influenciados por tendências nacional-reformistas que 

lutavam por direitos democráticos para grandes parcelas da população à 

margem da sociedade. 

Os movimentos camponeses e os enfrentamentos, pela posse da terra 

ou por melhorias das condições de trabalho, foram recorrentes no Paraná, 

paralelo à expansão agrária pelas terras do Estado. Pode-se dizer, que os 

maiores focos de tensão e de conflitos sociais do Estado concentraram-se no 

6 4 SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. 'A modernização autoritária: do Golpe Militar à 
Redemocraiização 1964/1984.' In: LINHARES, Maria Yedda (org ). História Geral do Brasil. Op. 
cit., p.282. 
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campo, despertando o receio das elites tradicionais frente aos movimentos 

sociais organizados e às possibilidades de propagação das idéias comunistas 

nos meios rurais. A falta de canais mais eficazes de comunicação, assim como 

a distância que separava as elites tradicionais, geralmente localizadas na 

capital curitibana, das novas fronteiras agrícolas, impossibilitava um controle 

eficaz por parte das instâncias de poder constituídas, o que acabava gerando 

certo clima de incertezas quanto à manutenção da ordem e das perspectivas 

políticas defendidas. 

Na contramão das possibilidades definidas pelos parâmetros políticos da 

época, o Partido Comunista Brasileiro (PCB) e outros grupos político-sociais 

minoritários desempenharam importante papel junto aos movimentos urbanos e 

rurais na sociedade brasileira do período. Mesmo considerado ilegal 

politicamente, o PCB atuou na clandestinidade ou através de outras fileiras 

partidárias, mantendo sua atuação, tanto nas lutas operárias nas grandes 

cidades quanto nos movimentos camponeses.65 Para o Paraná, ainda não se 

pode precisar ao certo as ações de partidos de esquerda, como o PCB e o 

Partido Socialista Brasileiro (PSB), durante o período em questão. Entretanto, 

Reginaldo Dias destaca o protagonismo do PCB no processo de intensa 

sindicalização rural no Estado nesse período.66 

As idéias e os partidos considerados de esquerda colocavam-se como 

comprometedores para os projetos de sociedade e de futuro estabelecidos 

pelas elites paranaenses. Em grande parte da imprensa da época, das 

discussões políticas, dos documentos oficiais dos governadores, a esquerda 

era tratada a partir de representações pejorativas, negativas e, principalmente, 

anticomunistas. Para os grupos preponderantes dentro do Estado, mostrava-se 

necessário legitimar os parâmetros e os partidos políticos instituídos, assim 

como inviabilizar as idéias e os partidos considerados de esquerda, 

principalmente as possibilidades de propagação de suas idéias de 

transformação da sociedade. 

c'5 REIS Filho, Daniel Aarão. 'Entre reforma e revolução: a trajetória do Partido Comunista no Brasil 
entre 1943-1964.' In: RIDENTI, Marcelo & REIS Filho, Daniel Aarão. (orgs ). História do Marxismo 
no Brasil. Volume V. Partidos e organizações dos anos 20 aos 60. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 
2002. 

6 6 DIAS, Reginaldo. 'A experiência da Ação Popular no Paraná.' In: Pós-História. V.6. Assis. São Paulo, 
1998, p. 198. 
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Moysés Lupion, por exemplo, opondo comunismo à democracia, 

responsabilizava o primeiro pelo esfacelamento da estrutura político-social 

estabelecida: 

[...] vigilância essa contra o credo vermelho, inimigo da 
democracia, que não é motivo de nenhuma inquietação, visto 
como seus adeptos, apesar de bastante disciplinados, como soem 
sempre ser, são entre nós, tão pouco numerosos e tão 
inexpressivos que não alcançam atingir nenhuma eficiência 
perturbadora em sua atividade. 

Analisando a conjuntura paranaense do período, principalmente as 

questões de terra no interior do Estado, percebe-se que os sucessivos 

governos estaduais buscaram demonstrar que suas práticas e políticas 

agrárias davam conta das satisfações do "homem paranaense". Relacionavam 

seus governos à eficiência política e administrativa, tratando de disseminar a 

imagem de manutenção da "harmonia social" com relação às causas sociais 

dentro do Estado. No discurso de Lupion percebe-se a ansiedade por criar a 

representação da inexpressividade do comunismo e do Partido Comunista no 

Paraná, colocando tal ponto como prova concreta de sua eficiência. Entretanto, 

cabe destacar, que não precisava ser integrante do PCB para ser representado 

como comunista e perseguido politicamente, bastando, geralmente, estar 

inserido nos grupos e nos movimentos sociais que reivindicavam melhorias de 

vida para o homem do campo, assim como para o proletariado urbano. 

Segundo Nelson Tomazi, durante o processo de (re)ocupação da região 

Norte do Estado, fazendeiros, grileiros, posseiros, sitiantes, trabalhadores sem 

terra, empresas colonizadoras estrangeiras e nacionais, governo do Estado do 

Paraná - atuaram de forma dispare, oferecendo um panorama de muita 

diversidade, conflitos, violência e exclusão.68 Quadro semelhante ocorreu 

durante o processo de expansão agrária pelas regiões Oeste e Sudoeste. 

De certa maneira os governos paranaenses do período buscaram tratar 

os conflitos e as tensões sociais ocorridos no Estado como situações 

transitórias, que supostamente seriam absorvidas por uma competente gestão 

6 7 Relatório de governo, 1949, p. 117 In: Idem, p.28. 
6 S TOMAZI, Nelson D. "Norte do Paraná":História e fantasmagorías. Dissertação de Doutorado. UFPR. 

Curitiba, 1997. 
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pública.69 Assim, enfatizavam o espírito "ordeiro" e "laborioso" do povo 

paranaense, avesso ao comprometimento do clima de "paz social". Percebe-se 

que, em outras instâncias da sociedade, como a imprensa paranaense, em 

especial a curitibana, relacionada às elites e às classes médias locais, também 

se buscava apresentar uma sociedade na qual o conflito social não possuía 

razão de existir. Frente à recorrência de questões e de movimentos sociais, 

esta persistência em construir e disseminar a imagem de "harmonia social" 

dentro do Estado demonstra a ansiedade pela manutenção da ordem social 

que se vivia, assim como explicita o posicionamento contrário de grande parte 

das elites paranaenses com relação aos movimentos sociais. 

Já no início da década de 50, em 1951, ocorreu um levante de posseiros 

em Porecatu, região norte, que ganhou relevância e demonstrou, 

concretamente, a tensão social existente no Estado. Bento Munhoz da Rocha 

Netto, governador do Estado no momento, responsabilizou a "influência 

comunista" pelo clima de conflito social, reafirmando a "preparação" e a 

"autoridade" do poder estadual em seu combate: 

[...] expulsar, dali, a influência comunista que intentava uma 
experiência de conquista de áreas rurais; [e, ao provocar] o 
fracasso dessa perigosa tentativa, conseguiu a polícia 
restabelecer, em toda a sua extensão, o princípio de autoridade 
sem uso da força, sem emprego da violência desnecessária, 
readquirindo assim a confiança na solução justa que aos 
interessados, ofereceu o Governo.70 

A mobilização, a organização e a luta pelos direitos da terra e do 

trabalho, entregaram maior visibilidade aos movimentos camponeses a partir 

da segunda metade da década de 50, fenômeno evidenciado por todo o Brasil, 

principalmente no nordeste a partir das Ligas Camponesas. No Paraná a 

mobilização e os conflitos também seguiram recorrentes, entretanto nem 

sempre recebiam destaque na imprensa. A revista A Divulgação, trouxe em 

julho de 1956, perspectivas da luta no Estado, impetrada por trabalhadores 

rurais buscando direitos sociais semelhantes aos concedidos aos operários 

urbanos: 

6 9 IP ARDES - Fundação Édison Vieira. O Paraná reinventado: política e governo. Op. cit., p.98. 
7 0 Bento Munhoz da Rocha Netto. Idem, p.28-29. 
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Continua objeto de comentários da imprensa do Rio e São Paulo 
o caso dos trabalhadores rurais do norte do Estado, em 
movimento conjunto para obtenção através da Justiça do 
Trabalho, de vantagens sociais outorgadas aos trabalhadores 
urbanos. A questão, bastante complexa, dada a interferência de 
elementos comunistas, naturais aproveitadores de situações 
idênticas, passou a interessar, agora, o Parlamento Nacional. 
Tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, 
representantes do povo têm abordado o assunto, chamando a 
atenção do governo para o desenvolvimento do comunismo, não 
só na região do norte do Estado como também em São Paulo e 
outros Estados. Por outro lado, congressistas estão cuidando de 
sanar tão irregular e desumana situação, qual seja, o abandono 
em que se acham os homens que trabalham no campo. De 
qualquer maneira, o movimento esboçado em área restrita do 
norte denominado novo, está se espalhando pelas demais zonas 
onde domina a cultura do café. Incidentes não foram observados, 
todavia, dada a ação, equilibrada e segura do dr. Pinheiro Junior, 
Chefe de Polícia do Estado. Pessoalmente, o dr. Pinheiro Junior 
foi a Londrina e outras cidades do norte, conhecer a realidade dos 
fatos, tomando tôdas as providências que se fazia mistér tomar. 
Do ponto de vista do departamento policial do Estado, e nada há 
que fazer em relação àquele movimento, salvo prevenir alterações 
da ordem. O resto, a solução definitiva do assunto compete ao 
govêrno e ao Parlamento decidir.71 

A polêmica questão da extensão de direitos trabalhistas para os 

trabalhadores rurais encontrava-se em discussão. Dentro dos espaços de 

representação das elites, não se negava a "desumana situação" em que viviam 

os trabalhadores do campo, entretanto, defendia-se que as ações para a 

efetivação dos direitos sociais deveriam partir da legitimidade do Estado, dentro 

dos parâmetros aceitos, e não a partir de movimentos sociais que, segundo as 

elites governamentais, comprometiam a autoridade e a ordem. 

A percepção da ampliação dos movimentos de trabalhadores rurais pelo 

norte paranaense, assim como pela sociedade brasileira, colocou-se como uma 

preocupação não somente para o governo estadual, como também para o 

federal, principalmente no que diz respeito à propagação das idéias e das 

práticas comunistas. Os grupos políticos preponderantes no âmbito estadual, 

responsáveis por "manter a ordem" nas regiões de conflito, buscavam exigir 

das instituições superiores, do governo federal, decisões e ações mais 

7 1 Aloysio Blasi, "O caso da revolta agrária", in: A Divulgação, A Divulgação Política, Curitiba, julho, 
1956, p.19. 
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eficientes contra o comunismo que percebiam alastrar-se no país. Grande parte 

das elites tradicionais paranaenses percebia e representava os movimentos 

sociais, desencadeados por todo o país, como prova concreta da infiltração 

comunista na sociedade brasileira. Assim, percebe-se que a defesa de práticas 

efetivas de combate ao comunismo, incluía também o combate aos 

movimentos sociais e as suas possibilidades de contestação social. 

Dentro do processo de expansão agrária e "colonizadora" no oeste e 

sudoeste paranaenses, ocorreu em 1957 um movimento camponês que 

ganhou vulto nacional, devido aos enfrentamentos e às mobilizações que 

despertou entre pequenos proprietários de terra e empresas colonizadoras. 

Segundo Maria Cristina Colnaghi, tratou-se de "um movimento camponês 

regional, de dimensões consideráveis, que reuniu milhares de camponeses e 

subverteu a ordem estabelecida, através da tomada de várias cidades do 

Sudoeste do Paraná - Santo Antônio do Sudoeste, Capanema, Pato Branco e 

Francisco Beltrão - e da destituição temporária das autoridades públicas". 72 

Estava em vigência o segundo Governo Lupion, que sofreu várias acusações 

de envolvimento com as companhias imobiliárias que operavam na região. O 

estopim do movimento camponês articulou-se a partir dos métodos de 

persuasão arbitrários e violentos usados pelas companhias de terra contra os 

colonos que não queriam negociar com elas.73 Considerando as disputas 

políticas entre as facções partidárias do grupo dirigente, PSD e PTB, Colnaghi 

destaca os grandes interesses econômicos e políticos, manifestos na região, 

que estavam em jogo. 

A revista Panorama, através de seus editoriais e de suas reportagens, 

manteve-se crítica ao governo estadual, mencionando as suspeitas sobre as 

relações existentes entre Moysés Lupion e as companhias de terra. Para ela 

uma "população ordeira" havia estado "em pé de guerra" para defender seus 

direitos. Através das palavras do Major Fernando Flores, Secretário do Interior, 

Justiça e Segurança Pública na época do interventor Manoel Ribas, a revista 

demonstrou seu posicionamento sobre o evento: 

7 2 COLNAGHI, Maria Cristina. 'O processo político de ocupação do sudoeste.' In: PAZ, Francisco. 
Cenários de economia e política. Curitiba: Prephácio, 1991, p.8. 

7 3 Idem, p. 14-5. 
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Os homens que povoam o sudoeste do Paraná são realmente 
ordeiros e pacíficos. [...] Vieram com suas famílias numerosas, 
certos do trabalho rude e áspero que os aguardava na conquista 
da terra virgem. Não esmoreceram e nem fraquejaram nêsse 
trabalho tão árduo e tão penoso, lutando contra os elementos, a-
fim-de transformarem vastas áreas incultas em zonas de intensa 
produtividade agrícola, economicamente forte, dando esplêndida 
contribuição para o desenvolvimento do Paraná. É óbvio que, 
homens assim arraigados à terra, tenham em si a permanente 
preocupação em possuí-la. Não desejam intrusá-la nem espoliá-la 
daquêles que se intitulam senhores donos da terra. Aspiram sim, 
amainá-la e trabalhá-la pagando alto preço. Todavia, nem mesmo 
assim, conseguem concretizar o ideal de proprietários. São muitos 
os que se dizem donos daquelas glebas. Daí as iniquidades 
praticadas contra os colonos indefesos; fraudes, estelionatos, 
despejos sumários à mão armada, sicários perpetrando 
homicídios, e, diante dêste quadro desolador um govêrno 
ausente, fraco, indiferente à sorte de milhares de famílias 
perseguidas e atormentadas pela ambição desmedida e pela 
rapacidade de alguns previlegiados que até suspeitaram êsse 
mesmo govêrno, de conivente nos negócios imobiliários furtivos 
realizados na região. Êsses fatos criaram a intranqüilidade, 
obrigando os colonos a usarem a única fôrça que possuem que é 
a união. Unidos e coêsos clamaram ao poder federal que viesse 
em socorro de suas vidas e bens. Mas, até na revolta, mostraram 
os colonos do sudoeste que são pacíficos e ordeiros.74 

Panorama evidenciava críticas às ações e às relações do Governo 

Lupion, entretanto buscava reforçar as representações de "harmonia", de 

"coesão social" e de "trabalho", tão caras para a manutenção da ordem e das 

estruturas sociais, a partir da ótica das elites tradicionais. Assim, mesmo frente 

à evidência de autoritarismo, de corrupção e de desmandos governamentais no 

Estado, os quais acabaram incitando a população da região a práticas 

enérgicas de tomada de espaços de poder, a revista buscou reafirmar a 

imagem do Paraná enquanto "terra sem conflitos", para a qual todos que 

migrassem atingiriam o "sucesso" e a "felicidade" a partir do trabalho.Tratava-

se de frisar que os colonos do sudoeste paranaense, não tinham "propensão" 

para o conflito, pelo contrário, eram "ordeiros" e "pacíficos", apenas 

subvertendo a ordem devido aos abusos impetrados pelas Companhias de 

terra e pela imoralidade do governo estadual. Uma vez mais, buscava-se 

defender a imagem e a identidade paranaense, assim como afastar as 

7 4 "Uma população ordeira em pé de guerra", in: Panorama, Curitiba, dezembro, 1957, p.32-35. 
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possibilidades de disseminação de idéias e de movimentos de contestação da 

ordem social. 

As reportagens realizadas pelo jornalista Samuel Guimarães da Costa 

muitas vezes se colocaram como um contraponto frente a outras envoltas nas 

representações engrandecedoras do "setentrião paranaense" e das ações 

político-administrativas das elites no poder. Guimarães da Costa buscou 

destacar o alto crescimento da população rural nas áreas do Oeste e do 

Sudoeste do Estado no decorrer de 1951-1961, sendo a maioria constituída de 

trabalhadores assalariados, empreiteiros e arrendatários não possuidores de 

terra. Notificava que as melhores terras estaduais estavam concentradas nas 

mãos de uma reduzida minoria e chamava a atenção para a supervalorização 

dos preços de vastas áreas de terras que dificultava a aquisição para os menos 

favorecidos. Na mesma perspectiva, criticava a política de terras realizada no 

Paraná que, se encontrando fracionada em diferentes departamentos e 

fundações, realizava uma "política tumultuária de terras".75 Vozes como a de 

Guimarães da Costa, solitárias entre as elites e as classes médias curitibanas 

do período, explicitavam várias contradições da sociedade, demonstrando uma 

sociedade bastante diferente da imagem idealizada e disseminada pelos 

grupos estabelecidos no poder. 

O Estado do Paraná, envolto nas representações de "Nova Canaã" e de 

"Terra da Promissão" preenchia-se de desigualdades sócio-econômicas, de 

marginalizados e de tensões sociais. As péssimas condições sociais de grande 

parte dos habitantes, que migraram em busca do "Eldorado", assim como as 

tensões decorrentes das reivindicações por terras e direitos sociais, 

denunciavam as contradições existentes no processo de desenvolvimento e 

progresso do Estado. No início da década de 60, a extensão de favelas, em 

várias cidades do interior, como a Vila do Grilo em Londrina, também 

explicitava tais contradições: 

Em todo caso constitui uma advertência e até mesmo uma prova 
documental de que a miséria ronda a Terra da Promissão e de 
que a promessa de melhores dias para os novos forasteiros 
provavelmente não venha a se converter numa realidade. A favela 
é um sintoma do excedente demográfico e o excedente 

7 5 Samuel Guimarães da Costa, "Posseiros, grileiros, jagunços e latifundiários: questão agrária (também) 
no Paraná", in:Panorama, Curitiba, abril, 1961, p.22-29. 
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demográfico não indica outra coisa senão que o 'bolo' da riqueza 
foi repartido e já não admite convivas à mesa.76 

Dentro de um contexto de efervescência de movimentos sociais por todo 

o país, a possibilidade de ampliação da associação dos trabalhadores rurais 

paranaenses em movimentos organizados preocupava as elites e as 

instituições administrativas. As "massas camponesas", encontrando-se para 

além dos poderes e dos discursos oficiais, eram percebidas como ameaça à 

"ordem", ao "espírito de povo ordeiro" e, principalmente, às relações de poder e 

aos direitos de propriedade privada, profundamente defendidos pelas elites 

brasileiras, de modo geral. Desta forma, ao se verificar a possibilidade do 

estabelecimento de estruturas semelhantes às ligas camponesas nordestinas 

nas terras paranaenses, ou mesmo de movimentos influenciados diretamente 

por elas, as instituições oficiais, principalmente a Igreja Católica e o Governo 

do Estado, buscaram construir (e impor) alternativas. 

As "frentes agrárias", idealizadas por dirigentes católicos locais, 

disseminaram-se pelo interior do Estado, sendo defendidas como movimentos 

agrários mais adequados ao espírito "cristão" e "ordeiro" do homem do campo 

paranaense. Segundo Samuel Guimarães da Costa, a partir delas, estabelecia-

se no norte do Paraná um "divisor de águas na luta pela reforma agrária", 

através do qual, principalmente sob a orientação da Igreja Católica, buscava-se 

construir, no sul, um sistema organizado de forças para acabar com a ameaça 

e com a rivalidade que as ligas camponesas representavam para a liderança 

da instituição no seio da massa rural brasileira.77 

Na realização do segundo Congresso dos Trabalhadores Rurais, em 

Maringá, em agosto de 1961, organizado pelos trabalhadores rurais, no qual 

participou o deputado petebista Francisco Julião, uma das figuras mais 

relacionadas às Ligas Camponesas, ocorreu um enfrentamento que exemplifica 

a preocupação com a questão agrária no Paraná pelas instituições e 

autoridades estabelecidas. Com organização centrada nos bispos católicos das 

dioceses de Jacarezinho, Londrina, Maringá e Campo Mourão, organizou-se 

7 6 "O outro lado do Eldorado - favelas invadem os cafezais", in: Panorama, Curitiba, setembro, 1961, 
p.52-7. 

7 7 Samuel Guimarães da Costa, "Frente agrária versus ligas camponesas", in: Panorama, Curitiba, 
setembro, 1961, p.06-14. 
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um contra-evento, uma "concentração-monstro de trabalhadores", visando o 

confronto de forças e, ao mesmo tempo, a condenação do congresso, 

considerado, pelos organizadores católicos, de "inspiração comunista".78 

Os quatro dias de duração do congresso, 12 a 15 de agosto, foram 

tensos e de manifestações contrárias por parte dos dirigentes católicos e das 

"frentes agrárias". Enquanto o congresso dos trabalhadors rurais ocorria, nas 

imediações foi realizado um desfile inicial que reuniu uma grande quantidade 

de homens do campo, de religiosos e integrantes de instituições e grupos 

católicos, como inúmeros grupos e congregações maristas de outras cidades 

com seus dísticos, faixas e bandeiras, assim como as fanfarras do Colégio 

Marista de Maringá. Segundo reportagem que circulou na revista Panorama, 

"era um impressionante cortejo, com dísticos alusivos à Frente Agrária e outros 

de repúdio ao comunismo".79 Além de provocar enfrentamentos entre os 

distintos movimentos, os manifestantes da Frente Agrária realizaram um 

enterro simbólico de Francisco Julião, e deram "morras ao comunismo" e "vivas 

ao Brasil".80 Ocorreram confrontos diretos entre os manifestantes, os quais 

acabaram somente através da intervenção policial. 

Para além de evidenciar a tensão social no Estado em torno da questão 

agrária, percebe-se, a partir de tal evento, que as possibilidades advindas de 

movimentos sociais camponeses, fora da lógica das elites e de instituições 

influentes no Estado, mobilizavam o medo, despertando o imaginário 

anticomunista. Da mesma forma, evidenciam-se os usos sócio-políticos, que 

certos grupos, políticos e religiosos, faziam da Frente Agrária, tanto na busca 

pelo estabelecimento de uma perspectiva alternativa, atrelada às instituições 

sociais norteadoras da sociedade, assim mais facilmente vigiada e controlada; 

quanto da tentativa de reinserção da Igreja Católica enquanto ¿ondutora dos 

"destinos" da sociedade a partir de suas bases e princípios sociais. 

No primeiro aniversário da Frente Agrária e do confronto em Maringá, a 

revista Panorama denunciando que o homem do campo era "objeto das 

ambições e dos propósitos subversivos de certos agitadores profissionais", 

7 8 Idem. 
7 9 Ibidem. 
8 0 Ibidem. 
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defendia a FAP (Frente Agrária Paranaense), por ser embasada na encíclica 

Mater et Magístra e, assim, preconizar a justiça social e a melhor distribuição 

dos bens da terra. Enfocando o contra-movimento e o enfrentamento ocorrido 

em Maringá, destacava que seus organizadores mereciam "elogio unânime do 

público" porque se "opuseram frontalmente à cubanização do norte 

paranaense."81 O processo de organização dos trabalhadores rurais 

paranaenses em movimentos sociais como as Ligas Camponesas, porque 

distante das teias oficiais, era significado como "cubanização", assim como as 

Ligas Camponesas, bastante dinamizadas no nordeste do país, eram 

representadas como "famigeradas" e atreladas às práticas comunistas.82 A 

revista frisava que, para além da Igreja ter se constituído "em baluarte contra a 

ação subversiva entre os trabalhadores rurais", também o governo do Estado 

prestigiava o movimento, entregando infra-estrutura de cursos periódicos 

relacionados ao cultivo e à preparação da gleba.83 Percebe-se que havia a 

tentativa de trazer para dentro das malhas da oficialidade os movimentos 

sociais, principalmente a sua organização e a construção de seus princípios. 

Ney Braga, integrante do Partido Democrata Cristão (PDC), um político 

relacionado às elites tradicionais do Estado, assumiu o governo paranaense no 

início dos anos 60, defendendo uma modernização da sociedade com bases 

numa "democracia cristã". Grande parte de suas concepções respaldava-se 

nas diretrizes oficiais da Igreja Católica, que defendia uma sociedade pautada 

nos princípios cristãos, dentro dos quais se encontravam alternativas de 

"justiça social" como soluções para as desigualdades sociais que se 

explicitavam na sociedade. Segundo Renato Carneiro Jr., a Igreja no Paraná, 

no período em questão, era componente da ala dos modernizadores 

conservadores, dentro da qual era defendida uma democracia cristã, com forte 

sentido moral, e combatidos os totalitarismos de Estado e de partidos.84 Era 

visível que a instituição buscava manter-se e legitimar-se enquanto condutora 

8 1 Antonio Roberto, "Caminha para frente a Frente Agrária", in: Panorama, Curitiba, setembro, 1962, 
p.14-18. 

8 2 Idem. 
8 3 Ibidem 
8 4 CARNEIRO JR, Renato A. Religião e política: a Liga Eleitoral Católica e a participação da Igreja nas 

eleições - 1932-1954. Dissertação de Mestrado. História. UFPR. Curitiba, julho de 2000. 
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das diretrizes político-sociais no mundo moderno. 

Como se pôde perceber, as idéias de modernização conservadora 

estavam bastante dinamizadas entre os grupos preponderantes e as 

instituições administrativas e socializadoras da sociedade paranaense no início 

dos anos 60. Através delas, buscava-se o redimensionamento político-

econômico paranaense, mantendo as estruturas e as instituições sociais 

estabelecidas, assim como as relações de poder, os interesses e os valores 

tradicionais. As ações governamentais buscavam apaziguar os conflitos sociais 

como forma de não comprometimento das perspectivas de modernização 

defendidas, pois não havia inserção efetiva da grande massa da população nos 

direitos democráticos e nas benesses do desenvolvimento dinamizado. 

No Paraná, a modernização e o desenvolvimento do capital estiveram 

relacionados ao desenvolvimento da agricultura, a partir de novas relações de 

produção, recebendo a industrialização um papel subordinado.85 Tanto as 

tensões sociais, que representavam comprometimento de interesses 

particulares, quanto as transformações no campo, centradas no 

redimensionamento das relações capitalistas, devem ser compreendidas a 

partir de tal questão. Mesmo existindo segmentos das elites tradicionais 

paranaenses que repugnavam a idéia de reforma agrária, atrelando-a à 

perspectiva comunista de sociedade, vários integrantes das classes 

conservadoras e da burguesia industrial local, interessados tanto na 

"sobrevivência do regime", quanto na "ampliação do mercado interno",86 

passaram a defendê-la. Tais segmentos apoiavam uma "reforma agrária sem 

revolução", afirmando que a realização desta, com bases firmes nas 

instituições oficiais, tinha como objetivo declarado evitar a revolução social. 

Acreditava-se que caso esta não fosse realizada, a "revolução" o faria.87 As 

populações interioranas e as grandes massas de trabalhadores rurais, já 

haviam dado mostras de estrutura e de organização na reivindicação de seus 

interesses. Para as elites estaduais, ficava sempre o receio de que estas se 

8 5 ANJOS, Maria Anita dos. Uma experiência de industrialização. Cidade Industrial de Curitiba. Op. cit., 
p.10. 

8 6 José Augusto Ribeiro, "Reforma Agrária a preço de sangue", in: Panorama, Curitiba, agosto, 196], 
p.08-11. 

8 7 Idem. 
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mobilizassem e garantissem seus direitos de forma radical, principalmente a 

partir dos princípios e dos suportes ideológicos da esquerda comunista. 

Assim, dentro de uma perspectiva de modernização conservadora da 

sociedade, visando a manutenção da ordem social, durante o Governo Ney 

Braga, iniciou-se a legalização definitiva da posse da terra em favor do colono 

que as ocupava, principalmente em terras do Sudoeste, espaço conflituoso 

com relação à documentação das terras. Assim, disseminaram-se na 

sociedade notícias de que no Paraná a reforma agrária estava sendo 

antecipada e realizada sem conflitos.88 Tanto as medidas oficiais do Governo 

Estadual para o tratamento da questão agrária, quanto a organização das 

Frentes Agrárias Paranaenses, devem ser analisadas a partir da perspectiva de 

modernização que se buscava dinamizar no Estado: colocavam-se tanto como 

formas de apaziguar as tensões sociais, garantindo a sobrevivência do regime 

estabelecido, assim como buscavam redimensionar as bases capitalistas 

paranaenses. Seguramente não assumiram a orientação de toda a massa de 

trabalhadores rurais, não diluindo todas as tensões e contradições sociais 

existentes. As práticas e as representações oficiais buscavam impor-se como 

alternativas "seguras" frente aos movimentos camponeses organizados em 

outras frentes e através de outros princípios sociais. 

A efervescência de movimentos sociais no Paraná, tanto no campo 

quanto na cidade, durante o período em questão, colocou-se como um 

contraponto ao discurso unlversalizante, disciplinador e ordenador, que 

buscava construir a imagem do Estado a partir de representações 

engrandecedoras e harmônicas, que pretendiam reforçar as relações de poder 

estabelecidas. Numa sociedade de bases elitistas, conservadoras e 

autoritárias, os movimentos e as tensões sociais despertavam, nos grupos 

preponderantes, discursos e práticas moralizadoras e ordenadoras dos papéis, 

das funções, das condutas, dos comportamentos e dos espaços sociais. Da 

mesma maneira, também mobilizavam o imaginário anticomunista, dentro do 

qual estava o medo de que uma "revolução social" fosse deflagrada e realizada 

através de levantes populares. 

s S "Sudoeste paranaense antecipa-se à reforma agrária", in: Panorama, Curitiba, julho, 1963, p.44. 
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C A P Í T U L O II 

O M E D O D O C O M U N I S M O NA S O C I E D A D E C U R I T I B A N A , 

1947-1964 

Como se pôde observar, parte representativa da coletividade curitibana, 

principalmente suas elites e classes médias, viveu a euforia do 

desenvolvimento econômico e da modernização da sociedade. Além disso, 

como decorrência da perspectiva de desenvolvimento dinamizada e defendida, 

que privilegiava os anseios de determinados grupos sociais em detrimento da 

ampliação da esfera dos direitos democráticos, a sociedade também 

preencheu-se de contradições e desigualdades sociais. Estas, evidenciavam-

se tanto nas constantes tensões de terras pelo interior do Estado durante o 

período, quanto nos problemas advindos da carestía, do inchaço urbano e da 

ampliação da pobreza e da fome nos espaços urbanos, como Curitiba. 

Na sociedade curitibana, principalmente em seus espaços institucionais, 

privilegiavam-se estratégias de manutenção e de reforço da autoridade e das 

relações de poder das elites tradicionais, entre elas a delimitação dos papéis e 

dos espaços sociais, bem como do modelo de sociedade e de paranaense 

desejados. Disseminavam-se representações que visavam construir a imagem 

de uma sociedade "moderna" e em "desenvolvimento", dentro da qual o 

símbolo do "trabalho" inspirava uma população "coesa" e "harmonizada" em 

função de um projeto de "modernidade" e de "futuro" para o Paraná. Tais 

representações, homogenizadoras e moralizadoras, demonstravam o desejo de 

construir a coesão social e a legitimidade para projetos particulares de 

sociedade, relacionados as suas elites constituídas, bem como inviabilizar e 

repulsar as tensões e os conflitos sociais internos existentes. 

Entre as inspirações que norteavam os projetos das elites curitibanas 

estava o modelo capitalista de sociedade, dentro dele as relações de produção 

e consumo, através das quais tanto se percebia o redimensionamento do poder 

simbólico da coletividade em destaque, quanto se privilegiavam os interesses 

agro-exportadores, que, a partir da dinâmica do café, colocavam-se como 
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força-motora da economia estadual.1 Além disso, valorizavam-se os preceitos 

de uma democracia cristã, com forte sentido moral e respaldada pelas 

diretrizes oficiais da Igreja Católica, a qual visava entregar bases para a 

modernização da sociedade a partir de princípios cristãos, auxiliando no 

abrandamento dos problemas sociais e reprimindo as idéias e utopias 

socialistas e comunistas de sociedade.2 Defendia-se, assim, uma 

modernização conservadora para a sociedade paranaense, assim como para o 

país como um todo, a partir da qual fosse realizada uma política socio-

económica que privilegiasse as estruturas e as instituições sociais, reforçando 

a democracia estabelecida, estruturada a partir de bases elitistas, que 

salvaguardavam as relações de poder e os privilégios de determinados grupos 

sociais. Além disso, tal política deveria equacionar os problemas sociais, 

apaziguando os focos de tensão e garantindo a modernização que se defendia. 

Durante o período 1945-1964, o contexto brasileiro preencheu-se de 

pressões tanto de grupos nacionais, em função do desenvolvimento nacional, 

quanto do capital internacional, pela modernização de suas áreas de influência. 

Vários foram os conflitos entre perspectivas reformistas e anti-reformistas,3 que 

visavam o desenvolvimento da sociedade brasileira. Diversos grupos e 

movimentos, influenciados por uma perspectiva nacional-reformista,4 passaram 

a defender conjuntos de reformas sociais, visando tanto o desenvolvimento do 

país, quanto o equacionamento dos problemas sociais brasileiros, 

1 Mais informações sobre a atividade agro-exportadora no Paraná, principalmente a cafeeira, ver: 
AUGUSTO, Maria Helena Oliva. Interencionismo Estatal e Ideologia Desemolvimentista. São Paulo: 
Símbolos, 1978. 

2 Mais informações sobre as diretrizes oficiais da Igreja Católica e suas características e relações de 
poder no Paraná ver: CARNEIRO Jr., Renato A. Religião e política: a Liga Eleitoral Católica e a 
participação da Igreja nas eleições - 1932-1954. Dissertação de Mestrado. História. UFPR. Curitiba, 
2000. 

3 Sobre os embates e conflitos entre propostas reformistas e anti-reformistas na conjuntura analisada: 
BANDEIRA, Moniz. O governo João Goulart. As lutas sociais no Brasil, 1961-1964. 3 ed. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 1978; DREIFUSS, Armand R. 1964: a conquista do Estado; Ação 
Política e Golpe de Classe. Petrópolis: Vozes, 1984; FERREIRA, Jorge (org ). O populismo e sua 
história. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001; etc. 

4 Alguns livros e trabalhos que analisam e discutem a perspectiva nacional-reformista: NEVES, Lucília 
de Almeida. 'Frente Parlamentar Nacionalista: utopia e cidadania.' In: Revista Brasileira de História, 
vol.14, n.27, São Paulo: ANPUH/Marco Zero, 1994, p.61-71; 21 anos de Regime Militar: balanço e 
perspectivas. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1994; FERREIRA, Jorge (org ). O populismo e 
sua história. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001; etc. 
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principalmente os referentes à exclusão do processo democrático, sofrida por 

grandes parcelas da população. Diferentes grupos, movimentos ou partidos 

políticos com propostas não menos matizadas, engajaram-se nesta 

perspectiva, colocando-se em evidência em diversos eventos do período: 

grande parte dos integrantes do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), 

integrantes do Partido Comunista Brasileiro (PCB), vários intelectuais do ISEB, 

sindicatos, a União Nacional dos Estudantes (UNE), as Ligas Camponsesas, 

setores católicos progressistas, entre outros. Lucília de Almeida Neves destaca 

que uma ênfase nacionalista e distributivista caracterizou-se como fator 

constitutivo da identidade entre tais grupos tão diferenciados.5 

Dentro de um ambiente polarizado entre "mundo capitalista" e "mundo 

socialista", decorrente dos enfrentamentos entre EUA e URSS no plano 

internacional, a constante irrupção e ampliação de grupos e movimentos 

organizados clamando por reformas sociais, despertava a desconfiança de 

investidores internacionais, de setores do capital nacional, de proprietários 

rurais, de correntes do pensamento conservador católico, de militares 

relacionados à Escola Superior de Guerra (ESG), de integrantes de partidos 

como a União Democrática Nacional (UDN) e o Partido Republicano (PR), 

entre outros.6 Partindo de uma perspectiva antiestatista e antinacionalista, 

alguns desses grupos tinham como pressupostos para o desenvolvimento e a 

modernização da sociedade a implementação de programas econômicos 

liberais, assim como a manutenção da internacionalização da economia.7 O 

posicionamento sócio-político e econômico de grande parte das elites 

curitibanas encontrava-se dentro dessa perspectiva que, num contexto de 

5 NEVES, Lucília de A. 'Trabalhismo, nacionalismo e desenvolvimentismo: um projeto para o Brasil 
(1945-1964).' In: FERREIRA, Jorge (org.). O populismo e sua história. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2001, p.172. 

6 Alguns livros que enfocam os grupos consen adores ou que se encontravam na fileira anti-reformista no 
período: BENEVEDES, Maria V. de Mesquita. A UDN e o Udenismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1981; DREIFUSS, René A. 1964: a conquista do Estado; Ação, Política e Golpe de Classe. Petrópolis: 
Vozes, 1981; HIPPOLITO, Lucia. PSD: de raposas e reformistas. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985; 
DULCI, Otávio. A UDN e o anti-populismo no Brasil. Belo Horizonte: Editora UFMG/PROED, 1986; 
21 anos do Regime Militar: balanço e perspectivas. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1994; 
SINTONI, Evaldo. Em busca do inimigo perdido: construção da democracia e imaginário militar no 
Brasil (1930-64). Araraquara: FCL/Laboratório Editorial UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica 
Editora, 1999. 
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avanço das idéias e das práticas nacional-reformistas, pode ser chamada de 

anti-reformista. As possibilidades de transformações nas instituições e nas 

estruturas sociais brasileiras, quer a ampliação da intervenção estatal nos 

assuntos econômicos, ou a questão da (re)distribuição de riquezas, terras e 

direitos sociais, despertavam vários receios, entre eles o medo da possibilidade 

da deflagração de uma "revolução social" no Brasil. Mobilizava-se, assim, o 

imaginário anticomunista. 

Observando a trajetória do anticomunismo, percebe-se que, na 

conjuntura democrática que se abria em 1945, o fenômeno encontrava-se 

disperso na sociedade brasileira, envolvendo vários grupos a partir de seu 

imaginário relacionado ao medo da desintegração da sociedade e dos 

princípios que se acreditava serem os seus norteadores: "Deus", "Pátria", 

"Família", "Liberdade" e "Propriedade". O imaginário anticomunista mobilizava 

os instintos de auto-conservação, aglutinando vários grupos sociais, em torno 

da defesa da ordem e das estruturas sociais estabelecidas, principalmente 

aqueles que se sentiam privilegiados dentro do modelo sócio-econômico 

vigente no país. Suas práticas e representações encontravam-se entre os 

pilares do arsenal repressivo e autoritário tanto dos aparatos oficiais de 

governos quanto das elites, auxiliando no silencíamento e na repressão dos 

movimentos e das tensões sociais, como acontecia na sociedade curitibana. 

Na sociedade brasileira, foram constantes as manifestações de repúdio 

ao comunismo e aos países do bloco socialista durante todo o período 1945-

1964, tendo como reverso a valorização dos padrões "ocidentais-cristãos" e 

das relações capitalistas. A partir da Guerra Fria, num período de ampliação 

das relações econômicas e trocas culturais entre Brasil e "Bloco Capitalista", 

disseminava-se a denúncia do "perigo comunista" e de seus anseios pelo 

"domínio mundial". Por outro lado, a amplificação dos movimentos organizados 

urbanos e rurais reivindicando inserção social e direitos democráticos, como as 

greves urbanas, os movimentos camponeses, os movimentos contra a carestía, 

tão recorrentes dentro de crises econômicas e de inflação crescente, 

despertavam o imaginário anticomunista sobre grupos e eventos do contexto 

7 NEVES, Lucília de A. "Frente Parlamentar Nacionalista: utopia e cidadania." In: Revista Brasileira de 
História. Vol. 14. n.27. São Paulo: Marco Zero, 1994, p.61-71. 
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nacional. Disseminavam-se denúncias de supostas "infiltrações comunistas" 

em diversos grupos da sociedade brasileira - nos sindicatos, no movimento 

estudantil, nos grupos de trabalhadores camponeses, em determinados órgãos 

públicos, etc. 

Desta forma, as atitudes intervencionistas do Governo Vargas (1951-

1954),8 com sua política de implementação de empresas estatais relacionadas 

aos bens de infra-estrutura, como a Petrobrás e a Eletrobrás, assim como suas 

concessões trabalhistas, despertaram representações anticomunistas.9 

Segundo Maria Celina D'Araújo, "a campanha nacionalista em torno da 

Petrobrás, a polêmica relativa ao Acordo Militar e à Guerra da Coréia, o 

movimento operário, particularmente em 1953, entre outros dados, abrem 

amplo espaço na sociedade para posições ideológicas, cujas derivações 

extrapolam a luta tradicional entre comunismo e anticomunismo".10 

Nesta mesma lógica, o Governo Kubitschek (1956-1960)11 foi criticado, 

principalmente por membros da UDN, pelo papel do setor público, em seu 

programa de desenvolvimento, e pela inflação e suas conseqüências, que 

"incendiavam" a sociedade e os movimentos sociais.12 Note-se que nenhum 

deles possuía suas raízes em influências socialistas ou comunistas de 

8 Tomou-se como suporte bibliográfico para o governo Vargas: D'ARAUJO, Maria Celina. O segundo 
Governo Vargas, 1951-1954, democracia, partidos e crise política. Rio de Janeiro: Zahar editores, 
1982; LINHARES, Maria Yedda (org.). História Geral do Brasil. 5 ed. Rio de Janeiro: Campus, 1995 
e FERREIRA, Jorge (org.). O populismo e sua história. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. 

9 O governo Vargas adotou, desde o início, uma posição francamente conciliatória em relação aos 
diferentes interesses regionais e partidários, convivendo com posições político-ideológicas muito 
dispares, nunca desprestigiando as elites conservadoras, relacionando-se com o capital internacional e 
não deixando de lado um discurso e uma política trabalhista, uma de suas bases de sustentação. 
D'ARAUJO, Maria Celina Soares. O segundo Governo Vargas, 1951-1954. Democracia, Partidos e 
Crise Política. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1982, p. 121. 

1 0 Idem. 
1 1 Tomou-se como suporte bibliográfico para o Governo Kubitschek: GOMES, Angela de Castro (org ). O 

Brasil de JK. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2002. 
1 2 Segundo Otávio Dulci, vários pontos da estratégia desenvolvimentista de JK identificavam-se com a 

UDN e com vários segmentos das elites conservadoras brasileiras. Entretanto, tanto os efeitos da 
inflação na economia nacional, quanto a permanência do confisco cambial sobre a área dos agricultores 
voltados à exportação, sobretudo os cafeicultores, instituído por Vargas em 1953, acirravam a oposição. 
Para esta pesquisa mostra-se relevante ressaltar que, colocando-se o Paraná como área de 
desenvolvimento da cultura cafeeira no período, seus senadores Newton Carneiro e Othon Mader 
estiveram entre os críticos de Kubitschec. DULCI, Otávio. A UDN e o anti-populismo no Brasil. Belo 
Horizonte: Editora UFMG/PROED, 1986, p.l46-9. 
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sociedade, mas sim estavam inspirados quer em perspectivas de autonomia e 

de integridade nacional ou, principalmente, nos novos modelos político-

econômicos que circulavam pelos países capitalistas para o desenvolvimento 

nacional. Entretanto, algumas de suas medidas, somadas à insegurança frente 

àos movimentos sociais e ao discurso e às práticas nacional-reformistas 

dispersos na sociedade, mobilizavam o imaginário anticomunista de parcelas 

da população. 

A partir do final dos anos 50, principalmente a partir dos efeitos da 

Revolução Cubana e da ampliação do nacional-reformismo, o imaginário 

anticomunista amplificou-se na sociedade brasileira, passando a mobilizar 

vários grupos sociais e incentivando verdadeiros apelos à ação política, em 

função da defesa da ordem e das estruturas sociais estabelecidas. Desta 

maneira, a Política Externa Independente (PEI) de Jânio Quadros13 era vista 

com dubiedade e insegurança pelos grupos anti-refomistas, pois, partindo da 

perspectiva do não-alinhamento, buscava reatar as relações do país com o 

bloco socialista. Na seqüência, desde a renúncia conturbada de Quadros, o 

Governo Goulart (1961-1964) pode ser considerado o período ápice de 

enfrentamentos entre as diferentes vertentes reformistas e anti-reformistas e de 

efervescência do imaginário anticomunista.14 Para além da amplificação dos 

movimentos e das tensões sociais, seu governo, de forte apoio trabalhista, 

ocorreu no prolongamento de uma crise político-institucional e em meio à 

intensificação de outra econômica.15 

A trajetória de João Goulart dentro da política brasileira coloca-se como 

um dos pontos nevrálgicos dos períodos de crise e da mobilização do 

1 3 Uma análise sobre a Política Externa Independente de Jânio Quadros está em: VIZENTINI, Paulo G. 
Fagundes. "Política exterior e desenvolvimento (1951-1964): o nacionalismo e a política externa 
independente." In: Revista Brasileira de História. V. 14. n.27. São Paulo: ANPUH/Marco Zero, 1994, 
p.99-111. 

1 4 Para dar conta de compreender o Governo Goulart: BANDEIRA, Moniz. O governo João Goulart. As 
lutas sociais no Brasil - 1961-64. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978; FIGUEIREDO, 
Argelina Cheibub. Democracia ou reformas? Alternativas democráticas à crise política, 1961-1964. 
São Paulo. Paz e Terra, 1993. 

1 5 Bronislaw Baczko destaca que nos períodos de crise, nos quais a sociedade percebe-se em 
desequilíbrio, ocorre a aceleração e a intensificação dos imaginários sociais. BAZCKO, Bronislaw. 
"Imaginação social'. In: Enciclopédia Einaudi. Lisboa: Imprensa Nacional/ Casa da Moeda/ Editora 
Portuguesa, 1985. 
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imaginário anticomunista.16 Seu governo significou a institucionalização da 

perspectiva nacional-reformista, dentro da qual ocorreu a união de vários 

grupos sociais na defesa de reformas estruturais como solução para os 

problemas sócio-econômicos e políticos pelos quais o país passava, entre elas: 

reforma agrária, bancária, urbana, fiscal e universitária.17 Dulce Chaves 

Pandolfi destaca que Goulart propôs uma política de controle sobre o capital 

estrangeiro e a nacionalização e estatização dos setores básicos da economia, 

bem como defendia a extensão do direito de voto aos analfabetos e aos oficiais 

não-graduados das forças armadas, assim como a legalização do Partido 

Comunista.18 Sendo percebida como um risco concreto para as estruturas 

sociais estabelecidas, assim como para o alinhamento da economia brasileira 

ao capitalismo internacional, a perspectiva nacional-reformista mobilizou o 

imaginário anticomunista de vários grupos anti-reformistas, construindo a 

coesão social entre distintas correntes, as quais também ganharam evidência 

na sociedade brasileira, através de movimentos anticomunistas e de 

manifestações concretas.19 

1 6 Possuindo linhas de parentesco com Vargas, Goulart marcou com seu viés trabalhista e reformista o 
segundo Ministério do Trabalho do Governo Vargas, em 1953, visando recuperar a confiança das 
classes trabalhadoras. Sua proposta de 100% de aumento no salário mínimo foi combatida pelas elites 
conservadoras como "um instrumento para estimular a luta de classes". 

1 7 Além de grande parte do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), defendiam tais reformas a União 
Nacional dos Estudantes (UNE), o Comando Geral dos Trabalhadores (CGT), as Ligas Camponesas, o 
Partido Comunista Brasileiro (PCB), entre outros grupos e movimentos. O PCB, mesmo crítico em 
vários momentos ao Governo Goulart, defendia as reformas de base, reunindo-se numa ampla frente 
junto dos outros grupos contra o latifundio e o imperialismo norte-americano. 

1 8 PANDOLFI, Dulce C. "Os comunistas e o golpe". In: 21 anos do regime militar: balanço e 
perspectivas. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1994, p.74. 

1 9 Entre as diferentes organizações e movimentos de linhagem anticomunista que atuaram durante o 
período tratado, pode-se citar: o Movimento Anticomunista (MAC), a Cruzada Brasileira 
Anticomunista, a Ação Democrática Anticomunista (ADEP), a Sociedade de Defesa da Tradição, 
Família e Propriedade (TFP), a Campanha da Mulher pela Democracia (CAMDE), a Frente Juvenil 
Democrática (FJD), a Resistência Democrática dos Trabalhadores Livres (REDESTAL), o Movimento 
Sindical Democrata (MSD), e, talvez um dos mais evidentes e disseminados na sociedade brasileira, o 
complexo IPES/IBAD (Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais e o Instituto Brasileiro de Ação 
Democrática). Algumas destas organizações e movimentos tiveram dimensão mais localizada, outras 
fizeram parte de grandes complexos nacionais anticomunistas, outras até internacionais. Para mais 
informações sobre tais organizações ver: CARONE, E. A Quarta república (1945-64). São Paulo: 
Difel, 1980; RODEGUERO, Carla S. O Diabo é vermelho: imaginário anticomunista e Igreja Católica 
no Rio Grande do Sul (1945-1964). Passo Fundo: Edupf, 1998; MOTTA, Rodrigo P. S. Em guarda 
contra o "perigo comunista": o anticomunismo no Brasil (1917-1964). São Paulo: USP, 2000. 
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A efervescência ideológica aprofundou-se a partir do retorno ao 

presidencialismo, da tentativa de declaração de Estado de Sítio, realizada por 

Goulart em outubro de 1963, e do enfurecimento do clamor nacional-reformista. 

Visando a base que lhe faltava no Congresso para a implementação das 

Reformas de Base, Goulart buscou ofensiva através das manifestações de 

massa e de comícios. Entre as principais manifestações esteve o Comício em 

prol das Reformas de Base, realizado no dia 13 de março de 1964, na Central 

do Brasil, no Rio de Janeiro, com o clamor de iniciar a concretização das 

propaladas reformas. Neste comício, Goulart anunciou o decreto da 

Superintendência da Reforma Agrária (SUPRA), pediu pela encampação das 

refinarias particulares e pelo voto para os analfabetos. 

A reação dos grupos anti-reformistas foi imediata, gerando uma contra-

manifestação de efeitos simbólicos na sociedade - a Marcha da Família com 

Deus pela Liberdade. Tendo origem em São Paulo, espalhou-se pelo país, 

inclusive Curitiba, mobilizando milhares de pessoas com a manipulação de 

símbolos coletivos, tanto católicos quanto nacionais, conjugando, assim, as 

relações de sentido e de autoridade. Daniel Aarão Reis Filho destaca que as 

forças que compuseram um movimento civil-militar, responsáveis pelo golpe 

que pôs fim ao Governo Goulart e levou ao silenciamento diversos movimentos 

e reinvidicações sociais por vários anos, estiveram sob os signos da Cruz, da 

Espada, do Dinheiro e do Medo.20 

Argelina C. Figueiredo também ressalta que a possibilidade de uma 

revolução comunista no Brasil em 1964, ameaça real ou imputada, uniu civis e 

militares ao redor da tese da legalidade e do anticomunismo, instaurando mais 

um período de ditadura no país.21 Percebe-se, que, entre outros fatores, o 

imaginário anticomunista colocou-se como legitimador de práticas políticas 

conservadoras e autoritárias relacionadas à manutenção da ordem, das 

estruturas sociais e das relações de poder estabelecidas na sociedade. Além 

disso, o imaginário anticomunista colaborou na legitimação do Golpe Militar, 

2 0 REIS FILHO, Daniel Aarão. "O colapso do colapso do populismo ou a propósito de uma herança 
maldita". In: FERREIRA, Jorge (org.). O populismo e sua história. Op. cit. 

2 ! FIGUEIREDO, Argelina C. Democracia ou Reformas? Alternativas democráticas à crise política: 
1961-1964. Op. cit. 
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estabelecendo-se como elo integrador entre grupos sociais distintos, 

construindo a coesão social na defesa de interesses particulares e atuando na 

repressão aos movimentos sociais e reformistas da sociedade brasileira do 

período.22 

Pode-se dizer que o anticomunismo colocava-se como um sentimento 

arraigado, encontrando-se introjetado na sociedade brasileira, como um 

elemento constitutivo da identidade de vários grupos e instituições sociais, 

defensoras dos padrões ocidentais-cristãos de sociedade, dentre os quais: a 

sociabilidade cristã, as instituições democráticas e as relações capitalistas de 

produção e consumo. Quanto mais a sociedade capitalista e a democracia, na 

forma vigente, colocavam-se como modelos de sociedade para as elites e 

grupos dirigentes, mais o anticomunismo auxiliava na desconstrução e 

inviabilização de propostas e utopias consideradas comprometedoras, assim 

como atuava na coesão e na legitimação de projetos particulares para o país. 

O anticomunismo colocava-se como um meio de autodefesa, um dispositivo de 

proteção, que essa coletividade, sentindo-se agredida e ameaçada em seus 

direitos e estabilidade social, acionava buscando defender o modelo de 

sociedade desejado, bem como suas bases sócio-culturais. 

O imaginário anticomunista ajudava a reforçar/construir a oposição ao 

comunismo, construindo identidades e auxiliando na coesão social, a partir do 

despertar de instintos defensivos. Além disso, atuava na inviabilização de 

propostas consideradas comprometedoras, que implicassem em 

transformações ou rupturas da ordem e das estruturas sociais, entre elas as 

utopias socialista e comunista, bem como a perspectiva nacional-reformista, 

que clamava por reformas sociais. Através da disseminação do medo, da 

repulsa e do combate ao comunismo, envolvendo com representações 

anticomunistas perspectivas políticas reformistas, delimitava-se e localizava-se 

o "inimigo social", bem como o modelo político-econômico a não ser seguido. 

2 2 Sobre a relação entre o imaginário anticomunista e a legitimação do Golpe Militar de 1964, ver: 
SINTONI, Evaldo. Em busca do inimigo perdido: construção da democracia e imaginário militar no 
Brasil (1930-64). Araraquara: FCL/Laboratório Editorial UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica 
Editora, 1999; MOTTA, Rodrigo P. S. Em guarda contra o "perigo comunista": o anticomunismo no 
Brasil (1917-1964). São Paulo: USP, 2000. 
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Na sociedade curitibana, onde seus grupos dirigentes buscavam 

construir a sua imagem dentro dos padrões "ocidentais-cristãos" e dos 

símbolos de modernidade do período, o anticomunismo encontrava-se entre os 

discursos e práticas de vários segmentos da Igreja Católica Tradicional, dos 

partidos políticos tradicionais e dos grupos conservadores, assim como 

disperso em seus órgãos de informação e divulgação. Nas páginas das 

principais revistas curitibanas, destinadas às elites e às classes médias locais, 

tanto econômicas quanto de cultura e sociedade, circularam representações e 

imagens anticomunistas, através das quais percebe-se a mobilização de vários 

medos sociais como o da "desintegração do todo social", do "ateísmo", da 

"subversão da ordem", do "fim da democracia", do "retrocesso do progresso", 

da "perda das liberdades", etc. Na mobilização do imaginário anticomunista 

estava o desejo de canalizar as energias e as paixões políticas da coletividade, 

direcionando práticas políticas e, como ocorreu na crise que levou à derrubada 

do Governo Goulart, despertar a tomada de posicionamento, construindo a 

coesão em torno da defesa das estruturas sociais estabelecidas. 

O imaginário anticomunista que envolvia as revistas evidencia o 

ambiente sócio-cultural anticomunista da sociedade em questão e demonstra a 

identidade anticomunista das instituições, grupos e empresas jornalísticas que 

produziam as revistas, bem como de seus grupos de influência: elites políticas, 

intelectuais e econômicas da região e suas instituições sociais, Igreja Católica, 

partidos políticos, federações e associações econômicas, etc. Verifica-se que, 

constituindo-se numa crença da coletividade, alguns grupos sócio-políticos 

locais alcançaram ganhos políticos a partir da instrumentalização do imaginário 

anticomunista, tanto na manutenção das relações de poder inseridas na 

coletividade, quanto na legitimação de projetos particulares para a sociedade 

curitibana, assim como para a brasileira. 

Estando direcionadas às elites e às classes médias locais, a 

disseminação de representações e medos anticomunistas nas páginas das 

revistas locais, realizava um duplo processo de legitimação/invalidação. Seu 

objetivo estava em construir o consenso negativo sobre o comunismo, ou sobre 

perspectivas que fossem significadas a partir deste, visando, assim, reforçar as 

relações de poder e as hierarquias sociais, construindo a coesão em tomo da 
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defesa da ordem social estabelecida e das propostas de sociedade defendidas. 

Cabe ressaltar que grande parte das informações que as revistas recebiam 

encontravam suas raízes nas percepções do bloco capitalista e em outras 

revistas ou empresas jornalísticas brasileiras de cunho liberal, conservador 

e/ou anticomunista. 

Este capítulo tem como objeto central analisar o imaginário 

anticomunista que envolveu as elites e classes médias curitibanas, no período 

1947-1964. Relacionado às repercussões da Guerra Fria, ao contexto sócio-

histórico nacional e ao receio frente à ampliação da miséria, o imaginário 

anticomunista mobilizou vários medos, direcionando posicionamentos políticos 

e atuando como auxiliar na construção da coesão social em torno da defesa 

das estruturas sociais estabelecidas. Assim, a partir de um inventário de 

representações, discursos e imagens detectadas nas revistas e nos órgãos de 

informação de tais grupos, busca-se compreender e analisar a circulação do 

anticomunismo em tais meios, assim como as estratégias utilizadas para 

construir/reforçar a oposição ao comunismo. Além disso, trata-se de evidenciar 

e analisar as principais motivações que mobilizaram o medo do comunismo na 

sociedade curitibana no período em questão. 

2.1 As mot ivações a n t i c o m u n i s t a s das el i tes e c l a s s e s m é d i a s cur i t ibanas 

Durante o período em questão, o comunismo circulou na sociedade 

curitibana, principalmente entre as elites e as classes médias, envolto pelo 

imaginário do medo e da desintegração social. Sendo percebido como uma 

"organização asiática",23 uma "influência nefasta e alienígena",24 um "regime de 

força e brutalidade"25, uma "doutrina anti-democrática"26, um "regime forte, 

2 3 Louis Wiznitzer, "Octonogenário Somerset Maugham faz projetos e pensa em novas viagens", in: A 
Divulgação, Curitiba, maio, 1949, p.42. 

2 4 Adolfo Soethe, "Editorial", in: Panorama, Londrina, fevereiro, 1952, p.37. 
2 5 H. P. Zimmermann, "Infiltração vermelha", in: Panorama, Curitiba, março, 1956, p. 12-3. 
2 6 Arnaldo Vergai, "Latifundios", in: A Divulgação, Curitiba, setembro, 1956, p.35. 
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autoritário e totalitário"27, entre outras representações, o comunismo era visto 

como uma proposta de sociedade distinta (e contrária) daquela que se 

defendia: cristã, democrática e com relações de produção e consumo 

capitalistas. Envoltos pelo imaginário de desenvolvimento e de modernização, 

tais grupos localizavam na sociedade comunista, assim como em seus 

princípios e estruturas, o comprometimento de seus sonhos coletivos de futuro, 

assim como a desintegração de seus padrões "ocidentais-cristãos" de 

sociedade. 

Verifica-se que, no período analisado, o anticomunismo esteve disperso 

na sociedade brasileira envolvendo muito mais do que o Partido Comunista e o 

combate direto ao comunismo. Encontrando-se entre as bases sócio-culturais 

de diversos grupos sociais, mobilizava vários medos, quase sempre 

relacionados às identidades e aos interesses da coletividade em questão. 

Assim, despertando-se como um dispositivo de proteção, um ato de defesa, a 

ele estiveram interrelacionadas questões de ordem política, econômica, cultural 

e social. A partir de tais medos sociais, que se colocavam como possibilidades 

teóricas ou concretas de desintegração do todo social, o imaginário 

anticomunista ganhava aderência à realidade, crescendo em força 

mobilizadora, adquirindo peso-político e influenciando os posicionamentos. 

A partir da análise das representações anticomunistas que circularam 

nas principais revistas curitibanas, de produção e circulação entre as elites e 

classes médias locais, pôde-se mapear as motivações anticomunistas que 

mobilizaram tal coletividade. As principais motivações detectadas foram: a 

interrupção da democracia estabelecida, a desintegração das bases cristãs e 

dos padrões "ocidentais-cristãos" de sociedade, a supressão das liberdades 

individuais, a ampliação do intervencionismo estatal, a ruptura das relações 

capitalistas de produção e consumo e a possibilidade de convulsão social a 

partir das grandes massas populares. Percebe-se que tais motivações 

anticomunistas encontravam-se conexas às identidades e aos interesses 

político-econômicos das elites e das classes médias curitibanas - grupos que 

se encontravam na produção e na recepção das revistas analisadas, 

1 1 Othon Mad er, "O governo facilita a propaganda comunista?", in: Paraná Econômico, Curitiba, abril, 
1958, p.5. 
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colocando-se como seus principais influenciadores. De modo geral, tais 

motivações circularam em toda a documentação analisada, entretanto, de 

acordo com a especificidade do veículo, detectaram-se diferenças quanto a 

recorrência, a constância e a motivação principal. 

A partir das revistas e dos órgãos de informação e divulgação das elites 

empresariais e industriais, percebe-se que a principal motivação mobilizadora 

do imaginário anticomunista em tais grupos foi o intervencionismo estatal. 

Defendendo seus interesses, assim como os de seus patrocinadores e 

comunidade de leitores, a revista Paraná Econômico afirmava recorrentemente 

a sua "absoluta fidelidade aos princípios da livre iniciativa, do não-

intervencionismo e da defesa intransigente da empresa privada."28 Da mesma 

maneira, o Boletim de Informações da Federação das Indústrias do Paraná,, 

destacava, durante a crise da renúncia de Quadros, que as classes produtoras 

colocavam-se na "defesa do regime e das instituições democráticas, dentre as 

quais ganha(va)m relevo a liberdade e a livre iniciativa."29 

As palavras de José Luiz Guerra Rêgo, enquanto Presidente da 

Federação do Comércio do Paraná, expressas durante o governo Goulart, 

demonstram bem a relação estabelecida entre intervencionismo estatal e 

comunismo no imaginário das elites econômicas: "O comunismo, não nos 

iludamos, é a etapa final e a última conseqüência do processo de crescente 

intervencionismo estatal".30 As práticas de ampliação da ingerência do Estado 

brasileiro nos assuntos de interesse da iniciativa privada, que variaram de 

acordo com cada governante que se estabeleceu no período, mobilizaram os 

receios frente ao comprometimento de seus interesses econômicos, no caso a 

supressão da iniciativa privada. 

Outra motivação que mobilizou o imaginário anticomunista das elites 

econômicas locais estava relacionada ao medo de mudanças no regime 

político ou nos planos político-econômicos destinados ao país. Defendia-se a 

democracia estabelecida, dentro dela o direito às liberdades individuais e à 

2 8 A direção, "Mais um ano", in: Paraná Econômico, Curitiba, abril, 1961, pl2. 
2 9 "Defesa de princípios - Classes Produtoras", in: Boletim Fiep,, n.38, Curitiba, dezembro, 1961. 
3 0 José Luiz Guerra Rêgo, "Liberdade Econômica", in. Paraná Econômico, A voz do Presidente, Curitiba, 

outubro, 1962, p.3. 
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propriedade privada, aspectos indispensáveis para o não comprometimento 

dos interesses político-econômicos das elites empresariais e industriais. Tais 

grupos percebiam-se: "vanguardeiros da democracia, intransigentes 

defensores da livre empresa e das liberdades fundamentais do homem".31 Ao 

chamarem para si a responsabilidade sobre a defesa da democracia, 

destacada como espaço das "liberdades fundamentais", buscavam defender o 

regime político-econômico no qual se assentavam seus interesses particulares. 

O medo da desintegração das bases cristãs também se colocou entre as 

motivações anticomunistas das elites econômicas, pois para eles a essência 

democrática do país estava "firmemente alicerçada nas suas tradições 

cristãs".32 Os símbolos cristãos apareciam freqüentemente nos discursos das 

elites econômicas. Assim, não deixavam de explicitar sua defesa às tradições 

cristãs, um dos principais referenciais identitários da sociedade curitibana do 

período, sob o qual se assentavam vários símbolos culturais, poderes 

simbólicos e relações de poder dentro da coletividade em questão. 

Assim, na abertura do editorial as elites locais clamavam às vésperas 

das eleições de 1962, período em que o discurso nacional-reformista ampliava-

se ha sociedade, principalmente entre os movimentos sociais e entre grande 

parte dos políticos do PTB, da base de sustentação de Goulart: "Queira Deus 

que o direito de opção entre as ideologias cristãs e socializantes tenha sido 

exercido, pelos brasileiros, com critério e discernimento".33 Além de buscar 

proteção simbólica, desejavam despertar a irmandade através das bases 

espirituais e morais cristãs, que consideravam comuns, para alcançar o fim 

desejado: a vitória dos partidos e dos políticos que lhes asseguravam os 

interesses político-econômicos e culturais. No imaginário das elites 

econômicas, entrelaçavam-se, fundiam-se e reforçavam-se diversas 

motivações anticomunistas, ampliando seu poder mobilizador: "com Deus, pela 

3 1 Idem. 
3 2 A Direção, "Editorial", in: Paraná Econômico, Curitiba, outubro/novembro/dezembro, 1960. 
3 3 "Eleições", in: Paraná Econômico, Editorial, Curitiba, setembro, 1962, p.43. 
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Pátria, por nossos filhos, honrando a memória dos nossos antepassados e as 

páginas gloriosas da nossa História"!34 

O texto, Trabalhadores livres do mundo! Uni-vos!, que circulou em 

meados da década de 50 na revista Paraná Econômico, principal espaço 

empresarial da sociedade curitibana do período, condensa os principais 

significados e medos articulados ao comunismo/socialismo para as elites 

econômicas, assim como demonstra os interesses e os princípios de sociedade 

privilegiados por tais grupos: 

O socialismo não crê na fraternidade cristã, nem na 
liberdade democrática e muito menos na igualdade 
capitalista. Ao invés de fraternidade incita por uma luta de 
classes, em sociedades onde não mais existem distinções 
de classe. Ao invés de liberdade, oferece aos homens 
livres um novo regime de servidão, em troca da proteção 
de um Estado que, por impessoal, seria muito mais titánico 
e injusto do que qualquer cacique de carne e osso. E, ao 
invés de igualdade, procura restabelecer velhos privilégios, 
partindo do pressuposto de que a maioria dos homens não 
se bastando a si mesma, deve necessariamente submeter-
se a uma tutela.35 

As polarizações fraternidade cristã e luta de classes, liberdade 

democrática e servidão, igualdade capitalista e tutela estatal demonstram tanto 

os preceitos defendidos para a sociedade por tais grupos - cristianismo, 

democracia e capitalismo, quanto evidenciam na proposta comunista/socialista 

de sociedade a grande ameaça de desintegração. Assim, as ameaças à 

democracia estabelecida, às tradições cristãs e à ampliação das relações 

capitalistas na sociedade paranaense, despertavam o imaginário anticomunista 

dos empresários e dos industriários curitibanos, colocando-os em alerta e 

construindo a coesão social, entre vários de seus grupos, visando o combate 

do "perigo comunista". 

O imaginário anticomunista das elites econômicas despertou-se tanto a 

partir das apreensões decorrentes dos enfrentamentos da Guerra Fria, quanto 

da desconfiança de "infiltrações comunistas" na sociedade brasileira. Tal 

3 4 Idem. 
3 5 Francisco Sanchez Fogarty, "Trabalhadores livres do mundo! Uni-voz!", in: Paraná Econômico, 

Curitiba, fevereiro 1956, p.4-5, tradução J. P. Gastaldi. 
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desconfiança motivava-se a partir da efervescência de movimentos sociais e de 

discursos e práticas nacional-reformistas que ganhavam força e explicitavam-

se no contexto nacional do período, principalmente durante o Governo Goulart. 

Dependentes do proletariado, o imaginário do medo da deflagração de uma 

"revolução social" também se mobilizava frente à ampliação da 

representatividade e a pressão das reivindicações da classe trabalhadora 

dentro do contexto nacional. 

Nas revistas de cultura e sociedade, possuidoras de comunidades de 

leitores mais amplas, dentro das quais estavam tanto as elites econômicas, 

quanto a intelectualidade curitibana e as classes médias, o receio frente à 

ampliação do intervencionismo estatal, temido por ser considerado supressor 

da atuação da livre iniciativa, também se fez presente, entretanto em menor 

grau. Tendo produções e direcionamentos centrados em grupos heterogêneos, 

como as elites econômicas, as elites intelectuais, os dirigentes políticos, as 

classes médias, setores católicos, etc., tais veículos veicularam maior 

variedade de motivações anticomunistas, intimamente relacionadas a seus 

grupos de influência. As outras motivações anticomunistas destacadas para as 

elites econômicas - o medo de ruptura no regime político-econômico, o temor 

da desintegração das bases cristãs e a apreensão frente aos movimentos 

sociais, também estiveram presentes no imaginário das revistas de cultura e 

sociedade em função do intercâmbio de grupos de ascendência. 

O medo da ruptura da democracia estabelecida, dentro dela a perda das 

liberdades individuais e dos direitos sociais, constituiu-se numa motivação 

comum em todas as revistas de cultura e sociedade. Frente ao "perigo 

comunista", que ameaçava de desintegração as bases sociais, defendiam-se 

as estruturas sociais estabelecidas, dentro das quais as liberdades individuais 

(política, econômica e religiosa) e o direito à propriedade privada. Tal questão 

explicita-se nas palavras de Arnaldo Vergai, jornalista político da revista A 

Divulgação: 

A democracia é a forma de governo dominante em quase 
todos os quadrantes do universo. Por muitos anos a fio o 
regimen democrático há de imperar entre os povos de 
civilização ocidental. Em nenhum outro clima, que não o 
democrático, o homem poderia desfrutar ampla liberdade e 
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realizar melhor os ideais cristãos. [...] A democracia é uma 
luta perene contra toda sorte de servidão.36 

O imaginário anticomunista mobilizava-se, recorrentemente, frente à 

inquietação provocada por possibilidades de rupturas na democracia, o que 

despertava a possibilidade de comprometimento das estruturas sociais 

estabelecidas, sobre as quais se assentavam os valores sócio-culturais 

respeitados pela coletividade, assim como suas relações de poder e 

hierarquias. As elites e as classes médias locais, principalmente a 

intelectualidade, localizavam e defendiam suas referências culturais dentro dos 

padrões ocidentais - cristianismo, democracia, liberdade e cultura universal -

buscando, assim, construir sua imagem dentro do estatus simbólico de "povo 

culto" pertencente à "civilização ocidental". Tratavam de explicitar suas 

"tradições de liberdade e de direito individual"37 ou suas "tradições cristãs e de 

povo livre".38 Colocando-se tais padrões entre os valores sócio-culturais 

defendidos pela coletividade em questão, qualquer possibilidade de 

comprometimento de tais princípios, que se percebiam norteadores e 

construtores da vida em sociedade, despertava o medo. Aflorava, assim, o 

medo da desintegração dos padrões "ocidentais-cristãos". Desta forma, o 

comunismo, assim como outras perspectivas igualitárias e libertárias, através 

de seu discurso e práticas de transformação das estruturas e dos padrões 

sociais, mobilizavam o temor frente à desintegração da concepção de mundo e, 

assim, dos elos identitários, que entregavam sentido e razão à existência. 

Na revista A Divulgação, na qual parte de seu corpo redator 

considerava-se defensor e propagandeador das idéias paranistas, muitas 

vezes, junto à defesa das instituições democráticas e dos padrões "ocidentais-

cristãos" de sociedade, encontrava-se presente a influência das idéias 

republicanas, alicerçadas no pensamento do início do século XX, dentro do 

qual a "pátria" constituía-se em elemento simbólico central e mobilizava a 

relação de defesa, respeito e culto. Através da fala de Arnaud Velloso, diretor-

3 6 Arnaldo Vergai, "Democracia", in: A Divulgação, Curitiba, janeiro 1957, p.36-7. 
3 7 Louis Wiznitzer, "Octonogenário Somerset Maugham faz projetos e pensa em novas viagens", in: A 

Divulgação, Curitiba, maio, 1949, p.42. 
3 8 Adolfo Soethe, "Editorial", in; Panorama, Londrina, fevereiro, 1952, p.37. 
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proprietário da revista, pode-se perceber, além do destaque aos símbolos 

"cívicos", a exaltação que se fazia da "formação cultural e religiosa" brasileira, 

salientada como baluarte frente a outras perspectivas político-econômicas, 

como o comunismo: 

Uma linha simbólica divide duas civilizações em choque, 
uma ocidental e outra oriental. A situação geográfica de 
nosso país, e formação cultural e religiosa de nosso povo, 
compromissos solenes e irrevogáveis que assumimos 
visando à defesa do continente não comportam atitudes 
dúbias. Os rumos nacionais estão bem definidos sob a 
égide da Democracia. Outros caminhos ínvios fatalmente 
conduzirão o povo ao caos e ao extermínio. Ajudemos a 
defender e a preservar tudo aquilo que os nomes tutelares 
da nacionalidade erigiram com suor, sangue e estoicismo, 
isto é, uma Pátria livre e soberana.39 

Nas palavras de Velloso transparece o desejo de defesa das estruturas 

sociais e das relações de poder estabelecidas na sociedade. Remontava-se ao 

passado, às personalidades que construíram os caminhos brasileiros dentro 

dos rumos democráticos, buscando reafirmar a vocação brasileira dentro dos 

padrões "ocidentais-cristãos". Percebe-se, assim, que, entre as motivações que 

despertavam o imaginário anticomunista em parte da intelectualidade 

curitibana, assim como de suas elites tradicionais, estava a defesa das 

tradições políticas, religiosas e culturais, assim como das relações de poder 

nelas inseridas. Os vários movimentos organizados reivindicando inserção 

democrática e (re)distribuição de riquezas e terras colocavam-se como 

manifestações concretas da possibilidade de desintegração das estruturas e 

das tradições defendidas. A reedição das palavras de Rui Barbosa, 

considerado um dos principais símbolos da construção da república pela 

intelectualidade do período em questão, sintetiza bem os medos mobilizados: 

O comunismo não é fraternidade: É a invasão do ódio entre as 
classes. Não é a reconciliação dos homens: É a sua exterminação 
mútua. Não arvora a bandeira do Evangelho: Bane a Deus das 
almas e das reivindicações populares. Não dá tréguas à ordem. 
Não conhece a liberdade cristã. Dissolveria a sociedade. 
Extinguiría a religião. Deshumanaría a humanidade. Everteria, 
subverteria, inverteria a obra do Criador.40 

3 9 Arnaud Velloso, "2 fatos em revista", in: A Divulgação, Curitiba, setembro, 1961, p. 1. 
4 0 Ruy Barbosa, "O comunismo", in: A Divulgação, Curitiba, janeiro/fevereiro, 1952, p.48. 
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Buscava-se edificar um elo entre passado/presente, assim como entre 

defensores do passado e defensores do presente, dentro do qual se 

fortaleciam as motivações anticomunistas, demonstrando a trajetória histórica 

de repulsa ao comunismo no Brasil. A partir da reprodução e da referência, 

(res)significavam-se e reatualizavam-se as motivações anticomunistas, 

crescendo em poder simbólico: no imaginário da coletividade em questão, 

temia-se o ateísmo, a luta de classes, os conflitos sociais e a destruição da 

ordem político-social. 

Na revista Planalto Paranaense, para além da desintegração das bases 

cristãs e dos padrões "ocidental-cristãos" também mobilizaram o imaginário 

anticomunista, o medo da ruptura das relações capitalistas de produção e 

consumo. Relacionada às elites político-econômicas curitibanas, envoltas no 

imaginário de desenvolvimento e modernização, percebe-se, através de suas 

páginas, que a política-económica dos países socialistas despertava a 

apreensão frente ao comprometimento da modernização da sociedade dentro 

dos moldes capitalistas. Temia-se ver os padrões arquitetônicos, artísticos, 

urbanísticos, de consumo, de sociabilidade, considerados modernos dentro do 

mundo ocidental, serem "devastados" e "destruídos" pela concepção comunista 

de sociedade. A partir da comparação que estabeleciam entre os padrões de 

produção e consumo capitalistas e socialistas, repulsavam a idéia de que a 

inserção do comunismo no Brasil introduziria no lugar dos símbolos 

considerados modernos e de requinte, o "feio", o "grosseiro", o "desarmônico", 

o "deselegante", a "privação", o "ultrapassado", etc. 41 No imaginário da revista: 

[...] "o comunismo não só não conseguiu solucionar os problemas que afligem a 

sociedade moderna, como eliminou muitas coisas boas e bonitas da vida; 

suprimiu ilusões e esperanças que nos levam a tentar realizar grandes coisas e 

nos mantêm conformados se não conseguirmos." 

Já na revista Panorama, relacionada, principalmente, às classes médias 

curitibanas, a desintegração das bases cristãs colocou-se como principal 

motivação anticomunista durante o período analisado. No imaginário que 

circulou através de suas páginas, o comunismo era o principal "inimigo" 

4 1 Fernando Carneiro, "Impressões sobre a Rússia", in: Planalto Paranaense, Crônicas de viagem, 
Curitiba, dezembro de 1961 a maio de 1962. 
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moderno das tradições cristãs, segmentando a sociedade e comprometendo a 

humanidade. Os símbolos e as imagens que eram articuladas remetiam às 

"trevas", ao "anti-Cristo", ao "satã", ao "mal": 

[...] Nunca como hoje as forças do mal se empenharam 
tanto e tão intensamente em seus propósitos sinistros de 
aniquilar a obra de Deus sobre a terra; nunca jamais tantas 
forças deletérias se congregaram numa luta inglória contra 
o primado do espírito para implantar o domínio da matéria. 
É como se as comportas do reino das sombras, abertas de 
par em par, tivessem dado livre trânsito a todos os 
elementos maus que conspiram contra a ordem das coisas; 
é como se partido estivesse o seio da terra de cujas 
profundezas surgiram os exércitos do mal que ameaçam a 
paz da humanidade.42 

Buscava-se evidenciar a polarização do mundo entre "bem" e "mal", 

"Satã" e "Cristo" 43 ou "Roma" e Moscou"44, afirmando que a solução para os 

problemas do mundo e das sociedades estava na doutrina cristã. Grande parte 

do corpo redacional da revista, principalmente seu editorialista Adolfo Soethe, 

assim como a maioria das instituições e dos grupos católicos curitibanos, 

fundamentavam-se nos princípios oficiais da Igreja Católica, que buscava 

(re)instituir-se enquanto referência e poder simbólico dentro das questões do 

mundo moderno. Assim, numa perspectiva de valorização dos princípios e da 

sociabilidade católica, defendia-se a "democracia cristã", que salvaguardava as 

instituições democráticas, as liberdades individuais e a justiça social, auxiliando 

no apaziguamento das tensões sociais, a partir da construção da "paz social" 

na sociedade. 

Nas páginas da revista Panorama, que chegou a alcançar mais de 

25.000 leitores no final dos anos 50, interrelacionavam-se símbolos católicos 

ao medo do comunismo, o que amplificava o imaginário anticomunista 

enquanto força mobilizadora dos afetos sócio-políticos. Através de suas 

páginas o comunismo era aquele que: 

4 2 Adolfo Soethe, "Editorial", in: Panorama, Curitiba, novembro, 1958, p.82. 
4 3 "Satã ou Cristo?", in: Panorama, Londrina, março, 1953, p.57. 
4 4 Adolfo Soethe, "A encruzilhada do mundo: Roma ou Moscou", in: Panorama, Curitiba, junho, 1963, 

p.12-7. 
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[...) nega a Deus, que não reconhece os direitos humanos, 
que se entrega ao absolutismo de Estado, que vive em 
função da economia, da subversão da ordem fora de suas 
fronteiras e do policialismo dentro dos países dominados, 
da alimentação do ódio, da divisão das classes, da 
absorção das outras nações, da automatização e 
bestialização do homem 45 

Entrelaçavam-se medos e motivações anticomunistas, relacionadas às 

identidades e aos interesses sócio-polítíco-econômícos da comunidade de 

leitores, entretanto, percebe-se que o eixo central estava na religiosidade e nos 

valores morais que se acreditava organizadores da vida espiritual e material da 

coletividade. O comunismo era significado como: negação de Deus, sociedade 

desespiritualizada, tirania de Estado, violência e autoritarismo, desarmonia 

social, desrespeito e maquinização do homem, etc. 

A ampliação da miséria entre a população brasileira, principalmente no 

contexto curitibano, e a efervescência de tensões sociais por todo o país, assim 

como os movimentos reivindicatoríos ganhando espaço e explicitando-se na 

sociedade, também mobilizavam o imaginário anticomunista das elites e das 

classes médias curitibanas. Temia-se que, a partir dos fócos de miséria, assim 

como dos movimentos organizados de operários, camponeses ou populares, 

tivesse início a convulsão social, na qual o comunismo facilmente poderia 

infiltrar-se e desencadear uma "revolução social" no Brasil. Mobilizava-se 

através do imaginário anticomunista a idéia de que o propósito do comunismo 

internacional era "conquistar o domínio do mundo pela sublevação armada das 

massas".46 

Estas foram as principais motivações anticomunistas que mobilizaram o 

imaginário do medo, da repulsa e do combate entre as elites e as classes 

médias curitibanas nas décadas de 50 e 60. Como já se pôde perceber, a partir 

dos exemplos elencados, tais motivações interrelacionavam-se, mesclavam-se 

e reforçavam-se, justamente porque estavam relacionadas diretamente às 

bases sócio-culturais e aos interesses da coletividade. O entrelaçamento entre 

4 5 Antero de Castro, "Complexos de crise VI. O dilema do ocidente", in: Panorama, Curitiba, junho, 1957, 
p.38. 

4 6 "Estão ruindo os baluartes do comunismo na Europa e na própria Rússia"', in: Panorama, Curitiba, 
setembro, 1957, p.14. 
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motivações, envolvendo a sociedade com elementos simbólicos e afetivos 

diversificados - como católicos, político-econômicos e cívicos, profundamente 

introjetados nas identidades grupais, ampliavam a mobilização imaginária, 

incentivando práticas e direcionando posicionamentos em função da defesa da 

ordem e das estruturas estabelecidas. 

2.2 R e p e r c u s s õ e s da G u e r r a Fr ia: o imaginár io an t i comun is ta s o b r e a v i d a 

nos pa íses soc ia l is tas , s e u s l íderes e consp i rações 

As notícias que se propagavam no "mundo ocidental" sobre a ampliação 

da influência soviética a outros países, demonstrando os "planos" e as 

"conspirações" comunistas que visavam o "domínio mundial", assim como 

descrevendo as condições de vida nos países socialistas, despertavam o 

imaginário anticomunista, durante o período 1947-1964. Dentro de um contexto 

marcado por polarizações ideológicas e enfrentamentos políticos, econômicos 

e culturais entre os países capitalitas e os socialistas, a Revolução Chinesa em 

1949, a Guerra da Coréia no início dos anos 50 (1950-53), os enfrentamentos 

dentro da "Cortina de Ferro" e a Revolução Cubana em 1959, colocando-se 

como "perigo comunista em terras americanas", constituíram-se em provas 

concretas de que o comunismo colocava-se como ideologia forte e expandia-se 

pelo mundo. 

Os afetos em torno do "perigo comunista" mobilizaram-se, 

principalmente, nos grupos defensores dos padrões "ocidentais-cristãos" ou 

com interesses diretos nas relações capitalistas. As elites e as classes médias 

curitibanas, que se encontravam imersas no imaginário de desenvolvimento e 

modernização, buscavam direcionar seus posicionamentos dentro da Guerra 

Fria de acordo com seus interesses político-econômicos e culturais. 

Defendendo-se como integrantes da comunidade "ocidental-cristã", 

observavam um mundo dividido entre duas filosofias ou concepções 

antagônicas: de um lado estava aquela que defendia as tradições cristãs, 

democráticas e as liberdades individuais, dentro da qual buscavam se 

posicionar; de outro a perspectiva comunista, a qual percebiam como 
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supressora das liberdades e dos direitos, comprometendo assim os princípios 

democráticos, católicos e capitalistas. 

No imaginário das elites e classes médias curitibanas, os países 

socialistas apareciam como anti-modelos, como possibilidades de 

comprometimento de seus princípios de sociedade e perspectivas de futuro. 

Assim, a partir das notícias que se propagavam em suas principais revistas e 

órgãos de informação e divulgação, buscava-se inviabilizar o regime comunista 

enquanto modelo sócio-político-econômico, tendo como objetivo o reforço das 

estruturas sociais estabelecidas na sociedade curitibana, assim como suas 

propostas de sociedade. 

A imagem da sociedade socialista que circulava em Curitiba estava 

relacionada a um cenário de destruição, sofrimento, miséria e falta de 

liberdade: 

Nos países socialistas, o que se vê são opressões, 
barreiras à liberdade de trânsito, campos de concentração 
com centenas de milhares de prisioneiros passando miséria 
da fome ao frio. O desespero das populações da Alemanha 
Oriental (comunista) para passar para a Ocidental 
(democrática) é um exemplo. Ninguém quer ficar no 
paraíso moscovita.47 

O imaginário sobre os países socialistas preenchia-se de imagens de 

brutalidade e violência, principalmente daquelas que buscavam explicitar a 

repressão russa frente as revoltas e tentativas de quebra de domínio em suas 

áreas de influência, como ocorreu na Hungria: "intensas e sangrentas as 

agitações atrás da cortina de ferro"48, "morte de patriotas na luta contra o 

exército russo"49. Circulavam nas principais revistas curitibanas denúncias 

sobre as atrocidades cometidas pela URSS em seus países satélites, assim 

como contra a sua própria população, buscando demonstrar as infelicidades, 

frustrações, limitações e severidades, a que estavam expostos os próprios 

soviéticos e simpatizantes do comunismo. O depoimento de um ex-oficial do 

4 / "Capitalismo e política", in: Paraná Econômico, Curitiba, novembro/dezembro, 1961, p.55. 
4 S "Revoltas agitam a Cortina de Ferro", in: A Divulgação, A Divulgação no mundo,Curitiba, setembro, 

1956, p.38. 
4 9 "Tragédia em Budapeste", in: A Divulgação, A Divulgação no mundo, Curitiba, janeiro, 1958, p.38. 



9 3 

exército vermelho, que circulou na revista A Divulgação, buscava explicitar a 

hostilidade e a impiedade dos líderes soviéticos: 

Fui educado pelo comunismo desde criança e não conheço 
nenhum outro regime. Servi heroicamente o Exército 
Vermelho durante a guerra. Fui condecorado muitas vezes 
e, dezessete vezes ferido a bala, voltei ao combate. 
Atingido pela décima oitava vez, perdi a consciência no 
campo de batalha. Recobrando-a, verifiquei que era 
prisioneiro dos alemães. Consegui escapar e juntei-me a 
um grupo de nossos compatriotas que fazia guerrilhas 
contra os alemães. Depois, em 1946, o Governo soube que 
eu havia sido prisioneiro dos alemães. Fui sentenciado a 20 
anos em Vorkuta. Agora cheguei à conclusão de que o 
comunismo gera a escravidão. 

A partir da fala desiludida e ultrajada de um integrante da sociedade 

comunista, preso num campo de trabalhos forçados no norte da URSS, 

buscava-se construir o consenso de que o regime comunista era "deshumano", 

"irracional", "bruto" e "traidor". Depois de abordar o contexto do campo de 

trabalho forçado, no qual viviam "centenas de milhares de escravos", e a 

violência da repressão a uma greve contra a ditadura do proletariado, o artigo 

'URSS: desvendando a URSS - um pouco de verdade sobre o paraíso dos 

trabalhadores' perguntava: "Será preciso melhor ilustração do "paraíso dos 

trabalhadores", a pátria do "socialismo", onde o Capitalismo de Estado 

incorporou a escravatura, o trabalho forçado ao seu sistema econômico ?"5 1 

Depoimentos e textos como este, ganhavam dimensão no imaginário, 

adquirindo conotação de "lições exemplares", anti-modelos a serem evitados, 

buscando explicitar as contradições existentes entre o regime comunista e os 

princípios de sociedade defendidos pela coletividade em questão. 

Nas notícias que circulavam sobre a questão religiosa nos países 

comunistas, demonstrava-se um cenário de ateísmo, desespiritualização dos 

homens e crueldade, dentro do qual templos eram destruídos ou 

transformados, sacerdotes e bispos martirizados, massacrados e 

assassinados, além de serem freqüentes as perseguições e as proibições 

50 «UR5S- Desvendando a URSS - Um pouco de verdade sobre o paraíso dos trabalhadores", in: A 
Divulgação, Curitiba, abril-maio, 1955, p.38-39. 

5 1 Idem. 
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religiosas.52 Dentro de uma sociedade com forte identidade cristã, como a 

curitibana, na qual o catolicismo se encontrava entre os principais símbolos de 

poder, orientando os posicionamentos e a sociabilidade, a desintegração das 

bases cristãs atuava fortemente na mobilização do imaginário anticomunista. A 

voz do Papa Pio XII, representante máximo da Igreja Católica até o final dos 

anos 50, elo identitário, colocando-se como a principal referência católica no 

período, também trazia a denuncia contra a supressão das liberdades 

individuais, entre elas a religiosa e a econômica: "centenas de milhões de 

homens e mulheres e não só os bispos e religiosos, vivem como escravos, nas 

prisões, nos campos de concentração, ou como párias destituídos de todos os 

seus bens e de sua liberdade."53 Assim, ao contrário da liberdade propalada 

pelo discurso comunista, as notícias que circulavam sobre as condições de 

vida nos países socialistas buscavam demonstrar o contrário: uma sociedade 

autoritária, onde toda a forma de liberdade, inclusive aquela relacionada à idéia 

de libertação de jugos opressores, encontrava-se completamente anulada. 

Entre os símbolos que se elencavam para demonstrar a falta de 

liberdade dentro do regime comunista estava a "Cortina de Ferro" e o chamado 

"Muro da Vergonha" - imagens fortes que já carregavam em si a idéia de 

repulsa ao comunismo. H. P. Zimmermann, um jornalista da revista Panorama, 

afirmava que "se os resultados do comunismo fossem tão excelentes como se 

propala(va), não haveria necessidade de se separar o mundo comunista do 

mundo democrático por uma pesada cortina de ferro."54 Para ele a mellhor 

propaganda para o comunismo seria abrir as fronteiras, caso o governo 

comunista assegurasse realmente a "plena liberdade" e o "grande bem estar" 

que os dirigentes diziam existir "para o povo em geral".55 Entretanto, a partir 

das notícias que circulavam descrevendo a condição de vida nos países 

considerados socialistas, a "Cortina de Ferro" estabelecia-se como certeza da 

"falta de liberdade" dentro dos domínios soviéticos. Fernando Carneiro, um 

5 2 Adolfo Soethe. "Que será de nós?", in: Panorama, Editorial, Curitiba, setembro, 1963, p.82 
5 3 "Pio XII foi, antes de tudo, um homem piedoso", in: Panorama, Curitiba, novembro, 1958, p.64-5. 
5 4 H. P. Zimmermann, "Comunismo", in: Panorama, Curitiba, janeiro, 1956, p. 10. 
5 5 Idem. 
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turista curitibano em terras soviéticas, procurava esclarecer a sociedade 

curitibana sobre o símbolo: 

Parece-me clara, agora, a razão porque existia a "Cortina 
de Ferro". Não para evitar que os de fora pudessem ver o 
que estava passando lá, mas, para separar melhor o povo, 
a fim de melhor podê-lo doutrinar. Atualmente já não há 
mais o perigo da influência externa, sobre o espírito do 
povo. A maioria está convencida da excelência do regime; 
ou pelo menos dá essa impressão.56 

A mesma perspectiva de falta de liberdade e autoritarismo passou a ser 

disseminada sobre o Muro de Berlim, chamado de "Muro da Vergonha", 

quando este foi construído. As notícias enfatizavam que, o contraste de 

desigualdades sócio-econômicas entre o lado oriental e o ocidental, fazia com 

que os simpatizantes do comunismo que visitavam Berlim voltassem curados.57 

Assim, a explicação dada para a construção do muro era a necessidade de 

conter as fugas dos habitantes do lado oriental para o ocidental, assim como as 

oposições ao regime. O muro era redimensionado pelo imaginário 

anticomunista como prova concreta das atrocidades do regime comunista ao 

mesmo tempo que ganhava a conotação de símbolo "desumano": "Lá estava o 

marco de pedra, a dividir os homens, a dividir os regimes, a dividir duas 

filosofias de vida, a dividir a escravidão da liberdade, a provocar os homens, a 

pedir-lhe definição, a exigir-lhe uma opção".58 Além de estabelecer-se como 

símbolo das atrocidades soviéticas, através da representação do "muro da 

vergonha", buscava-se exigir posicionamentos dentro da polarização mundial, 

na perspectiva de conter o avanço do "perigo comunista". O uso da 

representação do muro adquiria conotação "pedagógica". 

Fundamentando-se nas notícias que buscavam demonstrar os países 

comunistas a partir do prisma da perseguição, do autoritarismo e da corrupção 

moral, que não deixavam de trazer verdades sobre alguns dos descaminhos 

que tais sociedades enfrentavam, em Curitiba disseminava-se a imagem da 

5 6 Fernando Carneiro, "Impressões sobre a Rússia", in: Planalto Paranaense, n.4, Curitiba, março, 1962. 
5 7 "No meio do caminho tem um muro", in: Paraná Econômico, Opinião Alheia, Curitiba, outubro, 1962, 

P 31. 

5 8 Idem. 
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sociedade comunista como sendo o lugar onde os indivíduos sofriam todas as 

limitações e os problemas advindos da supressão das liberdades. Tal imagem 

buscava contrapor-se àquela proposta pelo socialismo, na qual também se 

construía uma sociedade idealizada e se oferecia, principalmente para as 

classes trabalhadoras, a realização das utopias libertárias e igualitárias tanto 

almejadas. 

Assim, na contramão da idéia de trabalho "liberto das malhas opressoras 

do capitalismo," recorrente no discurso dos adeptos e simpatizantes do 

comunismo, as representações que circulavam buscavam destacar a servidão 

ao Estado a que estavam subjugadas todas as populações do regime 

comunista, reforçando o controle severo do partido comunista.59 Nesta mesma 

lógica, ressaltando que a ideologia comunista ignorava a fé na existência 

espiritual do homem, as representações demonstravam a imposição da 

idolatria de Estado,60 através da qual o Estado tornava-se "todo-poderoso" e 

fonte principal de adiantamento e do progresso.61 As notícias que circulavam 

na sociedade curitibana buscavam, assim, desmascarar as "falsas promessas" 

que os grupos contrários ao comunismo percebiam no discurso comunista. 

Promessas que tanto influenciavam os movimentos sociais organizados 

dispersos pelo Brasil e que, dentro da lógica de exercício de manutenção de 

poder articulada ao imaginário social, deveriam ser desconstruídas. 

O imaginário anticomunista buscava explicitar o "fracasso" do 

comunismo em todos os países nos quais foi implantado como regime político-

econômico, principalmente quanto a sua proposta de sociedade livre, com 

justiça social, sem corrupção, significando a solução dos problemas sociais das 

grandes massas proletárias e populares: 

Ora, onde se tenha instaurado a revolução socialista, o 
resultado é um só: para o povo filas e privações, como em 
Cuba, fome como na China Vermelha, tanques e pelotões 
de fuzilamento como na Hungria, arame-farpado e mais 
polícia, como na Alemanha Oriental, perseguições 

5 9 "Capitalismo e política", in: Paraná Econômico, Curitiba, novembro/dezembro, 1961, p.55. 
6 0 Antero de Castro, "Complexo de Crise VI. O dilema do ocidente", in: Panorama, Curitiba, novembro, 

1957, p.38. 
6 1 "O espírito de Genébra", in: Panorama, Curitiba, novembro, 1955, p.26. 
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religiosas como na Polonia. Para a "nova classe" dos 
superburocratas, a "dolce vita", todos os requintes a que 
faz jus a nota dos privilegiados em cujas mãos foi entregue 
todo o poder político e econômico, sem o freio dos 
parlamentares e sem críticas dos órgãos de difusão.62 

Afirmava-se que não havia "populações pretensamente mais miseráveis 

do que as dos países socialistas".63 Buscava-se explicitar que as debilidades 

do regime comunista eram enormes, não dando conta de superar as questões 

internas quanto a produção e o consumo: 

A União Soviética, após 44 anos de experiência, não é 
ainda capaz de atender às exigências de consumo de seu 
povo [...]. A China Vermelha vê sucumbir de fome 35 
milhões de habitantes em decorrência do fracasso de sua 
produção agrícola. A experiência cubana desacredita o 
socialismo e a Noruega o repudia, em recente eleição, 
depois de adotá-lo por 20 anos. 

Num período em que, mesmo com problemas internos, os países do 

bloco socialista despontavam tanto na agricultura quanto na indústria, 

colocando-se como concorrentes para os países ocidentais, buscava-se 

estabelecer a relação comunismo/atraso: suas produções industriais eram 

consideradas descuidadas, mal-acabadas e feitas com materiais de classe 

inferior65; seus automóveis eram "modelos copiados aos americanos";66 as 

roupas eram "grosseiras e feias"67; sua arquitetura era "feia, pesada e 

aniquilante"; suas artes "um mau-gosto aflitivo"68; suas cidades eram "tristes" e 

ofereciam "aspectos de pobreza", faltando-lhes "calor, o movimento, o colorido, 

dado pelos cartazes de propaganda e pelos anúncios luminosos, resultado da 

6 2 "Socialismo cristão?", in: Paraná Econômico, Curitiba, junho/julho, 1962, p.43. 
6 3 "Capitalismo e política", in: Paraná Econômico, Curitiba, novembro/dezembro, 1961, p.55. 
6 4 Idem. 
6 5 R.K.A., "Missão Soviética - Exposição", in: Indústria, v . l , Curitiba, setembro, 1962. 
6 6 Fernando Carneiro, "Impressões sobre a Rússia", in: Planalto Paranaense, n.3, Curitiba, fevereiro, 

1962. 
6 7 Idem. 
6 8 Fernando Carneiro, "Impressões sobre a Rússia", in: Planalto Paranaense, n.2, Curitiba, janeiro, 1962. 
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livre iniciativa".69 Aflorava um imaginário completamente depreciativo, porque 

comparado com os padrões ocidentais, dentro dos quais se retirava do bloco 

soviético, principalmente da URSS, toda a modernidade e progresso que este 

possuía e representava. Tratava-se de inviabilizar a proposta comunista 

enquanto perspectiva de modernização e de crescimento nacional. 

O imaginário anticomunista que circulava entre as elites e as classes 

médias curitibanas demonstra a apreensão e o pavor com que estas 

observavam as notícias sobre os países considerados socialistas, 

demonstrando o repúdio ao comunismo, seus princípios e o regime de governo 

estabelecido a partir dele. Percebe-se que através do imaginário anticomunista 

disseminado nos principais órgãos de informação da cidade, estava o desejo 

de reforçar/construir o consenso negativo sobre o comunismo e a oposição a 

seus princípios norteadores, buscando inviabilizá-lo enquanto solução para 

uma sociedade permeada de problemas sociais como a brasileira, dentro dela 

a curitibana. Assim, agindo num duplo processo de inviabilização/legitimação, a 

partir da desconstrução que o imaginário anticomunista realizava do 

comunismo e de seus princípios, buscava-se reforçar, manter e legitimar uma 

determinada perspectiva de sociedade e de relações sociais, na qual se 

encontravam salvaguardadas as instituições democráticas e as estruturas 

sociais estabelecidas, sobre as quais se assentavam as bases sócio-culturais, 

os interesses sociais e as relações de poder da coletividade em questão. 

Entre as estratégias de inviabilização articuladas a partir do imaginário 

anticomunista, estavam, como se buscou destacar no texto, o descrédito e a 

perversão aos princípios comunistas, a desconstrução da imagem dos países 

do bloco socialista e o desmonte do comunismo enquanto solução para os 

problemas sociais ou proposta de modernização e de crescimento nacional. 

Como parte do processo, a partir da inviabilização do comunismo, envolvendo-

no no imaginário do medo, da desconfiança e da repulsa, buscando despertar a 

resistência e o combate, estabeleciam-se os princípios, os modelos de 

sociedade e de governo que não deveriam ser seguidos, pelo contrário que 

deveriam ser obstruídos e renegados. 

6 9 Fernando Carneiro, "Impressões sobre a Rússia", in: Planalto Paranaense, n.3, Curitiba, fevereiro, 
1962. 
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Por outro lado, reforçavam-se as perspectivas e os modelos de 

sociedade defendidos pela coletividade. No caso da sociedade curitibana, em 

especial suas elites e classes médias, a partir das tramas do imaginário 

anticomunista, buscava-se reforçar e legitimar uma sociedade baseada nas 

instituições democráticas, dentro delas a salvaguarda de direitos e 

propriedades, nas liberdades individuais (políticas, econômicas, religiosas e 

culturais), na sociabilidade católica e nas relações capitalistas de produção e 

consumo. Tratava-se de angariar adesões para a proposta de modernização 

conservadora defendida pelos dirigentes locais, dentro da qual, a partir de 

relações com os princípios oficiais da Igreja Católica, salvaguardavam-se 

certos direitos sociais, como a riqueza e a propriedade privada, e pregava-se a 

justiça social, como forma de apaziguamento das questões sociais e de 

combate à "infiltração" de idéias consideradas comprometedoras para o espírito 

de "paz social" desejado para a sociedade. 

Entre outras estratégias de inviabilização do comunismo, o imaginário 

anticomunista também buscava despertar o medo, a desconfiança e a 

desmoralização dos líderes comunistas e de suas ações. No imaginário 

anticomunista os principais líderes comunistas (internacionais) do período -

Joseph Stalin, Nikita Krushev, Fidel Castro e Mao Tsé-Tung, apareciam 

envoltos em características negativas, dominadoras, conspiradoras e 

perigosas, bastante diferentes de líderes ocidentais, considerados baluartes da 

democracia e da liberdade, como os Papas e os presidentes do principal país 

capitalista - Pio XII, João XXIII, Eisenhower, Kennedy. 

Após os relatórios de Krushev sobre os crimes de Stalin serem levados a 

público, em fevereiro de 1956, período em que os enfrentamentos entre EUA e 

URSS já mobilizavam o imaginário mundial, as notícias que circulavam na 

sociedade curitibana ampliavam suas críticas ao regime comunista, carregando 

um tom de "desmascaremento". A partir dos escândalos sobre as atrocidades 

cometidas durante seu governo, Joseph Stalin - tratado como "herdeiro auto-

escolhido de Lenin", aclamado na URSS como "grande líder", "benfeitor do 

povo russo", "sábio", "modelo de comunista", passava a ser qualificado como 
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"tirano", "homicida" e "assassino", dentro do regime comunista e pelo próprio 

"chefe mundial do Partido Comunista" Nikita Krushev.70 

O imaginário anticomunista, que envolvia as notícias que circularam 

sobre a questão, redimensionava a culpa das barbaridades cometidas pelo 

regime comunista sob o mando de Stalin, envolvendo as outras lideranças da 

URSS - Krushev, Malenkov e Bulganin, na perspectiva de tirania e 

desumanidade, explicitando que o esmagamento ao levante húngaro e os 

novos expurgos realizados na URSS eram de responsabilidade de todos.71 

Para além de evidenciar o regime comunista e seus líderes enquanto 

"perversos" e "cruéis", o imaginário explicitava a continuidade das práticas 

"tirânicas" e "violentas" entre as atitudes do governo comunista. Desta forma, 

Nikita Krushev era percebido como "arrogante e jactante",72 "um comunista 

intransigente e ortodoxo" de "espírito herméticamente fechado"73 e que possuía 

"grande força de fé fanática e de dureza bruta".74 Adolfo Soethe, percebendo 

que os enfrentamentos da Guerra Fria ampliavam-se, dentro do contexto de 

descolonização na Ásia e na África, no final da década de 50, remetia os 

problemas da "paz" mundial, principalmente, a Krushev, o "astuto ditador da 

URSS", que exibia numa das mãos "a oliveira da paz" e na outra ostentava "a 

espada", com que ameaçava "liquidar qualquer adversário".75 

Após a Revolução Cubana, em 1959, Fidel Castro introduziu-se no 

imaginário anticomunista ocidental, concretizando o "perigo comunista" dentro 

da América e mobilizando os medos frente às possibilidades de "revolução" no 

Brasil. Nas notícias que circulavam, os fuzilamentos em série nas praças 

7 0 "Quinto aniversário da morte de Stalin não encontra mudança na Rússia", in: Panorama, Curitiba, abril, 
1958, p.45. 

7 1 Idem. 
7 2 "Vagarosos os primeiros passos de Bulganin no poder", in: Panorama, Curitiba, março, 1955. 
7 3 "Está escrito nos astros tudo o que acontecerá neste ano de 1958", in: Panorama, Curitiba, janeiro, 

1958, p.2-5. 
7 4 Idem. 
7 5 Adolfo Soethe, "Natal: não há paz sobre a terra!", in: Panorama, Curitiba, dezembro, 1959,p.64. 
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públicas de Havana76 - a "Ilha Sangrenta",77 colocavam-se como avisos de 

alerta para a sociedade brasileira, na qual as manifestações sociais e as 

lideranças enérgicas em defesa do nacional-reformismo ganhavam as ruas. Na 

sociedade curitibana, Arnaud Velloso denunciava, na revista A Divulgação, que 

o "massacre deshumano e humilhante", realizado por Fidel Castro - o "chefe 

revolucionário", provocava a repulsa dos "povos livres do mundo", não 

coadunando com "o espírito piedoso de um povo cristão".78 Do mesmo modo, 

Adolfo Soethe explicitava as relações entre Fidel e o comunismo afirmando 

que, mesmo que o líder se posicionasse contra o comunismo, havia proibido a 

religião nas escolas, o que para o editorialista era considerado "um freio para o 

mundo - ópio para os bolchevistas", sendo "seus atos e suas atitudes" 

"perfeitas cópias tiradas de moldes soviéticos".79 

Assim como os líderes comunistas, as notícias sobre as táticas e as 

manobras que visavam o "domínio mundial" também despertavam o medo, 

envolvendo o comunismo num cenário de infiltração, conspiração, brutalidade e 

revolução. A denúncia das táticas comunistas, assim como o alerta sobre a 

ampliação de sua influência pelo mundo, também se encontravam entre as 

estratégias de inviabilização articuladas no imaginário anticomunista. 

O comunismo era percebido como "internacional" e "imperialista, assim 

acreditava-se que sua meta final era o "predomínio mundial"80: 

A pretensão máxima do movimento comunista é a de 
implantar esse regime em todo o mundo e essa tendência 
se faz sentir desde que esse sistema se implantou como 
sistema oficial na Rússia e ainda se faz sentir 
hodiernamente através das muitas tentativas que fazem 

7 6 Arnaud F. Velloso, "2 fatos em revista", in: A Divulgação, Curitiba, janeiro, 1959, p.l; Adolfo Soethe, 
"A razão está com o vencedor", in: Panorama, Curitiba, março, 1959, p. 1. 

7 7 Arnaud F. Velloso, "2 fatos em revista", in: A Divulgação, Curitiba, janeiro, 1962, p. 1. 
7 8 Arnaud F. Velloso, "2 fatos em revista", in: A Divulgação, janeiro, 1959, p.l. 
7 9 Adolfo Soethe, "A razão está com o vencedor", in: Panorama, março, 1959, p. 1. 
8 0 "Comunismo", in: Panorama, Curitiba, janeiro, 1956, p. 11; "Cousas do comunismo", in: Panorama, 

Curitiba, abril, 1956, p.48; "Infiltração vermelha", in: Panorama, Curitiba, março, 1956, p. 12-3; "Estão 
ruindo os baluartes do comunismo na Europa e na própria Rússia", in: Panorama, Curitiba, setembro, 
1957, p.l4, etc. 
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seus dirigentes, de conquistar sempre maior terreno e de 
implantar a sua doutrina em outros países.81 

As notícias que circulavam na sociedade curitibana sobre as "táticas 

comunistas", traziam explícito o propósito de ampliação da área de influência 

comunista, assim como implícita a idéia de planos e infiltrações comunistas na 

sociedade brasileira. Em meio aos enfrentamentos que se desenvolviam no 

mundo, principalmente na Ásia e na África, em função dos movimentos de 

descolonização, buscava-se demonstrar que as táticas soviéticas continuavam 

semeando ódios e receios entre os povos, além de suscitarem animosidades 

internacionais.82 Na mesma perspectiva, afirmava-se que Moscou oferecia 

ajuda em armas, dinheiro e força política, para tornar-se vitoriosa após 

"conduzir as nações do mundo livre a um conflito".83 

Engendrava-se o imaginário do medo sobre a possibilidade do "domínio 

mundial" comunista, dentro do qual as estruturas sociais e as instituições dos 

países ocidentais desapareceriam. Ainda mais quando se afirmava que 

Krushev podia "arrasar a Europa em 24 horas" e "trazer a guerra às 

Américas"84; ou que a América Latina não podia "dormir à sombra dos louros", 

porque a paz no mundo não estaria assegurada enquanto o "comunismo 

internacional" não desaparecesse da face da terra, porque, seu propósito, 

segundo Lenine, era "conquistar o domínio do mundo pela sublevação armada 

das massas".85 Tais notícias envolviam o comunismo num cenário de 

conspiração, despertando a apreensão frente às possibilidade de sua 

ampliação e de infiltração dentro da sociedade brasileira. 

Nas notícias que circulavam na sociedade curitibana, denunciavam-se 

várias "táticas comunistas", que já eram consideradas inseridas na sociedade 

brasileira: as "revoltas, greves e arruaças",86 a "agitação" e a "inculcação do 

8 1 H. P. Zimmermann, "Comunismo", in: Panorama, Curitiba, janeiro, 1956, p . l l . 
8 2 Paul L. Ford, "Stalin, continua a inspirar a política russa", in: Panorama, Curitiba, janeiro, 1956, p.30-1 
8 3 Idem. 
8 4 "Harold Macmillan e o perigo vermelho", in:Panorama, Curitiba, fevereiro, 1958, p.51-2. 
8 5 "Estão ruindo os baluartes do comunismo na Europa e na própria Rússia", in: Panorama, Curitiba, 

setembro, 1957, p.14. 
8 6 "Reforma Agrária", in: Panorama, Londrina, maio/junho, 1953, p.102-7. 
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germe da revolta",87 a "técnica socialista de exploração das massas oprimidas 

e desorientadas",88 as "ações propagandistas bolchevistas",89 etc. Dentro de 

um contexto permeado de greves e movimentos sociais reivindicatoríos, o 

imaginário anticomunista das elites e classes médias curitibanas, preocupado 

em defender seus interesses particulares, envolvia em suas tramas as formas 

de reivindicação operárias, camponesas, estudantis e populares. 

Como parte do duplo processo desencadeado pelo imaginário, por um 

lado mobilizava-se o medo, a repulsa e a defesa contra o comunismo e a 

ampliação da influência da URSS sobre o mundo; por outro reforçavam-se as 

relações de afinidade e de dependência com os países capitalistas, dentro 

deles com os EUA, bastante caras para a coletividade em questão. Assim, 

acreditava-se que o "mundo livre" ainda era militarmente mais forte90 ou que o 

"espírito nacionalista" dos países conquistados não deixaria com que "o 

sacrifício da liberdade e dos valores nacionais" se efetivasse.91 Da mesma 

maneira, buscava-se demonstrar que "Washington" estava sempre em "alerta", 

afirmando que o ideal dos EUA sempre foi "alcançar a liberdade e a justiça 

para todos os povos oprimidos do mundo".92 

Disseminava-se o medo e a repulsa, entretanto não se criava o cenário 

de angústia completa, pois as notícias que circulavam buscavam demonstrar a 

possibilidade de defesa, de resistência e de combate ao comunismo, assim 

como deixavam claro, para a coletividade, quais países eram considerados 

modelos de sociedade e defensores das tradições cristãs e democráticas. 

Através do imaginário anticomunista buscava-se canalizar as energias e 

incentivar a tomada de posicionamentos dentro do contexto nacional, frente ao 

que se percebia espaço fecundo para a "infiltração comunista" e para a 

8 7 Antero de Castro, "Complexos de crise IV: O dilema do Ocidente", in: Panorama, Curitiba, novembro, 
1957, p.38. 

8 8 Idem. 
8 9 "Envio de armas pesadas russas para o Egito", in: Panorama, novembro, 1955. 
9 0 Idem. 
9 1 H. P. Zimmermann, "Infiltração vermelha", in: Panorama, Curitiba, março, 1956, p.l2-3. 
9 2 Paul L. Ford, "Stalin, continua a inspirar a política russa", in: Panorama, Curitiba, janeiro, 1956, p.30-

31. 
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deflagração da "revolução social" - a miséria, os movimentos sociais e a 

perspectiva nacional-reformista. 

2.3 A s " inf i l t rações c o m u n i s t a s " na s o c i e d a d e brasi le i ra: o c o n t e x t o 

n a c i o n a l e o imaginár io an t i comun is ta 

Desde os primeiros anos após a redemocratização nacional em 1945, a 

sociedade brasileira preencheu-se de movimentos sociais urbanos e rurais que, 

embalados pelo clima de liberdades democráticas que se propagava, 

reivindicavam inserção democrática e direitos sociais. Percebe-se que as 

possibilidades e os espaços de manifestações reivindicatórias ampliavam-se na 

sociedade brasileira, encontrando-se o direito à greve como garantia 

constitucional.93 Entretanto, o clima reivindicatorío não deixava de despertar 

apreensão e desconfiança de diversos grupos das elites nacionais, quer de 

setores conservadores ou de corporações liberais, que mantinham 

posicionamento de defesa de seus interesses político-econômicos. Não foi à 

toa que, neste contexto, já a partir da ampliação da expressividade do Partido 

Comunista Brasileiro (PCB) no cenário nacional, a Lei de Segurança Nacional 

foi reinstalada em 1947, voltando os sindicatos a sofrerem intervenção estatal, 

assim como a agremiação comunista voltou à ilegalidade. 

Mobilizava-se o medo das possibilidades que poderiam surgir a partir 

das revoltas e dos motins populares, agrupando grandes massas organizadas 

com objetivos reivindicatoríos. Desta forma, o imaginário anticomunista, que se 

polarizava a partir de notícias sobre a conspiração comunista no âmbito 

mundial, também voltava suas tramas para o contexto nacional, envolvendo as 

manifestações populares, as greves, os grupos sociais em evidência na 

sociedade, assim como certas práticas governamentais. A partir do imaginário 

anticomunista, um instrumento de defesa de interesses particulares, buscava-

se inviabilizar e repulsar os movimentos sociais, chagas abertas dentro da 

sociedade brasileira, assim como invalidar as propostas consideradas 

comprometedoras para o status quo. 

9 3 No artigo 158 da Constituição de 1946 consta: "É reconhecido o direito à greve; cujo exercício a lei 
regulará." 
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Na sociedade curitibana, dentro da qual as manifestações sociais 

também ganhavam evidência durante o período, dissonando da imagem de 

"povo ordeiro" e de "paz social", a mobilização do imaginário anticomunista não 

foi diferente. Entre as elites e as classe médias, temerosas por suas 

conveniências, recorrentemente propagavam-se denúncias de "infiltrações 

comunistas" na sociedade brasileira, ou de suas relações com os movimentos 

sociais, bem como circulavam manifestações conclamando a união em função 

da defesa das instituições democráticas e das liberdades individuais. Em seus 

veículos de informação, disseminavam-se modelos de sociedade, assim como 

práticas sociais que deveriam ser seguidas pela coletividade como forma de 

evitar convulsões sociais e, assim, o "perigo comunista". As mudanças de 

posicionamentos demonstradas como necessárias, colocavam-se como 

perspectivas para a manutenção das instituições democráticas estabelecidas, 

assim como dos interesses e das relações de poder salvaguardadas dentro 

delas. 

No início dos anos 60, durante o Governo Goulart, ocorreu uma grande 

efervescência do imaginário anticomunista, envolvendo os movimentos sociais 

e o nacional-reformismo, perspectiva político-econômica institucionalizada com 

João Goulart. Nas notícias que circularam dentro da sociedade curitibana, 

generalizavam-se boatos de infiltração e de conspiração comunista por toda a 

sociedade brasileira. As complexas motivações anticomunistas, mobilizadas a 

partir do imaginário anticomunista potencializado, atuaram na canalização de 

energias e na orientação de posicionamentos contra o Governo Goulart em 

função da defesa da ordem e das estruturas sociais. 

a) O imaginár io a n t i c o m u n i s t a e o s m o v i m e n t o s soc ia is 

Entre as grandes questões da sociedade brasileira, no final da década 

de 40, estava explicitar a importância da democracia estabelecida e de suas 

instituições, principalmente para os grupos que se percebiam privilegiados 

dentro dela. Após anos de ditadura, defendia-se a democracia porque se 
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acreditava que, nela, as liberdades fundamentais do homem - política, 

econômica, doméstica e espiritual, estavam resguardadas:94 

Os postulados referidos exprimem, finalmente, a crença de 
ser possível a introdução na Sociedade Humana Brasileira, 
de um regime fundado na verdadeira Democracia Cristã, 
compreensiva do Capital e do Trabalho com íntima 
colaboração, pelo reconhecimento generalizado de ser a 
vida econômica, política, doméstica e espiritual o resultado 
da comunhão eficiente entre várias e diversas Pessoas 
Humanas, guardando cada qual os seus Direitos e 
cumprindo reciprocamente os seus deveres.95 

Era este o ideal de democracia para as elites político-econômicas 

brasileiras, dentro delas as curitibanas. Como se percebe, estava explícita a 

defesa das estruturas sociais, bem como das tradições e das relações de poder 

instituídas na sociedade brasileira. Defendia-se uma democracia cristã, dentro 

da qual fosse assegurada a "paz social", a colaboração entre as classes, que 

se colocava entre as propostas de solução para os problemas sociais 

brasileiros. Estes, deveriam ser resolvidos evitando a subversão dos 

fundamentos da ordem pública e política pela "violência revolucionária" ou pela 

"ação mistificadora de mitos estrangeiros à sensibilidade e à formação histórica 

nacionais".96 

Observando a efervescência de movimentos sociais na sociedade 

brasileira, reivindicando toda a sorte de direitos sociais e reclamando das 

condições de sobrevivência a que estavam subjugadas grandes parcelas da 

população, constata-se que, para a grande maioria dos brasileiros, a 

democracia estabelecida, tão defendida por alguns por significar garantia de 

direitos e liberdades, não lhes conferia melhorias concretas de vida. Dessa 

forma, apoiados na liberdade de manifestação garantida, ocorriam 

intensamente movimentos sociais por todo o país: 

[...] Na atual conjuntura brasileira, a greve se tornou 
verdadeira praga. Abrasse qualquer jornal de qualquer 
parte do país e leiam-se, quotidianamente, em letras 
garrafais, os títulos alarmantes sobre greves dos 

9 4 Roberto Simonsen, "Conceito de Democracia - o pensamento das classes produtoras", in. A 
Divulgação, Curitiba, novembro/dezembro, 1947, p.23. 

9 5 Idem. 
9 6 Ibidem. 
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ferroviários, dos empregados em transportes coletivos, dos 
médicos, dos estudantes universitários, dos meninos 
emberbes das escolas secundárias... São greves em sinal 
de protesto, greves em sinal de solidariedade, greves de 
reinvindicações salariais, contra a carestía da vida, enfim, 
quando se acha que algo está errado, eis que se decreta 
greve.97 

Dentro de um contexto de constante crise ecônomica, arrocho salarial e 

aumento da inflação, não era de se admirar a existência de movimentos 

populares e de tensões sociais dispersas por todo o país. Em Curitiba, na qual 

os grupos dirigentes ansiavam pela modernização da sociedade, a situação da 

classe trabalhadora e dos grupos menos favorecidos era desesperadora: 

constrangimentos de todos os tipos - escassez de gêneros alimentícios, 

elevação do custo de vida, problemas infra-estruturais (transporte e moradia), 

ampliação da miséria e da mendicância, etc. Entretanto, como se pode 

perceber através da fala de Adolfo Soethe, os movimentos e as manifestações 

sociais eram vistos como "praga": 

No entanto duvidamos que tal atitude possa concorrer para 
melhora situação que atravessamos. A situação já tomou 
proporções de calamidade pública, e é em semelhantes 
contingências que o povo se deixa pender facilmente para 
quaisquer movimentos na pretensão ilusória de defender os 
seus direitos. Não poucas vezes as massas se 
transformam em simples manada ao mando de qualquer 
demagogo que sabe manobrar os espíritos alterados como 
instrumentos contra a integridade pessoal e contra a 
incolumidade patrimonial da nação.98 

Para além das manifestações não serem aprovadas pela sociedade, 

recaía sobre elas o imaginário do medo, a partir do qual se percebia a 

possibilidade do uso das manifestações para fins político-ideológicos, os quais 

poderiam facilmente levar à convulsão social. Desta forma, articulava-se sobre 

os movimentos sociais o imaginário anticomunista. Amplificavam-se na 

sociedade curitibana, através das páginas das principais revistas da cidade, 

denúncias de infiltração comunista no Brasil: 

9 7 Adolfo Soethe, "Vamos declarar greve à greve'", in: Panorama, Curitiba, julho, 1956, p.31-3. 
9 8 Idem. 
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A infiltração vermelha tem se feito de maneira acentuada 
nos últimos meses, manifestando-se através de 
ocorrências várias, como sejam as promoções de 
desordens em diferentes pontos do território nacional, ou a 
sua participação em distúrbios populares, reivindicações 
violentas de direitos que se poderiam alcançar de maneira 
muio mais rápida e mais pacífica através de entendimentos 
diretos entre os interessados, e ainda por meio de outras 
manifestações que contradizem radicalmente com o 
espírito pacífico e ordeiro de nosso povo." 

Os medos imaginários estabeleciam completa relação entre os 

movimentos sociais e a "infiltração vermelha". Afinal, afirmava-se que 

"desordens", "distúrbios populares" e "reivindicações violentas" não condiziam 

com "o espírito pacífico e ordeiro" do povo brasileiro. Para além de mobilizar a 

oposição ao comunismo, assim como aos movimentos sociais e a suas 

reivindicações, o imaginário anticomunista atuava na manutenção da imagem 

de harmonia e de coesão social, bastante prezada pelas elites curitibanas. 

Explicitava-se a defesa da manutenção da ordem, das estruturas sociais e das 

relações de poder estabelecidas. 

Desta forma, durante a década de 50, circularam na sociedade 

curitibana notícias sobre "infiltrações comunistas" nos principais espaços de 

tensão da sociedade brasileira: os meios rurais estavam sendo trabalhados por 

"elementos subversivos";100 entre os trabalhadores urbanos "elementos 

assalariados de potências ou de ideologias veladas ou declaradamente 

totalitárias" lançavam a semente da anarquia insuflando greves;101 e nos 

movimentos estudantis era latente e manifesta a "infiltração de agitadores".102 

O imaginário anticomunista envolvia os grupos sociais reivindicatórios em 

evidência na sociedade brasileira - trabalhadores, camponeses, agremiações 

estudantis, entre outros. Relacionados ao comunismo e percebidos como 

ameaça para a integridade da sociedade brasileira, nas teias do imaginário os 

9 9 H. P. Zimemermann, "Combate ao comunismo", in: Panoram, Panorama do Brasil, Curitiba, julho, 
1956, p.50. 

1 0 0 "Grave advertência", in: Paraná Econômico, Curitiba, agosto/setembro, 1954, p. 11. 
1 0 1 Adolfo Soethe, "Sem greve a coisa também vai", in: Panorama, Editorial, Curitiba, abril, 1960, p.80. 
1 0 2 "Vamos acabar com a ameaça dos estudantes comunistas", in: A Divulgação, Curitiba, março, 1958, p. 

26. 
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movimentos sociais perdiam a legitimidade e eram jogados para o extremo da 

ilegalidade, sendo suas reivindicações por direitos sociais esvaziadas. O 

imaginário anticomunista colocava-se como uma resposta dada pela 

coletividade que se percebia ameaçada às tensões em suas estruturas sociais 

e possibilidades de desestruturação social. 

A partir da década de 50, com a efervescência econômica, as 

transformações nas estruturas agrárias paranaenses e as consecutivas crises 

econômicas nacionais, o problema da miséria agravou-se, principalmente na 

capital curitibana. Como já se destacou, a miséria era considerada a "maior 

fonte de todos os tumultos sociais",103 através da qual, entre os "males" que se 

desenvolviam na sociedade, abriam-se chagas para o desenvolvimento do 

comunismo, que se acreditava aproveitar-se do grau de miserabilidade da 

população "para se expandir e enraizar".104 Nos discursos das elites e das 

classes médias curitibanas, explicitava-se o medo da germinação da "revolução 

social" a partir dos focos de miséria que surgiam em sua sociedade, 

No imaginário social, o pauperismo colocava-se como grande gerador 

das convulsões sociais, instituindo o clima ideal para a implantação de 

ditaduras.105 O Nordeste, conhecido pela grande desigualdade social e 

miserabilidade da população era percebido como um dos espaços com maiores 

condições para o desenvolvimento do comunismo.106 Assim, pela grande 

efervescência de movimentos sociais, principalmente as Ligas Camponesas, e 

por estarem em postos chave de governo políticos de esquerda, considerados 

por muitos como comunistas, como Francisco Julião e Miguel Arraes, Recife 

era chamada de "a cidade mais vermelha do Brasil" no início da década de 

60.107 Recife era citada como prova concreta de que, quanto mais desprezada 

1 0 3 "Pela Paz Social no Brasil", in: A Divulgação, Curitiba, agosto/setembro/outubro, 1948, p.7. 
1 0 4 Arnaldo Vergai, "Ontem e hoje", in: A Divulgação, Curitiba, dezembro, 1955, p.37. 
1 0 5 Arnaldo Vergai, "Democracia", in: A Divulgação, Curitiba, janeiro, 1957, p.36-7. 
1 0 6 "Nelson Maculan adverte: Nordeste cadinho de revolução", in: Panorama, Curitiba, março, 1962, p.10. 
1 0 7 "Recife, 1960- a cidade mais vermelha do Brasil", in: Panorama, Curitiba, fevereiro, 1960, p. 10-6. 
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pelos poderes públicos, abandonada pelas autoridades constituídas e maior a 

miséria do povo, maior era o poder e a "infiltração comunista" na cidade.108 

Numa cidade como Curitiba, que, no mesmo período, tinha nada menos 

que 10% de sua população considerada, pelos dados oficiais, miserável, 

notícias como esta colocavam-se como alerta. Tanto as péssimas condições de 

vida dos trabalhadores, como a ampliação da miséria sobre grandes parcelas 

da população, explicitavam-se como espaço e condições favoráveis para o 

desdobramento de revoltas sociais, reivindicando transformações. O imaginário 

despertava o medo da "infiltração comunista" em tais meios e, assim, da 

possibilidade de deflagração de uma "revolução social", transgressora das 

estruturas sociais e aniquiladora dos interesses e das relações sociais 

estabelecidos na sociedade. 

Assim, no imaginário das elites e das classes médias curitibanas, o 

comunismo poderia vir a desenvolver-se e a implantar-se na sociedade, 

através da miséria crescente, assim como se propagar e amplificar-se a partir 

dos movimentos sociais. Explicitava-se para tais grupos a necessidade de 

inviabilizá-lo, de demonstrar a sua não aplicabilidade ou não compatibilidade 

com a sociedade brasileira. Desta forma, circulavam notícias buscando 

demonstrar que o povo brasileiro, na sua grande maioria, era avesso ao 

comunismo por índole e por formação moral.109 Além disso, tratava-se de 

explicitar que o fenômeno não condizia com a realidade do país.110 Ou então, 

afirmava-se que a infiltração comunista produziria efeitos maléficos na 

população brasileira, pois só poderia desenvolver-se "unicamente em bases de 

mistificações", sendo o Brasil um país no qual o povo gozava das liberdades 

fundamentais e possuía uma infinidade de recursos para serem trabalhados.111 

Assim, disseminava-se a idéia de que bastava que todos fizessem uso de tais 

1 0 8 Idem. 
1 0 9H.P.Zimmermann, "Comunismo", in: Panorama, Panoramado Brasil, Curitiba, janeiro, 1956, p. 10. 
1 1 0 Arnaud F. Velloso, "2 Fatos em Revista", in: A Divulgação, Curitiba, 1962, p.l. 
1 1 1 H. P. Zimmermann, "Combate ao comunismo", in: Panorama, Curitiba, julho, 1956, p.50. 
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liberdades e dos recursos para viverem melhor do que os povos que se 

achavam sob o domínio do comunismo.112 

Para além de construir e reforçar a inviabilização do comunismo, 

impunha-se, para as elites e classes médias curitibanas, a necessidade de 

apontar e construir soluções para os problemas sociais, espaços que se 

acreditava fecundos para o desenvolvimento do comunismo. A principal 

solução que circulou na sociedade curitibana, foi a idéia de melhoria do padrão 

de vida das massas: 

O comunismo , como é sabido, é impraticável no Brasil. 
Essa doutrina extremista está em franca contraposição com 
a nossa índole, em flagrante desacordo com a nossa 
mentalidade, infringindo comesinhas e arraigados 
sentimentos religiosos de nossa gente. Sem embargo, a 
fome e a miséria minam a resistência física e moral de um 
povo, podendo até conduzi-lo às portas do anarquismo, em 
desespero de causa. A mais eficiente maneira, portanto, de 
dar combate frontal ao marxismo, resume-se em melhorar 
gradativamente o padrão de vida do brasileiro, 
proporcionando-lhe meios adequados para viver 
decentemente com sua prole. A derrocada de muitas 
nações tem sido motivada pela degenerescência moral de 
suas comunidades. Outras, porém à beira do abismo 
conseguem reerguer-se escudadas no trabalho persistente 
e na fé inquebrantável. Essas condições não têm cunho 
municipalista e nem endereço certo, pois o fenômeno 
incide indistintamente nos mais variados recantos de nosso 
território.113 

A idéia de melhoria do padrão de vida das massas, como solução para 

os problemas sociais brasileiros e, assim, como forma de combater o 

comunismo, circulou recorrentemente na sociedade curitibana, explicitando-se 

como necessidade para a manutenção do regime democrático e da 

liberdade.114 Percebe-se, assim, que a sociedade em questão, reconhecia a 

miséria como espaço para o desenvolvimento e para a frutificação de 

perspectivas reivindicatorías e até revolucionárias como o marxismo, com todas 

as suas utopias libertárias e igualitárias. Da mesma forma, que admitia a 

1 1 2 Idem. 
1 1 3 Arnaud F. Velloso, "Inquietação", in: A Divulgação, Editorial, Curitiba, dezembro, 1953, p.5. 
1 , 4 H.P.Zimmermann, "Comunismo", in: Panorama, Panorama do Brasil, Curitiba, 1956, p. 10. 
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necessidade de melhorar o padrão de vida do povo brasileiro em geral, pois se 

constatava a existência da miséria e das dificuldades sócio-econômicas por 

todo o país. Entretanto, ansiava-se por soluções que respeitassem as 

estruturas sociais estabelecidas, assim como os interesses e as relações de 

poder em jogo. A idéia de justiça social, integrante da doutrina Social Católica, 

que embasava a perspectiva de democracia cristã defendida pela coletividade 

em questão, foi bastante propalada como forma de combate ao comunismo 

durante o período: "Evita-se a guerra combatendo o comunismo, evita-se o 

comunismo combatendo a miséria, evita-se a miséria praticando a justiça 

social".115 

Percebe-se que havia uma ansiedade por estabelecer e disseminar, na 

consciência das elites político-econômicas, novos parâmetros de ética moral e 

social sobre a necessidade de (re)distribuição de riquezas entre os menos 

favorecidos, assim como de respeito mútuo entre patrões e empregados, como 

forma de manutenção da livre iniciativa e das relações de poder. Assim, 

ganhavam destaque na sociedade um conjunto de idéias que se colocavam 

como imperativo para a manutenção da democracia: "função social da riqueza", 

"justiça social", "harmonia entre Capital e Trabalho", "Paz Social", etc. Tais 

idéias colocavam-se como paliativos para solucionar os problemas sociais 

explícitos na sociedade brasileira, buscando apaziguar as tensões sociais tão 

temidas e evitar, assim, o desenvolvimento de movimentos reivindicatoríos e de 

tensões sociais, através deles do comunismo. 

A partir do imaginário anticomunista, que denunciava conspirações 

internacionais e infiltrações internas, disseminava-se a idéia de que a solução 

para a crise brasileira seria realizada por meios "pacíficos" ou "violentos", o 

caminho dependeria "dos brasileiros que ama(va)m a sua terra e o seu 

povo".116 Dentro de um contexto em que se explicitavam críticas à democracia, 

no seu reforço às desigualdades sociais, e ao capitalismo, relacionado à 

"ganância desenfreada", as elites e as classes médias curitibanas tratavam de 

apresentar formas de comprovar que a democracia era a "salvação da 

1 1 5 Panorama, Londrina, março, 1952, p.75. 
1 1 6 "O Nacionalismo. Deputado Manoel de Oliveira Franco Sobrinho", in: Panorama, Curitiba, junho, 

1958, p.51. 
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humanidade" e que o capitalismo também estava a serviço das massas 

operárias."117 Frente à ameaça de desestruturação da sociedade, buscavam-se 

formas de manter a ordem e as estruturas sociais estabelecidas, assim como 

de defender os interesses político-econômicos em jogo. 

b) A e fervescência a n t i c o m u n i s t a no p e r í o d o 1961 -1964 

Como se percebeu, o imaginário anticomunista encontrava-se bastante 

disseminado na sociedade curitibana durante o período 1945-1964, 

constituindo-se um elemento identitário para alguns grupos sociais, como 

ocorria entre parte das elites e classes médias locais. Na medida em que as 

tensões sociais, a ampliação da miserabilidade e as práticas nacional 

reformistas eram relacionadas às possibilidades de "infiltração comunista", 

assim de deflagração de uma "revolução social", mais se mobilizavam os 

medos de desintegração da estrutura social estabelecida e dos valores 

identitários de tais grupos, articulando-se, a partir do alerta, a construção da 

coesão social em função da defesa de seus interesses particulares. 

Tanto a conjuntura nacional polarizada, onde vários grupos e 

movimentos anti-reformistas buscavam salvaguardar as estruturas sociais 

estabelecidas frente à efervescência crescente da perspectiva nacional-

reformista, quanto as repercussões da Revolução Cubana, percebida pelas 

elites e classes médias como a "infiltração" concreta do comunismo na 

América, mobilizavam e disseminavam o imaginário anticomunista. A 

aproximação de Jânio Quadros dos países socialistas, buscando assumir 

posicionamento entre os países não-alinhados dentro da Guerra Fria, era vista 

com apreensão e receio. As elites e as classes médias curitibanas, indagavam-

se sobre a simpatia e a cortesia de Quadros para com Krushev, Tito, Fidel e 

outros "astros do firmamento vermelho", principalmente porque se acreditava 

que em tais países, representados como "comuno-socialistas", não havia 

abastança, bem-estar, segurança, liberdade, nem muito menos "paz social".118 

Desta forma, durante a crise de agosto de 1961, buscava-se explicitar e 

1 1 7 Adolfo Soethe, "Precisa-se de uma ideologia", in: Panorama, Curitiba, novembro, 1959, p.59. 
1 1 8 Adolfo Soethe, "Viver perigosamente", in: Panorama, Curitiba, abril, 1961, p.72. 
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reafirmar as "tradições cristãs" e as "instituições democráticas" que 

respaldavam os brasileiros: 

A luta ferrenha que se trava entre grandes potências, em 
antagonismos, separados por filosofias diferentes, nesta 
hora culminante para os destinos da humanidade, está 
exigindo uma tomada definitiva de posição. Uma linha 
simbólica divide duas civilizações em choque, uma 
ocidental e outra oriental. A situação geográfica de nosso 
país, e formação cultural e religiosa de nosso povo, 
compromissos solenes e irrevogáveis que assumimos 
visando à defesa do continente não comportam atitudes 
dúbias. Os rumos nacionais estão bem definidos sob a 
égide da Democracia. Outros caminhos ínvios fatalmente 
conduzirão o povo ao caos e ao extermínio. Ajudemos a 
defender e a preservar tudo aquilo que os nomes tutelares 
da nacionalidade erigiram com o suor, o sangue e 
estoicismo, esto é, uma Pátria livre e soberana.119 

A ascensão de Goulart à presidência da república também foi vista com 

apreensão na sociedade curitibana. Tendo sua imagem fortemente relacionada 

à causa nacional-reformista e aos movimentos operários, seu governo foi 

completamente envolto numa efervescência imaginária anticomunista. 

Imediatamente após a sua posse, circulava nas revistas locais que, para além 

das crises que estrangulavam o país, vivia-se num "clima de pré-revolução".120 

Goulart buscava defender reformas sociais, assim como transformar a atuação 

do Estado, voltando-o para o tratamento de algumas causas sociais. 

Entretanto, através do imaginário anticomunista, seu governo transformava-se 

numa concreta tentativa de "estatização", dentro da qual "os inefáveis 

nacionalistas" - "maus brasileiros", não dormiam, não desanimavam e nem se 

descuidavam de colocar o processo em marcha.121 Nas proximidades das 

eleições de 1962, decisivas para as reformas sociais propaladas por vários 

grupos na sociedade brasileira, porque nela o Congresso que realizaria a 

votação seria escolhido, as lideranças das elites curitibanas buscavam 

disseminar o alerta de que, o comunismo era "a etapa final e a última 

1 1 9 Arnaud Velloso, "2 Fatos em Revista", in: A Divulgação, agosto, 1961, p.l. 
1 2 0 Fernando Pessoa, "Os tripulantes do barril de pólvora", in: Panorama, Curitiba, dezembro, 1961, p.55. 
1 2 1 R.K.A., "Estatização", in: Boletim FIEP, n.42, Curitiba, maio, 1962. 
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conseqüência do processo de crescente intervencionismo estatal."122 

Mobilizando os medos frente ao pleito que se aproximava, afirmava-se que até 

democraticamente, pelo voto, se podia chegar ao comunismo, ferindo 

"mortalmente a liberdade".123 

Através do imaginário anticomunista a sociedade brasileira preencheu-

se de "infiltrações comunistas", boatos de "conspiração" e de "golpe", tornando-

se um cenário preparado para a "revolução comunista". Buscava-se 

desmoralizar o Governo Goulart, inviabilizando a perspectiva nacional-

reformista, considerada comprometedora das instituições democráticas 

estabelecidas, dentro das quais os direitos e interesses, principalmente das 

elites, percebiam-se resguardados. Afirmava-se que a "ação do comunismo" 

estava à vista de todos, "nas greves, nas tentativas de baderna, nos grupos de 

pressão, nas infiltrações que mina(va)m os órgãos políticos e administrativos, 

inclusive na Câmara dos Deputados".124 

Dentro da estratégia de inviabilização da perspectiva nacional-

reformista, reprimindo as reformas estruturais propaladas, enredavam-se no 

imaginário anticomunista os movimentos sociais e os grupos nacional-

reformistas em evidência na sociedade brasileira. A juventude, amplamente 

engajada em movimentos sociais de defesa às reformas, era retratada, através 

do imaginário anticomunista como se estivesse sendo "asfixiada violentamente 

sob a ação nefasta de ideologias exóticas e desagregadoras".125 Os 

trabalhadores, que deflagravam recorrentemente várias greves de protesto, 

pressão e reivindicação, apareciam cedendo frente "aos enganosos acenos de 

alguns mistificadores vermelhos instalados nas cidadelas dos comandos 

sindicais".126 Até mesmo entre as classes armadas, afirmava-se que havia 

"infiltração estrangeira".127 

1 2 2 José Luiz Guerra Rego, "Liberdade Econômica", in: Paraná Econômico, A Voz do Presidente, 
Curitiba, outubro, 1962, p.3. 

1 2 3 Idem. 
1 2 4 "A palavra da Igreja", in: Paraná Econômico, Curitiba, agosto, 1962, p.19. 
1 2 5 Adolfo Soethe, "Nós e a crise", in: Panorama, Editorial, Curitiba, outubro, 1962, p.82. 
1 2 6 Idem. 
127 Ibidem. 
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Enfim, o imaginário que circulava na sociedade curitibana, assim como 

entre grande parte das elites e das classes médias brasileiras, buscava 

desmoralizar o Governo Goulart e os movimentos sociais em evidência: a UNE 

"arregimentava" e "agitava" os estudantes; as Ligas Camponesas de Francisco 

Julião, "insuflavam" os ruralistas do Nordeste; a Frente Parlamentar 

Nacionalista "atuava impunemente" nas duas casas do Legislativo; o Comando 

Geral dos Trabalhadores, "dominava" os sindicatos "semeando discórdias e 

intrigas entre patrões e empregados";128 e Luiz Carlos Prestes "trabalhava" 

para registrar o PCB.129 As notícias que circulavam, afirmavam que no cenário 

nacional desenrolavam-se sucessivas crises que, ao povoarem o país de 

agitação e desordem, construíam o clima ideal para a "penetração das 

filosofias extremistas".130 Assim, buscava-se, como "medida salvadora", 

conclamar a população para uma "mobilização cívica", em defesa das 

instituições democráticas, das liberdades e dos direitos fundamentais dos 

cidadãos.131 

Nas principais revistas que circulavam entre as elites e as classes 

médias curitibanas, várias lideranças econômicas, políticas e intelectuais da 

cidade disseminavam posicionamentos contrários à perspectiva de estatização, 

à sindicalização dos trabalhadores rurais, às reformas sociais propaladas pelo 

Governo Goulart, principalmente à uma reforma agrária conduzida por Goulart 

e pelas mãos de grupos e partidos de esquerda. Buscava-se demonstrar que 

as teses nacional-reformistas eram fundamentadas em "ideologias 

incompatíveis" com a "civilização cristã" e com "as instituições democráticas" 

estabelecidas no país.132 Assim, a partir do retorno ao presidencialismo, com o 

clamor mais cadenciado em favor da efetivação de reformas no Brasil, também 

o imaginário anticomunista foi tornando-se mais incisivo, buscando conclamar a 

união em defesa da "ordem" e das "instituições democráticas". 

1 2 8 Adolfo Soethe, "O que será de nós?", in: Panorama, Editorial, outubro, 1963, p.82. 
!" 9 Adolfo Soethe, "Viver perigosamente", in: Panorama: abril, 1961, p.72. 
1 3 0 Arnaud Velloso, "2 fatos em revista", in: A Divulgação, Curitiba, julho/agosto, 1962, p.l. 
1 3 1 Idem. 
1 3 2 José Luiz Guerra Rêgo, "A Voz do Presidente", in: Paraná Econômico, agosto, 1962, p.3. 



1 1 7 

Envolvia-se o Governo Goulart numa perspectiva de "conspiração",133 

dentro da qual estava enredada grande parte da "cúpula" do governo, das 

bases sociais, dos movimentos e dos grupos de pressão, que se encontravam 

em evidência na sociedade e defendiam as reformas. Circulavam notícias 

buscando demonstrar a exacerbação das atitudes dos considerados "maus 

nacionalistas" 134 - "messias pintados de vermelho",135 que buscavam 

fundamentação nas "desmoralizadas cartilhas vermelhas moscovitas".136 

Criticava-se Goulart por sua atuação político-econômica, assim como por 

"proclamar-se cristão e democrata" e "agir de outra forma".137 Afirmava-se que 

o "perigo vermelho" estava plantado no Governo, "nos corredores do Palácio do 

Planalto, nos ministérios, nas autarquias, nos quartéis, nos sindicatos" e nas 

"ações do Presidente da República", explicitanto que o perigo não vinha da 

multidão, mas "de cima para baixo" - "do Planalto para a planície".138 

Atuando na atemorização da sociedade, frente à complexidade de 

motivações que despertava, além de utilizar-se de símbolos afetivos variados, 

de elementos religiosos a cívicos, o imaginário anticomunista envolveu as elites 

e as classes médias de forma efervescente durante o período final do Governo 

Goulart. A disseminação da conscientização em defesa da "ordem" e das 

"instituições democráticas" estabelecidas, fez-se presente constantemente. Ao 

realizar a desmoralização de Goulart e do nacional-reformismo, buscava-se, 

para além de construir um consenso negativo, organizando a repulsa e a 

defesa, reforçar os valores e as estruturas de sociedade que respaldavam os 

interesses e as relações de poder dos grupos em alerta. 

1 3 3 "A grande conspiração", in: Paraná Econômico, Curitiba, agosto, 1962, p.28; Adolfo Soethe, 
"Liberdade ainda que custe", in: Panorama, Editorial, Curitiba, setembro, 1962, p.90; Adolfo Soethe, 
"O que será de nós?", in: Panorama, Editorial, Curitiba, outubro, 1963, p.82; Danilo José Loureiro, 
"Manchete", in: Indústria, n.5, Curitiba, novembro, 1963, p.l; Amaud Velloso, "2 fatos em revista", 
in: A Divulgação, fevereiro, 1964, p.l. 

1 3 4 Rubens K. Assumpção, in: Boletim da FIEP, n.42, Curitiba, maio, 1962. 
1 3 5 "Editorial", in: Indústria, n.5, Curitiba, novembro, 1963, p.l. 
1 3 6 Rubens K. Assumpção, in: Boletim da FIEP, n.38, Curitiba, dezembro, 1961; Rubens K. Assumpção, 

in: Boletim da FIEP, n.42, Curitiba, maio, 1962. 
1 3 7 Adolfo Soethe, "Jornada nova", in: Panorama, Curitiba, janeiro, 1964, p.82. 
1 3 8 Adolfo Soethe, "Infiltração", in: Panorama, Curitiba, abril, 1963, p.82. 
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O imaginário anticomunista mobilizava o medo em determinados grupos, 

despertando os instintos de auto-conservação, buscando canalizar as energias 

e direcionar os posicionamentos sócio-políticos. Quanto mais explícitos os 

discursos e as práticas nacional-reformistas, mais incisivo transformou-se o 

imaginário anticomunista, conclamando os grupos anti-reformistas à união em 

função da defesa de seus interesses particulares. 

Várias foram as perspectivas de "reação" ao Governo Goulart, 

principalmente a partir de 1963. As elites econômicas curitibanas eram 

alertadas e convocadas a defender a "livre iniciativa" frente às possibilidades 

de supressão das liberdades fundamentais.139 Parte das elites econômicas 

curitibanas, participaram de um Curso de Segurança Nacional, ministrado 

através de palestras proferidas por diplomatas da Escola Superior de Guerra. 

Através deste evento, buscou-se conscientizar o empresariado e os industriais 

sobre os "perigos iminentes" relacionados à "infiltração comunista no Brasil", 

que estava "batendo na porta" e ameaçando definitivamente à "liberdade".140 

Tratava-se de incitar e de conclamar os grupos econômicos brasileiros à crítica 

ao Governo Goulart, assim como a ações práticas, se necessário, em defesa 

das estruturas sociais estabelecidas: "Temos que nos unir em torno dos ideais 

democráticos e por eles lutar com denodo, e no dia de hoje. Amanhã será 

muito tarde".141 

Frente ao crescente clamor nacional-reformista de Goulart, também as 

classes médias, assim como o resto da população, eram incitadas a mobilizar-

se e a unir forças na perspectiva de salvaguardar as "instituições democráticas" 

e as estruturas sociais estabelecidas.142 Desta forma, Adolfo Soethe, na revista 

Panorama, abrindo o ano de 1964, relacionava João Goulart a "Pôncio Pilatos", 

afirmando que seu posicionamento frente à inflação crescente, sobre a qual o 

1 3 9 "Defesa da livre empresa", in: Paraná Econômico, maio, 1963; "Encampações, primeiro passo para a 
liquidação da livre iniciativa no Brasil", in: Paraná Econômico, Curitiba, junho/julho, 1963, p.13; 
Danilo José Loureiro, "Manchete", in: Indústria, Curitiba, novembro, 1963, p.5; etc. 

1 4 0 Danilo José Loureiro, "Manchete", in: Indústria, n.5, Curitiba, novembro, 1963, p.l. 
, 4 i Idem. 
1 4 2 Arnaud Velloso, "2 fatos em revista", in: A Divulgação, Curitiba, janeiro, 1963, p.l.; Adolfo Soethe, 

"Jornada nova", in: Panorama, Curitiba, janeiro, 1964, p.82; Arnaud Velloso, "2 fatos em revista", in: 
A Divulgação, Curitiba, fevereiro, 1964, p.l. 
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presidente teria declarado não poder contê-la, era o de quem "lava(va) as 

mãos".143 Entrelaçando símbolos, que fortemente tocavam as afetividades da 

população, Soethe asseverava que cabia à Nação responder naquele momento 

o que preferia: "Barrabás ou Jesus, a escravidão ou a liberdade, o comunismo 

ou a democracia".144 Na revista que circulou na sociedade em fevereiro, Soethe 

alertava seus públicos leitores sobre o fato de Luís Carlos Prestes, 

supostamente, ter afirmado que "o comunismo está(va) no governo e só 

falta(va) tomar o poder".145 Ao perguntar-se sobre a situação de Jango frente 

ao comunismo, o editorialista comentava que não se podia afirmar que o 

presidente era comunista. Entretanto, estabelecendo uma relação entre 

Goulart, Prestes, Arraes e outros políticos e integrantes do Governo Goulart, 

declarava que, "o comunismo está(va) no poder" no Brasil, através de muitos 

auxiliares e colaboradores diretos de Jango, que eram comunistas, os quais 

ainda não tinham tomado o poder porque não quiseram.146 

Percebe-se que, através da efervescência do imaginário anticomunista, 

buscou-se incitar e conclamar vários grupos sociais à realização de 

movimentos contrários a Goulart e às práticas nacional-reformistas: 

A nação está perturbada pelas divergências, agitada pela 
demagogia, intranquila pelas dificuldades econômico-
financeiras e pelo radicalismo político". [...] "A estatização 
gradativa e sistemática, não mais velada senão ostensiva, 
vai sorateiramente asfixiando a livre empresa que deve ser 
a constante do regime democrático. Ninguém se sente 
tranquilo e seguro. Pesadas nuvens toldam os horizontes 
da Pátria. É chegada a hora da reação cívica. A situação 
exige que cada um cumpra seu dever. Urge que se 
promova uma mobilização geral dos verdadeiros valores 
humanos. A grave conjuntura que o país enfrenta, 
avassalado pela hiper-inflação, está a reclamar medida de 
salvação nacional. Chegou o momento da tomada de 
posição. Transformemos nossos lares, nossas igrejas, 
nossas escolas, nossas oficinas de trabalho em autênticos 

1 4 3 Adolfo Soethe, "Novo ano - jornada nova", in: Panorama, Curitiba, Curitiba, janeiro, 1964, p.82. 
1 4 4 Idem. 
1 4 5 Adolfo Soethe, "Infiltração democrática", in: Panorama, Curitiba, fevereiro, 1964, p.82. 
1 4 6 Idem. 
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redutos da unidade nacional, em defesa das leis e das 
instituições, da integridade e da soberania do Brasil".147 

Entrelaçavam-se símbolos e motivações na perspectiva da defesa das 

estruturas sociais estabelecidas, as quais eram percebidas como salvaguardas 

de interesses político-econômicos e de valores sócio-culturais. Assim, na 

sociedade curitibana, durante os últimos meses do Governo Goulart, 

disseminavam-se boatos sobre a "infiltração comunista" no país, buscando 

conclamar a população para uma "reação cívica", considerada "salvadora da 

nação". 

Após o Comício de Goulart, ocorrido em 13 de março de 1964, que 

pretendia colocar-se como início da concretização das reformas sociais 

defendidas, reunindo amplos grupos sociais em torno de perspectivas nacional-

reformistas, as manifestações anti-reformistas, também anticomunistas, 

precipitaram-se na sociedade brasileira em todas as frentes. Assim como 

ocorreu em São Paulo e em outras cidades brasileiras, ocorreu em Curitiba a 

"Marcha da Família com Deus pela Liberdade", no dia 24 de março.148 

Arrebanhando em torno de 30 mil pessoas, preferencialmente vários grupos 

católicos, dentro da vertente tradicional, assim como integrantes das elites e 

das classes médias locais, a marcha pretendia ser um protesto "contra as 

ameaças de encampação dos estabelecimentos de ensino particulares e a 

adoção do livro único em todas as escolas e a comunização do Brasil".149 

Após o Golpe Militar que desfechou o Governo Goulart no final de 

março, circularam nas revistas curitibanas "saudações" à "Revolução" e notas 

de apoio de vários integrantes das elites e das classes médias locais.150 

1 4 7 Arnaud Velloso, "2 fatos em revista", in: A Divulgação, fevereiro, 1964, p. 1. 
1 4 8 Sobre a "Marcha da Família com Deus pela Liberdade" em Curitiba ver: OLIVEIRA, Marcus Roberto 

de. Condicionantes sociais do golpe de 1964: um estudo sobre a "Marcha da Família com Deus pela 
Liberdade" em Curitiba - PR. Monografia de graduação apresentada ao Departamento de Ciências 
Sociais (DECISO). UFPR. Curitiba, 2001. 

1 4 9 "Povo e Governo do Paraná: liberdade de ensino", in: Panorama, Curitiba, abril, 1964, p.48-50. 
1 5 0 Adolfo Soethe, "A undécima hora", in: Panorama, Curitiba, abril, 1964, p.82; Arnaud Velloso, "2 

Fatos em Revista", in: A Divulgação, Curitiba, abril, 1964, p.l; "Eles e elas falam sobre a vitória da 
democracia", in: A Divulgação, Curitiba, abril, 1964 e abril de 1965; Danilo José Loureiro, "Editorial", 
in: Indústria, n.6, Curitiba, junho, 1964,p.l; J. Petrelli Gastaldi, "Norma de conduta", in: Paraná 
Econômico, Curitiba, maio, 1964, p.41; etc. 
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Buscava-se legitimar o golpe e demonstrar que as transformações ocorridas na 

trajetória política do país eram boas e necessárias para a consolidação das 

"tradições cristãs e democráticas" da sociedade. Percebe-se que, grande parte 

das elites e das classes médias curitibanas, unidas a partir de motivações 

heterogêneas, relacionadas e entrelaçadas através do imaginário 

anticomunista, apoiou e defendeu o Golpe Militar de 1964. Entre as principais 

motivações, que uniu diversos grupos sociais, estava a defesa da ordem 

estabelecida e das estruturas sociais, que se acreditava estarem ameaçadas 

frente às possibilidades abertas pelo nacional-reformismo. 
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CAPÍTULO III 

O ANTICOMUNISMO CATÓLICO 
E O ANTICOMUNISMO DAS ELITES ECONÔMICAS 

Como se percebeu, nas tramas do imaginário anticomunista 

entrelaçaram-se questões de ordem política, econômica, cultural e social, que 

não se relacionavam somente ao combate ao comunismo em si. Num contexto 

em que se generalizavam notícias sobre conspirações e infiltrações 

comunistas, tanto no âmbito internacional quanto no nacional, assim como se 

propagavam movimentos sociais reivindicando a ampliação das instituições e 

dos direitos democráticos na sociedade brasileira, mobilizavam-se medos 

sociais conexos às identidades e aos interesses dos grupos sociais que 

percebiam em risco seus interesses político-econômicos, seus projetos de 

sociedade e suas relações de poder. Assim, o imaginário anticomunista atuava 

como um dispositivo de repressão e de defesa, como uma peça auxiliar no 

exercício do poder, reforçando elos identitários, construindo a coesão social, 

angariando adesões e direcionando posicionamentos sócio-políticos, em 

defesa da manutenção e do reforço da ordem e das estruturas sociais 

estabelecidas. 

Durante o período 1947-1964, num contexto onde se estruturavam 

propostas de desenvolvimento nacional e de modernização da sociedade 

brasileira, o imaginário anticomunista, bastante dinamizado a partir das 

repercussões dos enfrentamentos entre "mundo capitalista" e "mundo 

socialista", atuou fortemente na legitimação de certas propostas de sociedade, 

exercendo peso político direcionador de práticas sociais, como na conquista de 

votos eleitorais e no incentivo a manifestações de repúdio. Conjugavam-se 

crença e instrumentalização: o anticomunismo constituía-se numa crença 

introjetada em determinados grupos sociais, como grande parte das elites e 

das classes médias; assim sua instrumentalização - amplificação de seu 

caráter mobilizatório em função da defesa de causas específicas, adquiria forte 

influência nas decisões político-econômicas do período. 
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Na sociedade curitibana, na qual o anticomunismo encontrava-se como 

um elemento identitário de vários grupos sociais, a partir da instrumentalização 

do imaginário anticomunista alguns grupos alcançaram ganhos político-sociais, 

tanto na manutenção das relações de poder, quanto na legitimação de projetos 

particulares de sociedade, dentro dos quais seus interesses estavam 

salvaguardados. Entre os principais disseminadores de motivações 

anticomunistas particulares, durante o período em questão, estiveram as elites 

econômicas e os grupos católicos. Percebe-se que, entre as finalidades do 

imaginário anticomunista mobilizado e propagado na sociedade, esteve, muitas 

vezes, a defesa de seus interesses particulares: os interesses político-

econômicos dos grupos da iniciativa privada, as perspectivas de sociedade 

cristãs dos grupos católicos, assim como a busca por construir a coesão social, 

angariar adesões e entregar legitimidade em torno de seus projetos para a 

sociedade. 

Através de uma análise do imaginário anticomunista, disseminado a 

partir das principais revistas e órgãos de informação e divulgação curitibanos, 

evidencia-se, recorrentemente, a relação entre a mobilização dos afetos em 

torno do "perigo comunista" e a defesa dos interesses católicos e/ou 

econômicos, intimamente relacionados às identidades e aos interesses 

particulares das elites e das classes médias curitibanas. Ao anticomunismo 

católico esteve interligada a luta por redefinição e pela manutenção do espaço 

de poder do catolicismo e dos princípios cristãos, em meio às transformações 

político-econômico-culturais do mundo contemporâneo, travada pela Igreja 

Católica e por seu corpo de fiéis atuantes. Já através do anticomunismo das 

elites econômicas, explicitavam-se suas preocupações com a tranquilização 

das tensões sociais da classe trabalhadora, com o desenvolvimento da 

produção e de seus interesses político-econômicos, assim como com suas 

ambições e apreensões frente ao comprometimento da ampliação das relações 

capitalistas de produção e consumo dentro da sociedade paranaense. Tais 

questões não diziam respeito somente às elites e às classes médias 

curitibanas, faziam parte de processos nacionais e internacionais, mobilizando 

grupos católicos e econômicos frente à defesa de seus interesses particulares, 
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assim como frente à necessidade percebida de reforçar e de manter suas 

relações de poder estabelecidas na sociedade ocidental. 

Assim, neste capítulo privilegia-se uma análise das principais instituições 

mobilizadoras e articuladoras de representações anticomunistas na sociedade 

em questão: grupos do catolicismo tradicional e das elites econômicas. Para 

além de mapear algumas questões que mobilizaram o anticomunismo em tais 

grupos, busca-se discutir as estratégias de inviabilização do comunismo, assim 

como analisar e compreender as relações existentes entre a mobilização do 

imaginário anticomunista e a defesa de seus interesses e e de suas relações 

particulares. Dentro do duplo processo de inviabilização/legitimação 

desencadeado pelo imaginário anticomunista, que pretendia desmoralizar o 

comunismo, assim como as propostas de sociedade consideradas 

comprometedoras para a sociedade que se defendia, os grupos católicos e as 

elites econômicas buscavam construir a coesão social e angariar adesões em 

torno de seus projetos de sociedade, os quais buscavam oferecer soluções 

para os problemas sociais brasileiros.1 

3.1 O imaginár io a n t i c o m u n i s t a ca tó l ico na s o c i e d a d e cur i t ibana 

O discurso anticomunista católico, que foi sendo construído a partir de 

meados do século XIX, fez parte de um enfrentamento mais amplo, 

encontrando-se dentro do processo de adaptação católica ao mundo moderno.2 

As mudanças a partir do processo de modernização, dentro dele a laicização e 

a secularização, demonstraram a fragilidade dos poderes religiosos na 

sociedade, bem como o decréscimo de sua influência. Em meio à troca dos 

padrões cristãos por novos valores, atitudes e utopias (como o racionalismo, o 

liberalismo, a democracia e o socialismo) a Igreja recrudesceu-se na oposição 

1 Para as reflexões realizadas neste capítulo buscou-se embasamento teórico-metodológico, para além de 
BACZCO, Bronislaw. 'Imaginação social'. In: Enciclopéida Einaudi. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa 
da Moeda/Editora Portuguesa, 1985; em: BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Lisboa: Difel, 1989; 
ANSART, Pierre. Ideologias, conflitos e poder. Rio de Janeiro: Zahar editores, 1978. 

2 RODEGHERO, Carla. O Diabo é vermelho: imaginário anticomunista e Igreja Católica no Rio Grande 
do Sul (1945-1964). Passo Fundo: Edupf, 1998. 
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a tudo que representasse perigo para a sua estabilidade. O comunismo, 

articulando-se entre seus principais críticos, principalmente no que diz respeito 

aos fortes vínculos entre a Igreja Católica e os espaços e as relações de poder 

dentro das sociedades capitalistas, foi considerado e representado como um de 

seus mais "perigosos inimigos". 

No Brasil, no início do século XX, associando os problemas brasileiros à 

falta de espiritualidade, a Igreja assumiu como missão a recristianização da 

sociedade prescrita pelo Vaticano.3 Buscava-se penetrar na vida cotidiana 

instrumentalizando sua comunidade simbólica com elementos para a defesa do 

Cristianismo, principalmente relacionados ao combate do ateísmo. 

Considerado a antítese de todos os preceitos cristãos, o comunismo foi envolto 

numa forte linguagem imagética e imerso em representações anticomunistas 

que mobilizavam no destinatário os sentimentos de desaprovação e repulsa, 

reforçando a identidade cristã. Damião Duque de Farias destaca que o 

combate ao comunismo assumiu a configuração de principal inimigo da Igreja 

na década de 30.4 As Encíclicas Papais, principalmente a Rerum Novarum, de 

1891, que trata da condição social dos operários, realizando crítica 

contundente ao comunismo, teve grande repercussão, influenciando tanto o 

redimensionamento da Igreja frente á questão social, quanto vários grupos de 

leigos católicos. 

No período 1945-1964, as posições conservadoras dentro da instituição 

mantinham-se majoritárias, mesmo com a aderência de alguns grupos católicos 

à causa das reformas e lutas sociais disseminadas no contexto brasileiro. Carla 

Simone Rodeghero destaca a continuidade das críticas ao laicismo e à 

secularização, o apelo à restauração dos costumes cristãos e o anticomunismo 

Inserindo-se nos debates sociais da época, redimensionando seu papel na sociedade e ampliando suas 
esferas de influência, articulou, com o apoio de vários movimentos de leigos católicos, o projeto de 
ressurgimento católico. Através da orientação da prática católica, a Igreja buscou a reintrodução de 
Cristo na vida nacional como meio de salvação da nacionalidade, através da garantia da ordem social e 
do restabelecimento da autoridade abalada pelo liberalismo e seus frutos, principalmente o comunismo. 

" O combate ao comunismo era disseminado em todas as frentes de atuação, desde as produções religiosas 
(como as encíclicas e cartas pastorais), até as missas, e intenções de orações. FARIAS, Damião Duque 
de. Em defesa da Ordem. Aspectos da práxis conservadora católica no meio operário em São Paulo 
(1930-45). São Paulo: Hucitec, 1998. 
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entre os principais temas da Igreja neste período.5 O contexto da Guerra Fria, 

nele as retaliações ao cristianismo nos diversos países da composição do 

Bloco Soviético, e as reinterpretações das idéias socialistas no seio da própria 

Igreja mobilizavam o imaginário anticomunista católico. 

Na sociedade curitibana, o catolicismo assumia o papel de religião 

oficial, assim como seus principais dirigentes estavam entre as referências do 

poder simbólico local. Encontrando-se entre os principais símbolos de grande 

parte das elites político-econômicas e intelectuais, assim como das classes 

médias, os símbolos católicos perpassavam o tecido social da sociedade 

curitibana como um todo, influenciando na sociabilidade, construindo 

identidades, direcionando a prática social e entrelaçando-se aos poderes 

locais. 

Renato Carneiro destaca que a Arquidiocese de Curitiba refletia a 

posição oficial da Igreja, principalmente no que diz respeito à Doutrína Social 

Católica e ao combate ao comunismo.6 Dom Attico Eusébio da Rocha, 

arcebispo de Curitiba entre 1936-1950, publicou em 1949 o decreto do Papa 

Pio XII, que vetava o apoio e a inscrição de católicos em qualquer Partido 

Comunista; proibia a edição, a propagação, a colaboração ou a leitura de livros, 

revistas, jornais e folhetos que divulgassem a doutrina ou a ação de 

comunistas; e declarava excomungado aos que professassem a doutrina 

materialista e anticristã do comunismo.7 Seu sucessor, Dom Manuel da Silveira 

D'Elboux, arcebispo entre 1950-1970, também buscou realizar vasta 

articulação da Igreja com a sociedade8, a partir da qual tratava de explicitar as 

5 RODEGHERO, Carla S. Op. cit., p.53. 
6 CARNEIRO Jr., Renato Augusto. Religião e política: a Liga Eleitoral Católica e a participação da 

Igreja nas eleições - 1932-1954. Dissertação de Mestrado. História. UFPR. Curitiba. Julho de 2000. 
7 Idem. 
8 Durante a década de 50, Dom Manuel da Silveira D'Elboux promoveu grandes movimentações de 

católicos, principalmente na capital; formou grupos ligados à Ação Católica e às diversas associações 
leigas (Apostolado da Oração, Círculos Operários Católicos, Confederação Vicentina, Congregação 
Mariana, Cruzada Eucarística Infantil, Damas de Caridade, Legião de Maria, Obra das Vocações 
Sacerdotais, Pia de Maria, etc .); trouxe novas congregações religiosas; abriu colégios católicos tanto 
masculinos quanto femininos; formou a Pontifícia Universidade Católica do Paraná; fortaleceu a 
publicação de jornais e semanários; estimulou a utilização do rádio para a divulgação de missas e 
propaganda católica; aumentou o número de paróquias, capelas e reitorias religiosas; seu 
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propostas da Doutrina Social Católica como solução para os problemas sociais 

brasileiros, assim como para a modernização da sociedade a partir de 

princípios cristãos. Em consonância com o Conselho Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB), D'Elboux reorganizou a Liga Eleitoral Católica no Paraná (LEC) 

em 1954, através da qual a Igreja defendia candidatos que defendessem os 

princípios cristãos e excluía as agremiações de esquerda, chamadas de 

materialistas, comunistas e socialistas.9 

A Igreja no Paraná, era componente da ala dos modernizadores 

conservadores, dentro da qual se apoiava uma democracia fundamentada nos 

princípios da Doutrina Social da Igreja - a "democracia cristã". Dentro dela, 

defendiam-se as estruturas sociais estabelecidas e pregavma-se justiça e "paz 

social" como formas de elucidar os problemas sociais brasileiros, apaziguando 

as tensões sociais. Durante os anos 50, suas perspectivas recebiam destaque 

dentro da sociedade curitibana, sendo defendidas por grande parte das elites e 

das classes médias. Não foi à toa que Ney Braga, fundamentado nos princípios 

cristãos, defendendo uma proposta de modernização conservadora da 

sociedade, na qual se propalava o equacionamento dos problemas sociais do 

Estado, assim como o abrandamento das tensões sociais, alcançou o poder 

estadual no início da década de 60. 

Como se pode perceber o catolicismo assumia um papel de destaque na 

sociedade curitibana, influenciando a prática social e as concepções de 

sociedade de grande parte da coletividade. Desta forma, o imaginário 

anticomunista católico colocou-se entre os principais mobilizadores do medo do 

comunismo entre as elites e as classes médias curitibanas, mobilizando as 

energias e orientando as práticas sociais em função do combate ao 

comunismo. Ao mobilizar o medo da desintegração dos padVões cristãos, uma 

das principais motivações anticomunistas na sociedade curitibana do período, o 

imaginário reforçava o consenso negativo sobre o comunismo, incentivando 

sua repulsa. Incitando as identidades cristãs em função da defesa da 

relacionamento e sua influência junto aos poderes político-econômicos estaduais trouxeram-lhe 
patrocínio do Estado para várias de suas obras. Ibidem. 

115 Ibidem. 
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sociedade, atuava diretamente na valorização dos princípios católicos e da 

proposta de reordenamento da sociedade em torno de valores cristãos, 

bastante defendida pela Igreja. Assim, reforçava a dimensão simbólica da 

Igreja Católica, enquanto instituição, dentro dos espaços de poder da 

sociedade em questão. 

Dentro do processo de luta travada pela Igreja Católica referente à 

delimitação/manutenção de seus espaços de poder na sociedade 

contemporânea, a defesa da identidade católica e dos princípios cristãos 

entrelaçava-se ao combate do comunismo. Percebe-se que o anticomunismo 

foi um dos instrumentos utilizados pela instituição na luta pela manutenção do 

poder simbólico na sociedade, desde a instituição em Roma, às Dioceses, 

paróquias e grupos de católicos leigos espalhados pelo mundo, como os 

católicos de Curitiba. 

a) A defesa da iden t idade cató l ica 

Constituindo-se base identitária de grande parte da população 

curitibana, o catolicismo era reconhecido e defendido entre as principais 

estruturas da sociedade. Nas principais revistas curitibanas do período não 

faltavam menções e enaltecimentos à "filiação cristã" da sociedade, assim 

como se disseminava com orgulho a representação de que o paranaense era 

"a gente mais católica do mundo".10 Entre grande parte das elites e das classes 

médias da cidade defendia-se a identidade católica na mesma dimensão em 

que a identidade brasileira. Dom Manuel D'Elboux e o Papa Pio XII 

encontravam-se entre os líderes simbólicos da coletividade católica curitibana, 

desempenhando papel relevante na condução das consciências católicas, tanto 

com relação às decisões políticas, quanto a fundamentos para a sociedade. 

Durante o período em questão, no qual as repercussões da Guerra Fria 

despertavam a apreensão da coletividade católica, além do contexto brasileiro 

ser marcado por crises político-econômicas e pela efervescência de 

1 0 "Por um mundo melhor. Congresso Eucarístico", in: Panorama, Curitiba, maio, 1960, p.39. 
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movimentos sociais, era comum circularem orações evocando simbolicamente 

a "proteção divina". Através da disseminação da idéia da necessidade de 

defesa da "paz social" na sociedade, buscava-se inviabilizar a adesão da 

comunidade católica a concepções políticas distintas das defendidas dentro do 

espaço oficial da instituição. Assim, nestas orações, em meio aos vários 

preceitos e pedidos cristãos, também se "rogava" pela defesa contra todos os 

"inimigos", entre os quais o comunismo tinha grande representatividade. É o 

que se explicita neste exemplo retirado da revista A Divulgação: 

O nosso coração e o nosso espírito, pedindo a 
continuidade da Vossa generosa assistência, no 
presente e no futuro, para que nossa cidade jamais 
se desvie dos rumos de paz, da bondade, do 
trabalho e do amor - e para que a nossa pátria 
continue a recalcar, para fora de suas fronteiras, 
todos os inimigos de sua integridade e do seu alto 
destino.11 

Através dos elos da religiosidade, estabeleciam-se relações simbólicas 

entre a sociedade e o catolicismo. Evocava-se a proteção da padroeira da 

cidade, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, entregando aos símbolos católicos 

a tarefa de auxiliar na concretização da sociedade desejada, constituída a partir 

de símbolos cristãos: paz, bondade, trabalho e amor. Por outro lado também se 

entregava à proteção simbólica a defesa da sociedade dos considerados 

inimigos, como o comunismo, por representarem a transformação das bases da 

sociedade e o comprometimento dos projetos de presente e de futuro. 

Colocando-se o catolicismo como elemento identitário, amarravam-se ao 

imaginário a defesa da sociedade curitibana e a defesa da religiosidade, 

ampliando a perspectiva simbólica e reforçando a religiosidade enquanto 

instância de poder, frente a qual os católicos deviam atenção, respeito e 

obediência. 

O ateísmo e a desintegração dos princípios cristãos, ameaçando 

diretamente as bases sócio-culturais da coletividade, colocaram-se entre os 

principais mobilizadores do imaginário anticomunista católico na sociedade 

1 1 "Salve Nossa Senhora da Luz dos Pinhais", in: A Divulgação, Curitiba, maio, 1960, p. 17. 
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curitibana. Tanto o marxismo, quanto o comunismo ou o socialismo eram 

combatidos por implicarem num mundo "sem Deus", considerados, assim, 

doutrinas inspiradas no "ateísmo anti-social e destruidor".12 O imaginário do 

medo que se propagava, frisava que o comunismo, concebendo o "mundo sem 

Deus e o homem sem alma",13 era a "destruição da crença em Deus".14 

Negando a moral cristã, no imaginário anticomunista católico, o comunismo era 

representado como o próprio "anti-Cristo".15 Tais representações, mobilizavam 

a repulsa, atuavam na desmoralização do comunismo enquanto proposta de 

sociedade para a coletividade católica, além de buscarem demonstrar a 

necessidade de se reforçar a identidade cristã. A propagação do imaginário 

anticomunista católico, buscava direcionar a consciência da comunidade 

católica sobre a necessidade da defesa das bases e dos princípios cristãos de 

sociedade, que se percebiam ameaçados. 

Entre as estratégias de inviabilização do comunismo, que buscavam 

mobilizar os grupos católicos em função da defesa da religiosidade e dos 

padrões cristãos de sociedade, estava a construção de um cenário de 

enfrentamento simbólico entre o catolicismo e o comunismo. Dentro da 

polarização que se estabelecia, disseminavam-se representações 

desmoralizadoras sobre as condições dos católicos nos países onde o 

comunismo havia sido adotado como regime político-econômico, a partir das 

quais explicitavam-se as perseguições religiosas, as destruições de igrejas e os 

martírios impetrados a padres e a cristãos. Por outro lado, propagavam-se 

representações engrandecedoras da Igreja e de seus líderes, envolvendo-os 

em imagens de paz e de amor e tornando-os exemplos a serem seguidos e 

obedecidos: 

1 2 "João XXUI", in: Paraná Econômico, Curitiba junho/juJho, 1963, p.7. 
1 3 "A luta contra o comunismo", in: Panorama, Londrina, março, 1953, p.61. 
1 4 Padre Anibal Pereira Reis, "Os direitos do operário", in: Panorama, Londrina, setembro-outubro, 1952, 

p.188-89; "João XXIII", in: Paraná Econômico, Curitiba junho/julho, 1963, p.7. 
1 5 Antero de Castro, "Complexo de Crise V. O espírito da época", in: Panorama, Curitiba, outubro, 1957, 

p.44. 
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[...] Nunca como hoje as forças do mal se empenharam 
tanto e tão intensamente em seus propósitos sinistros de 
aniquilar a obra de Deus sobre a terra; nunca jamais tantas 
forças deletérias se congregaram numa luta inglória contra 
o primado do espírito para implantar o domínio da matéria. 
É como se as comportas do reino das sombras, abertas de 
par em par, tivessem dado livre trânsito a todos os 
elementos maus que conspiram contra a ordem das coisas; 
é como se partido estivesse o seio da terra de cujas 
profundezas surgiram os exércitos do mal que ameaçam a 
paz da humanidade. Numa seqüência impressionante, o 
gênio humano, superando-se a si mesmo, craneia e forja 
os engenhos com que pretende dominar, não sabendo que 
está escrevendo a sua própria sentença de morte. Mas, "as 
portas do inferno não prevalecerão"... Tenhamos, pois, 
confiança e fé no futuro. No momento exato sempre surge 
o homem certo. Quando a nau dos apóstolos ameaçava 
sossobrar aos furiosos vagalhões da tempestade, eis que a 
figura imponente de Cristo se impõe dominando a investida 
das ondas traiçoeiras. Se o Pio XII, durante 19 anos de 
tribulação e de perigos iminentes, soube conduzir com 
segurança e firmeza o barco da Igreja, e, além disso, seu 
munus de timoneiro experimentado, soube estender a mão 
amiga aos povos e às nações que não participam da grei 
católica, apostólica, romana, mas que cabiam no grande 
coração paternal de Eugênio Pacilli, estejamos certos de 
que o novo chefe da cristandade, o Papa João XXIII, já 
eleito - só pelo fato de ser Papa, isto é, Pai - saberá 
conduzir os destinos da Igreja e da Humanidade Cristã 
segundo os sábios desígnios de Deus.16 

O imaginário anticomunista católico descrevia o contexto internacional, 

de Guerra Fria, através da velha dualidade cristã maniqueísta "bem" e "mal", na 

qual o catolicismo relacionava-se ao "bem", significando a "paz mundial", e o 

comunismo ao "mal", relacionado à "guerra" e à "destruição". Assim, o 

comunismo circulava relacionado às "forças do mal", a "propósitos sinistros", ao 

"reino das sombras", aos "exércitos do mal" e às "portas do inferno". Já o 

catolicismo colocava-se como "salvação da humanidade" e seus líderes 

envolviam-se em imagens positivadas: colocavam-se como a presença do 

"Pai", eram representados como a imagem e semelhança de "Cristo", possuíam 

1 6 Adolfo Soethe, "Editorial", in: Panorama, Curitiba, novembro, 1958, p.l. 
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"mão amiga" e "coração paternal", além de significarem "segurança e firmeza" 

frente aos perigos ocasionados pelo comunismo. 

Partindo da polarização "bem versus mal", introjetada na simbologia 

católica, explicitavam-se os líderes simbólicos que deveriam ser seguidos, 

defendidos, respeitados e obedecidos pela coletividade católica. Além de 

buscar reforçar os elos católicos, a partir da perspectiva de desapossamento 

na segurança dos bens simbólicos religiosos, tratava-se de orientar a 

coletividade católica na direção contrária às inspirações comunistas, ou mesmo 

das propostas reformistas que se disseminavam pelo Brasil inspiradas nas 

utopias libertárias e igualitárias, que eram percebidas como comprometedoras 

para o monopólio da Igreja quanto à "salvação e felicidade das almas." 

Buscava-se fortalecer a legitimidade da Igreja Católica e a crença de seus fiéis 

no simbólico que lhes respaldava, por outro lado tratava-se de destruir 

moralmente o comunismo, e outras perspectivas representadas a partir dele. 

A demonização do comunismo, enquanto estratégia inviabilizadora, foi 

uma das mais recorrentes dentro do anticomunismo católico durante o período. 

Através dela, instrumentalizava-se o imaginário com representações e imagens 

mobilizadoras dos sentimentos e dos afetos, propagando a relação 

comunismo/demônio, completamente abominada pela comunidade católica. O 

texto 'Satã ou Cristo?',17 que circulou na sociedade curitibana despertando 

medos e direcionando posicionamentos, coloca-se como um bom exemplo. 

Constituindo-se num paralelo, estabelecido pelo Padre Ricardo Lombardi S. J., 

um dos propagadores da doutrina católica e do combate ao comunismo nos 

países católicos, entre os discursos pronunciados pelo Papa Pio XII, à Ação 

Católica Italiana, e por José Stalin, no XIX Congresso do Partido Comunista, 

articula a dualidade "bem versus mal", a partir da qual a imagem de Pio XII, e 

com ele da Igreja, reveste-se de "carisma e bondade", enquanto Stalin, e o 

comunismo, tem sua imagem aproximada a do "inferno". 

O Papa Pio XII é representado na Praça de São Pedro, sob um céu azul 

descoberto, envolto por "uma massa de 350.000 mil almas, entre as quais 

1 7 "Satã ou Cristo?", in: Panorama, Londrina, março, 1953, p.57. 
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viam-se também russos, ucranianos, húngaros, italianos e chineses", toda uma 

multidão "curtida em oração", "humilde", "com lágrimas nos olhos". O líder 

católico era apresentado como "um pai entre seus filhos", e o Vaticano, como a 

"casa acolhedora". Do outro lado, Stalin falava para delegações oficiais dos 

diversos Partidos Comunistas estrangeiros, entre outras personalidades, "na 

Sala Grande do Kremilin, com o palácio fortemente guardado por soldados". 

Enquanto uma massa de fiéis entregava legitimidade a Pio XII, o destaque que 

o texto proporciona à "fortificação" dentro da qual a reunião de Stalin se dava, 

traz explícita a relação que se estabelecia entre o regime comunista e o 

autoritarismo e o despotismo.18 

A guerra colocava-se como questão central nas duas falas, entretanto 

davam conta de contextos e especificidades bastante diferentes. Stalin 

aparecia envolto na mística da "insidia" e da "morte", contraposto a Pio XII, 

representado pelo "amor", "bondade" e "sinceridade". Diferenciava-se o polo 

verdadeiro do falso e perigoso, demonstrando assim para os leitores em quem 

se devia acreditar. A guerra de Stalin era apresentada como "a guerra de 

classes, a guerra do Capital e do trabalho, a guerra dos exploradores e das 

vítimas", para a qual o comunismo era colocado como "doutrina salvadora", 

trazendo uma solução econômica, "o bem-estar material", que significava a 

"redenção terrestre". Retratando-o como conspirador, o texto afirma a 

preocupação existente por trás da guerra: a conquista da "redondeza do 

mundo" pelo domínio comunista, despertando, assim, o medo no leitor.19 

Representado como "Santo Padre", daí já a evocação simbólica do 

sagrado que este representava, Pio XII aparecia preocupado com o "espírito de 

revolta contra Deus e contra Cristo", através do qual por todos os meios 

tratava-se de separar "o Humano do Divino, a terra do céu". Suas palavras 

localizavam os problemas do mundo, inclusive da guerra: "no Laicismo da 

cultura e do Direito, na profanação da família, na corrupção dos diversos, na 

amoralidade da economia, na imoralidade política". Combatendo o próprio 

1 8 Idem. 
19 Ibidem: 
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comunismo, um dos aventadores contra a religião, o líder católico ressaltava 

que o mal não estava somente nele, mas no interior dos homens, em todos "os 

que se fizeram escravos do mal e cederam ao orgulho, à avareza, à luxuria... 

comunistas ou não comunistas."20 

Stalin era representado preocupado com uma guerra propriamente 

materialista, principalmente pela "implantação do comunismo no mundo", 

evocando todo um imaginário de morte e destruição. Os operários russos, 

personagens importantes dentro do regime comunista, eram representados 

fragilizados e tristes, colaborando na inviabilização do comunismo: "Os pobres 

operários, a quem havia prometido vantagens materiais em troca de sua 

renúncia ao espírito, gemem sob um céu sem sol. Deus desaparecerá atrás 

das nuvens." Do outro lado, aparecia a fala do "bem", Pio XII preocupado não 

com as guerras materialistas, interessava-se em "dar a vida". A solução 

proposta por ele era "uma renovação interior como preâmbulo de um mundo 

mais belo e mais feliz".21 

Textos como este, bastante recorrentes na sociedade curitibana do 

período, mobilizavam os sentidos e buscavam direcionar posicionamentos em 

função da valorização e da reafirmação da Igreja Católica dentro da sociedade 

contemporânea. Buscava-se inviabilizar a proposta comunista para a 

comunidade católica, dentro de um contexto em que a instituição Igreja 

percebia decréscimo de fiéis e crise nas bases cristãs, demonstrando que a 

solução frente aos problemas materialistas que se colocavam estava, não na 

luta de classes, mas na "renovação interior", na reintrodução do cristianismo no 

cotidiano da sociedade. Tratava-se de envolver o comunismo pelo imaginário 

do medo, da destruição e do perigo, buscando desconstruí-lo enquanto 

proposta de sociedade, pois este era considerado o principal rival da Igreja 

Católica, por proibir e perseguir o catolicismo em diversos países, assim como 

por estimular a crítica aberta nos países cristãos. Por outro lado, buscava-se 

2 0 Ibidem. 
115 Ibidem. 
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reforçar o papel simbólico do catolicismo e de sua liderança enquanto 

condutora dos princípios de sociedade. 

No imaginário católico curitibano explicitavam-se os antagonismos entre 

catolicismo e comunismo. Dentro de um período de polarizações ideológicas 

em função de concepções político-econômicas, circulavam notícias que 

afirmavam que o grande dilema da humanidade estava no conflito Roma 

versus Moscou. Roma - através dela o Cristianismo e o "mundo ocidental", era 

tratada como espaço dos cristãos, "dos homens de boa vontade, da paz e da 

concórdia". Já Moscou - com ela o comunismo e os países do bloco soviético, 

era envolta em representações demoralizadoras e incitadoras do medo e da 

repulsa: aparecia relacionada aos "anti-cristãos", às "perseguições religiosas e 

políticas", aos "fuzilamentos em massa", às "invasões", às "ocupações", à 

"violência e à "brutalidade".22 Buscava-se orientar as consciências católicas na 

defesa da identidade e dos padrões cristãos de sociedade, além de inviabilizar 

o comunismo, disseminando o imaginário do medo e da repulsa. 

Tratava-se de demonstrar as diferenças entre os principios cristãos e os 

princípios comunistas para o tratamento dos problemas sociais que se 

evidenciavam por todo o mundo, enaltecendo o catolicismo: 

Os comunistas e os cristãos desejam, sem dúvida com a 
mesma intensidade, um mundo novo, e esperam que os 
homens de amanhã sejam melhores que os de hoje. A 
diferença - e ela é poderável - é que os comunistas crêem 
chegar a isso graças a modificações introduzidas no regime 
econômico e social, ao passo que os cristãos, sem 
desconhecerem e sem negligenciarem em nada o 
econômico e o social, trabalham sobretudo para a 
transformação interna do próprio homem.23 

Através do imaginário anticomunista católico, que se disseminava pela 

sociedade curitibana, buscava-se orientar o posicionamento dos católicos 

locais frente às transformações e aos embates ideológicos dispersos no Brasil 

e no mundo. Frente aos problemas sócio-econômicos que se explicitavam no 

2 2 Adolfo Soethe, "A encruzilhada do mundo: Roma ou Moscou", in: Panorama, Curitiba, junho, 1963, 
p.l 2-7. 

2 3 Ignácio Lepp, "Um itinerário de Marx a Cristo", apud: Adolfo Soethe, "A encruzilhada do mundo. 
Roma ou Moscou", in: Panorama, Curitiba, junho, 1963, p.l2-7. 
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contexto dos anos 50 e 60, sinalizava-se para as bases da doutrina católica 

enquanto solução: em vez de movimentos sociais reivindicatoríos e de 

posicionamentos políticos que pudessem levar à desagregação da sociedade, 

os católicos deveriam preocupar-se com a "renovação interior" - com a "paz 

social" e com a "justiça social", frustrando revezes divisionistas e mantendo as 

estruturas sociais. 

Além disso, buscava-se angariar adesões para a defesa da identidade 

cristã, dentro dela, a da própria instituição Igreja Católica, buscando a 

reafirmação do catolicismo dentro dos espaços condutores dos princípios 

sociais dentro do mundo contemporâneo. Assim, o imaginário anticomunista 

católico, como um dos principais mobilizadores do medo do comunismo, 

encontrava-se dentro do processo de busca pela recondução da Igreja Católica 

enquanto espaço de poder simbólico no mundo contemporâneo. 

b) O r e o r d e n a m e n t o d a s o c i e d a d e c o m base e m pr inc íp ios cr is tãos 

Como se percebe, dentro do processo de readaptação e reintrodução da 

Igreja Católica no mundo contemporâneo, frente aos problemas e aos 

antagonismos que se explicitavam, a instituição buscou disseminar uma 

proposta de reordenamento da sociedade fundamentada em princípios 

cristãos. Desta forma, a Igreja buscava manter seus fiéis e sustentar-se entre 

as instituições norteadoras dos parâmetros da sociedade, mantendo, assim, 

seu espaço de poder e sua importância social. 

Na sociedade curitibana, na qual o catolicismo encontrava-se em papel 

de destaque na orientação dos grupos católicos, bastante representativos, não 

faltou a disseminação dos fundamentos da doutrina católica nas principais 

revistas da cidade. Visava-se, principalmente, a reintrodução do cristianismo na 

vida cotidiana, entregando elementos e força simbólica para os católicos frente 

às diferentes concepções de liberdade e igualdade propaladas na sociedade. 

Os difusores das idéias católicas na sociedade curitibana, buscavam 

demonstrar a idéia de "reintrodução de Cristo" na sociedade e de "renovação 

interior" dos homens, como reação aos problemas da humanidade, que 
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acreditavam serem decorrentes do liberalismo, do capitalismo e do comunismo. 

Mantinham-se as críticas ao liberalismo e ao comunismo, bastante 

disseminadas durante a década de 30 pela Igreja Católica e por diversos 

grupos de leigos-cristãos.24 Colocando-se o comunismo entre os principais 

críticos da Igreja e do Cristianismo, o anticomunismo assumiu papel 

preponderante dentro de tais fundamentos católicos. 

Na lógica central estava a percepção da divisão do mundo entre duas 

vertentes sócio-culturais completamente divergentes - "individualismo 

capitalista e coletivismo comunista",25 "Washington e Moscou",26 ou "Oriente e 

Ocidente".27 Explicitanto que o "materialismo" colocava-se à frente do 

"espiritualismo" em ambas, afirmava-se que os problemas que assolavam a 

humanidade eram causados pela "desorientação dos espíritos", colocando-se a 

doutrina cristã como a "única garantia - da paz entre os homens".28 Criticava-

se tanto o liberalismo, quanto o comunismo, buscando alertar a comunidade 

católica sobre o que a Igreja percebia como "crise moral" que assolava a 

humanidade: causada pelas doutrinas materialistas que, vivendo na "ausência 

de Deus", degladiavam-se pela hegemonia política e econômica do mundo, a 

partir de uma "ambição desenfreada"29 

A concepção católica atrelava ao liberalismo o que considerava serem 

os principais problemas contemporâneos, causadores, a partir de sua ótica, da 

2 4 Tanto os discursos da Igreja Católica desde o final do século XIX, quanto de vários grupos com base no 
cristianismo, como várias das vertentes autoritárias da década de 30, entre elas o próprio Integralismo, 
disseminaram a critica ao liberalismo e o combate ao comunismo, reafirmando espaços e preceitos 
Cristãos, relacionados à Igreja Católica. 

2 5 "Nem individualismo capitalista nem comunismo", in: Panorama, Panorama no mundo, Londrina, 
outubro/novembro, 1951, p.95. 

2 6 Zaqueu de Melo, "Washington ou Moscou: seria a única alternativa?", in: Panorama, Londrina, 
fevereiro, 1952, p.57. 

2 7 Antero de Castro, "Complexos de Crise VI: O Dilema do Ocidente", in: Panorama, Curitiba, novembro, 
1957, p.38. 

2 8 "Nem individualismo capitalista nem comunismo", in: Panorama, Panorama no mundo, Londrina, 
outubro/novembro, 1951, p.95. 

2 9 Antero de Castro, "Complexos de Crise VI: O Dilema do Ocidente", in: Panorama, Curitiba, novembro, 
1957, p.38. 
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"crise moral" pela qual a humanidade passava: "agnosticismo", "colonialismo", 

"desmandos da ambição e da licenciosidade", "corrupção", "indiferença" e 

"poder de poucos contra o direito de todos".30 O liberalismo era representado 

como a "escola da avareza" que, a partir do desenvolvimento do sistema 

capitalista, havia desvirtuado a "liberdade", a "iniciativa particular", o "respeito 

ao bem comum", disseminando a "injustiça social". 31 Assim, a partir dos 

problemas atrelados à imagem do liberalismo, este também era culpado por 

incentivar o desenvolvimento do comunismo, que teria surgido a partir de seu 

"caldo de cultura".32 Disseminavam-se críticas ao liberalismo e ao capitalismo, 

na perspectiva de mobilizar na comunidade católica a revisão de suas 

concepções de vida, direcionando, assim, a adoção dos princípios cristãos 

como forma de solução dos problemas detectados: "crise moral" e 

disseminação do comunismo e de outras concepções de sociedade. 

O comunismo, bastante desmoralizado e abominado entre os católicos, 

era envolto em representações que se contrapunham aos valores e à 

identidade cristã, defendida pela concepção católica: "anti-cristo"33, "exagero 

coletivista"34, "estúpida escravidão", "idolatria de Estado"35, "absolutismo de 

Estado", "bestialização do homem".36 Reforçava-se a inviabilização do 

comunismo, ao mesmo tempo em que se buscava construir, propalar e 

direcionar os católicos na aceitação dos preceitos cristãos, difundidos como 

"salvação da humanidade". 

3 0 Idem. 
3 1 Ibidem. 
3 2 Ibidem. 
3 3 Antero de Castro, "Complexos de Crise V: O espírito da época", in: Panorama, Curitiba, outubro, 1957, 

p.44. 
3 4 "Nem individualismo capitalista nem comunismo", in: Panorama, Panorama no mundo, Londrina, 

outubro/novembro, 1951, p.95. 
3 5 Antero de Castro, "Complexos de Crise VI: O Dilema do Ocidente", in: Panorama, Curitiba, novembro, 

1957, p.38. 
36 Idem. 
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Explicitando a grave "crise moral" que afetava a sociedade, assim como 

seus causadores, os difusores dos fundamentos católicos buscavam 

demonstrar que a solução para os "males" da humanidade estava no 

Cristianismo. Na sociedade curitibana, disseminavam-se amplamente os 

parâmetros católicos de solução para os problemas da humanidade, buscando 

direcionar os católicos curitibanos dentro da crítica ao liberalismo e ao 

capitalismo e da repulsa ao comunismo, valorizando, assim, os fundamentos 

católicos. O próprio Arcebispo de Curitiba, Dom Manuel da Silveira D'Elboux, 

apontava o "espirtualismo cristão" - "a prática sincera da justiça social baseada 

na grande lei do amor cristão", como "arma" para a derrota do "materialismo 

moscovita", frente aos antagonismos mundiais.37 Bastante influente na 

sociedade, o Padre Ricardo Lombardi, fundador do movimento Por um mundo 

melhor, inspirado no Papa Pio XII e propagado em Curitiba pelo arcebispo 

D'Elboux, defendia a "fraternidade humana cristã", como solução ao 

"individualismo exagerado dos ricos" e ao "coletivismo exagerado dos 

comunistas".38 Também como alternativa aos problemas que se detectava no 

capitalismo e no comunismo, os católicos destacavam a necessidade da "força 

da autonomia moral", para não se acometer nos erros das correntes 

materialistas.39 Na mesma direção, ressaltava-se "a reeducação dentro do 

elevado e puro padrão da moral cristã": 

Unicamente da superação da crise moral pode resultar a 
força capaz de deter a crise material, como só da 
compreensão mais humana, mais cristã dos deveres e 
direitos, poderá resultar a formação de uma consciência 
capaz de criar no mundo ocidental, a força necessária à 
detenção da horda de bárbaros, de anti-cristãos que vem 
das estepes orientais40 

3 7 "Qual o meio mais eficiente de impedir a marcha do credo moscovita?", in: A Divulgação, Curitiba, 
setembro/outubro, 1951, p.49. 

3 8 "Nem individualismo capitalista nem comunismo", in: Panorama, Panorama no mundo, Londrina, 
outubro/novembro, 1951, p.95. 

3 9 Zaqueu de Melo, "Washington ou Moscou: seria a única alternativa?", in: Panorama, Londrina, 
fevereiro, 1952, p.57. 

4 0 Antero de Castro, "Complexos de Crise V: O espírito da época", in: Panorama, Curitiba, outubro, 1957, 
p.44. 
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Explicitava-se nos meios católicos a idéia de reordenamento da 

sociedade com base nos princípios cristãos, como forma de contornar os 

problemas da humanidade, "cristianizar" o capitalismo e combater diretamente 

o comunismo. Buscava-se inviabilizar as perspectivas que se colocavam como 

ameaça para a identidade cristã e para a autoridade da Igreja Católica, 

principalmente o comunismo. Por outro lado, tratava-se de reforçar a 

religiosidade católica, assim como a instituição Igreja, reintroduzindo-na no 

cotidiano dos católicos, através de suas concepções que eram representadas 

como "redenção" frente aos antagonismos e às desumanidades dispersos pelo 

mundo. 

A partir da busca pela reinserção da Igreja Católica nos palcos de 

decisão e no cotidiano da comunidade católica, buscava-se sustentar a 

predominância dos fundamentos cristãos sobre as consciências dos fiéis, 

reforçando sua importância enquanto espaço simbólico de referência norteador 

da sociabilidade, e inviabilizando a adesão a outras concepções de sociedade 

na comunidade católica curitibana. Realizava-se todo um esforço para 

restabelecer a Igreja, no caso a doutrina cristã, como condutora da sociedade 

ocidental, fortalecendo, assim, seu poder simbólico na sociedade. 

c) A redef in ição d o s p a p é i s soc ia is da Igre ja d e n t r o da s o c i e d a d e e 

a crí t ica à " e s q u e r d a cató l ica" 

Dentro do processo de reafirmação católica, enquanto condutora dos 

princípios sociais, num contexto permeado por conflitos político-ideológicos, a 

Igreja Católica buscou redefinir seus papéis e suas funções dentro da 

sociedade. Para além de propor soluções para os problemas que alegava afligir 

a humanidade, em meio ao embate entre partidos e grupos políticos, buscou 

tornar legítima sua presença enquanto protetora e interlocutora dos 

trabalhadores, bastante instrumentalizados pelos partidos e grupos de 

esquerda. Assim, o imaginário anticomunista católico mobilizava-se na 

perspectiva de minar os movimentos operários de esquerda, ou que se 
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encontrassem em sua defesa, como o partido comunista, com o objetivo de 

inviabilizar as relações entre os trabalhadores e o comunismo, ou outras 

concepções de reivindicação que fossem percebidas como ameaça à "paz 

social", defendida pela Doutrina Social Católica. 

Na perspectiva de aproximação dos trabalhadores, buscava-se 

demonstrar que as preocupações da Igreja frente às questões sociais 

remetiam-se à época do início dos movimentos dos trabalhadores e das 

doutrinas socialistas. Afirmava-se que a reação cristã, contra a doutrina 

marxista em particular e o socialismo em geral, havia se dado já em 1848, 

coincidindo com o lançamento do Manifesto Comunista, através de sermões 

sobre a propriedade e reinvidicações mínimas dos operários.41 Desta forma, 

visando contrapor-se aos movimentos socialistas e à esquerda política, tratava-

se de enfatizar e de valorizar a preocupação social com os trabalhadores 

contida tanto nas Encíclicas Papais, desde meados do século XIX, quanto na 

Doutrina Social da Igreja que se constituiu a partir delas, nas quais se 

fundamentava a solução que se propalava para os problemas das classes 

trabalhadoras - "a justiça social". 

Assim, na sociedade curitibana, espaço marcado pela ampliação da 

miséria e por movimentos sociais de diferentes categorias, tanto os 

divulgadores das concepções católicas quanto as elites econômicas católicas 

da cidade, tratavam de contrapor ao discurso dos movimentos operários, com 

fundamentação maodsta, a idéia de que a Igreja estava preocupada com a 

"defesa dos interesses legítimos" e com o equilíbrio social. Havia a 

preocupação de disseminar a necessidade de solução dos problemas da 

classe trabalhadora a partir da influência da doutrina católica, através da qual 

se operaria uma transformação nas consciências das elites rumo à perspectiva 

de valorização e respeito ao operariado. A divulgação da Doutrina Social 

Católica, bastante recorrente nas revistas das elites e das classes médias 

curitibanas, visava, principalmente, auxiliar na conscientização das elites locais 

quanto à necessidade de mudanças nos relacionamentos entre patrões e 

4 1 J. P. Gastaldi, "Cristianismo social", in: Paraná Econômico, Curitiba, maio, 1963, p.l 1. 
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empregados, ou mesmo quanto aos tratamentos dados à miséria, na 

perspectiva de inviabilizar os conflitos sociais. 

Através do imaginário anticomunista buscava-se desmoralizar o juízo 

marxista que tratava a religião como "ópio do operariado" e afirmava que esta 

levava o o trabalhador a "submeter-se, calado e conformado, às imposições da 

injustiça, aguardando uma recompensa longínqua na eternidade".42 Em seu 

lugar, tratava-se de valorizar a Doutrina Social da Igreja, dentro da qual se 

fundamentavam os conceitos de "justiça social", "função social da riqueza" e 

"Paz social", através dos quais se defendia o tratamento dos problemas socio-

económicos dos trabalhadores e dos menos favorecidos, melhorando a 

situação das massas e evitando as tensões sociais. Assim, buscava-se 

disseminar a idéia de que, a partir do momento em que os operários de 

desiludissem com as "promessas baloufas da demagogia" e entrassem em 

contato com a concepção católica de "justiça social", retornariam "facilmente ao 

redil do Operário Divino, na certeza de encontrar a solução precisa para todos 

os seus problemas".43 

Buscava-se legitimar a presença da doutrina cristã, e assim da Igreja, 

como protetora da causa operária, a partir de uma concepção baseada na fé 

em Deus e no respeito aos princípios cristãos. Entretanto, explicitava-se: "Não 

um Deus isolado dos problemas humanos. Mas, que vive nas leis, que assiste 

os parlamentos, que está presente nas transações comerciais, que preside o 

trabalho nos campos e nas fábricas".44 Para além de tentar redefinir as 

finalidades e os espaços de atuação da Igreja, procurando demonstrar uma 

instituição atuante e não mais isolada das causas da sociedade, principalmente 

dos trabalhadores, tratava-se de demonstrá-la como forma legítima de solução 

para os problemas sociais pelos quais a classe trabalhadora passava. 

Nos veículos de comunicação das elites econômicas da cidade, os 

integrantes das elites católicas, tratando de construir formas de evitar 

4 2 "Os direitos do operário", in: Panorama, Londrina, setembro/outubro, 1952, p.l88-89. 
4 3 Idem. 
4 4 Ibidem: 
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movimentos sociais mais "radicalizados", através das mudanças de atitudes 

entre patrões e operários, buscavam entregar, simbolicamente, à Doutrina 

Social Católica a fundamentação das concepções político-econômicas da 

sociedade. Assim, J. P. Gastaldi, diretor geral da principal revista econômica 

curitibana, o Paraná Econômico, explicitava que as linhas mestras que a 

sociedade deveria seguir estavam contidas na "orientação serena e firme da 

Igreja": 

Governar a ordem econômica, refreiando tanto à livre 
concorrência como o monopólio. Preservar a livre 
disposição dos bens em tudo o que não for contrário ao 
bem social. Promover a justa distribuição dos bens, de tal 
modo que da sua posse uma classe não exclua outra. 
Suprir as deficiências do contrato de salário, de modo que 
os operários encontrem sempre razoável emprego do seu 
trabalho e recebam remuneração vital e familiar.45 

Havia na sociedade, entre tais grupos, a preocupação em afirmar a 

atualidade dos preceitos da doutrina cristã para a solução das questões sociais 

da época. Na base de tais discursos estava a doutrina cristã, a qual era 

representada pela comunidade católica como única solução frente às questões 

sociais que se avolumavam e se amplificavam. Pregava-se, assim, a solução 

dos problemas sociais, não pelos métodos do movimento dos trabalhadores, 

mas "por métodos cristãos, com sinceridade de ambas as partes, lembrança 

constante do fato de que o trabalho é um ato digno, exercido por pessoa 

humana criada à imagem e semelhança de Deus".46 Percebe-se, assim, que 

paralelo à redefinição do papel da Igreja no centro decisorio da sociedade, 

havia a preocupação em combater os movimentos sociais, os quais eram 

percebidos pelas elites como espaços fecundos para o desenvolvimento do 

comunismo, e, assim, para a irrupção de uma "revolução social" na sociedade. 

Entrelaçavam-se e auto-reforçavam-se interesses católicos e econômicos. 

Se por um lado o discurso da Igreja buscava legitimar-se frente à classe 

trabalhadora, redefinindo o papel da Igreja como "protetora da causa social", 

4 5 J. P. Gastaldi, "Cristianismo social", in: Paraná Econômico, Curitiba, maio, 1963, p.l 1. 
4 6 "Não são de hoje os direitos dos operários ", in: Panorama, Londrina, janeiro, 1953, p.21. 
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contrapondo-se aos movimentos de esquerda, por outro havia a busca pela 

legitimação e pela manutenção do espaço simbólico junto às elites. Verifica-se, 

assim, um duplo processo e um duplo discurso: o da Igreja que, frente às 

transformações no mundo contemporâneo, através das Encíclicas, procurava 

assegurar os chamados "direitos naturais", entre outros pontos, a liberdade 

individual e a propriedade; e o das elites, que se apoiando, recorrentemente, 

nos documentos e discursos da Igreja, procuravam demonstrar a intocabilidade 

de seus direitos. 

Entre as elites católicas curitibanas recorria-se constantemente à 

legitimidade do código moral católico, que, dentro da comunidade católica, 

acabava constituindo-se em "leis" simbólicas, como forma de salvaguardar 

riquezas, direitos e privilégios sociais estabelecidos, bastante enraizados na 

cultura sócio-política brasileira. Com a evidência dos movimentos sociais que 

lutavam pela ampliação dos direitos democráticos, dentre eles o da 

(re)distribuição de riquezas e terras, ameaçando as estruturas e os direitos 

sociais estabelecidos, maior era o apelo ao código moral católico, tanto às 

Encíclicas Papais quanto aos textos bíblicos. Buscava-se provar através das 

"leis simbólicas", os considerados "direitos naturais", o que não se conseguia 

garantir a partir das leis vigentes no Estado Brasileiro, que já se encontravam 

em processo de discussão, principalmente entre os grupos com perspectivas 

nacionalistas e reformistas quanto à inclusão social das camadas 

marginalizadas. 

Desta forma, tratava-se de, através das interpretações realizadas sobre 

os Evangelhos e as Encíclicas Papais, defender a propriedade privada e a livre 

iniciativa: 

[...] a livre iniciativa na vida econômica e a propriedade 
privada decorrem da lei natural e portanto, não podem ser 
discricionariamente eliminadas de nenhum sistema 
econômico moralmente aceitável. Na pregação do Divino 
Salvador ressalta essa verdade, pois tanto a propriedade 
privada como a livre iniciativa, longe de serem condenadas 
ou controvertidas, são por Ele tratadas como coisas ditadas 
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pelo senso comum e que fluem da ordem natural das 
relações humanas.47 

A partir do imaginário de medo frente à possibilidade da perda de 

interesses, se disseminavam na sociedade curitibana, interpretações das 

palavras simbólicas bíblicas, buscando, a partir delas, comprovar a existência 

do "direito natural", assim como exigir respeito, afinal se tratava do livro máximo 

para grande parte da coletividade em questão. Entre outros pontos que se 

buscavam legitimar através da simbologia religiosa estavam: "o lucro não 

abusivo, extorsivo ou lesivo ao próximo"; o regime do salariado "como coisa 

normal e justa"; o direito do proprietário "de receber o que é devido pelo 

arrendamento de suas terras"; já a participação nos lucros, ou "aquilo que se 

dá além do salário justo", haveria de se revestir de aspecto espontâneo; etc.48 

Enfim, a partir das palavras do Evangelho, buscava-se a legitimação e a 

manutenção das práticas econômicas que estavam estabelecidas. 

A Encíclica Mater et Magistra, escrita por João XXIII e divulgada em 

1961, também recebia destaque e ganhava circulação entre as elites católicas 

curitibanas na defesa de seus interesses: 

O mundo econômico é criação da iniciativa pessoal dos 
cidadãos; onde falta iniciativa pessoal dos particulares, há 
tirania política; o desenvolvimento econômico deve ser 
comparado e proporcionado com o progresso social; é 
legítima nos operários a aspiração de participar ativamente 
na vida das empresas em que estão incorporados e 
trabalham; o direito de propriedade privada dos bens, 
mesmo dos produtivos, tem valor permanente; cada um 
dos seres humanos é e deve ser o fundamento, o fim e o 
sujeito de todas as instituições humanas; destruir ou 
dissipar bens que são indispensáveis aos seres humanos é 
ferir a justiça e a humanidade; etc.49 

Dentro de um contexto de efervescência dos movimentos sociais e 

nacional-reformistas na sociedade brasileira, inclusive nos altos escalões do 

4 7 "Condenados pelo Evangelho os privilégios?", in: Paraná Econômico, Curitiba, maio, 1963, p.41-2. 
4 8 Idem. 
4 9 "Conceitos essenciais da Mater et Magistra", in: Boletim da FIEP, n.41, Curitiba, março, 1962, p.5. 
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governo brasileiro, como na primeira metade da década de 60, as elites 

econômicas curitibanas buscavam legitimar a propriedade privada, a livre 

iniciativa, o desenvolvimento econômico, etc., através da Doutrina Social 

Católica. Numa circunstância em que se estruturavam e se defendiam reformas 

nas estruturas político-econômicas brasileiras, com forte clamor nacional-

reformista e grande apoio dos movimentos sociais e de grupos de esquerda, ao 

explicitar sua atenção, respeito e defesa ao código moral católico, as elites 

econômicas demonstravam seu posicionamento. Frente às reformas que se 

estruturavam, entregavam a legitimidade da condução e da fundamentação da 

sociedade nas mãos da Doutrina Social da Igreja, na qual observavam a 

salvaguarda de seus direitos e interesses. 

Buscava-se legitimar a "desigualdade" dentro da sociedade, como forma 

de sustentação das riquezas, propriedades e direitos sociais, frente a uma 

grande multidão de despossuídos, como se colocavam grandes parcelas da 

população brasileira. A partir das interpretações realizadas sobre os 

Evangelhos Bíblicos, as elites católicas tratavam de buscar comprovar que 

estes estavam na "linha do privilégio e da desigualdade", e não da "comunhão" 

como a "esquerda católica" afirmava. Assim, segundo suas interpretações, a 

"desigualdade" já estava prevista e defendida na Bíblia: "A Cristo Nosso Senhor 

não repugnou que uns fossem proprietários de vinhas e que outros fossem 

assalariados que trabalham de sol a sol, e essa lição de desigualdade 

econômica perpassa por todo o Evangelho".50 Se por um lado, através dos 

documentos religiosos buscava-se defender os interesses particulares que se 

percebiam ameaçados, por outro, ansiava-se por combater, para além das 

críticas de perspectivas comunistas e socialistas, a chamada "esquerda 

católica", que segundo os católicos relacionados aos grupos tradicionais, fazia 

"coro com os socialistas de todos os matizes", combatendo o regime capitalista 

e investindo-se, assim, "contra os fundamentos de toda e qualquer ordenação 

econômica sadia", colaborando na "coletivização universal".51 

5 0 "Condenados pelo Evangelho os privilégios?", in: Paraná Econômico, Curitiba, maio, 1963, p.41-2. 
36 Idem. 
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A adesão de grupos católicos aos movimentos sociais, dinamizando 

idéias de liberdade, igualdade e inclusão social dos marginalizados, colocou-se 

entre as questões que mais mobilizaram o imaginário anticomunista católico 

principalmente durante a primeira metade da década de 60. A Igreja buscou 

suprimir as divisões internas, principalmente o engajamento de fiéis católicos 

nos movimentos sociais, nos grupos nacional-reformistas ou em outras 

agremiações consideradas de esquerda, por defenderem as reformas e a 

ampliação das instituições democráticas para uma grande maioria excluída. 

Criticando e combatendo o comunismo e as vertentes socialistas, buscava-se 

integrar toda a comunidade católica nos discursos e nos preceitos advindos de 

Roma e, assim, legitimar a Doutrina Social da Igreja contida nas Encíclicas 

Papais, como a mais coerente e compatível para a solução das questões 

sociais que afligiam a sociedade. 

Assim, nas tramas do imaginário anticomunista católico, que circulou na 

sociedade curitibana, fortemente influenciadas pelas diretrizes oficiais da Igreja, 

envolveram-se os grupos católicos atuantes junto dos movimentos sociais, 

chamados de "esquerda católica". Buscava-se desmoralizar tais católicos, além 

de inviabilizar o engajamento de novos, reforçando os preceitos tradicionais da 

Igreja. Além disso, como tais grupos fundamentavam-se nas próprias diretrizes 

católicas, entretanto estabeleciam interpretações que acabavam aproximando 

o Cristianismo do Socialismo, tratava-se de defender as interpretações oficiais, 

desconstruindo as diferentes, na perspectiva de manter o monopólio do 

sagrado e da interpretação dos códigos morais católicos: 

[...] como todos sabem, a Igreja condena o socialismo e 
mesmo o socialismo moderado, em texto explícito da 
'Quadragésimo Anno' repetido pela 'Mater et Magistra'. É 
preciso dissipar equívocos. Assim agindo, refere-se a Igreja 
e todas as formas de socialismo, mesmo as mais 
moderadas, que tenham como denominador comum o 
Estatismo.52 

Nas revistas da cidade, principalmente na revista Panorama, teciam-se 

amplos debates na perspectiva de explicitar para a comunidade católica 

5 2 "Socialismo Cristão?", in: Paraná Econômico, Curitiba, junho/julho, 1962, p.43. 
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curitibana que a Encíclica Mater et Magistra não possuía relação com o 

socialismo. Afirmava-se que a Encíclica "teve no Brasil um impacto que muitos 

considera(ra)m suberversivo."53 Assim, na perspectiva de discutir a questão e 

de desencorajar a relação cristianismo/socialismo, a revista levou à circulação 

as reflexões de vários integrantes da sociedade curitibana, de distintas 

instituições e partidos políticos. Convidado à entrevista, o Padre Edmundo H. 

Dreher, professor de Faculdade de Filosofia da Universidade do Paraná, 

afirmou que a encíclica era a atualização da Doutrina Social da Igreja, dentro 

da qual se aprovava o estatismo e daí alguns propalarem a existência incorreta 

do termo "socialismo cristão". Para Dreher a principal diferença entre 

socialistas e a preocupação social da Igreja era que os primeiros eram 

"materialistas e ateus", já os propaladores da doutrina cristã "realistas e 

cristãos". Na opinião de Rubens Requião, também professor da Universidade 

do Paraná, a Doutrina Social da Igreja era "irreconciliável com o socialismo", 

pois, defendendo o liberalismo econômico, a divisão de classes e a 

interdependência entre iniciativa privada e o Estado, não apoiava o 

"nivelamento prepotente nem a redistribuição de riquezas." Edgar Távora, do 

Partido de Representação Popular (PRP), "integralista militante", também 

reforçou que a encíclica não possuía características de sistema socialista, 

defendendo-na por ser uma "estrutura moral", através da qual se daria a 

"reforma interior do homem".54 Buscava-se explicitar a desvinculação entre a 

Doutrina Social da Igreja, dentro dela a Mater et Magistra, documento ao qual 

as elites também se remetiam para buscar legitimidade e defender seus 

interesses, e as práticas socialistas, bastante pregadas pela "esquerda 

católica", disseminada em vários grupos de padres e jovens pelo Brasil, além 

de em alguns integrantes do Partido Democrata Cristão (PDC), como Paulo de 

Tarso, execrado pelas vertentes liberais e conservadoras. 

Mesmo na opinião dos integrantes de agremiações de esquerda 

entrevistados estava contida a negação da relação cristianismo/socialismo. 

5 3 "O Papa nas manchetes: a Mater ete Magistra do Papa João XXIII teve no Brasil um impacto que 
muitos consideram subversivo", in: Panorama, Curitiba, janeiro, 1962, p.20. 

36 Idem. 
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Para Helson Diniz, secretário da seção paranaense do Partido Socialista, a 

encíclica agia de acordo com o sistema capitalista, assim, mesmo propondo 

mudança de comportamento, colocava-se como "um conjunto de práticas de 

difícil aplicação". Já para José R. Vieira Netto, ex-deputado pelo Partido 

Comunista, e encíclica não trazia nada de novo para solucionar os problemas 

sociais, reiterando as posições da Rerum Novarum e seus apontamentos 

quanto a propriedade privada e a relação salarial.55 Percebe-se que, sem 

entregar espaço para as interpretações da "esquerda católica", mesmo com a 

busca por promover diferentes posicionamentos frente a encíclica, a 

mensagem final era a busca por desvincular a Doutrina Social da Igreja, 

principalmente o texto da Encíclica Mater et Magistra, de interpretações que 

aproximassem os católicos do socialismo. Verifica-se que, dentro da 

comunidade católica preponderante em Curitiba, frisava-se a necessidade de 

desmobilizar as relações e as novas interpretações sobre o documento, da 

mesma maneira em que se buscava desmoralizar os integrantes da "esquerda 

católica". 

Nesta mesma lógica, buscava-se explicitar os parâmetros oficiais da 

Igreja, explicando o termo "social", que se percebia no centro das 

"incoerências" interpretativas: 

Neste século voltado intensamente para os problemas 
materiais da sociedade, dos homens, das classes sociais e 
da justiça social, o adjetivo social foi usado pelos Papas, 
especialmente por Pio XII e João XXIII, para qualificar a 
doutrinação temporal e pastoral da Igreja. Muito longe, 
pois, do socialismo ideologia que submete a pessoa 
humana a uma classe, ao Estado, ou à mesma ideologia, 
anulando a liberdade individual.56 

Procurando dar conta de demonstrar que a posição oficial da Igreja era 

contra o socialismo e todas as interpretações que buscavam relacionar 

Cristianismo e Socialismo, fazia-se uso das palavras de Pio XII na Encíclica 

Quadragésimo Anno: "Socialismo religioso, socialismo católico são termos 

5 5 Ibidem. 
Quirino Ferreira Neto, "Ideologia Transviada", in: Paraná Econômico, Curitiba, maio, 1963, p. 14. 
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contraditórios; ninguém pode ser ao mesmo tempo bom católico e verdadeiro 

socialista." Dentro da mesma lógica, frisava-se que João XXIII não teria usado 

o termo "socialização" exprimindo "coletivização da propriedade ou das 

atividades humanas em geral",57 sendo sua doutrina a mesma "pregada pela 

Igreja através dos séculos, ou seja, a da justiça e a da caridade, que deve 

reger as relações humanas".58 Desta forma, buscava-se demonstrar que a 

Igreja condenava todas as formas de socialismo: 

[...] como todos sabem, a Igreja condena o socialismo e 
mesmo o socialismo moderado, em texto explícito da 
'Quadragésimo Anno' repetido pela 'Mater et Magistra'. É 
preciso dissipar equívocos. Assim agindo, refere-se a Igreja 
e todas as formas de socialismo, mesmo as mais 
moderadas, que tenham como denominador comum o 
Estatismo.59 

Frente à possibilidade de dissensão interna, todo o arsenal de imagens 

negativizadas do imaginário anticomunista católico entrava em ação: 

Pedimos aos jovens brasileiros que, antes de se 
entregarem ao Leviatã totalitário, meditem sobre o 
verdadeiro significado do engodo socialista, destruam as 
frases feitas, desmontem os equívocos armados pelos 
lacaios de Krushev, desmascarem e isolem os comunistas 
encapuçados e voltem a trabalhar por uma democracia 
humana e social, verdadeiramente digna do povo deste 

Nas tramas do imaginário anticomunista, buscava-se inviabilizar, na 

comunidade católica, adesões a concepções de sociedade e grupos 

reivindicatoríos fora das fronteiras das malhas da Igreja Católica, 

principalmente entre os jovens, devido a ampliação da juventude atuando nos 

movimentos sociais, através de União Nacional dos Estudantes (UNE) ou de 

grupos da esquerda católica, como a Juventude Operária Católica (JOC) e a 

Juventude Universitária Católica (JUC). Para além de buscar manter a união do 

5 7 "Socialismo Cristão?", in: Paraná Econômico, Curitiba, junho/julho, 1962, p.43. 
5 8 Danilo José Loureiro, "Manchete", in: Indústria, Curitiba, n.4, novembro, 1953, p.l 
5 9 "Socialismo Cristão?", in: Paraná Econômico, Curitiba, junho/julho, 1962, p.43. 
6 0 Idem. 
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corpo de fiéis dentro da Doutrina Social da Igreja, tratava-se de buscar 

desmoralizar e inviabilizar, dentro de seu próprio meio, a formação de grupos 

reivindicatoríos, com críticas para além das concepções oficiais da Igreja. 

Assim, como conclusão, percebe-se que o imaginário anticomunista 

católico desenvolveu várias funções na comunidade católica como um todo, 

neste caso recebe destaque a comunidade católica curitibana, dentro da qual 

sua identidade religiosa, sua sociabilidade, suas lideranças e diretrizes oficiais 

possuíam grande influência sobre os posicionamentos político-sociais da 

sociedade. O anticomunismo católico fazia parte do processo de 

reacomodação e reinserção da Igreja Católica junto da sociedade, frente aos 

problemas e às questões contemporâneas. 

O imaginário anticomunista católico mobilizava-se frente à possibilidade 

de desintegração da identidade católica e das bases cristãs de sociedade, a 

partir das críticas das concepções comunista e socialista à Igreja e das notícias 

que circulavam sobre proibições e perseguições religiosas nos países que 

adotaram a perspectiva socialista. Por outro lado, despertava-se também frente 

à possibilidade de decréscimo de sua autoridade sobre sua própria 

comunidade de fiéis, quer sobre os trabalhadores, que, numa cidade como 

Curitiba, ainda grande parte possuía vínculos católicos, respeitando a 

sociabilidade e os princípios cristãos de sociedade, quer sobre os grupos de 

católicos que passavam para às fileiras dos movimentos sociais, tornando-se 

críticos da elitização dentro da própria instituição. 

Assim, ao localizar no comunismo os perigos que agrediam sua ordem, 

num "inimigo" externo à instituição, buscando invíabizá-lo, assim como outras 

concepções de sociedade percebidas como ameaçadoras para sua 

manutenção e legitimação, realizava-se um esforço de auto-conservação, que 

se mostrava necessário tanto para a instituição em Roma, quanto para seus 

integrantes e católicos propagadores dispersos pelo mundo, como os 

integrantes da comunidade católica de Curitiba. Dentro do processo de 

reafirmação católica na sociedade, utilizando-se do imaginário anticomunista, 

entre outros instrumentos, a Igreja e seus integrantes buscavam reforçar a 

identidade católica e os padrões de sociedade defendidos, assim como 



1 5 2 

legitimar e sustentar sua autoridade frente a distintos grupos sociais, buscando 

sustentar seu poder simbólico de "orientadora" e "condutora" nos processos de 

transformações do mundo contemporâneo. 

3.2 O i m a g i n á r i o a n t i c o m u n i s t a das el i tes e c o n ô m i c a s na s o c i e d a d e 

cur i t ibana 

A disseminação de idéias anarquistas, socialistas e marxistas a partir de 

meados do século XIX, fundamentadas em várias utopias igualitárias e 

libertárias, tanto embasou vários movimentos sociais reivindicatórios, quanto 

despertou a apreensão de vários grupos sociais temerosos da desintegração 

das estruturas sociais estabelecidas, que lhes salvaguardavam seus interesses 

sócio-culturais e político-econômicos. Assim, os movimentos operários, com 

eles as tensões entre Capital e Trabalho, estiveram na base das primeiras 

motivações do imaginário anticomunista entre os grupos das elites econômicas. 

Rodrigo P. S. Motta destaca que tanto a efervescência de manifestações 

operárias nas principais cidades brasileiras, quanto às repercussões da 

Revolução Russa, de 1917, marcando o imaginário sobre a "revolução 

comunista", mobilizaram os temores das elites brasileiras.61 

Desta forma, no Brasil, a trajetória do movimento operário, assim como 

dos partidos políticos defensores das causas operárias, foram marcadas, 

desde os primordios das relações entre "Capital e Trabalho", pela repressão e 

por tentativas de sílenciamento e de inviabilização. A própria Legislação 

Trabalhista (CLT), consolidada em 1943, em plena evidência dos movimentos 

operários na sociedade brasileira, mesmo estabelecendo alguns direitos 

básicos aos trabalhadores, preencheu-se de conotação autoritária e de 

instrumentos controladores, visando, entre outros aspectos, contornar os 

movimentos operários. 

6 1 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Em guarda contra o "perigo vermelho": o anticomunismo no Brasil (1917-
1964). Tese de Doutoramento. São Paulo: USP, 2000, p.l7. 
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No contexto 1945-1964, o imaginário anticomunista das elites brasileiras 

aflorava frente aos movimentos sociais e às greves reivindicatóriss espalhadas 

por todo o Brasil, tanto no campo quanto na cidade. Além disso, dentro de uma 

conjuntura na qual se discutiam propostas de desenvolvimento nacional e de 

modernização da sociedade, ampliavam-se movimentos e grupos nacional-

reformistas pressionando por reformas sociais que ampliassem as instituições 

democráticas, na perspectiva de inserir grandes parcelas da população 

brasileira nos benefícios da democracia. Assim, aguçava-se o imaginário 

anticomunista das elites econômicas, devido às possibilidades de 

comprometimento de seus interesses político-econômicos particulares. 

As elites econômicas curitibanas viviam, neste período, a efervescência 

do desenvolvimento econômico e da perspectiva de modernização da 

sociedade, principalmente do redimensionamento das relações capitalistas. 

Entre os grupos econômicos curitibanos, o comércio recebia destaque, 

colocando-se a Associação Comercial do Paraná e a Federação do Comércio 

do Paraná entre suas mais importantes instituições patronais, e a expansão da 

industrialização começava a ser discutida por parte do empresariado, junto da 

Federação das Indústrias do Paraná. Entretanto, dentro de um contexto de 

polarizações político-ideológicas, tanto no âmbito internacional, quanto no 

nacional, despertando a apreensão frente aos interesses político-econômicos 

em risco, o imaginário anticomunista das elites econômicas curitibanas não se 

manteve adormecido. 

Para além da disseminação de conflitos de terra e de movimentos de 

trabalhadores rurais pelas terras do interior do Paraná, Curitiba encontrava-se 

marcada pela ampliação da desigualdade social, pela vitalidade dos 

movimentos sociais reivindicatórios e pelo aumento da miserabilidade. 

Temendo as transformações das estruturas político-econômicas brasileiras, 

assim o comprometimento de seus interesses particulares, o imaginário 

anticomunista das elites econômicas também esteve entre os maiores 

mobilizadores e disseminadores do medo do "perigo comunista" na sociedade 

curitibana. Entre suas principais motivações estiveram: o receio frente à 

ampliação do intervencionismo estatal sobre os espaços de atuação da 
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iniciativa privada; a supressão da expansão das relações capitalistas de 

produção e consumo; a ruptura e a desintegração das instituições 

democráticas e das estruturas sociais que lhes resguardavam direitos e 

interesses; e a amplificação das tensões sociais entre patrões e empregados, 

que acabassem possibilitando e desencadeando a deflagração de uma 

"revolução social" no Brasil. Nas tramas do imaginário anticomunista das elites 

econômicas estava a ansiedade por salvaguardar seus interesses político-

econômicos particulares. 

O imaginário anticomunista das elites econômicas envolveu as práticas 

operárias, demonstrando a necessidade de transformações nas atitudes dos 

empregadores frente ao operariado, como forma de construir a "harmonia entre 

o Capital e o Trabalho", evitando tensões sociais e prejuízos para a produção. 

Fundamentando-se na Doutrina Social Católica, as lideranças das elites 

econômicas curitibanas propagavam a perspectiva de "Paz Social", buscando 

conscientizar a coletividade empresária e, assim, evitando tensões entre 

empregadores e operários, sustentar a existência da iniciativa privada, um dos 

pontos essenciais de seus interesses. 

Por outro lado, a ampliação da interferência do intervencionismo estatal 

nos assuntos econômicos também provocava a inquietação das elites 

econômicas frente à supressão da livre iniciativa. No imaginário anticomunista 

das elites econômicas despertava-se o medo frente à transformação do Brasil 

num "Estado coletivista", dentro dos moldes dos países socialistas. Assim, 

tanto sobre o intervencionismo de Getúlio Vargas, quanto sobre o de Jucelino 

Kubitschek e, principalmente sobre o de João Goulart, com seus discursos e 

práticas nacional-reformistas, mobilizou-se o imaginário anticomunista, na 

perspectiva de desmoralizar as práticas intervencionistas, reforçando, assim, o 

espaço da iniciativa privada que se percebia em risco. 

Durante o conturbado Governo Goulart, marcado pela crise político-

econômica-institucional e pela efervescência de movimentos sociais por todo o 

Brasil, o imaginário anticomunista ativou constantemente o medo do "perigo 

comunista" entre as elites econômicas curitibanas. Tanto o Governo Goulart, 

quanto os grupos nacional-reformistas da sociedade brasileira, foram envoltos 
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pelas tramas do imaginário anticomunista, precipitando a união das elites 

econômicas ern íunçao tía Qeíesa oas estruturas SOCÍSÍS e cio ÍÊQ,rna Qua 

percebiam estar em perigo. Defendendo, em nome da sociedade, interesses 

político-econômicos particulares, as elites acabaram instrumentalizando o 

imaginário anticomunista, bastante introjetado na sociedade curitibana do 

período, ampliando o coro anticomunista em uso próprio. 

a) A c o n s t r u ç ã o da " P a z Soc ia l " : a b u s c a pe la " h a r m o n i a ent re o 

Capi ta l e o T r a b a l h o " 

Durante o período 1945-1964, os movimentos sociais e operários 

encontravam-se dinamizados na sociedade brasileira como um todo. Na cidade 

de Curitiba, dentro da qual ocorria a ampliação de seus quadros de 

trabalhadores, também se faziam presentes e, para além de significarem 

ameaça à produção, despertavam, através de seus discursos e práticas críticas 

e reivindicativas, o imaginário anticomunista em grande parte das elites 

econômicas curitibanas. Para estas, os movimentos sociais representavam o 

germe das "infiltrações" e das "ideologias subversivas", que se frisava serem 

incompatíveis com as "tradições cristãs" brasileiras. 

Num contexto marcado pela crise econômica e pela carestía nacional, 

que afetava principalmente as camadas menos favorecidas da sociedade 

brasileira, a greve era usada como instrumento reivindicatorío tanto pelas 

classes trabalhadoras quanto por outros grupos sociais para a reclamação de 

direitos sociais. Entretanto, usada por vários grupos como espaço de luta pela 

cidadania, a greve era completamente combatida pelas elites econômicas 

curitibanas, as quais representavam-na como: "agitação", "tática perigosa", 

"atividade subversiva", "recurso revolucionário", além de duvidarem de que 

concorria para melhorar os problemas sociais do operariado.62 

Tratando de frisar que todas as estratégias do movimento operário 

haviam falhado em sua luta por melhorias sócio-econômicas para a vida da 

6 2 Adolfo Soethe, "Vamos declarar greve a greve?", in: Panorama, Curitiba, julho, 1956, p.31-33. 
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classe trabalhadora, Adolfo Soethe, editorialista da revista Panorama, se 

questionava em meados da década de 50: 

[...] Pergunta-se: se todas as iniciativas até hoje postas em 
prática para resolver a questão social falharam, se todos os 
remédios receitados por Marx e seus inúmeros adeptos 
não serviram nem sequer de paliativo para os males 
reinantes na sociedade; se nem mesmo a violência e a 
subversão conseguem remover os obstáculos a uma vida 
pacata e calma, por que, pergunta-se , tanta obsessão, por 
que tanta cegueira, tanto fanatismo, tanta agitação?! Por 
que, pergunta-se, recorrer a métodos que já se 
demonstraram falhos?! Por que fazer da greve um meio 
para o fim; por que pleitear objetivos morais com armas 
absolutamente imorais?! Por que gritar por justiça 
praticando injustiça; defender a ordem semeando 
desordem; apregoar o progresso fomentando a miséria?!63 

Numa conjuntura, na qual a greve ganhava força, explicitando-se como 

forma de pressão política, nos principais espaços de representação das elites 

locais, tratava-se de construir e reforçar o consenso negativo sobre os 

movimentos sociais, atrelando-os a um cenário de caos, violência, demagogia 

e infiltração, que pretendia retirar-lhes a legitimidade e a importância dos 

direitos reivindicados. Desmoralizavam-se as raízes do movimento operário, 

buscando demonstrar sua incompetência e ineficiência na construção de 

melhorias para as classes trabalhadoras. Da mesma forma, despertava-se o 

imaginário sobre Marx, considerado pelas elites entre os mentores das 

reivindicações operárias, representando-o como "agitador das massas".64 

Assim, entre as estratégias de desconstrução dos movimentos grevistas, 

buscando evitar sua proliferação entre os trabalhadores da sociedade 

curitibana, depreciava-se a própria trajetória de conquistas e pressões do 

movimento operário brasileiro, a qual era apreendida, pelas elites econômicas 

locais, como incongruente com a realidade brasileira. 

6 3 Idem. 
115 Ibidem. 
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No imaginário de parte da elite curitibana, ainda rondava a idéia de 

"massas ingênuas",65 de "movimentos acéfalos",66 os quais se colocavam como 

"simples manada" ao mando de qualquer demagogo "como instrumentos a 

integridade pessoal e contra a incolumidade patrimonial da nação."67 

Acreditava-se que, a partir dos movimentos sociais e das greves, havia espaço 

para a "perigosa infiltração política com fins demagógicos e de interesses 

pessoais e de agremiações." 68 Encontrando-se na defesa dos interesses 

econômicos em jogo e das estruturas sociais, assim, preocupados com a 

manutenção das relações de poder na sociedade, principalmente no âmbito de 

patrões e empregados, as elites econômicas inquietavam-se com as 

possibilidades que poderiam brotar das tensões sociais em seu meio, 

principalmente a partir da "infiltração comunista", quer enquanto concepção 

reivindicatória, quer enquanto prática de ação de tomada de poder. 

Assim, a efervescência das greves durante a década de 50 era 

destacada como sendo uma "praga".69 Os grupos econômicos curitibanos, 

como a Federação do Comércio, tratavam de frisar a necessidade de se alertar 

sobre "os perigos que se escondem nos movimentos reivindicatórios 

excessivos e nas greves alastradas pelo país, causando sérios e graves 

prejuízos a toda a conjuntura nacional".70 Sem levar em conta as necessidades 

e os direitos legítimos defendidos através das manifestações, os empresários 

buscavam demonstrar que os prejuízos não eram somente seus, mas afetavam 

a sociedade brasileira como um todo. Os interesses do empresariado 

entrelaçavam-se ao significado de "desenvolvimento nacional", defendidos, 

muitas vezes, em nome do "bem comum", por toda a sociedade. Já as 

6 5 Ibidem. 
6 6 Adolfo Soethe, "Sem greve a coisa também vai", in: Panorama, Editorial, Curitiba, abril, 1960, p.80. 
6 7 Adolfo Soethe, "Vamos declarar greve a greve?", in: Panorama, Curitiba, julho, 1956, p.31-33. 
6 8 "Preocupação dos industriais: as greves", in: Paraná Econômico, Opinião Alheia, Curitiba, dezembro, 

1957, p. 18. 
6 9 Adolfo Soethe, "Vamos declarar greve a greve?", in: Panorama, Curitiba, julho, 1956, p.31-33. 
7 0 "Preocupação dos industriais: as greves", in: Paraná Econômico, Opinião Alheia, Curitiba, dezembro, 

1957, p. 18. 
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reivindicações operárias, contraditórias para a imagem de "povo ordeiro", eram 

apreendidas com insegurança, despertando, em grande parte da sociedade 

curitibana, o imaginário da ruptura das instituições sócio-políticas. 

O reconhecimento da greve pela Legislação Trabalhista, na Constituição 

de 1946, despertava a crítica e a apreensão de grande parte das lideranças 

dos grupos econômicos por todo o Brasil. No discurso das elites econômicas 

curitibanas, disseminava-se a idéia de que a Legislação Trabalhista Brasileira 

era obsoleta e perigosa, porque se fundamentava numa visão de trabalho não 

mais vigente na sociedade brasileira, embasada em conceitos como o da 

"inevitabilidade da luta de classes", que buscava proteger o trabalhador da 

exploração imposta pelo capital.71 Tratando de propagar e explicitar a 

transformação nas relações entre capital e trabalho na sociedade brasileira, 

dentro da qual se declarava que as hostilidades desapareciam, tais grupos 

afirmavam que a legislação encontrava-se entre as principais causadoras dos 

antagonismos entre patrões e empregados, porque alimentava "ideologias 

totalitárias, incompatíveis com o regime democrático" e com as "tradições da 

civilização brasileira".72 

Percebe-se que, as lideranças dos grupos econômicos, entre elas as 

curitibanas, constatavam a necessidade de mudanças nas relações entre 

patrões e empregados, como forma de salvaguardar a produção e seus 

interesses político-econômicos, assim como para apaziguar as tensões sociais 

e as recorrentes manifestações reivindicatórias, como as greves. Entretanto, 

para além de evidenciar o direito das manifestações sociais, a quantidade de 

greves, no contexto brasileiro dos anos 50, assim como durante a primeira 

metade da década de 60, explicitava o antagonismo reinante nas relações 

entre patrões e empregados, demonstrando o contraste entre as falas que 

propalavam novas relações trabalhistas e a prática cotidiana de parte do 

empresariado. 

7 1 Clóvis Leite Ribeiro, "Legislação Trabalhista", in: Paraná Econômico, Opinião alheia, Curitiba, agosto, 
1958, p.37. 

36 Idem. 
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Os grupos econômicos curitibanos percebiam-se coagidos pelas greves, 

que se amplificavam respaldadas pela lei, assim como pelas práticas 

intervencionistas do Estado, tanto na economia quanto nas questões 

trabalhistas. Nas palavras do presidente da Federação do Comércio do Paraná, 

em 1960, percebe-se esta angústia: 

De um lado, portanto, a muralha que se ergue pelas mãos 
dos nossos colaboradores e de outro as barreiras 
econômicas impostas pelo Estado, as limitações das leis 
fiscais e suas tendências sempre cada vez mais 
socializantes e restritivas da ação da livre empresa. 
Pendulamos entre dois extremos tão sintomáticos quanto 
preocupantes: a intervenção estatal no domínio econômico 
e a proteção que se dá ao trabalhador, numa escala de tal 
ordem que não vemos horizontes de perspectivas para 
nosotros.73 

A resposta que era representada recorrentemente para a sobrevivência 

dos "homens da livre empresa" era a construção e a manutenção de um "clima 

de paz social", de "harmonia entre empregadores e empregados".74 Dentro 

desta perspectiva, disseminava-se a idéia de que se precisava conter as 

tensões sociais, evitando prejuízos maiores para os negócios e para as 

produções, assim como inviabilizar a "revolução social", que poderia surgir 

como conseqüência das práticas e das relações trabalhistas estabelecidas 

entre a maioria dos empregadores, as quais colaboravam na instalação do 

clima de antagonismo entre as classes. 

Nas principais revistas da sociedade curitibana, produzidas e lidas por 

grande parte das elites econômicas, circularam notícias e discursos procurando 

demonstrar a necessidade de desenvolvimento do "espírito de cooperação 

entre patrões e operários". Afirmava-se que o "velho" conceito que encarava "o 

trabalhador como uma simples máquina a serviço do patrão" - conceito 

representado como "desumano", "antiquado" e "perigoso", estava superado, 

cedendo lugar para a "moderna e magnífica concepção do trabalho 

José Luiz Guerra Rêgo, "Relações entre empregadores e empregados", in: Paraná Econômico, A voz do 
Presidente, Curitiba, janeiro, 1960, p.3-5 

36 Idem. 
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engrandecido pela valorização do elemento humano", através do qual se 

visualizava a possibilidade de concretizar no país a "paz social tão almejada".75 

O sindicalismo patronal paranaense passava a ser representado dentro de uma 

tendência acentuada "de concordia, de harmonia e de coesão entre os setores 

do capital e do trabalho".76 

Percebe-se que havia uma ansiedade, por parte das lideranças 

econômicas curitibanas, de, a partir da disseminação e do reforço da idéia de 

modernização na concepção das relações de trabalho na sociedade brasileira, 

influenciar as práticas do empresariado curitibano, buscando conscientizá-lo 

sobre a necessidade de transformação das relações trabalhistas cotidianas. 

Através da transformação nas relações entre patrões e empregados, dentro 

dela a construção das idéias de "colaboração", "concórdia", "paz social" e 

"respeito entre patrão e empregado", buscavam-se formas de contornar a luta 

de classes e manter a ordem e a estabilidade social. Para além da 

fundamentação em novas discussões sobre produção e gerenciamento, 

desenvolvidas por teorias sociológicas e da psicologia do trabalho, bastante 

recorrentes na época, percebe-se que grande parte das lideranças dos grupos 

econômicos curitibanos era influenciada pela Doutrina Social da Igreja, que 

propalava, como forma de solucionar as tensões e crises sociais, a "harmonia 

entre capital e trabalho" - a construção da "Paz Social". Desta forma, os 

discursos da Federação do Comércio do Paraná, explicitavam que a economia 

moderna deveria ser fundamentada pela doutrina católica, através da qual, a 

partir da concepção de "harmonia entre Capital e Trabalho", se dinamizaria a 

"harmonia dentro das empresas, no seio das famílias, na sociedade e no 

Estado".77 

7 5 "O SESI, uma instituição de profundas raízes cristãs", in: A Divulgação, Curitiba, fevereiro, 1954, p.l5 
7 6 Osmário Zilli, "Homenagem aos líderes das Classes Produtoras: Lydio Paulo Bettega, Presidente da 

Federação das Indústrias do Estado; José Luiz Guerra Rêgo, Presidente da Federação do Comércio do 
Estado; José Luiz Demeterco, Presidente da Federação do Comércio Varejista do Estado", in: Paraná 
Econômico, Curitiba, novembro/dezembro, 1960, p.8. 

7 7 José Luiz Guerra Rêgo, "A Igreja e o Sindicalismo", in. Paraná Econômico, A voz do Presidente, 
Curitiba, junho, 1958, p.3 
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Assim, nas principais revistas das elites econômicas curitibanas, 

disseminaram-se artigos e discursos visando à transformação das relações 

trabalhistas cotidianas, tendo em vista a sustentação e o aprimoramento da 

produção, assim como a defesa dos interesses político-econômicos do 

empresariado. Pela recorrência e incisividade dos discursos, pode-se dizer que 

a liderança econômica local procurou estabelecer uma campanha de 

conscientização de sua coletividade quanto à necessidade de mudança dos 

hábitos no tratamento das classes trabalhadoras. Propalava-se, assim, a 

necessidade de colocar em prática os conceitos católicos de "justiça social" e 

"função social da riqueza". 

Assim, José Luiz Guerra Rêgo defendia a idéia de participação nos 

lucros da empresa pelos empregados, o que refletia, para ele, "um anseio de 

solidariedade humana e de justiça social".78 Considerando a empresa a 

resultante da conjugação entre o capital e o trabalho, Rêgo afirmava que era 

justo e equitativo que o resultado lucrativo do produto social fosse partilhado 

entre os seus dois criadores."79 Explicitando que as condições de vida do 

trabalhador brasileiro não eram nada boas, alertava: "Despojá-lo dessa última 

esperança, será sumamente perigoso"!80 

Encontrando-se a indústria em ampliação na sociedade curitibana, 

mesmo que sua efetiva expansão continuasse enquanto discurso de uma 

pequena vanguarda, no veículo de informação e divulgação da Federação da 

Indústria do Paraná, circulou um conjunto de artigos, intitulados 'Paz Social', 

escritos por Júlio Assumpção Malhadas, Juiz do Trabalho e professor da 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná, que buscava direcionar os 

posicionamento e disseminar a conscientização do empresariado da cidade. 

Destacando que a "Paz Social" era "aquela harmonia que se deseja que exista 

7 8 José Luiz Guerra Rêgo, "Salários e participação nos lucros", in: Paraná Econômico, Curitiba, 
junho/julho, 1962, p.8. 

7 9 Idem. 
115 Ibidem. 
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entre os seres humanos reunidos para a vida comum",81 o autor ressaltava a 

aplicação desta idéia cristã nas relações trabalhistas: 

Em especial usa-se a expressão para significar o 
entendimento que deve haver entre o capital e o trabalho, 
entre aqueles que possuem os instrumentos de produção e 
aqueles que tem de seu apenas a energia e a capacidade 
de trabalho que necessitam de empregar esta energia, esta 
capacidade, afim de obter os resultados que permitam 
manter sua vida e a dos membros de sua família. Esta paz 
social, entendimento entre capital e trabalho, é um 
imperativo ao qual não pode a sociedade fugir, sob pena de 
não haver possibilidade de se manter a vida em sociedade. 
Esta paz social deveria decorrer do entendimento de cada 
um, da compreensão de cada qual, de que todos nós 
somos seres da mesma humanidade, e temos, portanto, 
um mínimo comum de direitos, direitos decorrentes da 
nossa dignidade de seres humanos, direitos que devem ser 
respeitados. Nos momentos em que os detentores dos 
meios de produção assim compreenderem, e também os 
fornecedores do trabalho assim o entendam, e desde que 
pratiquem este entendimento, esta compreensão, então 
poderemos dizer que existe a "paz social". 

Destacava que a adoção de novas relações entre o Capital e o Trabalho 

colocava-se como imprescindível para a manutenção da vida em sociedade. 

Buscava chamar a atenção do empresariado de que a "paz social" não seria 

obtida através da "submissão cega e inconsciente" do trabalho ao capital, 

dentro da qual os direitos humanos não eram respeitados, muito menos da 

"sujeição do capital ao trabalho, pelo estabelecimento de uma ditadura do 

trabalhador."83 Buscando evitar os excessos que poderiam ser cometidos de 

ambos os lados, Malhadas defendia que a "paz social" deveria ser fruto de uma 

"verdadeira compreensão de parte a parte": tanto o detentor do capital deveria 

passar a respeitar o trabalhador como um semelhante, assim como o 

trabalhador deveria transcender à relação patrão/inimigo, tratando-o como um 

8 1 Julio Assumpção Malhadas, "Paz Social", in: Indústria, n.l, Curitiba, setembro, 1962. 
8 2 Idem. 
8 3 Ibidem. 
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colaborador.84 Destacava, assim, que a verdadeira "Paz Social" era a "paz da 

compreensão", a "paz do cumprimento recíproco de deveres" e não a "paz da 

submissão" ou a "paz da escravização".85 

Desta forma, na perspectiva de conscientizar o empresariado de que o 

fim das tensões sociais dentro de seus negócios, assim como a inviabilização 

de revoltas sociais, dependiam de sua atuação, o autor buscava demonstrar as 

relações entre a deflagração da "revolução comunista" no mundo e a 

impetuosídade das elites econômicas. Dizia ele, preferir convocá-los pela 

persuasão, que levaria à voluntária colaboração do empresariado, evitando a 

violência que poderia resultar da ação do Estado ou de "terceiros". Para ele, na 

Rússia, "os grandes senhores e as nobres damas", não resistiram ao "ímpeto 

das multidões desapegadas da elite que não soube merecer a sua confiança".86 

Mobilizando o imaginário do medo frente às possibilidades da irrupção do 

comunismo, caso os empregadores curitibanos não mudassem suas 

concepções quanto ao trabalhador, o autor afirmava: 

E porque não quero que sigamos o exemplo russo, ou o 
chinês, ou o cubano, e porque entendo possível uma 
justiça social sob o império da democracia, uma paz social 
sem que se afugente a liberdade, uma paz social sem a 
supremacia do Estado sobre o homem, porque acredito na 
possibilidade de mudança sem derramamento de sangue, 
sem sofrimentos, pretendo continuar, e continuarei 
enquanto possível, a chamar a atenção dos empregadores, 
por vezes desatentos a esses problemas porque 
demasiado interessados em outros, a chamar-lhes a 
atenção para seus deveres para com seus colaboradores 
de todos os dias.87 

Defendendo a democracia estabelecida e as liberdades individuais, 

Malhadas buscava reforçar e valorizar o conceito católico de "justiça social", 

através do qual se evitaria tensões sociais e os transtornos de rupturas 

8 4 Ibidem. 
8 5 Ibidem. 
8 6 Julio Assumpção Malhadas, "Paz Social", in: Indústria, n.3, Curitiba, abril, 1963. 
36 Idem. 
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ameaçadoras. Assim, ele buscava conclamar "todos" os empregadores 

curitibanos "ao sacrifício para o soerguimento do nível de vida do 

trabalhador".88 Afirmava que, se todos os empregadores dessem mais do que o 

mínimo estabelecido pela legislação, ou pelo menos, obedecessem 

estritamente o que a lei mandava, os trabalhadores se sentiriam obrigados a 

devolver ao empregador um esforço correspondente.89 

Dentro desta lógica, Malhadas buscava explicitar a relação entre o 

progresso da indústria e a satisfação dos trabalhadores, afirmando que a 

indústria só progride quando os trabalhadores encontram-se satisfeitos em 

todos os aspectos: moradia, alimentação, assistência social, educação e 

respeito dos chefes.90 Buscava demonstrar a importância e solidez de suas 

palavras, invocando as palavras do Papa João XXIII, através da Encíclica 

Mater et Magistra, na qual as relações entre empresários, dirigentes e 

trabalhadores deveriam ser caracterizadas pelo respeito, pela compreensão, 

pela colaboração leal e ativa, e pelo amor da obra comum, além de se transpor 

a concepção de trabalho meramente enquanto fonte de lucros, considerando-

no em sua dimensão social, sendo o cumprimento de um dever e a prestação 

de um serviço.91 

Assim, entre outros pontos, os artigos de Julio Assumpção Malhadas, 

buscavam conscientizar os empregadores curitibanos da urgência da 

necessidade de tratar seus trabalhadores com respeito - como seres humanos, 

através de palavras de encorajamento e felicitações, ultrapassando a 

linguagem autoritária e depreciativa.92 Além disso, chamavam a atenção sobre 

os cuidados com relação ao espaço de trabalho, que deveriam ser agradáveis, 

bem arejados, bem iluminados, também representando respeito ao operário e 

8 8Ibidem. 
8 9 Julio Assumpção Malhadas, "Paz Social", in: Indústria, n. 1, Curitiba, setembro, 1962. 
9 0 Julio Assumpção Malhadas, "Paz Social", in: Indústria, n.2, Curitiba, janeiro, 1963. 
9 1 Idem. 
9 2 Julio Assumpção Malhadas, "Paz Social", in: Indústria, n.5, Curitiba, novembro, 1963. 
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influenciando diretamente na produção.93 Suas palavras, embasadas tanto nos 

princípios das elites econômicas curitibanas, que se influenciavam, em grande 

medida, nas discussões dos grupos econômicos nacionais, quanto nos 

fundamentos da Igreja Católica, tinham como objetivo influenciar as práticas 

sociais do empresariado local, na perspectiva de contornar os movimentos e as 

tensões sociais e inviabilizar o desenvolvimento de utopias consideradas 

comprometedoras para os interesses da coletividade em questão, 

principalmente as idéias comunistas. 

b) A de fesa da l ivre in ic iat iva e a cr í t ica a o i n t e r v e n c i o n i s m o estata l 

A questão da ampliação do intervencionismo estatal mobilizou o 

imaginário anticomunista das elites econômicas não só curitibanas, mas 

brasileiras em geral, de maneira ascendente dentro do período 1945-1964. 

Como pano de fundo, estavam as relações que se estabeleciam entre as 

práticas de planificação econômica, efetivadas nos países socialistas, e a 

ampliação da intervenção estatal na economia brasileira, mais recorrente e 

explícita durante alguns governos, menos em outros. Desta forma, grande 

parte das ações governamentais percebidas como comprometedoras para a 

livre iniciativa, ampliando os espaços estatais dentro dos interesses e 

investimentos particulares das elites econômicas, mobilizava os instintos de 

auto-conservação, despertando o imaginário anticomunista. 

Dentro desta lógica, nas principais revistas econômicas curitibanas, a 

defesa da "livre iniciativa", "livre empresa" ou "iniciativa privada", encontrava-se 

explícita em todas os discursos. Recorrentemente as lideranças econômicas da 

cidade buscaram frisar: "[...] absoluta fidelidade aos princípios da livre iniciativa, 

do não intervencionismo e da defesa intransigente da empresa privada".94 A 

livre iniciativa era representada e defendida como "democrática", "libertadora 

das forças da produção" e "acionadora das molas do progresso", incorporando 

9 3 Idem. 
9 4 A Direção, "Mais um ano", in: Paraná Econômico. Curitiba, abril, 1961, p.12. 
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a todos no processo de produção, de distribuição da riqueza e do 

desenvolvimento,95 sendo a ela entregue a responsabilidade pelo "assombroso 

progresso da humanidade no presente".96 Buscava-se demonstrar e construir a 

importância da livre iniciativa para o desenvolvimento da sociedade. Desta 

forma, legitimava-se a manutenção e a defesa da livre iniciativa pela sociedade 

como um todo, tornando coletiva a defesa de interesses particulares. 

Dentro de um contexto, onde a ampliação do intervencionismo estatal 

explicitava-se entre as práticas de governo e as discussões nacionais, as 

lideranças curitibanas, procurando garantir o respeito a seus direitos e 

liberdades, tratavam de definir e demonstrar seu ideal de governo: aquele onde 

o Estado limitava-se a "fiscalizar e amparar, deixando à iniciativa privada a 

transcendental tarefa de construir, estimulando o progresso e a riqueza do 

país".97 O desejo de liberdade econômica estava expresso neste ideal: 

Os bons governos sempre procuram cercar a 
iniciativa privada da mais ampla liberdade e o 
mesmo procedendo em relação ao indivíduo, para 
que ele possa trabalhar sem obstáculos de qualquer 
natureza, no sentido da natural evolução e 
progresso, fazendo uso da sua liberdade conforme 
com os direitos sagrados limites do direito dos seus 
semelhantes.98 

De acordo com o pensamento das elites curitibanas, influenciado pelas 

discussões das associações econômicas nacionais, os "bons governos", eram 

aqueles que respeitavam seus direitos estabelecidos e proporcionavam 

incentivos e liberdades de ação no desenvolvimento de seus projetos e 

investimentos. Ao mesmo tempo, em que discursos como este demonstravam 

o ideal de Estado que tais grupos defendiam, deixavam explícita a crítica à 

ingerência crescente do Governo Brasileiro nos assuntos econômicos. 

9 5 "A hora da escolha", in: Paraná Econômico, Opinião alheia, Curitiba, novembro/dezembro, 1962, p.25. 
9 0 "Iniciativa privada", in: Paraná Econômico, Curitiba, novembro/dezembro, 1956, p.7, tradução de J. P. 

Gastaldi. 
9 7 J. P. Gastaldi, "Ordem Econômica", in: Paraná Econômico, Curitiba, maio, 1955, p.3. 
9 8 "Iniciativa Privada", in: Paraná Econômico, Curitiba, novembro/dezembro, 1956, p.7, tradução J. P. 

Gastaldi. 
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Em meio a crise do Governo Vargas, J Petrelli Gastaldi, diretor e redator-

chefe da revista Paraná Econômico, buscou demonstrar as três possibilidades 

de concepções modernas de ordem econômica, social e financeira, tratando de 

diferenciá-las e sinalizar aquela que julgava ser a melhor para a sociedade 

brasileira: 

[...] de um lado, o coletivismo. Ele surge quando o 
Estado se transforma em senhor absoluto dos 
instrumentos da produção, realizando e distribuindo 
a riqueza, mediante planos rigorosos, deshumanos e 
inflexíveis. A individualidade humana é absorvida e 
praticamente eliminada, frente ao Estado todo-
poderoso. De outro lado, quando o indivíduo, dono 
também absoluto dos instrumentos de produção, 
produz quanto deseja, vendendo ao preço que 
melhor lhe convier aos seus interesses 
personalistas, não admitindo a mínima parcela de 
intervenção do Estado, que se transforma em mero e 
passivo telespectador, sem interessar-se por 
eventuais desigualdades de riquezas ou abusos de 
poder econômico, fomentadores das revoluções 
sociais, pela dominação dos economicamente fracos 
e poderosos. Finalmente deparamos com a 
concepção equidistante dessas duas. Seria a da 
ordem social e econômica representando uma 
espécie de fusão das anteriores, por nós 
examinadas. Cada qual produzindo, com 
instrumentos de sua propriedade, possuindo 
liberdade de ação e movimentos para produzir e 
distribuir; mas sempre sob atenta vigilância estatal, 
que por meio de leis, decretos e regulamentos, 
orienta, dirige e procura aperfeiçoar as iniciativas 
particulares, sem perder de vista a solidariedade 
social." 

Em seu discurso estava presente o posicionamento das elites 

econômicas, que repulsava o "Estado coletivista", criticava a displicência 

presente em alguns governos e defendia um Estado fiscalizador e amparador, 

que tutelasse os economicamente mais fracos e suprisse as deficiências da 

9 9 J. P. Gastaldi, "Concepções da ordem econômica", in: Paraná Econômico, Curitiba, abril/maio, 1954, 
p.l. 
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livre iniciativa para os grandes empreendimentos sociais.100 Buscava-se 

explicitar a configuração ideal de governo que sustentasse e dinamizasse os 

interesses dos grupos econômicos. 

Frente às ações intervencionistas de Vargas, que despertavam a 

apreensão de vários grupos econômicos nacionais, Gastaldi tecia 

considerações acerca dos limites da intervenção estatal: esta deveria ser 

supletiva, não absorvente da individualidade e dos direitos do homem, com 

absoluto e integral respeito ao direito de propriedade, às instituições jurídicas, 

sociais e políticas e às liberdades fundamentais, além de fundamentar-se em 

princípios cristãos, éticos e democráticos.101 Em plena efervescência do 

discurso nacionalista de Vargas, o redator-chefe do veículo da Federação do 

Comércio do Paraná, alertava o empresariado curítibano afirmando, que caso 

tais limites e princípios não fossem defendidos, despertava-se a possibilidade 

de se "enveredar por perigoso nacionalismo", tão perigoso para as relações 

internacionais, quanto o "totalitarismo coletivista e prepotente".102 

O Governo Vargas aparecia representado entre as elites curitibanas 

como "capitalismo socialista", "socialismo capitalista" 103 ou "democracia social 

popular".104 Tanto suas práticas intervencionistas, quanto seus relacionamentos 

com a classe trabalhadora, mobilizaram o imaginário anticomunista, que 

envolvia o cenário nacional no imaginário de caos e infiltrações comunistas: 

O velho brado de alarma com que os povos decretavam a 
mobilização de todas as suas energias e de todas as suas 
virtudes cívicas para lutar contra os invasores que lhes 
ameaçavam a liberdade e a vida, é imperioso repetí-lo com 
redobrado vigor neste país e neste momento em que a 
imagem clássica da retórica oposicionista na imprensa e no 
parlamento, o abismo para o qual o Brasil se encaminha, é 
mais do que uma força de expressão, pois é uma realidade 

1 0 0 Idem. 
1 0 1 Ibidem. 
1 0 2 Ibidem. 
103 « p 0 i ¡ t ¡ c a Econômica", in: Paraná Econômico, Curitiba, junho/julho, 1954, p.9. 
1 0 4 "Que democracia é a nossa", In: Panorama, Curitiba, abril, 1955, p.35. 
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tão manifesta e trágica que por ele já começamos quase a 
rolar.105 

Após a crise de 1954, circulava entre as elites curitibanas que, caso o 

"socialismo de Estado", que Vargas vinha impondo ao país, não houvesse 

fracassado, o Brasil estaria "em plena ditadura econômica, a meio passo do 

socialismo integral, ateu e fundamentalmente materialista. Do comunismo 

enfim".106 Ansiando por menor intervenção estatal em suas atividades, tais 

grupos clamavam pelo "retorno à iniciativa privada e à limitação da intervenção 

governamental na esfera econômica";107 pela "marcha-a-ré da senda do 

socialismo";108 para que o país se deslocasse da trilha do intervencionismo.109 

Durante o Governo Goulart (1961-1964), percebido pelas elites 

curitibanas como "herdeiro" de Vargas, devido ao seu forte relacionamento com 

as classes trabalhadoras, sua perspectiva nacional-reformista, aliada aos 

discursos e às práticas encampatórias, despertou vários pavores nos grupos 

econômicos nacionais, dentro deles os curitibanos, mobilizando o medo da 

efetivação de um "Estado coletivista" ou de uma "República Sindicalista" no 

Brasil. No imaginário das elites curitibas, o Governo Goulart estava repleto de 

"inefáveis nacionalistas" - "maus brasileiros", que rezavam pelas "cartilhas 

desmoralizadas de Moscou", não desanimavam frente à "estatização de todos 

os elementos dos quadros econômicos da nação e das suas forças vivas 

produtoras".110 Observando as práticas de Goulart, as elites econômicas 

afirmavam que o país encontrava-se em acelerado processo de estatização, 

marchando para uma política provada incapaz, onerosa e insuficiente até na 

1 0 5 "Realidade brasileira", in: A Divulgação, janeiro/fevereiro, 1953, p.21. 
1 0 6 J. Petrelli Gastaldi, "Ordem Econômica", in: Paraná Econômico, Curitiba, maio, 1955, p.3. 
1 0 7 Idem. 
1 0 8 Ibidem. 
1 0 9 J. Petrelli Gastaldi, "Problemas nacional", in: Paraná Econômico, Curitiba, outubro, 1955, p.3. 
1 1 0 R.K.A., "Estatização", in: Boletim da FIEP, n.42, Curitiba, abril, 1962. 
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própria Rússia.111 Temia-se que o Brasil estivesse dando uma "guinada de 180 

graus para uma socialização", que poderia ser "funesta ao próprio destino e ao 

bem-estar do seu povo".112 

Dentro de um contexto de disseminação de movimentos sociais, teses 

reformistas e ampliação da interferência estatal, envoltas fortemente pelo 

imaginário anticomunista, que buscava demonstrar infiltrações comunistas e a 

possibilidade da deflagração de uma "revolução social" a qualquer momento 

dentro do território nacional, Guerra Rêgo denunciava que o comunismo era a 

etapa final e a última conseqüência do processo de crescente intervencionismo 

estatal.113 Às vésperas de eleições, dentro do conturbado Governo Goulart, 

afirmava que até democraticamente, pelo voto, se podia chegar ao comunismo, 

ferindo "mortalmente a liberdade".114 Para ele, "reconhecendo e atribuindo 

maior poder ao governo e menos liberdades aos indivíduos," se chegaria ao 

"totalitarismo", com idênticos resultados daqueles decorrentes dos golpes de 

Estado ou das revoluções sociais.115 

Entrelaçada ao imaginário anticomunista estava a ansiedade pela defesa 

da livre iniciativa e dos interesses particulares ameaçados pelo avanço da 

ingerência estatal sobre os assuntos econômicos brasileiros. Dentro das 

estratégias articuladas a partir dele, percebe-se que ao envolver o 

intervencionismo estatal e preencher a sociedade com o medo da implantação 

do comunismo, construía-se a defesa e a legitimação de propostas de 

sociedade e formas de governo, dentro das quais estavam resguardados os 

interesses particulares de grande parte das elites econômicas nacionais. 

Também, para além da disseminação do imaginário anticomunista atuar na 

construção da coesão da coletividade, que se percebia ameaçada, através da 

1 1 1 "Encampações, primeiro passo para a liquidação da livre iniciativa no Brasil", in: Paraná Econômico, 
Curitiba, junho/julho, 1963, p.13. 

1 1 2 Idem. 
1 1 3 José Luiz Guerra Rêgo, "Liberdade econômica", in: Paraná Econômico, Curitiba, outubro, 1962, p.3. 
1 1 4 Idem. 
115 Ibidem. 
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amplificação de seus medos, buscava-se envolver a sociedade como um todo 

na defesa de tais interesses. 

c) A de fesa da d e m o c r a c i a no c o n t e x t o 1961 -1964 

Desde a década de 50, em diversos momentos as elites econômicas 

buscaram disseminar o "alarme do comunismo" na sociedade brasileira, na 

perspectiva de desmoralizar as greves, os movimentos sociais e até as 

propostas consideradas comprometedoras para seus interesses particulares, 

como ocorreu com o nacional-reformismo durante todo o período 1945-1964.116 

Percebe-se que houve uma ansiedade crescente, por parte das lideranças dos 

grupos econômicos locais, por buscar conscientizar sua coletividade sobre a 

necessidade de tomada de posição frente às greves, às eleições e às práticas 

governamentais. Amplificava-se o caráter mobilizatório do imaginário 

anticomunista em função da busca por construir a coesão dos grupos 

econômicos em torno da defesa de suas crenças e interesses particulares. 

A primeira metade da década de 60 foi o período em que a mobilização 

do imaginário anticomunista tornou-se mais intensa entre as elites econômicas 

curitibanas. O imaginário anticomunista dinamizava-se na sociedade a partir 

das repercussões da Revolução Cubana, que era apreendida por tais grupos 

como a primeira efetivação do regime comunista em terras americanas. No 

contexto brasileiro, a efervescência dos movimentos sociais, das práticas 

nacional-reformistas e da ampliação do intervencionismo estatal durante o 

Governo Goulart, levava as elites locais ao desespero, frente ao medo da 

desintegração das estruturas e das instituições sociais estabelecidas, 

comprometendo, assim, suas bases sócio-culturais e os seus interesses 

político-econômicos. Recorrentemente seus veículos de informação e 

divulgação preencheram-se de notícias e discursos que buscavam dar conta de 

apontar "infiltrações comunistas" por todo o Brasil, tanto nos movimentos 

1 1 6 "As importantes e expressivas comemorações do Dia do Comerciante", in: A Divulgação, Curitiba, 
julho, 1954, p.36; Adolfo Soethe, "Nós e a política", in: Panorama, Editorial, outubro, 1956, p.35; 
José Luiz Guerra Rêgo, "A voz do Presidente", in: Paraná Econômico, fevereiro, 1959, p.3; J. Petrelli 
Gastaldi, "Política Econômica", in: Paraná Econômico, 1960, p.6; etc. 
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sociais, quanto dentro do próprio Governo Brasileiro, entre Ministros e 

funcionários de Goulart. Através das tramas do imaginário anticomunista 

disseminava-se a sensação de que uma "conspiração comunista" 

encaminhava-se para a tomada do poder no Brasil. 

As preocupações quanto aos rumos da política brasileira, assim como a 

indiferença sócio-política que se percebia em parte do empresariado local, fez 

com que, constantemente, as lideranças das elites econômicas curitibanas 

buscassem despertar a tomada de posicionamento de sua coletividade, na 

perspectiva de construir a coesão e incentivar a defesa de seus interesses em 

jogo. Assim, desde as eleições de 1960, num contexto em que o Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB), principalmente seus grupos nacional-reformistas 

ganhavam destaque na sociedade brasileira, buscou-se alertar às "classes 

produtoras": 

As classes produtoras, neste ano decisivo aos rumos 
da nossa democracia, devem unir-se transformando-
se num dique de resistência às arremetidas cada vez 
mais ostensivas de interesses antinacionais, a 
serviço de ideologias materialistas contrárias à 
nossa índole e inimigas declaradas da destinação 
histórica da nossa Pátria. União permanente e 
estado de alerta. Entremos em vigília, sejam quais 
forem os sacrifícios e os percalços. Multipliquemos 
nossos esforços; pugnemos por maior produtividade; 
sacrifiquemos, se necessário, parte dos nossos 
proventos.[...] Caso contrário, todos nós, sem 
distinção, governantes e governados, seremos 
inapelavelmente tragados pelos vagalhões das 
reinvidicações populares, decorrentes de culpas 
comuns e de erros generalizados. À luta, pois pelo 
bem do Brasil e pela sobrevivência da democracia 
cristã, sob o signo do Cruzeiro do Sul. A indecisão, 
neste momento, poderá ser fatal.117 

Entrelaçando vários símbolos coletivos - políticos, cívicos e religiosos, 

buscava-se mobilizar as bases sócio-culturais a partir de evocações simbólicas, 

na perspectiva de construir e de demonstrar a importância que se percebia na 

tomada de posicionamento dos diversos grupos das elites econômicas, visando 

1 1 7 J. Petrelli Gastaldi, "Política Econômica", in: Paraná Econômico, Curitiba, 1960, p.49. 
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à defesa das estruturas estabelecidas. Conclamava-se todos a um verdadeiro 

"estado de alerta" - à "união permanente", à formação de um "dique de 

resistência", frente ao que se observava como "arremetidas de interesses 

antinacionais a serviço de ideologias materialistas": os movimentos sociais e os 

discursos e as práticas nacional-reformistas, com sua pressão por reformas 

estruturais na sociedade brasileira. 

Assim, as lideranças das elites econômicas curitibanas buscaram 

mobilizar a tomada de posicionamento de sua coletividade durante todo o 

período Goulart, explicitanto, através de notícias sobre "infiltrações" e 

possibilidades de "golpes comunistas", a urgência da salvaguarda do regime 

democrático estabelecido e dos interesses em jogo. Desta forma, a Associação 

Comercial do Paraná, falando em nome das "classes produtoras", conclamava 

o "povo" - as instituições e grupos econômicos, à "defesa do regime e das 

instituições democráticas", ameaçadas "pela demagogia e pelo extremismo, 

inimigos da Pátria e da Nacionalização".118 Também a Federação do Comércio 

do Paraná, buscava destacar e reforçar em seus grupos a "transcendental 

missão" de "vanguardeiros da democracia, intransigentes defensores da livre 

empresa e das liberdades fundamentais do homem",119 assim como tratava de 

posicionar-se como uma "ilha de salvação nacional".120 

Disseminavam-se, entre as elites curitibanas, os posicionamentos dos 

principais grupos econômicos nacionais, dentro dos quais defendia-se uma 

"participação mais ativa da iniciativa privada no terreno político", como forma de 

"determinismo na defesa e preservação dos princípios democráticos".121 

Explicitava-se que a "sobrevivência da democracia" dependia do 

1 1 8 Oscar Schrappe Sobrinho, "Defesa de princípios - classes produtoras: II reunião das classes 
produtoras", in: Boletim Fiep, n.38, Curitiba, dezembro, 1961. 

1 1 9 José Luiz Guerra Rêgo, "A voz do presidente", in: Paraná Econômico, Curitiba, novembro/dezembro, 
1962, p.3. 

1 2 0 Osmário Zilli, "Pronunciamento de posse", in: Paraná Econômico, Curitiba, janeiro, 1963, p.3-5. 
1 2 1 "Classes produtoras comandam a ação", in: Paraná Econômico, Curitiba, novembro/dezembro, 1962, 

p.34. 
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comportamento do empresariado,122 tanto a partir da transformação em suas 

atitudes frente aos trabalhadores e camadas menos favorecidas, a partir das 

perspectivas de "função social da riqueza", "justiça social" e "paz social", assim 

como da conscientização sobre as responsabilidades que caberiam à livre 

iniciativa.123 Mobilizando o imaginário do medo sobre a possibilidade de uma 

"revolução social" no Brasil, tratava-se de despertar o empresariado curitibano 

para a tomada de posicionamento: 

Preferível acordar já, unindo esforços e conjugando 
propósitos, para construir o Brasil forte e respeitado 
que desejamos, do que acordar amanhã, sob o 
ulular das massas enfurecidas e sob o tacão dos 
dominadores, mas então irremediavelmente sem 
liberdade e sem oportunidade de arrependimento!124 

Percebe-se que a amplificação do caráter mobilizatório do imaginário 

anticomunista, bastante introjetado na sociedade curitibana, se fez evidente 

nas eleições de 1962, percebidas como decisivas para a sociedade brasileira, 

pois estava em jogo a composição do Congresso Nacional, que votaria as 

propostas nacional-reformistas em pauta.125 Na mesma medida, o 

anticomunismo teve grande peso no esforço de desmoralização que se efetivou 

sobre o Governo Goulart e os grupos nacional-reformistas em evidência na 

sociedade brasileira. A partir da mobilização do imaginário anticomunista, as 

lideranças econômicas curitibanas, buscavam construir a coesão social de sua 

coletividade em torno da defesa da ordem e das estruturas sociais 

estabelecidas, buscando manter suas relações de poder, proteger seus 

interesses político-econômicos e legitimar suas perspectivas de sociedade. 

O pensamento das elites curitibanas encontrava-se concatenado ao dos 

principais grupos nacionais, pois suas lideranças participavam constantemente 

1 2 2 José Garrido Torres, "A iniciativa particular em face dos problemas nacionais", in: Paraná Econômico, 
junho/julho, 1962, p.26-7. 

1 2 3 "A tarefa da iniciativa privada", in: Paraná Econômico, março, 1962, p.5. 
1 2 4 A Direção, "Perspectivas para 1962", in: Paraná Econômico, Editorial, Curitiba, janeiro, 1962, p.5. 
1 2 5 "Eleições", in: Paraná Econômico, Editorial, Curitiba, setembro, 1962, p.43; "Classes produtoras 

comandam a ação", in: Paraná Econômico, Curitiba, novembro/dezembro, 1962, p.34. 
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das instituições patronais no âmbito nacional. Cabe destacar que, vários 

grupos brasileiros articularam-se contra o Governo Goulart durante todo o seu 

período, visando a defesa das instituições democráticas estabelecidas e seus 

interesses particulares.126 Pelo desejo de conscientização do empresariado 

curitibano, assim como pela circularidade de notícias e posicionamentos 

filiados aos principais grupos anti-reformistas nacionais, percebe-se que os 

integrantes das lideranças econômicas curitibanas possuíam íntimas relações 

com tais grupos, defendendo os mesmos posicionamentos e atuando na 

articulação da defesa dos mesmos interesses e princípios dentro da sociedade. 

Também merece menção o fato de integrantes das elites econômicas 

curitibanas encontrarem-se articulados ao principal complexo nacional de 

crítica e desmoralização do Governo Goulart, o complexo IPES/IBAD.127 

Através do anticomunismo das elites econômicas curitibanas 

explicitavam-se suas preocupações com as tensões sociais entre os operários, 

com o desenvolvimento da produção e de seus intereses político-econômicos, 

assim como, com a manutenção das instituições democráticas que lhes 

respaldavam. Percebe-se que o imaginário anticomunista de tais grupos, 

mobilizou medos e canalizou energias, buscando direcionar os 

posicionamentos políticos e construir a coesão em torno da defesa de seus 

interesses particulares, articulando verdadeiros apelos à ação, como se 

evidenciou no contexto final de derrubada do Governo Goulart. 

1 2 6 Para mais informações a respeito ver: DREIFUSS, R. A. 1964: a conquista do Estado: ação política e 
golpe de classe. Petrópolis: Vozes, 1981. 

1 2 7 Através, dos documentos elencados pela pesquisa de René Armand Dreifuss, observa-se que Oscar 
Scharappe Sobrinho, integrante da diretoria da Associação Comercial do Paraná e proprietário da 
revista Panorama, a partir do final da década de 50, possuía relações com o Instituto de Pesquisa e 
Estudos Sociais e com o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o complexo IPES/IBAD: entidade 
através da qual diferentes grupos sociais, entre eles empresários nacionais e internacionais, militares, 
políticos, etc., articularam-se em torno de uma campanha desenvolvida no início da década de 60 em 
oposição ao Governo Goulart e as reformas sociais reinvidicadas pela sociedade. Nesta mesma 
listagem encontra-se o nome de Asdrúbal Bellegard, presidente da Federação das Indústrias do Paraná 
no final da década de 50 e um dos editorialistas do Boletim de Informações da FIEP, depois 
transformado na revista Indústria. DREIFUSS, R. A. 1964: a conquista do Estado: ação política e 
golpe de classe. Petrópolis: Vozes, 1981, p.510 e p.563. 
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CONCLUSÃO 

"No Paraná somos como os pinheiros. Não sabemos dobrar 
nossas convicções democráticas, a não ser que se quebrem e 
caiam em direção à morte! Elas crescem na generosidade de um 
terreno adubado pelas tradições liberais. Medram altaneiras e 
altivas, seguindo a direção reta dos destinos divinos, na indicação 
da nossa própria crença e nossa própria fé nos valores espirituais. 
Os paranaenses têm uma trajetória fixada, que não é a dos 
horrores do tentacular capitalismo a coarctar o operariado; a 
espezinhar o trabalhador; a esmagar-lhe seus direitos por uma 
vida melhor. À sombra dos pinheiros, os homens que detêm o 
capital entendem que nossa filosofia diária de ação é das mãos 
estendidas, na formação de um grande elo de congraçamento sob 
o signo da paz social. Entendemos que a propriedade privada dos 
bens de produção é um direito natural, do qual não se dissocia a 
liberdade. Coroando essa pirâmide, elegemos nossa reverência 
aos valores espirituais do homem, que sublimam sua condição, 
diferenciando-o da simples circunstância de ser mero agente 
criador de riquezas."1 

Esta emblemática fala ilustra e explicita a mentalidade de grande parte 

das elites e classes médias curitibanas nos anos 50 e 60. Constituindo-se em 

fragmento de um discurso proferido por Osmário Zilli, em 1963, enquanto 

presidente da Federação do Comércio do Paraná, traz articuladas várias 

questões relevantes para a coletividade curitibana do período: a crença na 

determinação de um destino promissor para o Paraná, dentro do qual havia a 

certeza do desenvolvimento e da modernização do Estado; a construção e a 

reafirmação identitária das elites tradicionais; o reforço das tradições cristãs e 

democráticas; a defesa da propriedade privada, da livre iniciativa e da 

liberdade; e a afirmação da necessidade de se construir a "paz social" como 

forma de salvaguardar a ordem e a estrutura social estabelecidas. 

Como se tentou demonstrar através deste trabalho, as elites e as 

classes médias curitibanas encontravam-se envoltas no imaginário de 

desenvolvimento e de progresso, redimensionado no mundo pós-guerra. 

Acreditava-se e defendia-se que o Paraná galgaria o patamar de modernidade, 

equiparando-se aos outros centros dinâmicos do país. Tais grupos ansiavam 

pelas benesses da modernidade e do desenvolvimento, as quais também lhes 

1 Osmário Zilli, "Hino à liberdade", in: Paraná Econômico, Curitiba, outubro-novembro, 1963, p.6. 
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proporcionariam ganhos político-econômicos e simbólicos. Desta forma, tais 

grupos construíam e defendiam projetos de sociedade que dessem conta de 

seus anseios. Norteando tais projetos estavam a sociabilidade católica, as 

relações de produção e consumo capitalistas, assim como as instituições 

democráticas estabelecidas. 

Assim, enquanto o Paraná e sua capital transformavam-se em suas 

estruturas econômicas, políticas e sociais, Curitiba envolveu-se em 

representações engrandecedoras que buscavam construir a imagem de uma 

sociedade "moderna", atrelada aos padrões "ocidentais-cristãos". 

Dimensionavam-se representações ordenadoras, moralizadoras e 

homogeinizadoras que buscavam dar conta de construir a sociedade ideal e a 

coesão social em torno dos projetos de modernidade defendidos por seus 

grupos preponderantes. Tais grupos defendiam uma modernização 

conservadora da sociedade, através da qual fosse realizada uma política socio-

económica que privilegiasse as estruturas e as instituições sociais 

estabelecidas, reforçando o regime democrático vigente. Além disso, tal política 

deveria equacionar os problemas sociais, buscando apaziguar os focos de 

tensão social, garantindo, assim, a modernização ansiada. 

Como parte da forma de desenvolvimento dinamizada na sociedade 

curitibana, esta também se preencheu de contradições e de tensões sociais, 

devido à marginalização de grandes parcelas da população frente às benesses 

modernas e aos direitos democráticos. Envoltos no imaginário de 

desenvolvimento e ansiosos por sua própria modernidade, as elites e as 

classes médias curitibanas percebiam com apreensão e receio as contradições 

sociais que se avolumavam em sua sociedade: a constituição de vários bairros 

de periferia, dentro deles de diversas favelas; a ampliação da miserabilidade 

pela cidade; a efervescência de greves e de movimentos sociais influenciados 

pelo clima de liberdades democráticas; o crescimento das idéias e das práticas 

nacional-reformistas por todo o Brasil, que propalavam reformas sociais e 

inserção democrática, etc. Por outro lado, também acabavam temerosas frente 

às repercussões da Guerra Fria, principalmente quanto à ampliação das áreas 

de influência soviéticas, assim como quanto à disseminação das idéias e das 

práticas comunistas pelo mundo. 
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Como se pode perceber, o contexto foi propicio para a mobilização dos 

medos sociais em função das possibilidades de deflagração de uma "revolução 

social" no Brasil. O imaginário anticomunista já se encontrava entre as bases 

sócio-culturais e identitárias de diversos grupos sociais da sociedade brasileira, 

dentro deles as elites e as classes médias de modo geral. Percebeu-se que o 

anticomunismo, mobilizador dos medos e dos afetos sociais, constituiu-se 

numa peça auxiliar e eficiente no exercício de poder, atuando na construção da 

coesão social, em torno da defesa da ordem e das estruturas sociais 

estabelecidas, assim como no reforço de valores e de projetos de sociedade 

relacionados às elites constituídas no poder e a seus desejos de 

desenvolvimento e progresso. 

Este estudo buscou analisar e compreender o imaginário anticomunista 

que envolveu as elites e as classes médias curitibanas. Tratou-se de centralizar 

a análise num espaço sócio-histórico específico - Curitiba, buscando 

compreender como o anticomunismo, um fenômeno de âmbito mundial, 

funcionou, ganhou aderência e colocou-se como mobilizador dos sentimentos e 

afetos numa experiência mais pontualizada. Buscou-se perceber sua 

circulação, dinâmica, motivações, práticas, significados e representações tendo 

como ponto de partida as especificidades sociais, políticas, econômicas e 

culturais locais, assim como as influências sofridas pelos contextos e dinâmicas 

nacionais e internacionais. 

Dentro de um contexto de efervescência de discursos e práticas sociais 

reivindicatorías, reformistas e de esquerda, entre elas de integrantes e 

simpatizantes das idéias e do Partido Comunista Brasileiro, assim como da 

polarização entre o "mundo capitalista" e o "mundo socialista", o imaginário 

anticomunista mobilizou-se entre as elites e as classes médias curitibanas 

frente às possibilidades de ruptura da ordem social, de desintegração das 

estruturas sociais e do comprometimento do processo de desenvolvimento 

dinamizado e defendido. Desta forma, o imaginário anticomunista, que 

envolveu tais grupos, no período em questão, deve ser analisado como um 

processo de defesa, mobilizado pelos instintos de auto-conservação dos 

grupos e da coletividade que se percebia ameaçada em suas estruturas, 

privilégios e relações de poder. 
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Assim, percebeu-se que o imaginário anticomunista desenvolveu 

funções complexas, relacionadas diretamente ao exercício e à manutenção do 

poder. Por um lado buscava construir o consenso negativo sobre o comunismo, 

pretendendo inviabilizá-lo enquanto solução para os problemas brasileiros. 

Dentro desta lógica, envolvia em suas tramas outras perspectivas de 

sociedade, assim como certos movimentos e grupos sociais, que eram 

percebidos como comprometedores para a ordem, para as estruturas sociais 

estabelecidas e para os projetos de sociedade defendidos. Por outro lado, 

dentro do duplo processo de inviabilização/legitimação desencadeado pelo 

imaginário, buscava-se reforçar as perspectivas e os modelos de sociedade 

defendidos pela coletividade que se percebia ameaçada. 

Na sociedade curitibana, a partir do imaginário anticomunista, buscava-

se reforçar e legitimar uma sociedade baseada nas instituições democráticas, 

na sociabilidade católica e nas relações capitalistas de produção e consumo. 

Tratava-se de angariar adesões para a proposta de modernização 

conservadora defendida pelas elites político-econômico-culturais locais. Tendo 

fundamentação nos princípios da Doutrina Social Católica, em tal perspectiva 

buscava-se salvaguardar certos direitos sociais, como as liberdades individuais 

e a propriedade privada, assim como se pregava a justiça social, como forma 

de apaziguar as questões sociais e combater a disseminação de idéias de 

esquerda, consideradas comprometedoras para o espírito de "paz social" 

desejado para a sociedade. 

Constituindo-se em crença introjetada em determinados grupos sociais, 

percebe-se que a instrumentalização do anticomunismo - sua amplificação e 

os usos políticos explícitos e conscientes dentro dos jogos político-econômicos 

e de sociedade, realizada por alguns segmentos e instituições específicas, 

como camadas da Igreja Católica de cunho tradicional e corporações das elites 

econômicas, proporcionou a tais grupos a possibilidade do alcance de ganhos 

político-sociais. Nesse mesmo sentido, através da força mobilizadora do 

imaginário anticomunista, alcançou-se a coesão entre vários e diferentes 

grupos sociais no combate às perspectivas percebidas como comprometedoras 

das estruturas sociais e de determinados projetos de sociedade. Desta forma, 

interesses particulares, como os das elites econômicas, os de instituições como 

a Igreja Católica e de defensores dos parâmetros capitalistas de sociedade e 
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cultura, foram redimensionados e defendidos como se fossem o "bem comum" 

- como se pertencessem e beneficiassem a todos os integrantes da sociedade. 

O anticomunismo constituíu-se numa forte crença, num elo identitário, de 

grande parte das elites e das classes médias curitibanas, durante as décadas 

de 50 e 60, colocando-se como um dos grandes mobilizadores dos medos 

coletivos. Integrantes e (re)produtores de uma sociedade elitista, hierarquizada 

e reforçadora de desigualdades sociais, tais grupos viveram as euforias e as 

angústias de imaginários que se colocaram como complementares: o do 

desenvolvimento e o anticomunista. Por um lado, lado vivenciaram a ansiedade 

pelas benesses do desenvolvimento e do progresso dentro dos moldes 

capitalistas. De outro, padeceram da agonia frente a amplificação das idéias e 

propostas de sociedade libertárias, igualitárias e socialistas, com elas, dos 

movimentos sociais reivindicadores da partilha dos bens democráticos. Na 

conjunção entre euforias e angústias esta coletividade conviveu nos anos 50 e 

60 com o medo de que a "revolução social" alcançasse o Brasil, dentro dele a 

"Terra dos Pinheirais". 
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