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No centro de Fedora, metrópole de pedra cinzenta, há 
um palácio de metal com uma esfera de vidro em cada 
cômodo. Dentro de cada esfera, vê-se uma cidade azul 
que é o modelo para uma outra Fedora. São as formas 
que a cidade teria podido tomar se, por uma razão ou por 
outra, não tivesse se tornado o que é atualmente. Em 
todas as épocas, alguém vendo Fedora tal como era, 
havia imaginado um modo de transformá-la na cidade 
ideal, mas, enquanto construía o seu modelo em 
miniatura, Fedora já não era mais a mesma de antes e o 
que até ontem havia sido um possível futuro hoje não 
passava de um brinquedo numa esfera de vidro. 

  (Ítalo Calvino – As cidades invisíveis) 
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RESUMO 
 
 
 

“Entre Lustosa e João do Planalto – A arte da política na cidade de 
Guarapuava (1930 – 1970)” é o resultado do trabalho de pesquisa a respeito da 
trajetória política de um homem profundamente ligado à sua terra natal. Durante 
grande parte de sua vida, Antonio Lustosa de Oliveira dedicou-se a causas que 
acreditava poderem modificar circunstâncias desfavoráveis que envolviam 
Guarapuava. Tamanha era a intensidade dessa crença que a sua história raramente 
pode ser desvinculada do tempo histórico vivido pela cidade de sua época. Em um 
primeiro olhar, o que parece ser uma trajetória banal, comum àqueles cidadãos bem 
nascidos, cujos laços familiares e sociais facilitaram o acesso a posições de 
destaque na comunidade, adquire novos contornos quando se examina a literatura 
produzida por ele. Essa literatura o faz singular. O jornalismo e as obras literárias 
que ele produziu a respeito de Guarapuava impressionam pela intensidade com que 
iluminam a história política da cidade. Essa percepção norteou a seleção do objeto 
de estudo deste trabalho, que se ancora na evidência de que autor e obra se aliam 
para fornecer o recorte de um período e de uma maneira de ver esse período, 
delimitado entre as décadas de 1930 e 1970. Mais especificamente, trata-se de 
recuperar a visão de mundo do personagem, na qual os discursos embutidos em 
sua produção jornalística e literária constituem-se fontes fundamentais. Essas fontes 
refletem os jogos de poder local e a dimensão como esses jogos foram afetados 
pelos acontecimentos que se sucederam em escala estadual e nacional, permitindo 
esquadrinhar a atmosfera política da cidade e o modo como o personagem se situou 
nesse ambiente. 
 
 
Palavras-chave: trajetória política – cidade – progresso – Guarapuava – Estado do 
Paraná – classe dominante – jornalismo – obras literárias.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 
 

“Between Lustosa e João do Planalto – the art of politics in the city of Guarapuava 
(1930-1970)” is the result of a work related to the political trajectory of a man deeply 
connected to his hometown. Most part of his life, Antonio Lustosa de Oliveira 
dedicated to projects he believed could change the unfavorable circumstances in 
which Guarapuava was involved. Being this belief so intense his life story can hardly 
ever be disconnected to the historical time lived by the city in his time. At a first sight 
what seems to be an ordinary trajectory, common to the well-born citizens, whose 
social and familiar bonds have facilitated the access to remarkable positions in 
society, gains new features when one examines the literature produced by him. Such 
literature has made him unique. Journalism and other literary work produced by him 
about Guarapuava impress for the intensity of how much they illuminate its   history. 
This perception has guided the selection of the study subject in this work that is 
rooted in the evidences that author and work   are   bounded   to provide a certain 
part of a period and a way of looking at this period curbed by the 1930 and 1970 
decades. More specifically it aims to recover the character’s view of world to which 
the embedded   speeches in his literary and journalistic production are essential 
sources. Such sources reflect the game of local power and the  dimension of how 
much this game has been affected by events at the  national and state levels , 
allowing us to understand the political atmosphere in the city and how the character 
was placed in this environment. 
 
Key words: political trajectory – city – progress – Guarapuava – Paraná State 
dominating class – journalism – literary work.     
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INTRODUÇÃO 
 
 

O meu intuito, deste livro, é o de registrar alguma coisa que se relacione a 
fatos acontecidos em minha terra natal, os quais, no meu entender, devem 
ser relembrados às novas gerações contemporâneas, visto que, alguns 
deles, servirão de subsídios a quem se aventurar a escrever algum dia, a 
história da tradicional e sesquicentenária terra de Guairacá. 

                                       (João do Planalto – Do meu canto) 
 
 

  

“Entre Lustosa e João do Planalto – A arte da política na cidade de 

Guarapuava (1930 – 1970)” é o resultado do trabalho de pesquisa a respeito de um 

homem profundamente ligado à sua terra natal. Durante grande parte de sua vida, 

Antonio Lustosa de Oliveira dedicou-se a causas que acreditava poderem modificar 

circunstâncias desfavoráveis que envolviam Guarapuava. Tamanha era a 

intensidade dessa crença que a sua história raramente pode ser desvinculada do 

tempo histórico vivido pela cidade de sua época. 

A partir dessa perspectiva, se fosse possível apontar o personagem mais 

representativo para a história política de Guarapuava do século XX, o nome só 

poderia ser o dele, Antonio Lustosa de Oliveira, ou simplesmente, o Lustosa. Em seu 

percurso político, que ultrapassou mais de três décadas, ele exerceu cargos 

importantes como os de prefeito, deputado estadual, secretário de Estado, só para 

citar os principais. No entanto, em um primeiro olhar, o que parece ser uma trajetória 

banal, comum àqueles cidadãos bem nascidos, cujos laços familiares e sociais 

facilitaram o acesso a posições de destaque na comunidade, adquire novos 

contornos quando se examina a literatura produzida por ele. 

Essa literatura o faz singular. O jornalismo e as obras literárias que Lustosa 

produziu a respeito de Guarapuava impressionam pela intensidade com que 

iluminam a história política da cidade. Nesse acervo há uma coleção de jornais por 

ele publicados desde 1919 até fins da década de 70. As edições, que eram 

semanais, refletem os jogos de poder local e a dimensão com que esses jogos 

foram afetados pelos grandes acontecimentos que se sucederam em escala 

estadual e nacional, permitindo esquadrinhar a atmosfera política local e a maneira 

como o personagem se situava nesse ambiente. As páginas desses jornais também 

trazem a marca visível do seu pensamento, revelando as estratégias e sutilezas do 
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jogo político que adotou, buscando sempre sintonizar-se com as demandas do poder 

constituído. 

Há também uma autobiografia, “Passos de uma longa caminhada – 

Reminiscências”, publicada quando Lustosa beirava os oitenta anos. Se por um lado 

esses registros autobiográficos podem ser decepcionantes para aqueles que 

buscam no seu conteúdo confissões, indiscrições ou grandes revelações; por outro, 

dizem-nos muito a respeito da carreira jornalística e do trajeto político percorrido 

pelo autor. Nesses registros, a cidade é, invariavelmente, o pano de fundo e também 

o tema recorrente em torno de um ideal de modernidade e de progresso, moldando-

se aos ideais dos homens públicos das primeiras décadas do século XX. Ser 

moderno, nessa época, como disse Regina Abreu: 

 
Significava remodelar cidades e implementar ações de grande vulto como os 
trilhos urbanos e, o trem em especial, sintetizava visualmente o ideal de 
modernização (1996, p. 103). 
 
 

Do mesmo modo, outras publicações, como a coletânea de três volumes de 

“Na Tribuna Parlamentar” e os dois volumes das crônicas “Do meu canto”, 

contemplam a cidade como tema principal. A primeira se refere aos discursos e 

projetos de lei apresentados na Assembléia Legislativa do Estado do Paraná. Foi 

produzida entre os anos de 1947 e 1958, quando Lustosa foi deputado estadual. 

Nesses volumes nos deparamos com uma série de representações a respeito de 

Guarapuava, que nos leva à percepção de suas necessidades mais prementes em 

áreas como a saúde e a educação, até questões como o isolamento da cidade e o 

descaso das autoridades no sentido de solucionar os problemas locais. A segunda, 

apresenta uma coleção de crônicas que Lustosa assinava lançando mão do 

pseudônimo “João do Planalto”. Tais crônicas eram publicadas nos jornais que ele 

manteve e, algumas poucas, em outros jornais locais ou da capital, Curitiba. A 

adoção desse pseudônimo reflete a intenção do autor de estabelecer um certo 

distanciamento entre o discurso oficial do criador e o discurso da criatura, que 

transitava em torno de projeções de um cidadão comum, “João”, sobre a cidade, 

Guarapuava, localizada no terceiro “planalto” paranaense. A maioria dessas crônicas 

foi produzida na década de 70, época em que o personagem já havia se retirado da 

política partidária. Se por um lado, elas refletem a nostalgia de um passado 

largamente idealizado, demonstrando o desejo de recuperar a “cidade de outrora”; 
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por outro, deixam fluir o espírito ainda combativo de um político, que buscava entre 

os acontecimentos de maior relevo e divulgação, os que lhe permitissem criar com o 

leitor “códigos de compartilhamento que viabilizassem a comunicação, temas que 

lhe permitissem discutir as questões do seu interesse” (CHALHOUB, 2005, p. 11). 

Embora todo esse acervo legado por Lustosa se constitua referência 

obrigatória nos trabalhos de historiadores e memorialistas locais, a sua história de 

vida não mereceu, até o momento, um estudo independente ou mais detalhado. 

Pouco se sabe a seu respeito, mas ele nos disse muito sobre a sua cidade natal – 

Guarapuava.  

Essa percepção norteou a seleção do objeto de estudo deste trabalho, que se 

ancora na evidência de que autor e obra se aliam para fornecer o recorte de um 

período e de uma maneira de ver esse período, delimitado entre as décadas de 

1930 e 1970. Mais especificamente, trata-se de recuperar a visão de mundo do 

personagem, na qual os discursos embutidos em sua produção jornalística e literária 

constituem-se fontes privilegiadas. Ao eleger esse recorte, não desconhecemos que 

deixamos de lado variáveis importantes que poderiam ser exploradas, como as 

relações familiares, a religiosidade, os grupos sociais da cidade, entre outras. Isso 

porque, em meio a múltiplas formas possíveis que permitem analisar o percurso de 

uma vida, quando se busca o personagem – Lustosa – conclui-se que é sua faceta 

política a que melhor nos permite interpretá-lo e interrogar a época em que ele viveu, 

tomando por referência os sentimentos, crenças e valores expressos em sua 

literatura. 

Assim sendo, demonstrada a relevância do personagem, delimitado o recorte 

temporal e o recorte da abordagem, evidenciaram-se as seguintes questões: como 

recuperar esse trajeto político, cujo principal problema é o envolvimento de uma 

cronologia e um percurso de vida que não é linear? Como trabalhar com o contínuo 

e o descontínuo e pensar diferentes temporalidades? 

A respeito dessas questões, levou-se em conta a análise de Reinhart 

Koselleck: 

 
Somente uma cronologia exata de eventos anteriores e posteriores nos 
informa sobre ocorrências genuínas e nos permite dar uma interpretação 
adequada aos eventos reais (2002, p. 107)1. 

 
                                                 
1
 Only an exact chronology of “early than” and “later than” informs us – ex post facto – about true 

occurrences and allows us to give an interpretation that is adequate to real events (tradução nossa). 
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   Do mesmo modo, considerou-se também Vavy Pacheco Borges que, na 

mesma direção de Koselleck, aponta em seu estudo sobre as “Grandezas e misérias 

da biografia”, a crença na importância da cronologia – na importância da ordenação 

dos fatos – para o historiador e, posteriormente, para o leitor. Para uma 

compreensão inicial, diz a autora, é sempre preciso ordenar os acontecimentos no 

tempo, valendo para isso utilizar-se de uma tábua cronológica, esquemas 

cronológicos, de parentesco e árvores genealógicas (2005, p. 221).  

Entretanto, a cronologia nos informa a respeito de uma superfície, e nela, há 

que se buscar a profundidade, para interrogar não apenas sobre o que foi ou sobre o 

que aconteceu, mas também sobre as incertezas do passado e as possibilidades 

perdidas. De acordo com Sabina Loriga, na continuidade aparente do devir, busca-

se recuperar os desvios, as fissuras, os acidentes e as potencialidades do passado 

(1998, pp. 225 -249). Trata-se, então, como disse Giovanni Levi, de ultrapassar a 

imaginação de que os atores históricos obedecem a um modelo anacrônico e 

limitado, de acordo com a tradição biográfica estabelecida e a própria retórica da 

história enquanto disciplina que, se contenta com modelos que associam uma 

cronologia ordenada, uma personalidade coerente e estável, ações sem inércia e 

decisões sem incertezas (2002, p.169). Nesse sentido, Pierre Bourdieu, em sua 

“Ilusão Biográfica”, considerou indispensável reconstituir o contexto, a “superfície 

social” em que age o indivíduo, em uma pluralidade de campos, a cada instante. 

Nesses campos, os acontecimentos biográficos definem-se como “alocações” e 

“deslocamentos” no espaço social, nos diferentes estados sucessivos da estrutura 

da distribuição dos diferentes tipos de capital que estão em jogo no campo 

considerado:  

 
Não podemos compreender uma trajetória (ou seja, o envelhecimento social 
que, ainda que inevitavelmente o acompanhe, é independente do 
envelhecimento biológico) a menos que tenhamos previamente construído os 
estados sucessivos do campo no qual ela se desenrolou; logo o conjunto de 
relações objetivas que vinculam o agente considerado – pelo menos em certo 
número de estados pertinentes do campo – ao conjunto dos outros agentes 
envolvidos no mesmo campo e que se defrontam no mesmo espaço de 
possíveis. Essa construção prévia é também condição de qualquer avaliação 
rigorosa que poderíamos chamar de superfície social (1996, p. 82). 

     

 Ainda, na análise de Bourdieu, a biografia ideal é aquela construída por meio 

do “nome próprio”, que significa um indicador rígido de uma identidade social 

constante e duradoura, que por sua vez, garante a identidade do indivíduo biológico 
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em todos os campos possíveis, nos quais intervém como agente de todas as suas 

histórias de vida possíveis. Dessa forma, como disse Francisca L. de Nogueira 

Azevedo, o sujeito transita em tempos e espaços diferentes, submetido a 

incessantes transformações, não ficando prisioneiro de um mesmo nexo, mas 

entendido dentro de uma dinâmica que reflete o sentido dialético da vida social 

(2000, pp. 135 – 136).    

Enfim, essas breves considerações demonstram possibilidades e implicações 

teórico-metodológicas fundamentais para quem se propõe escrever uma biografia 

histórica, cujo objetivo fundamental é levar à compreensão de uma época. Como a 

montagem de um quebra-cabeça, os quatro capítulos deste trabalho pouco a pouco 

foram revelando permanências, indicando diferenças, permitindo perceber as idéias 

que permearam a vida de um homem e suas relações com um sistema político e 

coletivo. 

No primeiro capítulo, em face da necessidade de explicar as condições pré-

existentes do cenário político em que o personagem se insere, tratou-se da 

fundação da cidade e das raízes de sua formação política, que são intrinsecamente 

ligadas à forma utilizada pela Coroa Portuguesa para povoá-la: o sistema de 

sesmarias e o modo de produção adotado: a criação de gado. As primeiras famílias 

detentoras dessas sesmarias também detiveram o poder político e transmitiram aos 

descendentes, por diversas gerações, além da herança material, a herança política. 

Através dos dados sócio-biográficos de Lustosa e de sua ascendência familiar, 

buscou-se evidenciar o importante papel que as determinações sociais exerceram 

na sua trajetória e no jogo desenvolvido por ele em diferentes campos pelos quais 

transitou. Discutiram-se também os elementos formadores do seu pensamento, 

dentro do campo intelectual em que ele estava inscrito. Os setores de um campo 

intelectual são profundamente afetados pelas ortodoxias dominantes dentro dele e 

todas as posições intelectuais estão enraizadas em tácitos pressupostos culturais 

que são perpetuados por relações sociais e práticas tradicionais consagradas. Tais 

pressupostos constituíram ferramenta fundamental para entender o personagem no 

seu próprio tempo e discutir o modo como ele deu continuidade e, ao mesmo tempo, 

transcendeu o mundo cultural que herdou (PALLARES BURKE, 2005, p. 19). Por 

último, destacaram-se os fatores que credenciaram o personagem ao ingresso no 

campo político. O primeiro deles foi o pertencimento à classe dominante de 

Guarapuava, composta por aqueles que controlavam a propriedade da terra e a 
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produção social. Possuidores de uma linguagem articulada e da possibilidade de 

acesso a mecanismos de transformações, essa classe também constituía o grupo 

político dominante local. Fator que, aliado a uma educação sólida, oportunidade que 

poucos tiveram na mesma época e no mesmo espaço territorial, a uma 

personalidade esfuziante e um senso de oportunidade aguçado, foi decisivo para a 

emergência no cenário político local. Além, evidentemente, de uma conjuntura 

histórica favorável. Por meio dos apelos modernizadores de seu discurso 

jornalístico, Lustosa conduziu o universo mental de uma parcela significativa de 

Guarapuava em direção a uma expectativa de progresso e modernidade para a 

cidade. 

O foco do segundo capítulo recai sobre a primeira década da militância 

política de Lustosa, entre 1935 e 1945. Apaixonado pelas pregações de Plínio 

Salgado, ele abraçara a militância integralista. Aliado a Amarílio Rezende de Oliveira 

e Davi Moscalesque, fundou aquele que seria o jornal mais importante e duradouro 

de sua carreira jornalística, a Folha do Oeste. Em 1937, esse jornal foi o principal 

órgão de difusão e cooptação da AIB. A partir do ano seguinte, 1938, após a 

instituição do Estado Novo, iniciou-se um período de tensões, no qual o assassinato 

de Davi Moscalesque, o fundador do núcleo da Ação Integralista Brasileira em 

Guarapuava, e a decretação da ilegalidade do Partido Integralista, trouxeram como 

conseqüência a perseguição ostensiva da DOPS, tanto a Lustosa como ao 

companheiro de militância, Amarílio Rezende. Esse período estendeu-se até 1941, 

quando o personagem retomou a atividade jornalística e o discurso de progresso 

devotado a Guarapuava. Seguiu-se, em outubro de 1944, a sua nomeação pelo 

interventor Manoel Ribas, para a função de prefeito da cidade, atividade 

desempenhada até outubro de 1945, quando se encerrou o período da ditadura de 

Vargas. 

O terceiro capítulo analisa o período da consolidação da carreira política de 

Lustosa e o conjunto de questões que o impeliram, no final dos anos 60, ao 

abandono dessa carreira. No período em tela, em que o final da II Guerra abrira a 

demanda para uma nova ordem política, onde as ditaduras não seriam bem vindas, 

ocorreu o retorno dos partidos políticos e de eleições diretas para todas as esferas 

de governo. Ele havia reassumido o cargo de prefeito de Guarapuava em 1946, 

apoiado pelo PSD, partido do qual fora fundador do diretório municipal na cidade, 

ainda em 1945. Essa conjuntura lhe permitiu tornar-se o político mais influente da 
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região. Tanto que, entre 1947 e 1958, ele exerceu três mandatos consecutivos na 

Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, além de ter exercido as funções de 

Secretário de Estado do Interior e Justiça, durante o último governo de Moisés 

Lupion, e de Diretor-Presidente do Conselho Administrativo da Caixa Econômica 

Federal do Paraná, por nomeação do presidente Juscelino Kubitschek. O exercício 

de cargos estratégicos como esses, que teoricamente contribuem para aumentar a 

popularidade de um político, ao que parece não surtiram tal efeito na carreira política 

do personagem. Assim, nesse período, aconteceriam algumas tentativas frustradas 

de se tornar deputado federal. Em meio a essas tentativas, o golpe militar de 1964 

viria contribuir decisivamente para o término da carreira política de Lustosa. No 

mesmo mês de junho de 1964, em que o ex-presidente Juscelino Kubitschek fora 

cassado em seus direitos políticos, denunciado por corrupção pela Associação de 

Tesoureiros e Economiários e dos Oficiais Economiários de Administração do 

Paraná, ele foi exonerado da função pelo presidente Castelo Branco. Isso, antes 

mesmo da conclusão do Inquérito Policial Militar que fora instaurado para apurar as 

denúncias. Seguiu-se um calvário longo e penoso. Sua prisão foi decretada pelo 

comando da 5a Região Militar, “por indícios de culpabilidade”. 

Finalmente, no quarto capítulo, buscou-se captar o olhar e os sentimentos do 

personagem sobre acontecimentos que se sucederam ao longo de sua vida. Para 

isso, constituíram-se fontes privilegiadas as crônicas de João do Planalto. A partir 

dos acontecimentos de 1964, e da importante ruptura que esses acontecimentos 

causaram na carreira política do personagem, tais crônicas passaram a encerrar 

novos significados e um novo estilo, que as modificou tanto na sua forma, como no 

seu conteúdo. Naquele momento, elas se voltavam ao passado. Os amigos, muitos 

dos quais já falecidos, eram objeto de recordações, pelas suas peculiaridades e pelo 

espaço que haviam ocupado em sua existência. Nelas, o culto aos antepassados 

era um tema recorrente. O conceito de progresso foi revisitado, passando a ser 

definido como “tecnologia que avassala a humanidade” e, em uma forma mais 

branda de concepção, “a faca de dois gumes”. Havia também lamentos a respeito da 

perda dos vestígios do passado colonial de Guarapuava. Talvez por isso, entre 1974 

e 1978, Lustosa se dedicara à construção de “lugares de memória”, como o 

monumento que guarda as cinzas de um dos fundadores da cidade, Padre Francisco 

das Chagas Lima, o Cristo Redentor construído na Serra do Purunã, nas 

proximidades de Curitiba e o monumento ao cacique Guairacá, na entrada do 
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perímetro central de Guarapuava. Esses monumentos representaram o “canto do 

cisne” de um cidadão que viveu e observou a sua cidade como ninguém jamais o 

fez. 

 

 

FIGURA 01 

 
FONTE: KRÜGER, Nivaldo (1999, p. 177)  
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CAPÍTULO I 
 
 

ESPAÇO, PODER LOCAL E O FAZER-SE DE UM POLÍTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 2 – ANTONIO LUSTOSA DE OLIVEIRA/DÉCADA DE 1920 
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ESPAÇO, PODER LOCAL E O FAZER-SE DE UM POLÍTICO  

 

Eu sou eu e a minha circunstância, e se não salvo a ela, não me salvo a mim. 
A vida é drama e o homem novelista de si mesmo. 

        (Ortega y Gasset - Meditações de Quixote) 
 

 

Em 1914, o filósofo espanhol José Ortega y Gasset publicou as suas 

“Meditações de Quixote”, estabelecendo uma ligação histórica até então inédita, 

entre as categorias “situação” e “temporalidade”. O pano de fundo onde se operou 

essa conjunção foi uma Espanha em crise, mergulhada em problemas sociais, que a 

situavam tão abaixo de seu tempo, impedindo a sua consolidação como nação. Para 

o filósofo, os homens de sua época deveriam usar a razão e a sensibilidade no 

exame e na busca de respostas para os males que atingiam o país. Isso se refletia 

em uma vinculação indissolúvel entre o “eu” e a sua “circunstância”, ou seja, a 

realidade que os circundava. Foi nessa realidade concreta que Ortega propôs-se 

adentrar, esquadrinhando sua natureza oculta, buscando suas possibilidades e a 

profundidade de seu significado filosófico. Era preciso salvar a terra natal. O que não 

significava, entretanto, um heroísmo filosófico. Mas, antes de tudo, uma convicção 

de que ao não salvar a ela, não salvaria a si próprio (Santos, 1998/1999, p. 62).  

Esse modo de pensar orteguiano, que remete à certeza de que o homem está 

irremediavelmente ligado ao seu espaço-tempo, sempre permeou as relações entre 

Lustosa e a sua terra natal – Guarapuava. Durante a maior parte da sua vida, ele se 

dedicaria de modo intermitente a causas que acreditava poderem modificar as 

circunstâncias desfavoráveis que a envolviam e que também a impediam de trilhar 

um caminho de modernidade e progresso. Tamanha era a intensidade dessa crença 

que a sua história raramente pode ser desvinculada do tempo histórico vivido pela 

cidade da sua época. 

No entanto, logo de início, é necessário deixar claro que esses ideais de 

modernidade e progresso, tão recorrentes nas práticas discursivas e nas ações do 

personagem, se transformavam em sua forma e em seu conteúdo, na medida em 

que as conjunturas locais eram alteradas por força da ressonância das mutações 

políticas e econômicas, as quais se sucediam em escalas maiores. A única 

permanência a ser considerada são as representações de alguns princípios 

decorrentes de um modo de vida instituído pela tradição familiar e calcados em 
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ideais ancestrais, que trouxeram consigo uma noção de pertencimento à classe mais 

elevada do meio social. Isso remetia, por conseqüência, à crença concreta e 

inabalável da posse do direito de conduzir o destino coletivo. 

A partir dessa perspectiva, este capítulo examina o conjunto de fatores que 

possibilitaram o ingresso de Lustosa na militância política. Além da posição social e 

econômica privilegiada, também a prática jornalística voltada às questões 

municipais, em especial as campanhas pela chegada do trem a Guarapuava, foram 

fatores determinantes por meio dos quais ele se tornaria o porta-voz de um grupo 

social e de um momento vivido por esse grupo. 

 

1.1. AS RAÍZES DA ESTRUTURA POLÍTICA DE GUARAPUAVA   

 

Pertencer à sociedade campeira de Guarapuava, que ocupava o topo da 

hierarquia social e econômica da cidade, faria com que Lustosa absorvesse um 

imaginário povoado de histórias de coragem e feitos heróicos ancestrais, nutrindo o 

sentimento de estar qualificado a dirigir e negociar questões de interesse da 

coletividade. A origem dessa sociedade se vincula às primeiras décadas do século 

XIX, quando o governo colonial decidiu povoar as terras do sul do Brasil para 

defendê-las das invasões espanholas.   

Em 1809, o Príncipe Regente D. João expediu em 1809 uma Carta Régia 

ordenando que se efetivasse um povoamento na região onde hoje se localiza 

Guarapuava. No ano seguinte, a Real Expedição Colonizadora dos Campos de 

Guarapuava, comandada pelo Tenente Coronel Diogo Pinto de Azevedo Portugal, 

daria cumprimento à determinação real. Foram atravessados os sertões cobertos de 

pinheiros e outras madeiras de lei, povoados por tribos indígenas muitas vezes 

hostis aos portugueses, rumo ao topo da Serra da Esperança, em direção ao ponto 

fixado pelos estudos de técnicos que faziam parte da expedição.  

Em 09 de dezembro de 18192, foi instalada a Freguesia de Nossa Senhora de 

Belém, pelo capelão da expedição Padre Francisco das Chagas Lima e pelo 

comandante interino Tenente Antonio da Rocha Loures. Administrativamente e 

judicialmente a freguesia pertencia ao Distrito de Castro, que fazia parte da 

                                                 
2
 Ver: SILVA, Walderez Pohl da. 1999. Guarapuava: crônica de uma cidade anunciada (1819 – 1976). 

Dissertação de Mestrado, UNESP/UNICENTRO.  
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Província de São Paulo. O sistema de sesmarias3, adotado pela Coroa Portuguesa, 

para povoar o território recém ocupado, foi decisivo para o estabelecimento de 

grandes fazendas de criação de gado na região, cujos proprietários eram um braço 

da classe dominante paranaense – os fazendeiros criadores de gado.  

Segundo Ruy C. Wachowicz, esse segmento social manteve a hegemonia 

política no Estado desde a sua emancipação política em 1853. Embora os 

presidentes de Província fossem nomeados pelo governo imperial do Rio de Janeiro, 

o controle político-ideológico emanava dos latifúndios e exercia-se através da 

Assembléia Provincial e dos cargos administrativos da máquina burocrática. Até o 

advento da República, o poder político no Paraná foi exercido de forma oligárquica, 

tendo por base o latifúndio e a estrutura patriarcal das principais famílias criadoras 

de gado (1995, p. 269).  

No início do período republicano, comprovou-se a decadência dessa 

oligarquia. As fazendas de criatório perderam sua importância, ao mesmo tempo em 

que cresceu a importância de Curitiba como centro administrativo e econômico. Mas, 

se por um lado a oligarquia campeira perdia a influência real, por outro conseguia 

manter o seu poder elegendo a partir da República, os presidentes do Estado, que 

passaram a ser eleitos e não mais nomeados pelo poder central. 

De acordo com Ricardo de Oliveira, o Paraná foi uma unidade regional criada 

pelos estrategistas do Partido Conservador no limiar da conciliação de 1853: 

 
A motivação de sua classe dominante, de históricas raízes coloniais nas 
famílias senhoriais formadas nas sesmarias e cargos municipais nas vilas 
dos homens bons do período colonial foi estimulada e valorizada por sua 
lealdade ao centro político do poder nacional. O Paraná se sente 
profundamente sintonizado com o centro da gravidade da política brasileira. 
Ao contrário do Rio Grande do Sul com o seu complexo de periferia adversa, 
o Paraná sempre assume o lado das tendências que constroem o consenso 
vitorioso nas conciliações políticas brasileiras. O seu destino em 1894 foi 
deter no seu território as vanguardas federalistas. Em 1930 abriu a passagem 
para o cerco do Catete em Itararé, o que se repetiu em 1932 no isolamento e 
derrota da revolução constitucionalista de São Paulo. Em 1964 apóia o 
movimento de 1964. Em 1982 endossa a redemocratização do PMDB (2001, 
p. XXVII). 
 

 

 

                                                 
3
 O tamanho de uma sesmaria, conforme a lei portuguesa, era de uma légua de testada por três 

léguas de comprimento ou 5.040 alqueires, ou uma légua e meia em quadra, equivalente a 5.050 
alqueires. 
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Esse modelo político também se reproduziu em Guarapuava. Os primeiros 

sesmeiros foram os acompanhantes da expedição e alguns fazendeiros dos Campos 

Gerais. Quando teve início o povoamento de Guarapuava, a sociedade campeira já 

se desenvolvia nesses campos do Paraná, região onde hoje se localizam 

importantes municípios como Castro e Ponta Grossa.  

Inicialmente foram pessoas de Santos, São Paulo e Paranaguá que se 

estabeleceram ali. De acordo com Roselis Roderjan, eram descendentes da “grande 

imigração portuguesa” que haviam angariado recursos como comerciantes ou 

militares nas guerras platinas, mandando para os Campos Gerais gado e escravos, 

comandados por capatazes para efetivar a posse da terra e posteriormente requerê-

la como sesmaria (1983, p. 10).  

Mais adiante, o desenvolvimento da pecuária, a extração da erva-mate e a 

facilidade de adquirir posses atraíram muita gente, permitindo a sua inserção no 

comércio de gado, rumo à Feira de Sorocaba. Dessa forma se consolidou a 

sociedade campeira local, repetindo o mesmo estilo de vida patriarcal, latifundiário, 

que praticou a pecuária extensiva, apoiado no braço escravo e no trabalho familiar. 

Aqui também foram freqüentes os casamentos entre parentes, como forma de 

preservar a grande propriedade (ABREU, 1981, p. 364). Forçados pela difícil 

comunicação, devido à distância, os ataques indígenas e a falta de recursos, os 

moradores de Guarapuava criaram uma economia auto-suficiente, trazendo de 

Morretes, litoral do Paraná, em lombos de burros, somente sal, pólvora, armas e 

ferramentas. O açúcar moreno, a aguardente e o café eram adquiridos na região do 

Iguaçu. Conservando os mesmos hábitos coloniais, o fazendeiro possuía uma casa 

na vila, mas residia na fazenda, cercado por escravos e agregados.  

As autoridades provinciais negavam constantemente os pedidos de aberturas 

de estradas na região, por considerar que essas estradas proporcionariam aos 

espanhóis uma entrada livre na Província de São Paulo, via Guarapuava, cujos 

sertões e a ferocidade dos índios que nele habitavam formavam uma barreira natural 

a uma invasão. No entanto, por volta de 1845, por meio de um picadão, que passou 

a ser conhecido como o “Caminho das Missões”, alguns fazendeiros chegaram a 

Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, iniciando o que se convencionou chamar de 

“Surto Tropeiro”. 

O tropeirismo foi de extrema importância para a cidade, alterando-lhe a forma 

física, as relações sociais, econômicas e culturais. Segundo Raquel Dalla Vecchia, 
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houve um grande impulso para a geração interna de renda e a formação de 

riquezas, estimulando o cenário sócio-econômico e político local (2000, p.235). 

Comprovou-se, por conta disso, que a economia foi revitalizada após muito tempo 

de estagnação em função da precariedade dos meios de transporte e comunicação 

com grandes centros de consumo e produção. Nesse processo, o fazendeiro, que 

passou a ser simultaneamente um tropeiro, representava a classe dominante, 

concentradora do poder econômico e político. A renda se acumulava em suas mãos, 

fazendo diversificar e refinar os hábitos de consumo. 

Na mesma direção, a análise de Alcioly G. Abreu mostra que o 

enriquecimento rápido desse segmento gerou desigualdades sociais. Formou-se 

uma hierarquia de classes entre eles mesmos, onde os mais ricos também eram os 

detentores da chefia política local, transformando os pleitos eleitorais em 

verdadeiras guerras de afirmação social (1981, p. 129 – 130).       

Também é possível, através do trabalho de Gracita G. Marcondes (1983), 

concluir que o trânsito das tropas em Guarapuava trouxe uma vida mais confortável 

à população de um modo geral, seja para os tropeiros, seja para os prestadores de 

serviços. A cidade adquiriu novos contornos, mais luxuosos, com a construção de 

vários casarões em torno da Praça da Matriz que, no período, foi elevada à condição 

de Vila (1852) e aos foros de cidade (1871). Foram construídos os chafarizes, o 

prédio da Intendência (Prefeitura Municipal), o Teatro Santo Antonio, o Mercado 

Municipal, e algumas casas de comércio.  

É importante lembrar que também aconteceram mudanças sócio-culturais 

importantes, derivadas do intercâmbio com os centros maiores. No final do século 

XIX e no início do século XX, houve uma efervescência cultural, decorrente do 

surgimento de intelectuais que fizeram do Clube Guaira, fundado em 1904, um 

centro cultural, onde intelectuais se reuniam para organizar atividades literárias, 

recreativas, humanitárias e, também, as campanhas políticas.            

Foram cinco décadas de prosperidade. No início do século XX, entretanto, o 

comércio com a Feira de Sorocaba entrou em decadência. O Estado de São Paulo, 

através dos capitais acumulados com a cultura do café, melhorou os seus rebanhos 

e construiu ramais ferroviários, o que contribuiu decisivamente para o fim do 

tropeirismo. Os animais oriundos de Guarapuava, conduzidos a pé por caminhos 

difíceis, chegavam magros e enfraquecidos ao local de comercialização. Além de 

que o tempo gasto com a viagem gerava incertezas quanto à sua colocação no 
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mercado: os preços oscilavam durante o trajeto e tornaram a atividade 

antieconômica.  

 Outro fator somou-se para agravar a crise: a possibilidade de lucro fácil do 

transporte de rebanhos do extremo sul, que eram invernados4 em Guarapuava, tinha 

motivado os fazendeiros a abandonarem a criação de gado local, o que levou a 

região a perder o status de um importante pólo de criação de gado no Paraná, 

adquirido na fase anterior ao tropeirismo. Fase em que, conforme dados de 1859, 

apontados por Marcondes, o Estado possuía 156 fazendas de criar, das quais 72 

eram de Guarapuava, como também eram 50.820 das 132.000 cabeças de gado 

vacum do Estado. Assim, diante dessa crise, os fazendeiros locais viram-se 

obrigados a retomar a criação de gado, dedicando-se também à criação de cavalos 

e à suinocultura (1983, p. 21).  

Restou, porém, uma população que havia adquirido novos hábitos de 

consumo, tornando-se mais exigente. Além de um segmento social mais polido 

culturalmente, composto pelos filhos dos fazendeiros enriquecidos com o 

tropeirismo, a quem fora dada a oportunidade de estudar nos centros maiores. Ao 

assimilar a cultura e os costumes desses centros, eles passariam                  

a utilizar mecanismos de pressão junto às autoridades estaduais e federais em 

busca de soluções para o município.  

Foi a partir desse contexto que Lustosa arrogou para si o papel de porta-voz 

de um grupo, que naquele momento incorporava um discurso em torno de uma 

modernidade econômica, o qual se propunha cumprir um programa cultural como 

condição para acertar o passo da cidade com a história. Contudo, sem alterar as 

práticas políticas vigentes.  Almejava-se acompanhar o fluxo intenso de mudanças, 

apontado por Sevcenko, atingindo todos os níveis da experiência social, que se 

concentrou de fins do século XIX até cerca de meados do século XX (1998, p. 7).   

A conquista dessa modernidade traria em seu bojo o tão sonhado progresso 

para Guarapuava, que se concretizaria a partir da chegada do trem à cidade. Com 

isso seria possível livrá-la do insulamento causado pelas condições geográficas e 

atingir os grandes centros de consumo e produção, retomando a fase de riqueza e 

intercâmbio cultural que caracterizou os tempos do tropeirismo.    

                                                 
4
 As invernadas eram pastos de longa extensão onde o gado era confinado para engordar. Esse gado 

era trazido do Rio Grande do Sul e seu principal destino era a Feira de Sorocaba.   
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Assim, conclui-se que Lustosa assumiu o papel de um novo representante 

para uma antiga situação: “se as origens e a tradição familiar eram cultuadas e 

glorificadas, era preciso honrá-las”. Se os antepassados haviam encontrado 

soluções para as mazelas da cidade, agora era o momento de uma nova luta, era 

preciso inserir novamente Guarapuava na rota de um desenvolvimento sincronizado 

com os ideais de uma época (OLIVEIRA, s/d, pp. 103 – 112). 

 

1.2. LAÇOS DE SANGUE E TRADIÇÃO 

 

Lustosa nasceu em 13 de junho de 1901, na antiga fazenda Três Palmeiras, 

que beirava o sertão do Vale do Iguaçu, no então distrito de Pinhão e Reserva de 

Guarapuava. Os pais, o Major Joaquim Ferreira de Oliveira e Ubaldina Lustosa 

Danguy, pecuaristas e proprietários de um alambique e uma grande plantação de 

cana-de-açúcar, que foram tragados por uma enchente em 1905, teriam pouca ou 

nenhuma influência em sua vida. O mais novo dos treze irmãos, desde os três anos 

de idade passaria a viver, conforme narrou: 

 
Em uma grande fazenda de atividade pecuarista, em companhia de 
magnânimo casal de tios, sem filhos, que me quiseram e criaram como filho 
muito querido, pois meus pais deram-me a eles, parentes próximos, amigos e 
compadres (OLIVEIRA, s.d., p. 08). 
 
 

Os tios, o Capitão Manoel Paulo de Siqueira e sua esposa e prima, Rosa 

Lustosa Danguy de Siqueira, irmã da mãe de Lustosa, não tiveram filhos legítimos a 

quem pudessem transmitir por herança as vastas extensões de terras que Manoel 

Paulo havia herdado de seu pai, o Cel. Pedro Siqueira Cortes.  Lustosa sempre 

cultuaria esse último, referindo-se a ele muitas vezes em sua autobiografia como: 

 
O intrépido e audaz bandeirante guarapuavano, descobridor e povoador dos 
Campos de Palmas de Baixo, onde fundou as fazendas da Lagoa e de São 
Pedro, lá pelos idos de 1839 (OLIVEIRA, s/d. p. 9). 
 
 

O Tenente-Coronel Pedro de Siqueira Cortes foi Comandante Superior 

Interino da Guarda Nacional de Guarapuava entre 1864 e 1869. Descendia de 

importante clã português, iniciado por Diogo de Siqueira, que ocupou lugares 

importantes na administração da Casa Real, como Guarda das Chaves do Reino, 

membro efetivo do Conselho Real, Mestre da Ordem de Santa Maria, Comendador e 

Grão-Mestre da Ordem de Avis, obtendo o seu brasão de armas por decreto do rei 
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de Portugal (MARTINS, s/d, p. 76). As irmãs Rosa e Ubaldina Lustosa Danguy de 

Siqueira, tia e mãe de Lustosa, respectivamente, descendiam do Guarda-Mor 

Francisco Martins Lustosa, de origem portuguesa, comandante da 6a Expedição de 

Guarapuava que ocorreu em 1771, da qual também parte o Tenente-Coronel Afonso 

Botelho de Sampaio e Souza (MARTINS, s/d, p. 362). Essa expedição pretendia 

encontrar caminhos mais acessíveis para chegar aos Campos de Guarapuava, 

descobertos em 1770, pelo Tenente Cândido Xavier de Almeida. Esses campos 

ficaram abandonados até o evento da Real Expedição Colonizadora dos Campos de 

Guarapuava, em 1810. Um ramo da descendência do Guarda-Mor Lustosa se fixou 

em Guarapuava e o Coronel Pedro Lustosa de Siqueira, seu descendente, foi 

Camarista (vereador), Deputado Provincial e o primeiro Prefeito Municipal de 

Guarapuava (1892 –1894) (TEIXEIRA, 2006, p. 86).  

Corrobora-se, aqui, com a tese de Oliveira que as famílias históricas 

paranaenses compuseram a classe dominante do Estado e que o estudo de sua 

genealogia é um importante auxiliar de sua análise política. Ela permite revelar 

histórias reais das gerações navegando no tempo, longos itinerários de poder, 

atravessando modos de produção e diferentes cenários políticos (2001, p.16). 

Assim, examinar o pertencimento de Lustosa a essa espécie de família, 

significa entender importantes fatores do papel social e político que ele exerceu ao 

longo de sua vida. De acordo com Apolinário Ternes, uma família histórica 

caracteriza-se por: 

 
Um grande complexo de unidades de parentesco com eixos históricos e 
políticos de longa duração em uma determinada região. Geralmente famílias 
históricas têm gênese fundiária a partir de bens de raiz fundamentados na 
posse de terras com sesmarias coloniais. Possuem a sua evolução mais ou 
menos conhecida. Vários de seus membros, em cada geração, ocuparam 
posições econômicas, sociais, culturais e políticas de destaque no plano 
regional e eventualmente nacional. Seus membros foram senhores de 
sesmarias, pertenceram às governanças das vilas como “homens bons”, 
foram pessoas de cabedais ou militares, tiveram grandes residências rurais 
ou urbanas, solares e sobrados, ocuparam importantes cargos políticos 
através dos séculos e são os nomes de avenidas e logradouros de nossas 
cidades, atestando a sua permanência (1994, p. 96).  
 

 

Nessa perspectiva, a maior parte da classe dominante do final da República 

Velha nada mais seria do que netos e bisnetos daquela de meados do século XIX, 

sendo o seu núcleo formado por poucas famílias que controlavam a sociedade, a 

economia e a cultura regional, formada estruturalmente a partir de reduzido conjunto 
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de famílias, bastante aparentadas entre si e compartilhando inúmeros ascendentes 

em comum. 

No caso de Guarapuava, essas características foram mais acentuadas, 

devido a fatores que se encaixam na análise de Oliveira Viana:  

 

As causas da solidariedade entre as famílias senhoriais e entre os clãs 
dependiam das ameaças enfrentadas na conquista e colonização. Lutas 
contra índios, escravos, piratas rivais europeus e outros clãs endureciam a 
elite colonial. A gênese de uma estrutura clânica se forjava a partir de 
variações locais como um senhor de engenho, senhor de sesmaria, 
fazendeiro, senhor de currais ou estancieiro (1982, p. 208 – 210). 

 

O isolamento ocasionado pelo longo e difícil acesso aos centros maiores 

como Ponta Grossa e Curitiba, a hostilidade dos índios que com freqüência 

atacavam fazendas e caravanas, originou laços de parentesco muito peculiares 

refletidos no expressivo número de casamentos de primos de primeiro grau e tios e 

sobrinhas, além da prática de tomar “para criar” as crianças aparentadas, caso em 

que se inscreve o casal Manoel Paulo de Siqueira e Rosa Lustosa Danguy de 

Siqueira.  

Como exemplo disso, alguns anos mais tarde, outra criança, Maria Rosa, 

também foi tomada por adoção por esses tios de Lustosa. Filha de primos do casal, 

curiosamente a menina recebeu o apelido de Japonesa, pelo fato de ter nascido em 

1907, quando se comemorava a vitória nipônica na guerra russo-japonesa. Fato 

registrado por ele em sua autobiografia:  

 
Quando completava um aninho de idade, os seus pais a trouxeram e 
deixaram na Fazenda São Pedro, com a finalidade dela “desmamar”, sob os 
cuidados da minha tia e querida mãe Rosa (OLIVEIRA, s.d., p. 09). 
 
 

Maria Rosa e Lustosa foram herdeiros privilegiados do patrimônio de Manoel 

Paulo e Rosa Siqueira. Essa última, na época em que as adoções foram feitas, já 

passava dos quarenta anos. Isso pode significar que o casal havia perdido a 

esperança de gerar filhos e talvez, por esse motivo, tenha adotado o casal de 

crianças.  

Alguns historiadores locais, como Gracita Marcondes (1998, p. 75) ressaltam 

o papel filantrópico exercido por D. Rosa Danguy de Siqueira na cidade, 

principalmente por ter sido a precursora do Serviço de Assistência de Lázaro no 

Paraná e Guarapuava. Ela havia trabalhando para a fundação de um leprosário local 
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que, depois de pronto e mobiliado não funcionou por falta de médicos 

especializados. Os recursos angariados com a venda desses bens foram doados 

para o início da construção do Hospital São Roque, em Piraquara, Curitiba. 

Nas primeiras décadas do século XX, muitos portadores de hanseníase 

recorriam às fontes de águas sulfurosas de Guarapuava em busca de uma possível 

cura, tanto que, em 1919, a cidade era apontada como o município com o maior 

número de casos dessa doença, suplantando até Curitiba. Esse fato, que trazia 

preocupações aos dirigentes municipais e à população, freqüentemente era objeto 

de abordagem na imprensa local, tanto é que se cogitou a construção de um local de 

isolamento dos doentes, o qual seria chamado de “Lazarópolis”.  

A questão da doença no Paraná e a construção de um leprosário em 

Guarapuava foram aprofundadas por Beatriz Anselmo Olinto, que se referiu ao 

projeto de uma “Vila para o isolamento dos leprosos” ou somente a “Vila Morfética”, 

idealizado em 1922, que daria continuidade às tentativas de isolar os doentes e 

torná-los invisíveis aos olhos dos citadinos, isolando-os em uma “Vila” (2002, p. 40).  

Nesse mesmo ano, D. Rosa doou “cinqüenta contos de réis” para a 

construção de um local para abrigar os doentes. De acordo com Olinto ela havia 

adquirido uma chácara a qual cedera para a Comissão de Profilaxia Rural e onde foi 

montado um posto para o atendimento aos doentes. Uma das poucas medidas que 

não visavam apenas ao isolamento dos “leprosos”, mas um atendimento médico. 

Porém, esse posto não demorou muito para ser desativado (2002, p. 43). 

A admiração de Lustosa por D. Rosa foi objeto de diversas crônicas e, 

também, um tema recorrente em seus discursos. Em 1954, quando foi inaugurado o 

terminal da estrada de ferro em Guarapuava, em meio a diversas festas e 

homenagens, por sua influência, a mãe adotiva fora homenageada com uma placa 

no Hospital São Vicente de Paulo: 

  

À VENERANDA DAMA GUARAPUAVANA – DONA ROSA LUSTOSA DE 
SIQUEIRA – PIONEIRA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AO LÁZARO NO 
PARANÁ – HOMENAGEM DE SEUS CONTERRÂNEOS. 
 
      EM, IX – XII - MCMLIV   

     

Essa homenagem, solidificada em uma placa, reflete alguns significados. 

Como disse Pierre Nora, a memória se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na 

imagem, no objeto e os lugares de memória nascem e vivem do sentimento de que 
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não há memória espontânea, é preciso criá-la por meio de arquivos, elogios 

fúnebres, entre outros instrumentos (1993, p. 9 – 13).  Nesse sentido, a crônica de 

João do Planalto, “Evocação e saudade” publicada em maio de 1977, evocava a 

memória de D. Rosa: 

 
Quero nesta minha costumeira crônica relembrar um acontecimento que 
dilacerou de dor, o meu coração de filho amoroso, isto, há 31 anos passados, 
ao anoitecer da tarde outonal de 18 de maio de 1946, quando minha muito 
estimada tia e mãe-adotiva, a veneranda dama guarapuavana – Rosa 
Lustosa Danguy de Siqueira – entregava sua alma boníssima ao Criador 
depois de ter vivido 84 anos (1981, p. 140, v. II) 

 

Nessa crônica, Lustosa, por meio de João do Planalto, destacava a faceta 

caridosa da mãe adotiva, que sempre havia praticado o bem “sem olhar a quem”. 

Havia auxiliado instituições pias e de caridade. Socorreu os “deserdados da sorte”. 

Procurou “sempre” com palavras consoladoras, ou com donativos, diminuir o 

sofrimento dos infelizes que a procuravam em sua residência. Além disso, ela e o 

esposo Manoel Paulo doaram a pia batismal e mandaram construir o altar-mor da 

Catedral Nossa Senhora de Belém. Esse altar entalhado em madeira de cedro, “com 

riquíssimas incrustações douradas”, foi construído por “exímios artistas 

marceneiros”, que pertenciam à Congregação do Verbo Divino de Minas Gerais. 

Mais tarde, em 1920, D. Rosa doou “cinqüenta contos de réis” para a conclusão do 

Hospital de Caridade São Vicente de Paulo. Ela ficara penalizada quando a 

construção do hospital, que já estava bastante adiantada, foi destruída por uma 

violenta tempestade. Assim, a “ilustre dama de Guarapuava” ajudou a viabilizar a 

primeira instituição de saúde de Guarapuava (PLANALTO, 1981, p. 141, v. II). 

É inegável a importância da influência que D. Rosa exerceu sobre Lustosa. 

Notadamente, nas práticas filantrópicas que ele desenvolveu ao longo da vida. 

Sobre o pai adotivo, o Capitão Manoel Paulo de Siqueira, Lustosa pouco 

expressou os seus sentimentos, a não ser pelo relato da sua morte: 

 

Na noite fatídica e triste de 30 de dezembro de 1917, um grito agudo e 
desesperado de minha querida tia e mãe, acordaram-me sobressaltado. 
Corro para o seu quarto e estava expirando o meu tio, Cap. Manoel Paulo de 
Siqueira, vítima de inesperado e insidioso enfarte, cobrindo o lar patriarcal e 
feliz, de pesado luto e tristeza, modificando assim, de um momento para o 
outro, o mundo de ideais e programação carinhosamente arquitetados para o 
futuro de minha vida de estudante (Oliveira, s.d., p. 14) 
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A morte do pai significou uma ruptura importante em sua vida. Naquele ano, 

1917, ele havia se preparado com professores particulares para o ingresso na 

Universidade Mackenzie em São Paulo, o que não se efetivou, conforme o relato: 

 

Diante de tais acontecimentos, tive que assumir, prematuramente, os 
encargos administrativos dos vultosos bens pertencentes à minha mãe. Para 
tanto, ao completar dezoito anos de idade, obtive a necessária emancipação 
civil, através de instrumento público outorgado pela minha mãe legítima, 
dona Ubaldina Lustosa Danguy, visto meu pai já haver falecido (Oliveira, s.d., 
p. 14). 

 
 

A herança do nome e de um conjunto de bens para administrar, os quais 

remetem à tradição do passado, é significativa. Lustosa recebeu o lugar dos tios na 

estrutura social e o legado de dar continuidade ao exemplo desse passado. A prática 

de evocá-lo o acompanhou nas diferentes etapas de sua vida. Constantemente, 

deixava transparecer que o conjunto de tradições que lhe foram legadas conferia 

legitimidade e status às ações do presente. Nesse sentido, Walter Benjamin analisou 

que são os vivos que ressuscitam os mortos, que os revitalizam, utilizando-os 

seletivamente como aliados contra os perigos e as ameaças do presente. Pois o 

perigo ameaça tanto a existência da tradição como os que a recebem (1995, p.224). 

A partir dessa perspectiva, a evocação do passado foi uma prática constante 

nos discursos de Lustosa. Principalmente, como se verá mais adiante, quando 

Guarapuava, em meados da década de 1940, recebeu um expressivo contingente 

populacional. Tratava-se de pessoas que vinham em busca de enriquecimento com 

a extração da madeira. A pecuária, nessa época, deixara de ser a principal atividade 

econômica da cidade. Os madeireiros, além de ocupar espaços sociais e 

econômicos da cidade, também passariam a ocupar espaços políticos, disputando-

os com os fazendeiros. Esse processo de realinhamento de forças políticas nos 

remete ao caso do povoado de Winston Parva, estudado por Elias & Scotson em 

“Os estabelecidos e os Outsiders”. Em Guarapuava, os descendentes dos primeiros 

povoadores (estabelecidos) fundavam a sua distinção e poder em um princípio de 

antigüidade, moravam no povoado muito antes que os outros, encarnando os 

valores da boa tradição e da boa sociedade. Os madeireiros, que encarnavam o 

papel dos (outsiders) os forasteiros, foram estigmatizados como “novos ricos”, a 

quem faltava fineza, cultura e polimento social.  
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FIGURA 3 – D. ROSA LUSTOSA DANGUI DE SIQUEIRA 

 
FONTE: KRÜGER, Nivaldo (1999, p. 19) 

 
 
 
 

FIGURA 4 – CAPITÃO MANOEL PAULO DE SIQUEIRA 

 
FONTE: MARTINS, Sebastião Meira (1992, p.92) 
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1.3. A FORMAÇÃO DE UM CIVILIZADOR 

 

No fim do século XIX e início do XX, as classes dominantes assumiam 

messianicamente o papel de condutoras de um processo civilizatório destinado a 

redimir os povos que ainda estivessem nos estágios de selvageria e barbárie. 

Acreditavam no poder dos maravilhosos inventos mecânicos para a redenção dos 

povos. O conceito de progresso norteava a ação desses homens imbuídos da nobre 

missão de elevar os povos aos mais altos graus de civilização. Os homens públicos, 

notadamente, consideravam-se verdadeiros apóstolos do progresso, muitos deles 

seguidores do positivismo de Augusto Comte (ABREU, 1996, p. 106). 

A respeito dessa época, Nicolau Sevcenko enfatiza que nunca em nenhum 

período anterior tantas pessoas foram envolvidas de modo tão completo e tão rápido 

em um processo dramático de transformação de seus hábitos cotidianos, seus 

modos de percepção e até seus reflexos instintivos. Isso não apenas no Brasil, mas 

no mundo tomado agora como um todo integrado (1998, pp. 7 – 8). 

 Esse pensamento, dominante na época, se refletiu na educação recebida por 

Lustosa e, conseqüentemente, na moldagem do seu pensamento e nas ações que 

desenvolveu ao longo da vida.  

Durante a infância e início da adolescência Lustosa foi aluno do professor 

prussiano Luiz Ianck. Após a morte desse, estudou na Escola Paroquial de 

Guarapuava, destinada só para meninos. Segundo Marcondes, nessa época havia 

somente professores do sexo masculino que, contratados pelos pais, se 

estabeleciam em uma das fazendas, por um determinado período de tempo. Os 

alunos se reuniam nesse local, pois os pais, apesar de possuírem residências na 

cidade, moravam nas suas fazendas com a família e agregados. Os exercícios eram 

feitos em lousas, devido às dificuldades de transporte e o preço dos cadernos. As 

famílias compravam cartilhas e alguns livros de leitura que serviam para todos os 

filhos em idade escolar. A educação das meninas se revestia de pouca importância. 

Recebiam da mãe os ensinamentos sobre os trabalhos de agulha e prendas 

domésticas, a educação feminina visava apenas ao preparo para as atividades de 

esposa e mãe, casta e submissa (1998, p. 140).   

 Porém, uma das influências decisivas para o pensamento de Lustosa 

aconteceu em 1914, ano em que ele estudou em regime de internato na Escola 

Brasil Cívico, em Nova Krótona, nas proximidades da cidade de Rio Negro. Lá 
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aprendeu português, matemática, francês, inglês e lições práticas de agricultura. Era 

uma escola seleta, para cinqüenta meninos, dirigida por Dario Vellozo, intelectual 

paranaense de grande prestígio, professor, autor e editor de obras didáticas e 

literárias. 

  O “inolvidável” professor Dario Vellozo, era assim que Lustosa se referia ao 

professor, reunia em torno de si grupos de jovens interessados em ler e discutir 

obras de Casimiro de Abreu, Castro Alves, Fagundes Varela, Álvares de Azevedo, 

entre outros (OLIVEIRA, s/d, p. 11). Mais tarde as leituras se voltaram para 

Mallarmé, Baudelaire e Edgar Allan Poe. Os serões literários diários contribuíram 

para que o grupo constituísse uma associação – batizada de Cenáculo – 

responsável por diversas publicações periódicas e de livros daqueles de seu círculo 

de influência. O grupo passaria boa parte de sua existência lendo as obras uns dos 

outros, acrescentando obras de Bilac, Zola, Bourget e Luís Murat. 

 Em 1909, Vellozo fundou o Instituto Neopitagórico, que defendia o 

pitagorismo de Helena Blavatski, cujas reuniões eram realizadas no Ginásio 

Paranaense. Em 1914, aconteceram algumas reuniões em Nova Krótona, onde 

funcionou a Escola Brasil Cívico que, conforme a ata no 01 daquele ano era “a base 

atual e material desse Instituto”5. No final desse mesmo ano, o educandário encerrou 

as atividades em Rio Negro. Muito perto dali estavam acontecendo os combates da 

Guerra do Contestado. O olhar de Lustosa sobre esse acontecimento, registrado na 

sua autobiografia, fornece pistas sobre a interpretação dada ao evento: 

 

Lamentavelmente, não quis o destino que aquele cenáculo do saber tivesse 
vida longa e útil, em benefício da cultura da juventude paranaense. Isto, 
pelos tristes acontecimentos oriundos da questão dos limites Paraná – Santa 
Catarina, transformada em dolorosa luta fratricida, na região contestada, com 
o aparecimento do falso monge José Maria (não confundir este com o profeta 
João Maria de Jesus)6, que conseguiu aglutinar centenas de caboclos 
incautos, localizados em Irani e Taquaruçu, oferecendo encarniçada 
resistência às tropas legais, sendo ali sacrificados ilustres militares 
brasileiros, dentre eles, o Cel. João Gualberto Gomes de Sá, Cap. Matos 
Costa e muitos outros valorosos soldados do Exército Nacional e do antigo 
Regimento de Segurança, hoje Polícia Militar do Paraná (OLIVEIRA, s/d., p. 
12).  

 
  

                                                 
5
 Ver o Dicionário Histórico-Biográfico do Estado do Paraná, p. 509. 

6
 Provavelmente, Lustosa não consideraria “politicamente correto” enquadrar na mesma categoria os 

monges João Maria de Jesus e José Maria. O primeiro, em 1976, quando Lustosa lançou suas 
memórias, já era reconhecido pelo imaginário popular em Guarapuava, como uma figura lendária a 
quem se atribuíam diversos milagres.  
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 A mesma interpretação foi feita pela elite intelectual paranaense, que dava a 

tônica do discurso oficial e que na época tomava os sertanejos como um bando de 

bárbaros que perturbavam a manutenção da ordem vigente. Contudo, a Guerra do 

Contestado foi muito mais do que um conflito de terra envolvendo os Estados do 

Paraná e Santa Catarina: ela significou a luta dos sertanejos abandonados por uma 

República liberal, contra o seu esquecimento e contra as poucas garantias que 

tinham em um Estado protecionista.  

De acordo com Marilene Weinhardt (2000), quando o sertanejo lutou por suas 

convicções religiosas, o que não significa que as motivações para esse movimento 

fossem somente religiosas, ele o fez de uma forma completamente incompreensível 

para o homem “civilizado”. Por isso mesmo foram muitas vezes considerados como 

produto do “fanatismo” caboclo ou então como “delírios coletivos” de populações 

mergulhadas na miséria, na ignorância e mantidas sob o jugo de coronéis mandões.  

“Anti-republicanos” era como os jornais de Curitiba da época os chamavam. Com 

freqüência, referiam-se a esse movimento sertanista como um “novo Canudos”.  

Retomando à trajetória de Vellozo, é importante assinalar, como disse Marcos 

A. Cordiolli (p. 25) que esse, por meio do Instituto Neopitagórico, procurava aliar as 

tradições intelectuais do Ocidente e do Oriente buscando novas bases para o 

relacionamento humano. Integrado na época à Maçonaria, tornou-se um de seus 

principais líderes na cidade7, conclamando o engajamento na “missão civilizadora”: 

pela fé, pela liberdade de consciência, pela justiça, pela família e pela fraternização 

humana. Essa foi uma das trilhas seguidas por Lustosa. 

Em 1922, ele foi iniciado na Loja Philantropia de Guarapuava. A Maçonaria 

exerceu um papel significativo na cidade, desde a sua fundação em 1851. Passou a 

existir antes mesmo da instalação da Câmara Municipal, que ocorreu em 09 de abril 

1853. Os primeiros membros ligavam-se estreitamente à política local e muitos deles 

participaram da Intendência, da Câmara Municipal, da Assembléia Provincial e, 

posteriormente, da Prefeitura Municipal.  

Como exemplo da influência maçônica na cidade, quando houve o 

desmembramento do Estado do Paraná da Província de São Paulo, em 19 de 

dezembro de 1853, o primeiro presidente, o maçom Manoel Marcondes de Sá, 

encaminhou uma moção à Assembléia Provincial pleiteando que Guarapuava fosse 

                                                 
7
 Aqui Cordiolli refere-se a Curitiba. 
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a capital da incipiente província. Essa moção foi rejeitada, sob a alegação de que a 

vila não possuía uma estrada de rodagem e a Serra da Esperança era considerada 

um obstáculo para o seu acesso.  

Ao que tudo indica, entre os meados do século XIX e as primeiras décadas do 

XX, a Maçonaria exerceu grande influência não só nas práticas políticas locais, 

como também nas sociais e culturais. Tratava-se de um importante espaço de 

sociabilidade e convívio, de grande influência no cotidiano local, como acontecia 

também em várias cidades brasileiras, tanto as grandes como as pequenas. Nela os 

grandes temas que mobilizavam a sociedade brasileira eram discutidos e novas 

práticas culturais eram aprendidas. 

 De acordo com Marcondes & Abreu, o maçom Luiz Daniel Cleve fundou o 

primeiro jornal de Guarapuava, O Guayra, em 1893: “colaborando com o progresso 

e a cultura neste município” (2001, pp. 123 -124). O prelo onde o jornal foi impresso 

pertencia a outro maçom, Serafim de Oliveira Ribas. Ainda segundo as autoras, em 

março de 1904, os maçons se reuniram para idealizar o Clube Guaira, elaborar seus 

estatutos e também eram maçons o arquiteto do projeto e o executor da obra. Em 

1913, os membros da ordem se reuniram no Clube Guaira para discutir a criação de 

um Hospital de Caridade em Guarapuava. Esse projeto se efetivou somente dez 

anos depois, em 1923, quando começou a funcionar o Hospital São Vicente de 

Paulo, que ainda hoje é um dos maiores hospitais do município. Além de que, por 

meio das atas maçônicas publicadas no trabalho de Marcondes & Abreu (2001) é 

possível perceber doações generosas para escolas e doentes locais e aquilatar 

também que o seu papel de condutora dos rumos da cidade foi diminuindo à medida 

que o tempo avançou. 

 Lustosa incluiu em sua autobiografia o discurso que fez em novembro de 

1972, quando completou cinqüenta anos de Maçonaria. Nesse discurso saudosista, 

ele relembrava o ingresso na ordem: 

  

Foi então, naquela fase dourada de nossa juventude, que diletos 
amigos nossos, pessoas queridas e respeitáveis pela idade e pela 
austeridade de seus princípios morais, autênticos patriarcas que 
foram desta Guarapuava histórica, convidaram-nos para 
ingressarmos na Augusta e Sublime Loja Capitular “Filantropia 
Guarapuavana”, da qual eles eram abnegados mentores (OLIVEIRA, 
s/d. pp. 293 – 294). 
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Deixando claro, também, o significado que a Maçonaria ainda tinha para ele:  

 
Uma instituição essencialmente filantrópica e filosófica, que tinha por 
objetivo o aperfeiçoamento material, moral e intelectual da 
humanidade, por meio da investigação constante da verdade 
científica, do culto inflexível da moral e da prática solidária 
desinteressada (OLIVEIRA, s/d. pp. 293 – 294).  

 
  

Em 1985, a Loja Maçônica Philantropia de Guarapuava lhe concedeu o título 

de Cavaleiro Templário da Ordem de Guarapuava, pelos seus 63 anos de 

Maçonaria, pelos serviços prestados como homem público e por haver doado à 

ordem um terreno na parte central da cidade. 

A galeria de membros da Maçonaria brasileira muitas vezes se confundiu com 

um “quem–é–quem” da história nacional. Ministros, regentes, generais, intelectuais, 

senadores, deputados, presidentes da República e até mesmo um imperador 

fizeram parte dos seus quadros, demonstrando a sua influência no cenário político 

brasileiro. Barata diz que, entre o final do século XIX e o começo do XX, a ordem 

viveu um período de visibilidade quase total, no qual as lojas maçônicas utilizavam 

nomes sugestivos como Caridade, Amizade, Esperança, Trabalho, Progresso, 

Honra, entre outros. Os maçons dessa época procuravam se apresentar como 

herdeiros das “Luzes” e membros de uma organização filantrópica dedicada à causa 

do progresso (2005, p. 23). A rede de apoio e proteção entre seus membros e a 

filantropia, também identificada como beneficência, foi um meio eficaz de criar redes 

de poder e laços de clientela. Isso fez com que a ordem maçônica exercesse um 

papel relevante na vida política, social e cultural do país, difundindo uma noção de 

futuro que se ligava intimamente ao racionalismo/cientificismo, à modernidade e ao 

progresso. 

Desse modo, é possível concluir que o fato de Lustosa fazer parte dos 

quadros da Maçonaria de Guarapuava facilitou o seu ingresso na carreira política, 

levando-se em conta a rede de proteção e apoio característica da ordem. Além de 

que os valores professados pelos maçons do seu tempo influenciaram notadamente, 

não somente o seu pensamento, mas também seus discursos, que tinham como 

eixo a fé na modernidade e no progresso da cidade.  
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1.4. A INFLUÊNCIA PARANISTA 

 

No entanto, evidencia-se que a influência mais profunda exercida sobre o 

pensamento e as obras de Lustosa veio do jornalista, político e historiador Romário 

Martins (1874 – 1948), um dos principais ícones do Movimento Paranista. Também 

conhecido como “paranismo”, esse movimento aconteceu em Curitiba, no período da 

I República. Tinha como meta a construção de uma identidade para o Paraná, 

considerado um Estado tão incaracterístico que nem mesmo possuía uma história 

singular – ela se confundia com a história da Província de São Paulo, à qual o 

território paranaense pertenceu até 1853.  Essa ausência de identidade foi assim 

descrita pelo historiador Brasil Pinheiro Machado: 

 
O Paraná é um Estado típico desses que não tem um traço que faça deles 
alguma coisa notável, nem geograficamente como a Amazônia, nem 
pitorescamente como a Bahia ou o Rio grande do Sul. Sem uma linha 
vigorosa de história como São Paulo, Minas ou Pernambuco (1930, p. 09). 

 

O embrião do paranismo foi o Movimento Simbolista, marcadamente 

anticlerical e positivista, liderado por Dario Vellozo e seu grupo. O palco onde o 

Movimento Paranista se desenvolveu foi Curitiba, que vivia uma fase de expressiva 

efervescência cultural, conseqüência do surto econômico da erva-mate. De acordo 

com Pereira (1998), esse contexto foi marcado pelos antecedentes que povoaram o 

imaginário paranaense, em particular o curitibano, no final do século XIX e início do 

XX. Com destaque para a tentativa de produção de uma idéia de modernidade nos 

trópicos, embasada e sustentada pelo pensamento positivista e pela visão 

messiânica dada ao Republicanismo e impulsionada pelo desenvolvimento técnico, 

na passagem da Monarquia para a República. Entretanto, para os intelectuais 

paranistas, o Paraná ainda carecia de uma identidade que o destacasse no cenário 

nacional. Afinal, ele não se enquadrava na identidade nacional do século XIX, 

construída pelo Instituto Histórico, com base nos viajantes, nem no ideário da I 

República que expressava uma nova idéia de Nação, não mais apoiada no meio e 

na raça, mas no conceito de modernidade. 

Assim como no processo de criação de imagens, de mitos de origem, heróis e 

símbolos, criados para a construção do imaginário republicano, descrito por José 

Murilo de Carvalho (1990) em “A Formação das Almas”, Romário Martins liderou o 

movimento no sentido de forjar uma identidade regional para o Paraná, com base 
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nos ideais do progresso e da ciência. Uma construção absolutamente ufanista, que 

identificaria a geografia paranaense com o “paraíso terrestre”.  

Na análise de Décio Szvarça (1998), tal concepção de “paraíso terrestre”, 

formulada por Romário Martins, inspirou-se em um parecer emitido por Saint Hilaire 

que, depois de calcular a latitude e a longitude do Paraná, buscou isolá-lo do 

conceito de país tropical, classificando-o como o “paraíso do Brasil”. De acordo com 

o autor, essa idéia foi abraçada não só por Romário Martins, mas também pela 

maioria da intelectualidade paranaense que reproduziu e ampliou a imagem de 

“paraíso terrestre” criada pelo cientista francês. Desse modo, o conjunto do clima, 

topografia, fauna e flora paranaenses, tornavam esse paraíso “a terra prometida”, 

cantada nos versos de Affonso Correia: 

 
O GIGANTE adormecido! As serras chapadas, as matas do Paraná! Ondas 
de calor, rajadas de frio! Oh! Riqueza incomparável da fauna paranaense!!! 
CANAÃ que nos torna envaidecidos, PARANÁ (COREIA, apud SVARÇA, 
1998, pp. 16 -17)8. 
 
   

Buscava-se, então lançar as bases de uma identidade que pudesse fazer com 

que os paranaenses nutrissem um mesmo sentimento de pertencimento à terra de 

origem. Para isso, foi criado, em 1927, o Centro Paranista que, por considerar o 

significado “ser paranaense” excludente àqueles que não haviam nascido no Estado, 

adotou o termo “paranismo”, que incluiria, levando em conta o cosmopolitismo 

paranaense, os imigrantes e migrantes que haviam se fixado no Paraná. Desse 

modo, a denominação “paranista” abarcava: 

 
Todo aquele que tem pelo Paraná uma afeição sincera; e que notavelmente a 
demonstra em qualquer manifestação de atividade digna, útil à coletividade 
paranaense (...). Paranista é aquele que em terras do Paraná lavrou um 
campo, cadeou uma floresta, lançou uma ponte, construiu uma máquina, 
compôs uma estrofe, pintou um quadro, esculpiu uma estátua, redigiu uma lei 
liberal, praticou a bondade, iluminou o cérebro, evitou uma injustiça, educou 
um sentimento, reformou um perverso, escreveu um livro, plantou uma árvore 
(MARTINS9, apud PEREIRA, 1998, pp. 79 – 80). 
 

   

Luís Fernando Pereira (1998) avalia que nesse processo de criação de uma 

identidade paranaense alicerçado nos ideais de progresso e ciência, era preciso 

buscar “uma tradição que tivesse eficácia ritual e simbólica e que ao mesmo tempo 

                                                 
8
 CORREIA, Affonso. 1928. Conferência Paranista. (s.l.: s.n.). 

9
 MARTINS, Romário. 1946. Paranística. In: A DIVULGAÇÃO. Curitiba. Fev-mar, p. 91.   
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se encaixasse no ideal modernizante dos paranistas”. Processo esse, que exigiria 

toda uma reformulação do passado: 

 
Este passado elaborado pelos paranistas seria agora positivado e ligado 
artificialmente com o presente que se pretendia construir de um Paraná de 
progresso e força, tipicamente seguindo os moldes de uma historiografia 
historicista, onde a temporalidade é estabelecida por uma linha artificial de 
continuidade que une passado-presente-futuro (1998, pp. 88 – 89). 
 
 

A construção desse passado e seus heróis, com sua força pedagógica, 

serviriam para apoiar o presente de um Estado que sofria processos de 

transformações por estar crescendo e se desenvolvendo. Porém, como apontou 

Pinheiro Machado, a história paranaense não possuía uma “linha vigorosa de 

história” para dar conta da construção de mitos a serem cultuados por toda a 

população. A história dava o discurso científico e produzia os heróis e os mitos de 

origem. Coube então à literatura a tarefa de emprestar subsídios à realização do 

ideal paranista. Nesse aspecto destacou-se especialmente a obra de Dario Vellozo, 

que influenciou Romário Martins, que, por sua vez, se dedicou à criação de uma 

série de mitos indígenas e também de uma mitologia em torno do pinheiro, 

adotando-o como árvore símbolo do Paraná. Além de que, proliferaram os cultos de 

reverência à Pátria, ao progresso e aos heróis construídos por meio de rituais 

carregados de simbolismo. Inauguraram-se monumentos. A população foi chamada 

à reverência desses heróis, como foi o caso de João Gualberto, o Coronel morto na 

região do Contestado contra a “barbárie”. Desse modo, na análise de Pereira (1998), 

os intelectuais paranistas consolidaram um passado construído para a justificação 

desta construção regional do presente, pretendendo ter o poder do Grande Irmão da 

obra ficcional de George Orwell, “1984”, onde quem controla o presente, controla o 

passado e quem controla o passado, controla o futuro.  

 Embora a partir do Golpe de Vargas, em 1930, os ideais paranistas enquanto 

construção regional tivessem dado lugar ao ufanismo nacional, Romário Martins 

exerceu uma importante influência na historiografia paranaense. Como ele, 

inaugurou uma época de estudos regionais, marcadamente “paranistas”, em que se 

destacam autores como Davi Carneiro, Ruy Cristovam Wachowicz e Cecília 

Westphalen.  

A partir da década de 1950, aconteceu outro surto “paranista” com os 

discursos políticos da época, notadamente dos governadores Moisés Lupion e Bento 
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Munhoz da Rocha Neto. Ambos, embora pertencentes a grupos antagônicos, 

faziam-se porta-vozes de outra fala sobre o mesmo discurso de modernidade dos 

paranistas da década de 30. De acordo com Burmester, Paz e Magalhães, tratava-

se de difundir o “espetáculo da prosperidade paranaense”, onde o Estado era 

louvado como a terra da prosperidade e das oportunidades presentes e futuras, 

onde as desigualdades sociais se reduziam com a elevação de modo real dos níveis 

de vida, tornando o Paraná atraente para migrantes e imigrantes de diversas 

procedências. Era o tempo do auge do ciclo cafeeiro paranaense (1990, pp. 145 – 

146). 

  Tais discursos inspiravam-se no pensamento de intelectuais como Wilson 

Martins e Temístocles Linhares que, do lado oposto da Rua das Flores, que fora 

freqüentado por Romário Martins e Walfrido Piloto, olhavam o Paraná “com outros 

olhos”. Esses intelectuais buscavam por meio da Revista Joaquim demonstrar que 

repudiavam a visão ufanista do lado de lá da rua, pois se fundavam na seriedade do 

método e no rigor da ciência, (BURMESTER et al, 1990, p. 146). 

 Temístocles Linhares publicou, em 1953, “Paraná Vivo”, uma obra 

encomendada para a celebração do centenário da emancipação política do Paraná. 

Tratava da formação econômica do Estado, buscando firmá-lo no espaço público, 

entre os outros Estados da União. Para o autor existiam dois “Paranás”: o primeiro 

fundava-se em um tipo de ordem familiar enclausurada em seus próprios negócios; 

o segundo, nas diferenças culturais, trazidas pelos imigrantes, notadamente os 

alemães. Desse modo, introduzia-se nas terras paranaenses um imaginário burguês, 

que se contrapunha aos métodos das companhias particulares que participaram das 

primeiras tentativas de colonização.    

 Em “Um Brasil diferente”, publicado em 1955, Wilson Martins estudou os 

fenômenos de aculturação, influenciados pelos elementos culturais estrangeiros na 

sociologia meridional do Brasil. Para ele, a imigração se constituía “verdadeira 

odisséia” na qual o “excelente burguês” se fixava no Paraná: 

 
Como se fosse preciso acentuar desde logo um profissional urbano, que 
viesse ajudar a civilização dos burgueses e não de marinheiros, de 
construtores de cidades e não aventureiros amantes do perigo e da 
incerteza, civilização da carteira de identidade e não do passaporte (p. 10). 

  

 Na análise de Burmester, Paz e Magalhães, o Paraná “Vivo e Diferente” da 

ótica de Temístocles Linhares e Wilson Martins deveria superar o complexo 
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provinciano, visto que passou a ocupar um importante lugar no cenário econômico 

brasileiro. O imigrante e seus descendentes construiriam, desse modo, uma 

sociedade burguesa redentora, diferente daquela do Brasil tradicional e da qual os 

autores excluíam o negro e o português. Assim, na fala dos que pensaram o Paraná 

dos anos 50 – “os paranistas” – o desenvolvimento paranaense se processaria a 

partir de homens brancos, urbanizados e laboriosos (1990, p. 159). 

 Lustosa perseguiria os ideais paranistas pelo resto de seus dias. 

Notadamente aqueles de Romário Martins, fundados no ufanismo e nas construções 

míticas de lendas e de heróis. Os paranistas da segunda fase teriam uma pequena 

influência sobre o seu pensamento. Essa influência pode ser percebida nas 

manifestações a respeito de progresso e desenvolvimento, característicos da fase 

em que militou politicamente, entre as décadas de 50 e 60. Há que se destacar que, 

embora sendo um “homem de progresso”, o seu pertencimento àquele Paraná 

tradicional, que os novos paranistas almejavam modernizar, destoava do passado 

repleto de tradições que ele sempre procurara preservar.  

Retomando a influência de Romário Martins, é possível afirmar que Lustosa 

buscou projetar em Guarapuava os ideais paranistas, inspirados em todas as suas 

formas de expressão literárias e artísticas. A cidade, a partir das primeiras décadas 

do século XX, passaria a se constituir objeto de práticas e representações, com o 

objetivo de guindá-la ao “seu merecido lugar” e com ela o seu principal intérprete, o 

próprio Lustosa. Afinal: 

 
Guarapuava tem uma história cheia de jornadas épicas e episódios dignos da 
admiração de todos os brasileiros! A história de nossos ancestrais enche de 
satisfação e de orgulho o coração da geração contemporânea. Os feitos 
heróicos dos sertanistas guarapuavanos de outrora, atestam 
eloqüentemente, o júbilo de descendermos de tão brava gente (OLIVEIRA, 
s/d. p. 71).  
 
  

Nesse processo de enaltecimento de Guarapuava e dos antepassados, os 

símbolos paranistas não seriam esquecidos, ao contrário, seriam reavivados por 

meio de um discurso construído com palavras requintadas e pouco usuais, que 

refletiam intenções de evidenciar cultura, requinte e conhecimento, como mostra a 

referência ao pinheiro: 

 

O heráldico pinheiro (araucária angustifólia) – “como taça erguida para a luz” 
– deveria ter a sua efígie e uso oficializado por lei, como símbolo do Paraná, 
emblema de nosso Estado, visto que já é conhecido até nos países 
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estrangeiros, como sendo a Terra dos Pinheirais, Terra das Araucárias, 
embora, em outras unidades da federação pátria, também exista uma boa 
quantidade de araucária brasileira, porém o pinheiro é mundialmente 
conhecido como “Pinheiro do Paraná” (OLIVEIRA, s/d, p. 351). 
 
 

Assim, para Lustosa, se Curitiba foi o centro irradiador de práticas culturais, 

propagadoras de modernidade e progresso, caberia a ele tornar Guarapuava um 

foro de ação dessa cruzada civilizadora, visivelmente inspirado na interpretação de 

cidade de Romário Martins. 

 

A cidade é consumidora, mas também expositora das conquistas 
civilizacionais a que uma determinada sociedade pode almejar e alcançar. 
Nela é tudo símbolo de progresso, de vida, de vida em progresso ascensional 
ilimitado. De origem modesta, porém luminosa, dos personagens animados 
que a engrandecem e fizeram-na sorrir, tudo é denotador da vida exuberante 
que o destino lhe reservou (MARTINS, apud PEREIRA, 1998, p. 54).  

 

 Provavelmente, Dario Vellozo havia inspirado Romário Martins, com a sua 

defesa de que as cidades mostram os índices de civilização de um povo e que “todo 

o progresso nas Nações, produzidos nos campos, sintetiza-se nas cidades, porque 

elas são o enfeixe lógico da civilização” (VELLOZO, 1999, p. 54). 

Essa maneira de pensar a cidade, que tornou Curitiba uma das primeiras 

capitais brasileiras a ter uma Universidade, a Universidade Federal do Paraná10, um 

centro de efervescência cultural, não seduziria o jovem Lustosa? É evidente que 

sim. Era preciso inserir Guarapuava também nos caminhos do progresso e da 

modernidade. 

Em 1929, na esteira desse processo modernizador, Lustosa se tornou sócio 

do Teatro Santo Antonio, que deu lugar ao primeiro cinema da cidade. Esse 

funcionava semanalmente, exibindo os filmes de “primeira linha” assistidos em 

Curitiba. Eles eram transportados de trem, da capital até a cidade de Irati, distante 

cem quilômetros de Guarapuava. Depois, de carrocinha ou cargueiro (burro de 

carga) para Guarapuava: 

 
Para deleitar a platéia guarapuavana, visto esses filmes, ainda mudos, serem 
apreciados ao som dos acordes melodiosos da Orquestra Clássica Ecos do 

                                                 
10

 De acordo com Carlos Moreira Júnior, a UFPR fundada em 19/12/1912 é a universidade mais 
antiga do Brasil. Ver: MOREIRA JÚNIOR, Carlos. 2007. A Universidade Federal do Paraná aos 95 
anos (1912 -2007). Boletim do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. Volume LVIII. Curitiba – 
Paraná. 
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Guayra, regida pelo inesquecível e competente Maestro José Rispoli 
(OLIVEIRA, s/d. p. 21 – 22). 
 
  

No final da segunda década do século XX, período em que as transformações 

decorrentes de um processo de modernização se tornaram mais aparentes, tanto no 

que diz respeito à aparência urbana da cidade, quanto aos hábitos e costumes da 

vida social guarapuavana, uma sala de cinema era considerada um ícone de 

modernidade. 

Na crônica “Reminiscências”, Lustosa dizia que, nessa época, a cidade 

contava com um “pugilo” de homens de saber: “que davam à nossa encantadora 

metrópole oestina, uma nota de alto relevo intelectual”, indicando os nomes de 

destaque, nos versos “Retratinhos a tostão”: 

 
O nobre doutor Lacerda 
Em sua judicatura 
Mostra o talento e a finura 
Que dos seus maiores herda... 
 
Cartaxo, o jovem doutor, 
Cuja vida é sem parelha 
Faz versos, dança, é orador 
Tem talento e... Sobrancelha 
 
Ilustre doutor Bailão 
Seu meigo olhar pensativo 
Traduz a funda emoção 
De um velho balão cativo 
 
Tenente Elísio Costa 
Que à Força a bravura empresta 
Tanto da mesa que ele gosta 
Como as desordens que detesta... 
 
Oh! Toniquinho Lustosa 
- que os casamentos evitas –  
Tens a sorte radiosa 
de um “Santo Antonio” de fitas (...)  

   (PLANALTO, 1981, p. 27).  

 

 Essa quadra também foi lembrada nas memórias de Lustosa: 

 
Naquele tempo de magníficas recordações, como eu ainda estava integrado 
ao rol dos celibatários, dois queridos e cultos companheiros de boemia 
dedicaram-me a quadra, de sublime sabor literário (OLIVEIRA, s/d, p. 21). 
 
   

 Ele dizia que a brincadeira com “Santo Antonio de Fitas” havia originado uma 

transformação em sua vida íntima, pois em abril de 1928 decidiu ingressar “no 
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grande clube dos homens sérios”. Casou-se com uma “gentil conterrânea”11, mas 

logo separou-se, por “absoluta incompatibilidade de gênios”. O desquite amigável, 

“um dos primeiros de Guarapuava”, foi homologado pelo Egrégio Tribunal da Justiça 

do Paraná. Em setembro de 1930, aconteceu um novo casamento. A segunda 

esposa chamava-se Jeanne. Casaram-se apenas na igreja católica, porque o 

casamento anterior havia ocorrido somente no cartório civil. Desse casamento 

nasceu Gladys, a única filha do casal (OLIVEIRA, s/d. p. 21).   

Cabe destacar que foi no Clube Guaíra, fundado em 1904, que Lustosa 

desenvolveu a maior parte das práticas sócio-culturais de sua juventude. Desde a 

fundação, o clube foi o local que mais representou o topo da pirâmide social de 

Guarapuava. Conhecido como o “Aristocrático”, foi até bem pouco tempo um espaço 

de sociabilidade e convívio, que agregou os grupos políticos que administraram a 

cidade. Pode-se afirmar que a maioria dos prefeitos da cidade, até fins da década de 

1990, iniciou a sua carreira política nos seus salões. 

Marcondes relata que o clube, a partir de 1907, realizou conferências cívico-

literárias para despertar o amor à terra natal. Além disso, fundou a primeira 

biblioteca de Guarapuava, com 1600 volumes, franqueada aos filhos de sócios ou 

não (1998, p. 160). Em 1910 foi fundado o “Grêmio Filhas do Guaíra” que: 

 
Honrava os verdadeiros requintes da elegância e da arte, da tradição de 
acentuada fidalguia, que somente tem dignificado a já secular sociedade 
guarapuavana (OLIVEIRA, s/d, p. 69).  

 

Palavras de Lustosa que, em 31 de dezembro de 1941, foi o orador oficial do 

Grêmio. Nessa ocasião, ele lembrava que o grêmio havia patrocinado “as mais 

encantadoras festas dançantes e lítero-musicais” e que também foi “a agremiação 

feminina pioneira responsável pelo elevado e invejável nível intelectual e social da 

decantada Terra do Guairá”(OLIVEIRA, s/d, p.69). 

Lustosa presidiu o Clube Guaíra no período de 1940 a 1944. Neste ano, 

conforme rezava a tradição, ele se tornou prefeito da cidade. Os discursos que fazia 

em torno do clube dão a dimensão da sua relevância simbólica: 

 

Interpretando os sentimentos do Clube Guaira, cumpro a grata incumbência 

de dizer-vos que a Sociedade já tem o desvanecimento de contar-vos entre 

os seus membros, já vos estima como a seus filhos e já vos quer como a 
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 O nome da esposa foi omitido por Lustosa. 
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seus amigos. E esta amizade, que vos dedica a Sociedade Guarapuavana, 

não é somente a estima que vota a todos dignos e intrépidos soldados da 

Grande Pátria; é a estima e a admiração que soubeste conquistar pela vossa 

correção, pela vossa dignidade e pela linha impecável de vossas atitudes 

(OLIVEIRA, s/d, p. 67). 

 

Esse discurso foi feito em homenagem ao Comandante do 15o Regimento de 

Infantaria12, Major Heitor Paiva, no baile da passagem de ano 1943/1944. Note-se a 

“Sociedade” em destaque, legitimando o grupo social presente, como o 

representante de toda a “Sociedade Guarapuavana”. Isso nos remete à Ópera do 

Malandro de Chico Buarque de Holanda, que estreou no Rio de Janeiro em1978. O 

texto de Carlos Albânio, incluído no programa da peça, reflete o olhar da classe 

dominante sobre uma ordem social que é introjetada, aceita e reproduzida: 

 

As lentes dos óculos da classe dominante só enxergam a aparência do 
espetáculo social. O que está por trás e o que está por baixo, escapam à 
miopia dos que querem fazer crer que o mundo é aquilo que eles pensam do 
mundo. Assim, muitos julgam a realidade pelo que ouvem dizer dela, e não 
pelo que ela é em suas contradições internas e históricas.  

 

Ainda em 1943, em 09 de dezembro, no discurso comemorativo do 

aniversário da cidade, Lustosa referia-se ao clube: 

  

(...) que foi e continua sendo o expoente máximo da cultura da gente 
hospitaleira de Guarapuava, o centro irradiador dos justos anseios de 
grandeza desta faixa de Terra Brasileira (Oliveira, s.d., p. 70).  
 
 

Em 1944, ao despedir-se da presidência, enalteceu as realizações da gestão. 

Entre elas, a que pareceu mais significativa para ele parece ter sido a fusão com o 

Cassino de Guarapuava, fundado por uma dissidência do clube ocorrida durante a 

Revolução Federalista (1893 – 1895). Nessa época, os membros da sociedade local 

dividiram-se em “pica-paus” e “maragatos”. A adesão em proporções consideráveis à 

luta federalista, iniciada com o governo positivista de Júlio de Castilhos, refletia a 

influência gaúcha em Guarapuava. Provavelmente resquícios do tropeirismo.  

Todo o conjunto de fatores expostos até aqui remete à imagem de um 

“dândi”, que transitava com desenvoltura no meio social e econômico da cidade. A 

sua credibilidade fundava-se nas raízes familiares e na capacidade singular de 
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interagir com seus pares, desempenhando um papel de agente inovador. A sua 

prática discursiva, como já foi dito, impelia para um ideal de modernidade e 

progresso e ao mesmo tempo conservador no sentido da manutenção da ordem e 

das práticas políticas vigentes. 

Contudo, foi o jornalismo, sem dúvida nenhuma, a variável que mais 

contribuiu para a construção da carreira política de Lustosa. Por meio dos jornais 

publicados por mais de cinqüenta anos, ele conduziu o universo mental de uma 

expressiva parcela da população da cidade. Esses jornais permitem analisar a 

época, o meio e a ambiência que explicam a singularidade de sua trajetória e como 

ele teria se definido (conscientemente ou não) em relação ao grupo ou se 

reconhecido na classe a que pertenceu. 

 Nessa perspectiva, os jornais produzidos por Lustosa exigem um exercício 

comparativo para desvendar os inúmeros textos e estabelecer relações e nexos nas 

notícias e crônicas apresentadas por ele. De acordo com Maciel, é preciso descobrir 

o que não é dito, ou o que é insinuado nas entrelinhas. A autora alerta que é 

necessário, ao historiador, interpretar a imprensa escrita como uma prática social 

constituinte da realidade social, que modela formas de pensar e agir, define papéis 

sociais, generaliza posições e interpretações que se pretendem compartilhadas e 

universais. Completando, ainda, que os jornais expressam relações sociais e, desse 

modo, assimilam os interesses e projetos de diferentes forças sociais. Tais forças 

que se opõem em uma determinada sociedade e conjuntura se articulam segundo a 

ótica e a lógica dos interesses de seus proprietários, financiadores, leitores e grupos 

sociais que representa (2004, p. 14). Nessa mesma direção, Alves aponta que os 

fatos construídos pelos jornais têm implicações ideológicas que devem ser 

consideradas pelo historiador. Lembrando, também, que por trás do fato produzido 

pela imprensa, subjaz uma visão de mundo dos jornalistas e do proprietário do jornal 

que interfere profundamente na construção da notícia. Ou seja, essa visão orienta a 

produção da informação do jornal (1996, pp. 34 – 35). 

  Esses pressupostos nortearam o exame do texto e do contexto em que os 

jornais de Lustosa foram publicados. Evidencia-se, assim, que em uma primeira 

fase, entre 1919 e 1934, a prática jornalística se voltou quase com exclusividade às 

questões da cidade, do seu progresso e modernização. Sem a omissão, contudo, 

dos grandes acontecimentos mundiais e internacionais ocorridos nesse espaço de 

tempo. A partir de 1935, essa prática jornalística passou a refletir momentos da 
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política partidária nos quais o personagem esteve envolvido. E, por último, uma 

terceira fase, iniciada em fins da década de 1960, retrata os seus sentimentos a 

respeito de um passado largamente idealizado, mas nem por isso concretizado. A 

carreira política havia se encerrado. O jornal já não era um mecanismo de cooptação 

de eleitores, ao contrário, o jornalista cedia o lugar ao cronista, João do Planalto, 

que lamentava a cidade que se havia perdido nas brumas do tempo. 

 

1.5. O JORNALISMO E A CONSTRUÇÃO DOS CAMINHOS PARA A 

POLÍTICA  

 

A importância do jornalismo na vida de Lustosa pode ser avaliada por meio 

do espaço privilegiado que ocupa nas suas memórias. Nelas há o registro de que 

após a morte do pai, ele continuou seus estudos nas horas de folga “dos rudes 

labores pecuaristas” com “dedicados e competentes professores particulares”, 

passando a ser uma “espécie de doublé” de fazendeiro e estudante. Para ele, esse 

esforço permitiu-lhe melhorar os conhecimentos e fundar, em 10 de abril de 1919, o 

jornal O Pharol, que circulou por dez anos. Ao mesmo tempo, foi fundado também 

por ele o jornal literário O Alvorada, para um público alvo mais jovem, especialmente 

estudantes. 

 Não deixa de ser curioso o fato de Lustosa colocar em circulação, algumas 

vezes, dois jornais ao mesmo tempo, como foi o caso dos jornais O Pharol e o 

Alvorada. O primeiro, segundo ele, tratava de assuntos do interesse do município. O 

segundo trazia poesias, recados amorosos e até mesmo capítulos de folhetins. E o 

precursor deles, o jornal A Fazenda, dimensiona a paixão do personagem pelo 

jornalismo: 

A tendência ardorosa de desejar ser jornalista impeliu-me, no verdor dos 
quinze anos, à arrojada ousadia de “editar” um jornal manuscrito em uma 
folha de papel almaço, intitulado A Fazenda, no qual eu relatava tudo o que 
ia sucedendo na Fazenda São Pedro, noticiando a chegada de compradores 
de tropas de bois, cotação dos preços dos animais, nomes das pessoas que 
ali chegavam e pernoitavam, enfim, registrando tudo o que acontecia na 
movimentada fazenda (OLIVEIRA, s/d. p 16). 

 

 Em julho de 1924, outro jornal foi posto em circulação por Lustosa: O 

Momento. Ele confessou em suas memórias, que “empolgado pela deflagração do 

movimento revolucionário chefiado pelo General Izidoro Dias Lopes, em São Paulo”, 
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publicou o que considerava um “furo de reportagem”: a divulgação do Manifesto 

Revolucionário, feito em São Paulo, no dia 5 de julho de 1924, conforme a narrativa: 

 
Naquela época, a tranqüila cidade de Guarapuava não contava com meios 
fáceis de comunicação, além do telégrafo nacional e a chegada de malas 
postais, de oito em oito dias, transportadas em carrocinha, ou em lombo de 
burro, quando a antiga estrada carroçável ficava intransitável, em períodos 
chuvosos. Por essa razão, um jornal editado em Guarapuava, naquele tempo, 
dar publicidade, na íntegra, àquele Manifesto quinze dias após ter rebentado o 
surto revolucionário na capital paulista, deve ser considerado verdadeiro arrojo 
e autêntica furo de reportagem (OLIVEIRA, s/d. p. 18). 

 
 

FIGURA 5 – TROPAS LEGALISTAS EM GUARAPUAVA – 1924 

 

FONTE: ARQUIVO BENJAMIN TEIXEIRA 

 

Quando a terceira edição de “O Momento” estava no prelo, chegou à cidade 

o Capitão Dilermando de Assis13 comandando um batalhão do Exército com destino 

a Foz do Iguaçu, em perseguição ao General Isidoro Dias Lopes. Porém, antes de 

prosseguir a viagem, visitou a redação do jornal, determinando que sua circulação 

fosse submetida à censura prévia. 

Em julho de 1924, os revolucionários haviam sido cercados pelas tropas 

legalistas em São Paulo e, para evitar o bombardeio geral da cidade, retiraram-se 

para o sudoeste do Paraná, concentrando-se na região de Foz do Iguaçu. O 

                                                 
13 Dilermando Cândido de Assis (1888 – 1951) se tornou famoso pela tragédia amorosa vivida com a 
esposa do escritor Euclides da Cunha, que culminou com o assassinato deste último. 
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comando militar das tropas governistas que perseguia os rebeldes concentrou-se em 

Guarapuava, conforme o relato de Teixeira: 

 
A revolução de 1924 deixou marcas indeléveis no coração guarapuavano. 
Também provocou revolta e descontentamento pelas implicações envolvendo 
os habitantes. O Comando Militar das tropas governistas estavam em 
Guarapuava, além de um grande contingente militar. O reboliço provocado 
com a quantidade de soldados circulando pela cidade provocou alteração no 
comportamento dos cidadãos. O Clube Guayra serviu de atendimento médico 
aos feridos que chegavam da frente de batalha na região de Laranjeiras do 
Sul e Catanduvas. A quantidade de veículos motorizados surpreendeu a 
população pela sua desenvoltura, porém eram peças inócuas em razão da 
ausência de estradas adequadas que impediam um deslocamento 
satisfatório (2000, pp. 62 – 63).    

 

Em 1925, o Capitão Dilermando de Assis havia tomado de assalto o Clube 

Guaíra, na noite do baile de gala em que era comemorado o aniversário do clube. 

Esse fora transformado em hospital de sangue para os feridos nas lutas, que 

aconteceram nos sertões de Guarapuava. Na seqüência, o General Cândido 

Rondon, nomeado comandante legal das tropas do Paraná e Santa Catarina, 

instalou o Quartel General das Tropas na cidade, requisitando animais, alimentos, 

voluntários, ferreiros, carroceiros para seguirem ao campo de luta. 

Em 1926, o General Cândido Rondon ainda mantinha o seu Quartel General 

em Guarapuava. Durante essa estada militar também foram requisitados bois das 

fazendas administradas por Lustosa para alimentar as tropas legalistas. 

Ele relatou que as requisições dos animais eram pagas no Rio de Janeiro. 

Como o pagamento demorava a ser feito, deslocou-se para aquela cidade, para 

receber os “trezentos e vinte contos de réis” referentes aos animais fornecidos ao 

Exército. A permanência na cidade durou um mês. Foram percorridas “repartições” 

como a Caixa Militar, o Tesouro da União, entre outras, para que o pagamento fosse 

feito. Não obtendo sucesso, ele foi a Petrópolis onde estava o Presidente Arthur 

Bernardes, que o recebeu, conforme a narrativa autobiográfica: 

 
O Presidente estava em pé, atrás de sua mesa de trabalho, com os braços 
cruzados atrás, com severa austeridade no olhar penetrante, somente 
mostrando-se mais amigável, depois de meia hora de explicações, face ao 
fato das dificuldades que eu vinha encontrando para receber os valores das 
requisições. O Presidente tornando-se mais cordial, fez muitas perguntas 
referentes a marcha dos acontecimentos revolucionários no oeste 
paranaense. Ao final da entrevista, através de um telefonema determinou que 
eu fosse atendido com a maior brevidade possível. E assim aconteceu. Voltei 
feliz para casa, portando os contos de réis recebidos como pagamento dos 
bois cuidadosamente criados, com rudes trabalhos campeiros, nas 
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verdejantes cochilhas da Fazenda São Pedro, em Palmas, e Fazenda 
Cachoeira em Guarapuava (OLIVEIRA, s/d. pp. 119 – 120).  

 

A narrativa desse episódio surpreende. Com que meios um jovem de vinte e 

cinco anos, morador da longínqua, isolada e, provavelmente, “acaipirada” 

Guarapuava, contou para conseguir uma audiência particular com o Presidente da 

República? Na autobiografia, Lustosa faz referência à intervenção do Marechal 

Fontoura, Chefe de Polícia do Distrito Federal, que lhe forneceu um cartão de 

recomendação para que as “repartições” responsáveis pelos pagamentos fossem 

instadas. Como não se obteve resultado, novamente o marechal interveio, 

conseguindo para ele, por telefone, uma audiência com o Presidente Arthur 

Bernardes, em Petrópolis. Fato que não lhe retira os méritos de iniciativa, 

desembaraço e talento para viver em contato com grandes acontecimentos e com 

pessoas cujas decisões os afetavam, como será observado ao longo desta 

pesquisa. 

Retomando o jornalismo de Lustosa, é possível afirmar que ele sempre 

encerrava uma causa, envolvendo projetos de melhoria na qualidade de vida da 

população de Guarapuava.  Provavelmente reflexo das experiências vivenciadas nas 

costumeiras viagens feitas por ele às grandes cidades da época. À situação sócio-

econômica privilegiada, que lhe permitia transitar por grandes centros urbanos e 

deles retirar novas visões de mundo, somava-se um espírito empreendedor que 

formulava representações acerca da expectativa de dias melhores. Esse foi o 

principal motivo da grande ressonância dos jornais do personagem entre expressiva 

parcela da população guarapuavana, que se unia em torno de um ideal comum, 

como a campanha pela chegada do trem à cidade, ocorrida entre as décadas de 

1920 e 1950.   

Enquanto a economia de Guarapuava dependeu do tropeirismo, foi possível 

o crescimento e o desenvolvimento da cidade. Mas no momento em que esse 

começou a declinar, nas primeiras décadas do século XX, muitos de seus cidadãos 

foram envolvidos em um processo dramático de busca de soluções para a crise. A 

ferrovia passou a simbolizar a única esperança de solução para todas as 

dificuldades que os afligiam, porque sendo a pecuária a base econômica do 

município, o ressurgimento do fantasma do isolamento trouxe consigo a retração do 
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desenvolvimento, conseqüência do difícil acesso aos grandes centros, que poderiam 

absorver a produção. 

Ainda no final do século XIX, essas dificuldades já haviam ganho 

visibilidade. Amargava-se um isolamento crônico imposto pela ausência de estradas, 

os caminhos eram difíceis e até mesmo inviáveis nos períodos de chuvas, como 

mostra o registro de Cleve referindo-se ao primeiro jornal fundado na cidade, em 

1893, O Guayra: 

 

O Guayra que tinha como seu redactor chefe o venerado cidadão 
Luiz Daniel Cleve iniciou sua publicação a 4 de abril de 1893, 
causando extraordinário sucesso por ser o documento vivo de uma 
grande e assignalada vitória contra as maiores difficuldades 
consideradas então como insuperáveis, pois que Guarapuava não 
dispunha naquella época nem siquer de uma estrada de rodagem 
que a ligasse aos outros centros civilizados do paiz (2005, p. 30).   

 

Durante a década em que o O Pharol foi publicado, a questão do isolamento 

de Guarapuava viveu a fase mais aguda. Provavelmente por isso, os editoriais do 

jornal eram invariavelmente dedicados à questão. A estrada de ferro se constituía no 

grande ideal a ser perseguido, simbolizando a grande solução para as mazelas da 

cidade, afinal ela havia sido “prometida pelos administradores da coisa pública, isto 

desde a época do Brasil- Império” (PLANALTO, 1981, p. 3).  

Em 8 de setembro de 1918, o governo do Estado do Paraná havia lavrado 

acordo com a Companhia de Estrada de Ferro São Paulo – Rio Grande do Sul para 

a construção de uma linha férrea entre as cidades de Ponta Grossa e Guarapuava, 

com prolongamento até Foz do Iguaçu. Em agosto de 1920, como esse acordo não 

havia sido cumprido, o contrato foi transferido à Companhia Brasileira de Viação e 

Comércio que, após estudos realizados, optou pela execução do traçado partindo da 

Estação de Riozinho (Irati), distante aproximadamente 100 quilômetros de 

Guarapuava. 

O Pharol acompanhava a trajetória da construção dessa estrada de ferro, 

exercendo múltiplos papéis como o de informar o público leitor, solicitar apoio às 

autoridades constituídas, cobrar a agilização dos governos e fomentar a idéia de que 

essa estrada, assim que concretizada, iria promover grandes mudanças sociais e 

econômicas em Guarapuava. Seguiram-se diversas campanhas em prol dessa 
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realização. Era preciso também engajar a cidade no surto de desenvolvimento 

nacional, ocasionado pelo impulso obtido pela indústria após a 1a Guerra Mundial, 

quando pela primeira vez a renda industrial superou a renda agrária. Na edição de 

22 de agosto de 1920, a primeira página noticiava a assinatura de um novo contrato 

para a construção da ferrovia: 

O justo emprehendimento pelo qual se tem batido aquelles que sinceramente 
desejam a prosperidade e a grandesa d’este município, vae dentro de cinco 
annos, ser uma realidade: foi assignado o contracto para dar em tráfego a 
estrada de ferro á esta cidade. Nosso município que tem concorrido com 
avultada renda para os cofres do Estado, até o presente, tem visto o seu 
desenvolvimento tolhido pela falta de segura via de communicação que seja 
capaz de dar vasão aos produtos de que é capaz seu fertilissimo solo (no 69, 
22/08/1920). 

 

Apesar da assinatura do contrato, a situação permaneceu a mesma. Não foi 

desta vez que o sonhado trem chegaria a Guarapuava. Em 1928, quando assumiu o 

governo do Estado do Paraná, pela segunda vez, o guarapuavano Affonso Alves de 

Camargo, a estrada de ferro ainda era apenas um projeto para Guarapuava. 

Organizou-se, então, uma comitiva com a finalidade de reivindicar ao conterrâneo a 

execução da obra. 

Novamente o jornal O Pharol posicionava-se como mecanismo enunciador 

dos interesses pela construção da ferrovia. Narrou na primeira página da edição de 

25 de fevereiro de 1928, que a “Embaixada de Guarapuava desobrigou-se com 

brilho de sua missão”, em um artigo que ocupava o total da página, dando conta da 

viagem difícil a Curitiba: 

 

A viagem, como sempre acontece, quando alguém se arrisca a tal heroísmo, 
foi penosa e martirysante! Os passageiros constantemente tinham que 
descer para empurrar os autos de frente que não podiam subir certos trechos 
da estrada. Ás 5 e meia mais ou menos o nosso trem partiu de Ponta Grossa 
para Curityba, onde chegamos ás 11 horas da noite. A plataforma estava 
repleta de membros da colonia guarapuavana ali domiciliada, entre as quais 
notamos a presença de altas autoridades, políticos, militares, muitas famílias, 
etc. Uma banda militar tocou à nossa chegada, ouvindo-se alguns vivas (no 
149, 25/02/1928). 

 

Essa “Embaixada de Guarapuava” ao que tudo indicava era composta pelas 

pessoas mais representativas da sociedade local. A participação no evento da ida à 

capital significava pertencer àquele grupo social que detinha o poder de influenciar 

os destinos da cidade. O governador Affonso Alves de Camargo, ao receber a 



 56 

comitiva de Guarapuava, informou que já contava com a soma necessária para a 

construção da ferrovia e que era de sua resolução iniciar a obra de imediato. O que 

aconteceu somente em julho de 1928, conforme relatou o jornal: 

 

O povo paranaense pelas suas figuras mais representativas do governo, da 
sociedade e de todas as classes enfim, vibrou, hontem, intensamente por 
motivo da empolgante solemnidade, que foi o inicio de construção da Estrada 
de Ferro para Guarapuava (no 149, 25/02/1928).  

 

O Estado do Paraná assumia, então, o ônus dessa construção, que acabou 

sendo paralisada por cinco anos, conseqüência da Revolução de 1930. Nessa 

época, ao que tudo indica, Lustosa havia feito uma pausa na sua produção 

jornalística e “vivia entregue aos labores pecuaristas” conforme relatou em sua 

autobiografia (OLIVEIRA, s/d, p.30).  

De fato, em meados de 1929, ele fora ao Rio Grande do Sul em busca de 

matrizes para melhorar os rebanhos laníferos de suas fazendas. Em Santa Maria, 

encontrou um dos personagens que lhe abriria, posteriormente, importantes 

caminhos para a carreira política: o prefeito da cidade, o paranaense Manoel Ribas, 

que após a instituição do Estado Novo, foi nomeado por Vargas, Interventor do 

Estado do Paraná.  

Manoel Ribas, enquanto Prefeito de Santa Maria, não somente lhe forneceu 

diversas cartas de apresentação, para que fosse recebido pelos estancieiros da 

região, com a finalidade de conhecer novas técnicas de reprodução animal, como 

também ordenou ao delegado de polícia da cidade que lhe fornecesse um 

passaporte para ir ao Uruguai, com a mesma finalidade. Durante a viagem para esse 

país, na lancha que atravessava o rio Uruguai, Lustosa se encontrou com um 

parente, o médico e deputado estadual gaúcho Bento Soeiro: 

 

Dirigi-lhe a palavra, dizendo-me feliz em encontrar um compatriota, para 
conversar durante a longa travessia do rio, nossa conversa pairou em torno 
dos acontecimentos que ferviam no Brasil, em virtude de ter sido 
assassinado em Princesa, no Estado da Paraíba, o Presidente, Dr. João 
Pessoa, que era candidato à vice-presidência da República, na chapa da 
Aliança Liberal, ao lado de Getúlio Dorneles Vargas (OLIVEIRA, s/d. p23). 

 
       
Bento Soeiro ter-lhe-ia confidenciado que estava em uma viagem com 

objetivo de cumprir a missão de conquistar os antigos revolucionários, exilados 
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naquele país, à causa da revolução que estava sendo articulada para derrubar o 

“regime” da República Velha. A recepção de Lustosa às confidências do 

companheiro de viagem empresta um tom de casualidade ao evento: 

 

Embora eu não pertencesse a nenhuma facção política, em minha Pátria, sem nada 
estar sabendo do que se passava nos meandros políticos, após o desfecho eleitoral 
da pugna Júlio Prestes – Getúlio Vargas ouvia, atentamente, as explicações 
feitas pelo Bento Soeiro (OLIVEIRA, s/d. p. 24). 
 
 

A impressão que se tem, a partir dos relatos que se seguem, é de que o 

personagem esquecera-se por completo do objetivo de sua viagem ao Uruguai. 

Passou a acompanhar atentamente a missão do parente. Visitaram uma chácara ao 

redor da cidade de Passos de Los Libres, na qual residiam diversos militares jovens 

desligados da Escola Militar de Realengo, desde 1922, quando aconteceu a Revolta 

dos 18 do Forte de Copacabana e outros, exilados por força da Revolução de 1924. 

Todos obedeciam, naquele local, ao comando do General Miguel Costa. 

Cultivavam laranjas, exportadas através de estrada de ferro, a Buenos Aires, onde 

alguns exilados brasileiros mantinham um escritório de representação, administrado 

por Juarez Távora, Nelson de Melo e Siqueira Campos, que negociavam a produção 

plantada pelos companheiros. Outra parcela desses exilados era motorista de praça 

ou empregados de oficinas mecânicas, “todos, enfim, lutando honestamente pela 

vida, ganhando com ingente sacrifício, “pão nosso de cada dia’” (OLIVEIRA, s/d. p. 

25). 

Da viagem ao Uruguai, do contato com o cotidiano dos tenentes, o que mais 

impressionou Lustosa foi, sem dúvida, a figura do General Miguel Costa: 

 

Calçado de tamancos, com grosso “suéter” de lã, na faina de classificar as 
laranjas e jogá-las dentro de um vagão, a fim de serem transportadas para 
Buenos Aires, consignadas ao escritório comercial dirigido por Juarez Távora 
(OLIVEIRA, s/d. p. 25). 
 
 

Ele havia se comprometido com o general de fazer a doação de duzentos 

cavalos para a causa revolucionária. Assumir tal compromisso e fornecer um cartão 

de visitas para que o nome fosse lembrado, indicam que Lustosa não estava tão 

alheio às possibilidades do golpe de Vargas, como havia registrado anteriormente 

nas suas memórias 
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O cenário político paranaense dessa época foi diferente das rupturas políticas 

anteriores provenientes do Rio Grande do Sul, como a Revolução Farroupilha e a 

Federalista, como aponta Oliveira (2004, p. 15). Nesses movimentos as forças 

políticas gaúchas foram detidas no Paraná. A incapacidade de atravessar o Estado 

fez com que perdessem o momento certo da operação militar, tornando impossível 

selar as alianças necessárias no centro do país, restando aos revoltosos o 

isolamento e a derrota. Dessa vez, porém, o quadro foi diferente: 

 

Em 1930, a Revolução contou com grande apoio no Paraná. Forças militares 
federais sediadas no Estado deram significativo apoio ao movimento. A 
participação e o envolvimento de importantes grupos de apoio no Estado do 
Paraná, ao lado da grande movimentação política nacional, colaboraram na 
vitória do movimento revolucionário. Pela primeira vez na história política 
nacional, um movimento político centrado no Rio de Janeiro foi derrotado 
pelas periferias rebeldes. O isolamento e a falta de sustentação popular do 
Presidente Washington Luís e as primeiras seqüelas da crise de 1929 
aprofundaram a insatisfação geral. A cisão e as divergências entre diferentes 
frações da classe dominante e a crise do regime político da República Velha 
foram as causas da Revolução de 1930 (OLIVEIRA, 2004, P. 15). 
 

 

De fato, no ano seguinte, 1930, Miguel Costa e sua comitiva passaram de 

trem por União da Vitória, rumo ao Rio de Janeiro. Lustosa estava lá. Naqueles 

primeiros dias do mês de outubro, queria apurar os boatos sobre o movimento e 

precaver-se com víveres: sal, açúcar, café, pois o país poderia ser sacudido por um 

longo conflito armado. Evidentemente, também estaria movido por outros interesses, 

como lembrar ao general o encontro do ano anterior: 

 

Enquanto recordava-lhe o encontro, o velho caudilho, fitando-me 
atentamente, abraçou-me mostrando o cartão de visitas com o meu nome. 
Disse dispensar a oferta dos cavalos da Fazenda São Pedro, mas que 
necessitava de minha pessoa para integrar o Estado Maior, como ajudante 
de ordens (OLIVEIRA, s/d. p. 29). 
 
 

 Ele afirmou ter agradecido sensibilizado o convite, mas o recusou. Havia se 

casado recentemente e estava “usufruindo as delícias da lua de mel”. Não poderia 

abandonar a jovem esposa. No entanto, fez “ardentes votos de feliz caminhada, em 

prol de integral vitória da causa revolucionária, que estava obtendo a solidariedade 

total do povo paranaense” (OLIVEIRA, s/d. p. 27 – 29).  

Alguns dias mais tarde, Vargas passou de trem por União da Vitória sob os 

olhos atentos de Lustosa. O séqüito era numeroso, inclusive entre ele estava o 
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General Góes Monteiro, “que havia sido mandado por Washington Luís para 

investigar os acontecimentos no Rio Grande do Sul”. Foram feitos diversos discursos 

em frente à estação ferroviária, homenagens que indicavam a adesão significativa 

da população ao movimento. O comboio partiu em direção a Ponta Grossa, onde 

Getúlio e seus companheiros foram recebidos com “estrondosas homenagens”. 

Todo o Paraná estava integrado na revolução de outubro de 1930 (OLIVEIRA, s/d, p. 

30). 

Somente depois de se passarem cinco anos desse acontecimento, é que 

Lustosa abandonaria o papel de observador, para abraçar uma carreira política, que 

se estendeu por mais de três décadas. Assim sendo, este capítulo buscou mapear a 

rede de relações construídas por ele, evidenciando o papel crucial que as 

determinações sociais exerceram sobre a sua vida. Os múltiplos papéis que ele 

desempenharia ao longo de sua história, derivaram dos “marcos condicionantes 

sociais” impostos pela família, pela educação e pelas influências recebidas que, por 

sua vez, lhe de forneceram os instrumentos eficazes para pavimentar solidamente o 

caminho que o levou à política partidária. 
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CAPÍTULO II  
 
 

SOB O SIGNO DO ESTADO NOVO 
 
 
 
 
 
 

       FIGURA 6 – ANTONIO LUSTOSA DE OLIVEIRA/1931 

 
ARQUIVO BENJAMIN TEIXEIRA 
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SOB O SIGNO DO ESTADO NOVO 
 
 

Naqueles bons tempos, eu ainda nutria arraigada fé no destino de minha 
carreira política, alimentando o meu desejo de poder ser útil ao povo de 
minha terra natal, defendendo-o com altivez e entusiasmo, como faz todo 
aquele que ama verdadeiramente o seu torrão, o rincão querido de sua 
querência. Entrei na luta, de viseira erguida, qual novo cavaleiro andante, 
uma espécie de Dom Quixote de La Mancha a dar combates aos moinhos de 
vento da incompreensão, da maldade e da ingratidão dos homens14. 
 

                        (João do Planalto – Viseira Erguida) 
 
 
 

Na crônica “Viseira Erguida”, publicada em 1962, Lustosa recordava os anos 

iniciais do seu percurso político. Sentimentos como tristeza e desilusão se desvelam 

no texto, que ele disse haver escrito “em uma noite calma, com a abóboda celeste 

salpicada de estrelas faiscantes”. Ao retomar as “boas” e as “más” recordações, os 

amigos vinham à lembrança: 

 

Muitos deles já inscritos no rol daqueles que se transferiram para o Além, e 
outros que embora vivos, com ou sem razões plausíveis, desertaram do meu 
convívio... Reunidos trocávamos idéias sobre os mais variados assuntos, 
inclusive sobre política com p maiúsculo e política com p minúsculo 
(PLANALTO, 1981, p. 57, v. I). 

 

Nessa época, ele já havia exercido importantes funções públicas e no 

momento ocupava a presidência da Caixa Econômica Federal no Paraná. Mesmo 

morando em Curitiba desde 1947, quando se elegeu deputado estadual pela 

primeira vez, todas as semanas publicava crônicas no jornal Folha do Oeste, que 

manteve em Guarapuava por mais de quarenta anos. Essas crônicas, assinadas 

com o pseudônimo João do Planalto, na coluna “Do Meu Canto”, indicavam um elo 

entre o autor e um público leitor específico – aquelas pessoas que conviveram com 

ele e que acompanharam o início e o desenrolar de sua carreira pública. 

       É bem provável que, ao ler essa crônica em especial, seus contemporâneos, 

também se voltassem ao passado, compartilhando com ele um tempo, em meados 

da década de 30. Época em que o imaginário integralista tomara proporções 

expressivas em Guarapuava, adquirindo contornos “quixotescos”, românticos e até 

mesmo ingênuos, se vistos tão somente com olhos de hoje. Deixemo-lo com a 

palavra: 

                                                 
14

 Grifo nosso. 
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O Movimento Integralista, surgido no Brasil em 1932, desencadeado 
pelo então jovem pensador Plínio Salgado, juntamente com 
destacados intelectuais, atraiu milhares de brasileiros de ambos os 
sexos, em todos os quadrantes da Pátria, principalmente pelo seu 
cunho eminentemente nacionalista. No terceiro planalto paranaense, 
propagou-se entusiasticamente, por todos os municípios vizinhos de 
Guarapuava (OLIVEIRA, s/d, p.31). 
 
 

 Em 1932, ele havia assistido ao lançamento do “Manifesto de Outubro” da 

Ação Integralista Brasileira, no salão da Academia de Música do Rio de Janeiro. O 

discurso de Plínio Salgado parece tê-lo impressionado profundamente: 

 
Calou fundo no íntimo de cada homem ou mulher, e da Mocidade do Brasil, 
nas cidades ou nos sertões, a extraordinária exortação patriótica feita de 
improviso por Plínio Salgado” (OLIVEIRA, s/d p. 31). 
 
 

 É preciso lembrar que, nessa época, as expectativas em torno da pregação 

modernizante que a Aliança Liberal havia feito durante a campanha presidencial, se 

tornavam cada vez mais pálidas. A partir de 1930, com a posse de Vargas, em vez 

das reformas esperadas, o que se via no país era um quadro de instabilidade, 

inquietação e insegurança. Na análise de Aspásia Camargo, a liderança do pessoal 

do presidente se afirmava com debilidade em meio aos graves conflitos entre as 

oligarquias estaduais e os tenentes e a competição entre os diversos atores que 

ascendiam ao cenário político nacional (1999, p. 17).  

De acordo com Dulce Pandolfi, as forças políticas bastante diversificadas que 

haviam participado da revolução, também tinham visões distintas a respeito da 

condução do processo revolucionário. Enquanto uns defendiam medidas mais 

centralizadoras, insistindo na necessidade de um regime forte e apartidário, outros 

pregavam medidas mais liberais, lutando por maior autonomia regional (1999, p. 09). 

 Para Boris Fausto, a Revolução de 1930 havia posto fim à hegemonia da 

burguesia do café que, ao longo da I República, havia sido a única classe nacional 

apta à articulação de formas de ajustamento e assim integrar o país na medida de 

seus interesses. Desse modo, segundo o autor: 

 
Abre-se uma espécie de vazio de poder por força do colapso político da 
classe cafeicultura e da incapacidade das demais frações de classe para 
assumi-lo em caráter exclusivo (FAUSTO, 1970, pp. 112 – 113).  

  

Em função desse quadro que refletia o cenário político brasileiro daquela 

época, Maio & Cytrynowicz apontam para o surgimento de projetos radicais e 
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mobilizantes, que tentavam galvanizar a sociedade com a idéia de mudança. As 

principais propostas desse tipo foram a Ação Integralista Brasileira e a Aliança 

Nacional Libertadora, que criticavam profundamente os preceitos liberais da 

República Velha e os descaminhos da Revolução de 1930 (2003, p.41). 

 Nesse contexto Lustosa passou a difundir os princípios integralistas em 

Guarapuava, dando início a uma trajetória política que iria ultrapassar três décadas, 

percorrendo e se adaptando a acontecimentos como a instauração do Estado Novo, 

a redemocratização pós 1945, com o ressurgimento do pluripartidarismo e o retorno 

desse processo após a ditadura militar de 1964. 

 No entanto, de todas essas variações do quadro político brasileiro, foi sem 

dúvida o período integralista que mais deixou marcas em sua memória: 

 

Como até então eu nunca tivesse pertencido a nenhum agrupamento político 
partidário foi fácil e espontâneo o meu ingresso nas falanges “Camisas 
Verdes” do Brasil, movimento patriótico, que teve o condão de arregimentar 
milhares de patrícios, para cultuar a Deus, à Pátria e a Família, e repudiar e 
combater o comunismo ateu, que vinha minando, sorrateiramente, o regime 
liberal-democrático do Brasil (OLIVEIRA, s/d, p. 31). 

 
 

  Mas, por que ao lembrar essa época Lustosa se comparava com o 

personagem de Cervantes? O que teria significado para ele “moinhos de 

incompreensão”, de “maldade” e de “ingratidão dos homens”? Encontrar respostas 

possíveis para essas questões envolve retomar uma época e reunir os componentes 

disponíveis para elucidar o que estava em jogo nela, mergulhando na análise dos 

mecanismos de ação utilizados pelas forças antagônicas que se confrontavam 

naquele tempo, no espaço político de Guarapuava. 

  O desapontamento com o governo Vargas, que ocorria na maioria das 

cidades brasileiras, teve um fator agravante na cidade: a nomeação de um 

tradicional15 e conservador coronel local para garantir que as diretrizes do novo 

governo fossem cumpridas. Após um breve período de euforia, em face das 

possibilidades acenadas pela mudança de atores no cenário político nacional, no 

âmbito regional, como no caso de Guarapuava, constatava-se a permanência da 

política rançosa, própria da dominação coronelística da I República. 

   

                                                 
15

 A expressão “tradicional” refere-se aos descendentes das famílias-tronco de Guarapuava, aquelas 
povoadoras da região, por meio do sistema de sesmarias e que receberam por herança vastas 
extensões de terra. 
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2.1. CORONEL VILACA: UM NOVO ATOR PARA UM VELHO DRAMA 

 

  Um dos primeiros reflexos da Revolução de 30, no Paraná, foi a deposição de 

Affonso Alves de Camargo16, que governava o Estado pela segunda vez. Membro de 

uma família tradicional de Guarapuava, descendente e afiliado do Visconde de 

Guarapuava17, ele havia sido, até então, o onipresente chefe político da cidade, 

árbitro de todas as questões políticas e aquele que indicava os titulares que supriam 

todos os postos-chaves da estrutura pública local. Esse fato significou o surgimento 

da “orfandade política” de um grupo acostumado às “benesses” do poder, o que por 

si só já gerava ressentimentos, quadro que foi agravado diante das perseguições 

políticas que se sucederam. 

 

FIGURA 07 – GOVERNADOR AFFONSO ALVES DE CAMARGO 

 
FONTE: KRÜGER, Nivaldo (2007, p. 64)  

 
 

                                                 
16

 Affonso Alves de Camargo governou o Paraná nos períodos de 1916 a 1920 e de 1928 a 1930. 
17

 Antonio de Sá Camargo, o Visconde de Guarapuava, é uma das figuras históricas mais destacadas 
de Guarapuava. 



 65 

A partir daí, o chefe político local passou a ser coronel18 Antonio de Rocha 

Loures Vilaca, indicado pelo Major Plínio Tourinho, o líder da Revolução no Paraná. 

Fora designado em 06 de outubro de 1930, por meio de um telegrama: 

 
MOVIMENTO REVOLUCIONÁRIO VITORIOSO. DEVEIS ASSUMIR CHEFIA 
AL. SOLICITO-VOS ENCARECIDAMENTE MANTERDES UMA LINHA DE 
CONDUTA CORTÊS PARA COM OS ADVERSÁRIOS EM BENEFÍCIO DA 
JUSTA CAUSA QUE DEFENDEMOS (TEIXEIRA, 1997, p. 85). 
 

 
 De nada havia adiantado a recomendação do Major Tourinho. Investido de 

poderes, como Comandante Militar da Praça de Guarapuava, Vilaca mandou 

prender adversários, requisitou vários caminhões e automóveis da população, 

também vultosas somas em dinheiro, os poucos aparelhos de rádio que existiam na 

cidade e uma quantidade de cabeças de gado dos fazendeiros da região (TEIXEIRA, 

2000, p.68).  

Pela fidelidade à causa revolucionária, no início de 1931, o Interventor do 

Paraná havia lhe concedido o recém criado Cartório de Registro Geral de Hipotecas 

e Anexos. Isso lhe ampliou os poderes na cidade, não impedindo, contudo, que suas 

atitudes lhe rendessem algumas dissidências entre seus comandados, de onde se 

destaca o nome Amarílio Rezende de Oliveira, redator do jornal O Liberal, que 

Vilaca havia fundado para dar publicidade aos atos revolucionários. 

 Provavelmente mais indignados com o modo de agir do preposto local do que 

com os rumos que a revolução varguista havia tomado no país, Amarílio Rezende e 

outros dissidentes fundaram o jornal O Combate, partindo para ações que 

afrontavam diretamente o coronel, como ilustra o panfleto distribuído na cidade em 

1931: 

Guarapuavanos! O senhor Antonio Vilaca está na obrigação de prestar 
contas ao povo desta cidade, do destino dado ao gado que seqüestrou dos 
fazendeiros que não podiam lhe fazer um presente de tamanha monta (quase 
50;000$000 de gado), por se tratar de uma classe falida no município de 
Guarapuava. Os negociantes também têm o direito de exigir contas das 
mercadorias requisitadas pelo mesmo senhor e que não foram consumidas 
por forças revolucionárias. Isto é que se chama regeneração do caráter 
nacional? É caso de dizer: O Lampião com seus comparsas age no norte e o 
Coronel Vilaca com seus sequazes faz o mesmo em Guarapuava!!! Povo! 
Com esses fatos dirija-se ao General Interventor. Levanta-te povo 
covarde!!!...(TEIXEIRA, 2000, P. 69). 

                                                 
18

 O título de coronel usado por Antonio Vilaca originava-se da Guarda Nacional, instalada em 
Guarapuava em 1838, por ato do governo da Província de São Paulo (Teixeira, 1997, p. 31). A 
patente de coronel correspondia a um comando municipal ou regional, que por sua vez dependia do 
prestígio social e econômico de seu titular, que raramente deixaria de figurar entre os proprietários 
rurais (LIMA SOBRINHO, 1997, p. 13). 
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 Evidentemente essas denúncias chegaram ao conhecimento do Diretório 

Revolucionário Paranaense e o seu comandante, coronel Plínio Tourinho, enviou 

uma carta a Vilaca, em agosto de 1931, isentando-o e afirmando havê-lo defendido 

das acusações feitas por “desafetos vossos” e autorizando “fazer desta o uso que 

lhe convier” (TEIXEIRA, 1997, p. 85).  

O fato gerador da carta foi uma prestação de contas feitas pelo coronel em 

função das diversas denúncias de que foi alvo. Note-se que as palavras destacadas 

por aspas parecem denotar uma intenção de tornar público o ato de apoio da 

autoridade e, ao mesmo tempo, fornecer um atestado de idoneidade ao destinatário. 

 Entretanto, o quadro político paranaense sofreu uma reviravolta no início de 

1932 – dissensões políticas fizeram com que o General Mário Tourinho (irmão do 

coronel Plínio Tourinho), que ocupava o cargo de Interventor do Estado, pedisse 

exoneração. Fora nomeado para substituí-lo Manoel Ribas19, que ocupou a função 

até o fim do período do Estado Novo. Um dos primeiros atos do novo interventor foi 

destituir o Prefeito de Guarapuava, nomeado por indicação de Vilaca, Augusto 

Gomes de Oliveira. Em seu lugar assumiu Arlindo Martins Ribeiro que governou até 

março de 1936. 

 Esse novo quadro abalou a posição de Vilaca. Ainda que ele detivesse as 

prerrogativas de chefe político da cidade, teria que conviver sob as constantes 

críticas que lhe eram feitas publicamente pelo grupo dissidente de Amarílio Rezende 

e também com a desconfortável situação criada pela camaradagem existente entre 

Lustosa e Manoel Ribas, anterior à Revolução de 30, como foi visto no capítulo 

anterior desta pesquisa. 

 As eleições municipais de 1935, em especial, evidenciaram os confrontos 

políticos existentes em Guarapuava. De um lado, havia ocorrido uma união de 

forças, da qual participaram o Partido Social Democrático (PSD) do prefeito Arlindo 

Ribeiro e o Partido Social Nacionalista (PSN) comandado por Vilaca. Existia ainda a 

terceira via do influente comerciante Generoso de Paula Bastos, que fazia oposição 

ao governo do Estado, através do Partido Municipal Independente (PMI). 

 Manoel Ribas interveio diretamente nessas eleições, costurando a aliança 

entre o PSD e o PSN que, por meio de uma frente única, apresentou como 

candidato o coronel Aníbal Virmond. Com a vitória desse último, mais uma vez o fiel 

                                                 
19

 Manoel Ribas foi Interventor do Paraná entre 1932 e 1935. Depois foi eleito governador pelo 
Congresso Legislativo (1935 – 1937), tornando-se novamente Interventor Federal entre 1937 e 1945. 
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da balança pendeu para Lustosa. Tanto o prefeito eleito, como o anterior eram 

simpáticos a ele e não a Vilaca.  

De acordo com o semanário A Cidade, tal eleição havia sido a mais 

conturbada da história da cidade. Aníbal Virmond fora eleito com a diferença de 

apenas um voto, o “voto de Deus”, de acordo com o jornal (no 90, 13/10/1935). O 

candidato da oposição, capitão Generoso de Paula Bastos, chegou a assumir a 

prefeitura judicialmente no início de 1936 e muitos correligionários do PSD, 

assumindo uma posição fisiológica, haviam se aliado a ele. Seguiu-se um período de 

disputas, no qual os integralistas apoiaram Virmond, que venceu a questão em 

instância final. Foi empossado definitivamente em abril de 1936. 

 A partir dessa eleição, ocorreu um realinhamento das forças políticas da 

cidade. De um lado, o poder estabelecido representado por Vilaca, que detinha a 

prerrogativa de nomear e destituir os ocupantes dos cargos públicos estaduais e 

federais. De outro, o Partido Integralista, que dava sustentação ao novo prefeito. 

Assim, os integralistas haviam saído das margens, para ocupar um lugar destacado 

no jogo político. 

 
 

FIGURA 08 – PREFEITO ANÍBAL VIRMOND 

 
FONTE: KRÜGER, Nivaldo (2007, p.64) 
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As disputas que se seguiram, entretanto, se limitavam a incidentes locais, 

muitos deles ocasionados pelo uso da força policial contra os “camisas verdes”, visto 

que o delegado de polícia era sempre pessoa de confiança do preposto local que, 

naquele momento, via-se incapaz de apresentar uma contraproposta para as bem 

articuladas práticas integralistas. A única estratégia de combate a elas, que 

ultrapassava os limites de Guarapuava, eram as intrigas na tentativa de diminuir os 

desafetos diante da autoridade superior, no caso, o governo do Estado, que 

procurava manter um bom relacionamento com ambas as facções. 

 Em 1937, o discurso integralista havia conquistado uma expressiva parcela da 

população de Guarapuava e dos municípios vizinhos. Credita-se ao jornal Folha do 

Oeste, fundado nesse ano por Lustosa, grande parte do sucesso alcançado na 

doutrinação e conseqüente adesão aos princípios pregados por Plínio Salgado. 

 Esse quadro político persistiu em Guarapuava até a instalação do Estado 

Novo, quando o Integralismo foi posto na ilegalidade. Vilaca reconquistara a posição 

privilegiada, voltando as suas ações às orientações do novo regime, onde não havia 

mais espaço nem para Plínio Salgado e nem para os seus correligionários. A 

Lustosa e aos companheiros restaram tempos sombrios, que se estenderam até 

meados da década de 1940. 

 
FIGURA 09 – CORONEL ANTONIO DA ROCHA LOURES VILACA 

 
FONTE: ARQUIVO PROFESSORA GRACITA MARCONDES 
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2.2. O INTEGRALISMO SEDUTOR 

  

 Retomando o ano de 1935, apontado por Lustosa como o marco de sua 

iniciação político-partidária, a primeira conclusão a que se chega é que ele não 

passou incólume ao processo político que acontecia nesse período em Guarapuava. 

Ao ingressar na AIB, a posição até então indefinida mantida por ele no processo em 

tela, pendeu para uma das facções reinantes. Isso significou abandonar o papel de 

observador acima das disputas e entrar em campo, sujeitando-se às conseqüências 

inerentes ao jogo político. Nesse jogo, a virtu20 nem sempre se atrela à fortuna. As 

disputas pelo poder, dependendo das circunstâncias, podem levar a êxitos e 

fracassos, esperanças e desilusões, ou simplesmente à constatação da inexistência 

do “eldorado” buscado. 

 Segundo Lustosa, durante os anos de 1935/36, os princípios integralistas 

foram difundidos na cidade através do jornal Brasilidade, do qual não foi possível 

encontrar exemplares nos arquivos da cidade. Sabe-se de sua existência pelas suas 

referências autobiográficas: 

 

Nos anos de 1935 a 1936, sob direção do valoroso e saudoso companheiro 
Davi Moscalesque, chefe municipal do Núcleo de Ação Integralista 
Brasileira, em Guarapuava, redatoriei o jornal Brasilidade órgão de 
propaganda do Sigma, no oeste paranaense, periódico que contou com a 
entusiástica cooperação jornalística do ilustre Professor Amarílio Rezende 
de Oliveira, de lembrada memória (OLIVEIRA, s/d, p. 30). 
 

 
  A respeito dos companheiros integralistas, Davi Moscalesque e Amarílio 

Rezende, sabe-se que vieram de outras cidades, trazendo na bagagem novas 

formas de pensar, que provocaram mudanças no espaço político local. Possuidores 

de uma cultura acima da média da camada urbana de Guarapuava, identificavam-se 

com o conceito “ser moderno”, idealizado por Lustosa. Isso significava estar em 

sintonia com os grandes acontecimentos que agitavam o cenário nacional, 

importando para a cidade a versão daquilo que se julgava ser, no momento, a 

solução ideal para o país: o “Estado Integral” de Plínio Salgado. 

                                                 
20

 No clássico “O Príncipe”, o pensador Nicolau Maquiavel criou os conceitos de “virtu e fortuna”. A 
primeira pode ser entendida como o talento e a capacidade de interferir nos acontecimentos, 
modificando-os de acordo com a própria vontade; a segunda reflete as conjunturas favoráveis com 
que se depara aquele que aspira ao poder (MAQUIAVEL, 2000).  
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  Davi Moscalesque, o fundador do núcleo da AIB local, nasceu em 1908, em 

Jaguaraíva, Paraná. Chegou à cidade em 1924. Casou-se em 1930, com Mercedes 

Ciscato. Associou-se em seguida ao sogro, Luigi Ciscato, um próspero comerciante 

da cidade. Foi saxofonista da orquestra do Teatro Santo Antonio, além de ter sido 

um de seus presidentes. Dedicou-se também a outras atividades sociais e 

esportivas, como orador do Clube Guaíra, presidente do Clube Cassino e diretor dos 

clubes de futebol Pátria, União Futebol Clube e Guarapuava Esporte Clube 

(POPLADE &POPLADE, 1998, p.230). Em 1930, ele foi editor do jornal Correio do 

Oeste, impresso na tipografia Pharol, que Lustosa manteve, embora afastado 

momentaneamente das atividades jornalísticas. A respeito desse afastamento, não 

foi possível precisar o motivo ou o período exato em que ele aconteceu. Alguns 

indícios apontam para um período que se estendeu entre 1930 e 1935.  

Amarílio Rezende nasceu em 1902, no Rio de Janeiro, cursou Humanidades 

no Seminário Metropolitano de São Paulo. Veio a Guarapuava em 1927, para 

exercer o cargo de diretor da escola mais importante da época, o Grupo Escolar 

Visconde de Guarapuava. No ano seguinte, casou-se com Judith Bastos, filha de 

Trajano de Paula Bastos, um destacado comerciante local. Em 1931, foi transferido 

para Imbituva, Paraná, por determinação do Interventor Mário Tourinho, em função 

do atrito com o coronel Vilaca. Como conseqüência, exonerou-se do cargo, mas foi 

reintegrado no mesmo ano por Manoel Ribas (A Cidade, no 93, 03/11/1935). 

 Lustosa, por sua vez, já detinha um lastro suficiente de credibilidade, 

construído pelas origens familiares e pelas relações sociais que mantinha na cidade. 

Lastro que havia sido potencializado pelas campanhas jornalísticas em favor da 

estrada de ferro. Além disso, era proprietário do importantíssimo instrumento para a 

divulgação dos princípios integralistas: uma “moderna tipografia”, que se tornava 

mais eficiente ainda quando importava clichês da São Paulo. A tipografia era 

relembrada com orgulho:  

 

Naquela época, nem em Curitiba existiam clicherias para executar encomendas dessa 
natureza. Os jornais de Guarapuava eram confeccionados à mão, com tipos de caixa 
(caracteres de chumbo), juntando-se letra a letra para formar a composição do texto 
de noticiário ou anúncios (OLIVEIRA, s/d, p. 17). 
 
 

 Os motivos pelos quais o jornal Brasilidade deixou de circular em 1936 são 

obscuros. No entanto, é certo que a pregação doutrinária integralista prosseguia 

mais fortalecida e em sintonia com a ampliação do movimento na esfera nacional 
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como mostra a Folha do Oeste, fundada por Lustosa em 1937. Os companheiros 

Davi Moscalesque e Amarílio Rezende novamente o haviam acompanhado. O 

primeiro na função de gerente e o segundo como redator-chefe do jornal, que, nesse 

ano, foi o único a circular na cidade. 

A Folha do Oeste, sem dúvida nenhuma, foi o jornal mais importante mantido 

por Lustosa. Além de sua circulação ter se estendido por mais de quarenta anos, é 

por meio dele que se pode analisar tanto o percurso político do personagem, como 

observar em escala reduzida o efeito de grandes acontecimentos do período 

abrangido pela sua publicação.  A importância que tinha para seu proprietário pode 

ser aquilatada na menção autobiográfica:  

 
A primeira “Linotype” subiu a Serra da Esperança para a confecção da Folha 
do Oeste, que surgiu à luz da publicidade, a 28 de fevereiro de 1937, e está 
em circulação, nos dias presentes, como atalaia indormida, na defesa 
intransigente dos superiores interesses de Guarapuava e sua gente 
(OLIVEIRA, s/d, p. 30).  
 
 

 A divulgação e a cooptação integralista ocupava a página três do semanário, 

que no todo editava quatro páginas. Essa página privilegiava a palavra do líder 

Plínio Salgado, divulgava palavras de ordem, chamava os filiados às obrigações 

como filiar novos partidários, pagar contribuições e também publicava discursos dos 

membros locais. Esses discursos se sintonizavam com o ápice do movimento no 

país, que por sua vez, refletia o sucesso alcançado na Europa pelos regimes 

totalitários, especialmente o fascismo e o nazismo. 

 Imaginemos, então, o grau da popularidade que a Folha do Oeste alcançou 

naquele momento em Guarapuava, uma pequena cidade interiorana, castigada pelo 

difícil acesso geográfico, isolada de outros centros, com escassos recursos de 

transportes e comunicações, na qual a população rural sobrepujava de longe a 

população urbana. O que mais restaria à população letrada, senão promover 

discussões em torno da pauta do jornal? 

 Assim, ser integralista em Guarapuava, para uma importante parcela da 

população, passou a significar abraçar novas idéias, vislumbrar novos horizontes, 

representando, enfim, antes de tudo, “ser moderno” e mergulhar na onda que 

tomava conta do cenário nacional. 

 De acordo com Maio & Cytrynowicz, em 1935, havia 1.123 núcleos 

organizados em 548 municípios e 400 mil ativistas (2003, p. 43). A AIB atuou no 
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executivo e no legislativo de diversas cidades e Estados. Com vistas às eleições 

presidenciais previstas para 1938, no intuito de eleger o candidato do partido, foram 

mobilizados quase 850 mil integralistas, cerca de 500 mil eleitores habilitados. O 

eleitorado do país, na época, era de cerca de três milhões de votantes. 

 Nesse sentido, vale destacar o retrato feito por Joel Silveira da manifestação 

integralista, que aconteceu em 1937, às vésperas da decretação do Estado Novo: 

 

No dia 1º de novembro, cerca de 100 mil integralistas encheram as ruas do 
Rio de Janeiro, da Rua Sache a Rua Catete. Era um verdadeiro e caudaloso 
rio verde, tendo próprio chefe nacional à frente. Enfeitados com todos os 
berloques que distinguiam os vários graus da hierarquia integralista, o sigma 
grego na manga esquerda da camisa, puseram-se em marcha. A Juventude 
Integralista, cópia mais ou menos fiel (ou cópia tropical) da Juventude 
Hitlerista, entoava hinos, e havia ainda toda uma brigada de cavalarianos, 
com animais lindamente ajaezados. O rio verde entrou compacto na Rua do 
Catete e ainda mais largo se fez quando desfilou diante do Palácio das 
Águias, em cujas janelas principais do segundo andar encontravam-se 
Vargas e seus maiorais. À direita do homem que dentro de dez dias seria 
ditador, Francisco Campos era todo contentamento. À esquerda, como 
sempre carrancudo, calado, o general Dutra acompanhava com frieza e 
olhos mortiços, o marcial fluir do rio verde, lá embaixo. Quanto a Getúlio, 
fazia àquela hora o que sempre sabia fazer melhor: sorria e acenava com a 
mão (2005, p.58). 
 
 
 

  Maio & Cytrynowicz afirmam que se valendo da fotografia, do rádio, do 

cinema e de rituais e concepções propriamente “teatrais” da política, a AIB difundia 

seu apelo, apresentando uma característica que parecia moderna no contexto dos 

anos 1930. Até mesmo quando o conteúdo do discurso fosse, por exemplo, a luta 

contra a industrialização do país, no caso de Gustavo Barroso, e a defesa da 

suposta vocação agrária do Brasil. A prática de organizar jovens, crianças e 

mulheres para vistosos desfiles públicos, onde imperavam palavras de ordem 

inflamadas, nos quais não faltavam bandeiras, marchas e estandartes, revelava uma 

forma de fazer política distinta dos partidos oligárquicos da República Velha (2003, 

p. 51). 

  Nas edições de 1937 da Folha do Oeste, é possível vislumbrar a importância, 

a densidade e o espaço que a AIB ocupou na cidade. Embora os integralistas de 

Guarapuava também se valessem de comícios, reuniões e do “corpo a corpo” para 

difundir a doutrina, sem dúvida nenhuma foi o jornal o grande instrumento da sua 

propagação. 
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  Por outro lado, o fato de nenhum jornal se contrapor a essa voz integralista, 

indicava que o suposto “namoro” de Vargas com o partido fazia com que a 

hostilidade latente entre o grupo político de Lustosa e do coronel Vilaca aparecesse 

somente em pequenos incidentes de cunho pessoal. 

  Não existiu, portanto, um debate político através da imprensa que se 

contrapusesse ao ideário integralista. Essas divergências se polarizavam no campo 

das disputas pelo poder, onde as discordâncias ideológicas pareciam não existir, ou 

se existiam, eram relegadas a um segundo plano. Significativamente, a simpatia que 

o presidente parecia demonstrar pela AIB era constantemente lembrada aos leitores 

do jornal, como demonstra uma das matérias, publicada logo após a decretação do 

Estado Novo: 

 

Até hoje o integralismo não praticou nenhum ato, nem pregou uma doutrina 
que autorizasse contra ele medidas assecuratórias da ordem pública. 
Nenhuma prova tem o meu governo de haver integralismo pregado métodos 
violentos, insuflando greves, preparado sedições, incitando o ódio entre 
classes, tramando contra o poder. 
 
Com o endosso de Filinto Müller: 
 
O integralista deseja conquistar o poder pela educação das massas e pela 
criação de uma consciência nacional integralista. “É PERFEITAMENTE 
LEGAL, QUER COMO SOCIEDADE CIVIL, QUER COMO PARTIDO 
POLÍTICO. É UMA DOUTRINA, CUJA PROPAGANDA SE FAZ DENTRO 
DA ORDEM COMO TODO O RESPEITO ÀS AUTORIDADES” (sic) ( Folha 
do Oeste, nº 35, 31/10/1937). 
 
 

 Argumentos em torno da Aliança Nacional Libertadora, o contraponto da AIB, 

sequer eram cogitados. Uma explicação possível para isso é a inexistência de 

registros que evidenciem a existência na cidade de atividades econômicas 

industriais significativas. Conseqüentemente, também não há registros de 

trabalhadores organizados em sindicatos, que pudessem capitanear uma 

mobilização operária dessa categoria, uma das classes urbanas que se afinava com 

a ANL. A atividade comercial existente gravitava quase exclusivamente em torno da 

atividade pecuária. Além disso, em julho de 1935, a ANL havia sido colocada na 

ilegalidade pelo governo Vargas. 

 Havia bastado a aclamação de Luis Carlos Prestes como seu presidente de 

honra, para que as suas portas fossem fechadas pela polícia e os tribunais 

negassem as medidas de segurança impetradas. A clandestinidade, as revoltas 

armadas seguintes, a radicalização das posições e a iniciativa reforçada do Partido 
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Comunista dentro dela, contribuiriam decisivamente para que a antipatia por esse 

movimento se instalasse no círculo intelectual local. Afinal, o comunismo, como se 

verá adiante, “era considerado o próprio anticristo” (VIANNA, 2003, p. 102). 

 Outra avaliação permitida pela página três da Folha do Oeste se refere à 

credibilidade alcançada pela AIB em Guarapuava, entre pessoas situadas na 

camada mais elevada do meio social. Isso significou agregar também formadores de 

opinião, como o jornalista e professor Joaquim Prestes, que seria Prefeito de 

Guarapuava na gestão de 1955 a 1958, e outros, especialmente fazendeiros e 

comerciantes, membros de famílias importantes como Bastos, França, Danguy, 

Ribeiro do Amaral e Sprenger. 

 Nesse mesmo ano de 1937, levando em consideração o fato de que Amarílio 

Rezende era titular da Secretaria Municipal de Educação e Chefe do Gabinete de 

Aníbal Virmond, remetemo-nos à dedução de que o movimento integralista havia 

assumido “feições” oficiais durante o período. O apoio do prefeito pode ser 

visualizado em atos administrativos como nomeação dos “companheiros” Clemente 

Ribeiro Dias, para exercer o cargo de Chefe Municipal da Polícia e Manoel Monte 

Furtado como Chefe do Distrito de Campo Mourão (Folha do Oeste, ano I, Nº 5, 

28/03/1937).  

 De uma forma geral, a página integralista da Folha do Oeste apresentava um 

estilo linear, de modo que, ao selecionar a edição de 14 de março de 1937, é 

possível demonstrar como o discurso jornalístico era efetivado. Essa página dava 

conta que, como de costume, a reunião “doutrinária” do domingo anterior contara 

com a presença de “grande número de Camisas Verdes, Blusas Verdes e Plinianos”.   

 Como se pode observar, a prática integralista envolvia todos os membros das 

famílias que a ela se submetiam. A respeito disso, Lenharo destaca que existia um 

parentesco muito próximo entre o pensamento católico, o pensamento integralista e 

a matriz fascista européia acerca de temas como sexualidade, de evidente 

repercussão no ordenamento do cotidiano das pessoas e no disciplinamento de 

seus corpos e mentes. Como nos princípios nazistas, por meio da canalização da 

energia sexual dos filhos, a família lhes impunha as normas sociais, incutindo a 

propensão para o esforço e para o trabalho, fazendo apologia ao prestígio, à 

ascensão social, cultivando a honra, o dever, a disciplina, a docilidade não crítica e a 

subserviência às autoridades. O Reich considerava residirem na família os 

“microssomos do Estado autoritário”, a “célula reacionária central” (1986, pp. 44-45). 
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 Porém, essa questão não assumia um aspecto relevante na Folha do Oeste. 

Retomando a mesma edição de 14 de março de 1937, através da coluna “Direito de 

Propriedade”, podemos verificar que o alinhamento do grupo político de Lustosa com 

os princípios integralistas baseava-se muito mais na questão da preservação da 

propriedade, como ilustra a matéria “Direito de Propriedade”, focalizando com o 

subtítulo do texto, “Os fazendeiros e os integralistas”: 

 

Os inimigos do Integralismo – comunistas ou não – têm cada uma, de cabo 
de esquadra. Como é natural, coerente com fins que animam – não 
escolhem meios para investir contra o Sigma. Useiros e veseiros em 
explorar a proverbial boa fé de nossa gente, a ignorância do povo 
contaminado pelo analfabetismo, inventam asneiras de fazer rir um frade de 
pedra. Dizem e espalham, com acaciana mediocridade: “Integralismo se 
comunismo se equivalem é quase a mesma coisa”. 
  

 

  O texto tem uma estrutura didática que parece indicar uma intenção de 

fornecer argumentos aos leitores para uma ação de esclarecimento em torno das 

diferenças entre as duas correntes ideológicas, assinalando as mais cruciais para o 

grupo Integralista local, como se demonstra na seqüência do texto:  

 

Conversando com um fazendeiro sobre política, falou-se em Integralismo. 
Meu amigo abriu-se com franqueza “O Integralismo é perigoso, porque nos 
tirará – aos fazendeiros, aos proprietários – nossas propriedades para 
repartir com os caboclos, com todos que não tem onde cair mortos”.  

 
 
Para em seguida expor a convicção doutrinária defendida pelo jornal: 
 
 

O Integralismo nega a luta de classes como razão da vida social. Julga por 
isso que a questão social deve ser resolvida pela cooperação de todos 
conforme a justiça e o desejo que cada um nutre pelo progredir e melhorar. 
Não promete explorar o proprietário, o patrão, o capitalista, sob o pretexto 
de beneficiar os proprietários – os que não possuem bens. Não é essa a 
nossa doutrina. 
 
 

  De acordo com os princípios integralistas de Plínio Salgado, a luta de classes 

representada pela “classe burguesa” e pela “classe proletária” foi uma invenção 

marxista. Afirmava ele que “nós integralistas, mais modernos que os marxistas, não 

aceitamos nem mesmo o dualismo do Capital e do Trabalho” (1934, pp.90 – 101). 

  Nesse sentido, Chauí afirma que o discurso integralista “tem a peculiaridade 

de operar com imagens em lugar de trabalhar com conceitos”. Utilizando-se do 
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recurso de justapor imagens, transformar um conceito em uma imagem e associar 

imagens livremente, esse discurso apropriava-se das análises marxistas, traduzindo-

as em imagens integralistas (1978, p. 44). 

  Ainda na visão de Plínio Salgado, os conflitos entre classes e as decisões 

isoladas dos governantes eram empecilho “para o Brasil realizar a união íntima e 

perfeita de seus filhos” e por esse motivo, acreditava ele, a Nação precisava 

organizar-se em classes profissionais e cada brasileiro inscrito em sua classe. Ou 

seja, traduzindo classe por profissão, o discurso avançava num ponto nuclear do 

projeto político integralista: a organização coorporativa da sociedade brasileira como 

um projeto decorrente da própria experiência social. 

  Retomando a edição da Folha do Oeste de 14 de março de 1937, é possível 

concluir que, por meio dessa visão distorcida dos descompassos sociais, os 

integralistas de Guarapuava reproduziram as palavras de seu líder, acenando para o 

futuro promissor de uma sociedade utópica, sem distinções, mais justa e mais 

harmônica: 

 

Quer o Integralismo e assim o realizará, a vida harmônica de todos os 
grupos existentes na coletividade. Não se trata, pois de fazer o que 
criticamos. No regime atual, um grupo, ou vários agrupamentos 
apoderaram-se das riquezas, dos meios de produção e, e enquistando-se 
nos organismos das nações, exercem feroz tirania sobre a maioria 
proletarizada da sociedade, em benefício exclusivo de seus interesses. 
 
  

 O discurso jornalístico buscava amenizar a inquietação provocada pela 

hipótese da violação do direito de propriedade, utilizando a abstração da “imensidão 

territorial brasileira” e contrapondo a “superpopulação de países europeus com 

escassez de terra para todos os braços”: 

 

No Brasil a situação é completamente oposta. Dispomos de uma 
imensidade territorial babilônica e faltam-nos braços para aproveitamento do 
solo vasto e desabitado. Por isso, nunca falamos como comunistas em 
Latifúndio, como bandeira de combate. A situação dos lavradores, dos 
homens do campo será resolvida dentro de um plano geral “visando facilitar-
lhes a aquisição da propriedade familiar” sem conflitar com os interesses 
legítimos dos proprietários, mediante a popularização do crédito. 
 
 

  E, finalmente, utilizando-se de argumentos de persuasão denotando uma 

intenção de amedrontar e até mesmo coagir, na medida em que situava Integralismo 
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e Comunismo na mesma dimensão maniqueísta do combate entre o “Bem” e o 

“Mal”: 

Em lugar de esmagar proprietários, em vez de destruir a propriedade – 
como o Comunismo, o Estado Integral promoverá a disseminação da 
propriedade. O Comunismo promove a destruição da propriedade visando 
seus fins: o Estado proletário, único patrão, capitalista único, em função de 
uma classe que se julga no direito de sobrepor-se e de tiranicamente 
esmagar a outra. O Integralismo quer a cooperação de todas as forças 
nacionais para realização do Estado, com resultante da ação organizada. O 
Estado será soberano porque não se confundirá com uma classe, mas 
estará acima de todas as classes. 
 

 O sucesso dos discursos do jornal e da própria militância integralista pode ser 

explicado, principalmente, pela configuração sócio-econômica da região onde se 

localiza a cidade, conforme descreveu Alcioly Gruber Abreu: 

 
Nas regiões centro-oeste e sul do Paraná predominavam a Sociedade 
Tradicional Campeira, baseando-se no latifúndio, o que perdura até os dias 
atuais21 e marcam presença nos agregos paternalistas, nos arrendamentos 
em troca de víveres e na herança do compadrio, visto o grande número de 
afilhados e encostados que vivem de favor junto às famílias dos antigos 
fazendeiros (1981, p. 123). 
 

  O clima de insegurança que antecedia o Estado Novo criava um terreno 

favorável para que os discursos se reproduzissem e fossem bem recebidos pela 

população, a maioria fixada na zona rural do município, que ocupava uma extensa 

área do Estado do Paraná, como ilustra o mapa publicado em 1940: 

 
FIGURA 10 – DIVISÃO POLÍTICA DO ESTADO DO PARANÁ - 1940 

 
FONTE: ABREU (1981, p. 370) 

                                                 
21

 O estudo de Abreu analisa a ocupação dos Campos de Guarapuava, abrangendo o período entre a 
segunda década do século XIX a meados da década de 70. 
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  Vale destacar que, quando o tema anticomunista não era por si só o destaque 

das matérias publicadas, ainda assim se fazia presente, como ilustra a reportagem 

“O Episcopado Brasileiro e o Integralismo”. Essa matéria publicada na edição no 21 

de 25/07/1937, focalizava o pensamento de alguns bispos e arcebispos sobre o 

Integralismo. Para esses religiosos, Plínio Salgado era “um espírito inteligente e 

culto, orientado por sólidos princípios católicos”. Destacavam, também, que “a 

trilogia integralista Deus, Pátria e Família era “única” e sua prática sincera salvaria a 

Terra de Santa Cruz, temporal e espiritualmente”. A sintonia entre os princípios da 

AIB e a doutrina católica lhes parecia perfeita, principalmente pela oposição feita às 

“ideologias nefastas do comunismo” (Folha do Oeste, nº 21, 25/07/1937). 

  Esses depoimentos, demonstrando a aceitação do Integralismo pela Igreja 

Católica, revelavam com clareza a intenção de comover e mobilizar os leitores do 

jornal, católicos em sua maioria. Evidenciando, desse modo, a utilização do tema no 

sentido de explorar a sólida religiosidade da população de Guarapuava, que se 

explica pelos antecedentes de sua função. Um censo realizado em 1940 demonstrou 

que a população total da cidade era de 96.235 habitantes, sendo que 98,06% 

declararam-se católicos (MARCONDES, 1987, p.25). 

  Outro indício da expressiva repercussão do partido são os anúncios que o 

proprietário do Bar América publicava no jornal, fazendo propaganda dos sabores de 

sorvetes oferecidos à freguesia, entre eles “O creme russo, abacaxi, uva, pêssego 

(...) e o delicioso sabor “Sigma”. Nessa época, o Bar América de Francisco Demário 

era um importante espaço de referência, convívio e sociabilidade da cidade, 

funcionando como um ponto de encontro da sociedade local, em especial após a 

“Missa das dez” aos domingos. 

  As matérias da página três também indicam que as ações do partido não se 

limitavam à imprensa escrita: há registros de uma espécie de amparo jurídico aos 

militantes, prestado por Joaquim Prestes e de manutenção de uma escola na sede 

do Núcleo Integralista da cidade, a Escola Mestra Leonídia, que alfabetizava maiores 

de 14 anos. Os registros de João do Planalto a esse respeito são elucidativos: 

 

Aqui em Guarapuava, a Ação Integralista, criada no ano de 1935, dedicou-
se em fundar e fazer funcionar dezenas de escolas primárias em todos os 
distritos e bairros distantes, cujas escolas eram custeadas pelas 
contribuições de um mil réis feita por todos os pais de alunos em idade 
escolar, de cada localidade da vasta interlândia guarapuavana em cujos 
centros educacionais eram ministrados, além de ensinamentos primários, 
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civismo, história, pátria e de amor a tudo o que se relacionasse ao Brasil e a 
sua gente (PLANALTO, 1981, pp. 221-222, v. I). 
 
 

 Desse modo o apelo do ideário integralista em Guarapuava, que teve como 

eixo central as questões locais, também se propagava por meio da educação básica, 

elemento que constituía um poderoso atrativo e diferenciador perante as práticas de 

outros partidos, criando uma mística ritualizada (rituais que regulavam do 

nascimento à morte). A adesão aos seus quadros deveria ser considerada não a um 

partido, mas a um movimento que se apresentava como renovador das forças 

espirituais da nação. 

 O sucesso da AIB em Guarapuava pode ser avaliado também pelo fato de 

Lustosa ter sido guindado pela direção nacional do partido ao elevado posto de 

Governador da 5ª Região Integralista e Amarílio Rezende, Membro do Conselho dos 

Quatrocentos22, a mais importante câmara do partido. 

 A união em torno da difusão dos princípios da AIB representou uma 

recomposição no cenário político de Guarapuava, na medida em que emergiu um 

novo grupo político, composto por comerciantes não vinculados à propriedade da 

terra, que agregou em seu bojo outros profissionais como advogados, juízes, 

médicos e professores, passando a ocupar um sólido espaço nesse cenário político, 

até então de domínio dos proprietários rurais.  

 Entre os principais fatores que catalisaram o apoio desse grupo ao 

Integralismo estão o anticomunismo e os valores próximos ao cristianismo, validados 

pelo importante apoio de setores da Igreja Católica. Além de que, os seus 

componentes se viam como “novos “burgueses” que iriam libertar a cidade das 

garras de um feudalismo entorpecente e retrógrado” (CYTRONOWICZ, 2007). O 

mesmo discurso antioligárquico, ao mesmo tempo em que conferia um verniz 

modernizador, oportunizou um enraizamento sólido de alguns de seus membros no 

campo político local, circunstância na qual Lustosa se enquadrou. 

  

           

 

 

 
                                                 
22

 A Câmara dos Quatrocentos era um órgão nacional da AIB, criado em 1937, para ampliar as bases 
sociais do movimento (TRINDADE, 1974, p. 318). 
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2.3.  ENTRE A TRAGÉDIA E A PERSEGUIÇÃO 

 

 Após o breve período de expansão fulminante da AIB, seguiu-se sua morte 

súbita. Sentindo-se ameaçado pelo avanço dos Integralistas, Vargas encarregou-se 

de tirá-los do seu caminho logo após a instauração do Estado Novo. Com a 

habilidade política que lhe era característica, ao mesmo tempo em que aboliu os 

partidos políticos por decreto, em 02 de dezembro de 1937, alimentou as 

esperanças de Plínio Salgado, acenando-lhe com a possibilidade de ocupar o 

Ministério da Educação. Nessas circunstâncias, o líder integralista tentou preservar a 

AIB através da fundação da Associação Brasileira de Cultura, que abandonava 

todos os símbolos integralistas, tais como a saudação Anauê! e o Sigma. 

 Nesse mesmo mês, a Folha do Oeste deixou de publicar a página integralista. 

A notícia da extinção das câmaras, dos partidos e da criação da Associação 

Brasileira de Cultura foi publicada com destaque (Folha do Oeste, no 37, 

14/11/1937). Nas semanas que se seguiram, cada edição trazia um trecho do 

estatuto da recém criada associação. Nesse estatuto, evidenciava-se a intenção de 

incrementar os sentimentos espiritualistas, promover estudos culturais, criar escolas 

e organizações de escotismo e incentivar serviços de assistência em benefício dos 

associados. O nome de Plínio Salgado, embora relegado à página quatro do jornal, 

não saía de cena, agora como presidente da nova associação. Os discursos 

apologéticos em torno de seu nome ocupavam grandes espaços, a exemplo da 

matéria publicada na edição no 47, de 30 de janeiro de 1938, que se referia a ele 

como o “Mestre de Nacionalismo, líder nacionalista, Condotieri da nova geração”. 

 Entretanto, no mesmo dia em que a publicação circulou na cidade, um trágico 

acontecimento iria agitar ainda mais o clima tenso que permeava o cenário político 

de Guarapuava: Davi Moscalesque fora assassinado.  

Duas semanas depois desse acontecimento, A Folha do Oeste trazia em 

letras garrafais a manchete sobre “O bárbaro assassinato de Davi Moscalesque” - 

“Vítima da sanha criminosa Davi Moscalesque tomba, alvejado traiçoeiramente pelas 

costas, e Manoel do Monte Furtado – ferido – escapa milagrosamente à covarde 

agressão de Olegário Küster” (no 48, 13/02/938). O assassinato ocorrera nas 

proximidades da Igreja Matriz, quando o público se retirava de uma das novenas que 

precediam o evento religioso e social mais importante da cidade: a festa da sua 
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padroeira, Nossa Senhora de Belém, que ainda hoje é comemorado no dia 2 de 

fevereiro. 

FIGURA 11 – DAVI MOSCALESQUE 

 
FONTE: FOLHA DO OESTE, NO 48, 13/02/1938, ANO I 

 

 Na versão do jornal, a causa do crime havia sido eminentemente política. Às 

duras críticas sobre a atuação do delegado Antonio Pacheco na condução do 

inquérito que se seguiu, somava-se a insinuação de que a sua investidura política no 

cargo devia-se “aos apetites de vingança de certo politiqueiro impenitente, que 

apesar do Estado Novo, continua agindo em Guarapuava” (Folha do Oeste, no 48, 

13/02/1938,  p. 02). 

A alusão ao coronel Vilaca era clara, afinal ele exercia a chefia política local, 

cabendo-lhe indicar os titulares dos cargos de âmbito estadual, como o delegado de 

polícia da cidade. Ao longo das quatro páginas da matéria é possível deduzir que, 

no período entre o acontecimento e a publicação do jornal, houve uma expressiva 

comoção popular, que deu origem à mobilização, por meio da qual as autoridades 
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foram instadas a agir. Nessa matéria, ainda há registro de que o delegado havia sido 

substituído:  

Felizmente, o Sr. Chefe de Polícia23 atendendo a solicitação do Sr. Prefeito 
Municipal, o Coronel Aníbal Virmond, e o pedido telegráfico endereçado  a 
ele por mais de cem pessoas desta cidade, já nomeou um delegado militar 
para Guarapuava. 
 

Além disso, a publicação de vários telegramas de condolências, no mesmo 

número do semanário, indicava que a notícia havia se difundido e repercutido 

rapidamente dentro e fora do Estado. 

 No confronto da versão do crime publicada pela Folha do Oeste com o 

processo criminal24 que foi instaurado na seqüência, há pelo menos duas variáveis 

que contribuem para interpretação dos motivos que levaram Olegário Küster a 

assassinar Davi Moscalesque.  

A primeira endossa a tese do crime político enunciada pelo jornal. Nos 

depoimentos, algumas testemunhas citaram que o coronel Vilaca havia lhes 

confidenciado o desejo de vingança contra Moscalesque, Lustosa e Amarílio 

Rezende. No entanto, no seu depoimento, Vilaca se isentou de qualquer culpa 

admitindo, entretanto, ser Olegário Küster seu correligionário político. 

 O depoimento de outro grupo de testemunhas aponta para uma segunda 

tese, a do “crime de lavagem de honra”. O assassino havia afirmado anteriormente a 

algumas dessas testemunhas que Moscalesque molestava continuamente a sua 

esposa e por esse motivo tinha a intenção de matá-lo. Chegou mesmo a pedir que 

olhassem pelo filho, enquanto ele estivesse preso. Mas, ao mesmo tempo, conforme 

as mesmas testemunhas, afirmava “que a sua prisão não haveria de durar mais de 

três meses, porque contava com o apoio da polícia e de políticos para ser absolvido” 

(Processo criminal 939.2.2440 – caixa 120 – Arquivo Histórico Municipal 

(UNICENTRO).   

 Com efeito, apesar de, em um primeiro julgamento na instância regional, 

Olegário Küster ter recebido a pena de doze anos de prisão, na apelação, o Egrégio 

Tribunal do Estado determinou que houvesse um novo julgamento, no qual 

aconteceu a absolvição. Embora o Ministério Público houvesse apelado dessa 

absolvição, a sentença foi confirmada na instância superior.  

                                                 
23

 O cargo de Chefe da Polícia, na época, equivalia ao de Secretário Estadual de Segurança Pública. 
24

 Processo criminal 939.2.2440 – caixa 120 – Arquivo Histórico Municipal (UNICENTRO). 
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De acordo com Soihet, os elementos daquela época eram julgados muito 

mais pela adequação de seu comportamento às regras de conduta moral, 

consideradas legítimas, do que propriamente pelo ato criminoso em si (p. 382, 

2002). Nesse sentido, os indícios apontavam que o autor do crime havia preparado 

uma espécie de defesa prévia que lhe garantiria a absolvição. Certamente, ele 

alimentava a convicção de que um crime em defesa da honra familiar seria julgado 

com muito mais condescendência do que um crime por motivos políticos. 

 Outros indícios, entretanto, reforçam a possibilidade de que o principal motivo 

do crime tenham sido as desavenças políticas. Especialmente, se levarmos em 

conta as notícias em torno dos constantes atritos entre militantes integralistas e o 

grupo de Vilaca, que tinha na polícia o principal instrumento de coação contra 

adversários, como ilustra a matéria da Folha do Oeste publicada em 20/10/1937. 

Essa matéria se referia a um incidente ocorrido na semana anterior, no qual alguns 

integralistas foram aprisionados, quando tentavam realizar um comício em prol da 

candidatura de Plínio Salgado à Presidência da República. Nela, incluiu-se também 

uma carta anônima ameaçadora que havia sido remetida a Moscalesque: 

 

Guarapuava, 17 de outubro de 1937 
Sr. Davi Moscalesque 
 
Espero que diante dos acontecimentos de hoje não se atreva amanhã, com 
sua incidente milícia de camisa verde vir nos afrontar, que novamente 
mando o delegado metê-lo na cadeia. 
 
Do seu amigo 
 
 

 Quem mais teria o poder de mandar o delegado de polícia “meter alguém na 

cadeia”, senão Vilaca? Ao que tudo indica, depois do rompimento de Vargas com a 

AIB, os integralistas de Guarapuava haviam perdido a “aura protetora” que os livrava 

da antipatia, ou mesmo do ódio, que o coronel Vilaca nutria por eles. 

 Em fevereiro de 1938, Vargas havia deixado claro que os integralistas não 

ocupariam nenhum cargo relevante no seu governo. Seguiram-se hostilidades e 

perseguições, que obrigariam Plínio Salgado, Gustavo Barroso, entre outros 

destacados integralistas a fugir do país. No Paraná, como pode ser constatado nos 

dossiês da Delegacia de Ordem Política e Social que fazem parte do acervo do 

Arquivo Público Estadual, fechou-se o cerco aos militantes da AIB. Eles passaram a 
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ser objeto de uma vigilância rigorosa e de prisões, não raramente arbitrárias. Tanto 

Lustosa, como Amarílio Rezende passariam por este processo.  

 Os registros a respeito de Amarílio Rezende nesse órgão abrangem o período 

de 1937 a 1942. Entretanto, foi a partir de 1938 que as autoridades da época 

passaram a vigiar os seus passos ostensivamente, obrigando-o inclusive a solicitar a 

permissão às autoridades policiais todas as vezes que precisasse se locomover 

para outras cidades. A resposta a uma das solicitações, feita em março de 1939, 

quando ele pretendia ir ao Rio de Janeiro visitar a mãe enferma, fornecem a 

dimensão de como ele era avaliado pelos responsáveis pela ordem pública da 

época: 

Tratando-se de elemento integralista apaixonado e envolvido em vários 
inquéritos policiais, um dos quais está prestes a ser julgado pelo Colendo 
Tribunal de Segurança Nacional, esta Delegacia devidamente autorizada 
pelo antecessor de Vossa Excelência determinou à delegacia de 
Guarapuava a medida que trata o presente telegrama (DOPS – Dossiê 224). 

  

Os processos contra Amarílio Rezende foram arquivados definitivamente em 

1942. Após o término do período ditatorial do Estado Novo, ele retornou à militância 

política, elegendo-se vereador por duas legislaturas pelo Partido da Representação 

Popular, fundado após o processo de redemocratização de 1945, até falecer durante 

o exercício do cargo em 07 de agosto de 1956. 

 
FIGURA 12 – AMARÍLIO REZENDE DE OLIVEIRA 

 
                                    FONTE: KRÜGER, Nivaldo (1999, p. 23) 
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Entretanto, o seu legado político permaneceu por longo tempo em 

Guarapuava. O genro, Nivaldo Krüger, que iniciara a militância política no PRP, foi 

prefeito da cidade por três mandatos entre os períodos de 1964 e 1988, e um 

importante líder político regional. O filho, Trajano Bastos de Oliveira, também militou 

na política partidária, exercendo inclusive o cargo de Presidente da Assembléia 

Legislativa do Paraná. 

 

2.4. SOBRE A INCOMPREENSÃO, A MALDADE E A INGRATIDÃO DOS 

HOMENS 

 

 Ao retomar as questões colocadas no início do capítulo, quando Lustosa se 

comparou a D. Quixote , no combate aos moinhos de vento da “incompreensão”, da 

“maldade” e da “ingratidão” humana, em um primeiro momento nos remetemos à 

conclusão de que a morte do companheiro, somada ao fim do “sonho integralista” 

teriam sido as principais causas da desilusão e da amargura registradas por ele em 

suas memórias. 

 No entanto, outro elemento iria contribuir para que o personagem, algumas 

décadas depois, se voltasse ao tempo da sua iniciação política exprimindo tais 

sentimentos. Ao contrário de Amarílio Rezende, Lustosa se deixou convencer pelos 

argumentos de Manoel Ribas aderindo ao novo regime. Isso significou, tanto para a 

família Moscalesque, como para o companheiro, estabelecer uma aliança com o 

algoz que perseguia aqueles que se posicionavam contra o regime e naquele 

momento, em especial, os que continuavam, mesmo na clandestinidade, a defender 

princípios integralistas. 

Além disso, um dossiê da DOPS (Dossiê no 00260 – pasta 360 – Arquivo 

Público do Estado do Paraná) fornece outra pista sobre os motivos para que a forte 

amizade existente entre ele e Amarílio Rezende houvesse se dissipado. Em 29 de 

dezembro de 1941, Lustosa fora preso para prestar esclarecimentos a respeito de 

um artigo que fora publicado na Folha do Oeste, com o título “Revolução 

Necessária”25. No interrogatório, conforme consta nos autos, ele atribuiu a autoria 

desse artigo a Amarílio Rezende. Fato que motivou uma das prisões do ex-

companheiro. 

                                                 
25

 Folha do Oeste, 21/12/1941, p. 04. 
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 A publicação do jornal, que fora interrompida em 13 de março de 1938, 

provavelmente em função dos fatos que ocorreram nos dois primeiros meses 

daquele ano, havia sido retomada em 05 de janeiro de 1941. A primeira página, que 

anteriormente trazia Amarílio Rezende como redator-chefe, agora apresentava 

somente o nome de Lustosa como diretor. O artigo em questão ocupava um 

pequeno espaço na página quatro do jornal. Nele pregava-se a necessidade de uma 

revolução espiritual, em detrimento de uma revolução material, o que deve ter 

levado os censores da DOPS, a avaliá-la como “subversiva”, tanto pelo emprego do 

título da palavra “revolução”, como pelo quinto parágrafo, assinalado pela censura, 

que se referia aos que “arrastam a Pátria para rumos perigosos”.  

 
FIGURA 13 

 
Folha do Oeste , ano II, no 98, 21/12/1941, p. 04. 
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 É importante lembrar que, depois de ter sido outorgada a Constituição de 

1937, os órgãos de imprensa foram cerceados na sua liberdade de expressão. Por 

um lado, os que insistiam em fazer oposição ao regime eram silenciados. De outro, 

aos que haviam aderido a ele, cabia enaltecer a figura do ditador, Vargas, não 

apenas como realizador do progresso material, o que significava vencer o atraso 

(CAPELATO, 2003, p. 118). Desse modo, mesmo de uma forma velada, o artigo 

tecia críticas à nova imagem de Vargas construída pelo DIP, de um dirigente forte, 

cuja principal meta era operar mudanças, que colocariam o país no mesmo patamar 

das nações desenvolvidas. 

Em 1974, na comemoração do trigésimo sétimo aniversário de circulação da 

Folha do Oeste, Lustosa relembrou os companheiros através de João do Planalto: 

“Amarílio Rezende e Davi Moscalesque, infelizmente, não mais pertencem ao rol dos 

vivos. Foram chamados para as falanges do Além26, deixando agradáveis 

recordações e “pungente saudade” nos corações de seus familiares, de seus amigos 

e de seus companheiros de ideal” (PLANALTO, 1981, p.207, v. I). De acordo com 

Maio & Cytrynowicz, a expressão “falanges do além” reflete as normas da 

organização “burocrática e totalitária” do integralismo, que exercia papel central no 

processo de socialização dos militantes. Altamente hierarquizada, ritualizada, 

disciplinada, todos os aspectos da vida de uma pessoa, do nascimento à morte – 

quando o militante passava à “Milícia do Além” – eram rigidamente codificados 

(2003, p. 51). 

 Nessa crônica, “Aniversário da Folha”, além da homenagem póstuma “aos 

saudosos e excelentes companheiros”, ele destacava a importância do papel social 

que o jornal desempenhara ao longo dos anos em Guarapuava. Curiosamente, há 

referências à “imparcialidade” e à “isenção política” como característica permanente 

do semanário: 

 
Um jornal imparcial e noticioso, sem ligações partidárias, Intransigente, isso 
sim na defesa dos superiores interesses do município e de sua gente, 
dentro dos elevados postulados da doutrina cristã, batendo-se pela 
Integridade e o amor à Pátria, intangibilidade da família numa sociedade 
onde Imperem os bons costumes, sob a égide protetora do supremo 
Arquiteto do Universo (PLANALTO, 1981, p.208, v. I). 
 

 O período de intensa divulgação do Integralismo em 1937 significara, antes 

de tudo, para Lustosa, lutar contra a ameaça comunista, empunhando a bandeira 
                                                 
26

 Grifo nosso. 



 88 

“Deus, Pátria e Família”. Muito mais do que uma pregação ideológica, a adesão à 

AIB havia sido para ele uma forma de luta. E, certamente, a única opção viável para 

proteger a cidade do que julgava ser uma ameaça: 

 

A Folha do Oeste surge numa época de profunda inquietação. O vulcão das 
reformas sociais e políticas incendiava e avassalava as consciências 
dividindo os homens. Todos os valores morais e espirituais sofrem a mais 
angustiosa das revisões (PLANALTO, 1981, p.208). 
 

 Questões como o autoritarismo e as dramáticas práticas dos regimes 

fascistas, que inspiraram os integralistas, sequer foram objetos de reflexão em suas 

memórias, mesmo após a ampla divulgação do genocídio de que foram palco as 

nações européias. Se os fascismos são essencialmente ideologias que professam 

ódio às diferenças, muito provavelmente, do alto de sua posição social privilegiada, 

teria imaginado possuir o poder de tornar homogêneo o pensamento dos 

conterrâneos, alinhando-o, assim, ao seu próprio modo de pensar. 

 Quanto aos trágicos acontecimentos do início de 1938, nada que se referisse 

a eles foi registrado por Lustosa. Nem nas memórias ou em qualquer peça literária 

produzida por ele. Provavelmente, ao registrá-las, ele tivesse em mente uma 

seleção “edulcorante” como se referiu diversas vezes nas crônicas que produziu. 

 Se considerarmos que a memória é um fenômeno socialmente construído, 

como afirma Motta, então memória e identidade são valores que se disputam em 

conflitos sociais e a sua construção implica não somente lembrar, como também 

esquecer (1998, p. 79). Esquecer, talvez tenha sido para ele um meio de evitar o (re) 

sentimento que a evocação do passado traria consigo. 

 

       2.5. NOS MEANDROS DA DITADURA 

   

 Assim como Amarílio Rezende, Lustosa também foi vigiado ostensivamente 

pela DOPS27 entre os anos de 1938 e 1941. Durante esse período foram registrados 

os deslocamentos que fazia a outras cidades, os hotéis onde se hospedava, o tipo 

de condução que utilizava e as pessoas com quem contatava.   O último registro, de 

trinta de dezembro de 1941, dava conta que havia sido posto em liberdade da prisão 

onde fora recolhido no dia anterior. Fornecer explicações a respeito do artigo 
                                                 
27

 Dossiê no 00260 – pasta 360 – Arquivo Público do Estado do Paraná. 
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“Revolução Necessária” havia motivado a prisão. Como já foi dito, ele havia 

declarado que o autor do artigo havia sido Amarílio Rezende. 

 No entanto, a peça mais importante desses autos é, sem dúvida nenhuma, 

uma carta endereçada a Manoel Ribas em 26/02/1939, na qual ele retratou a 

indignação pelo tratamento que recebia das autoridades. À introdução elogiando o 

interventor pelo “largo discernimento, “ponderação”, “incapaz de cometer injustiças e 

permitir que auxiliares do seu governo também o façam”, segue-se uma descrição 

do momento vivido: 

Como tive oportunidade de lhe falar pessoalmente (...) assegurei-lhe que as 

lutas políticas para mim estavam extintas, que não mais desejava envolver-

me em lutas partidárias, mesmo por ser avesso a manobras maquiavélicas, 

desejando somente cuidar dos meus interesses particulares e de minha 

mãe extremosa que necessita de muita tranqüilidade em sua velhice. 

  

  Nessa época, D. Rosa, a mãe adotiva, tinha setenta e sete anos e, 

provavelmente, havia sido afetada pelo momento tumultuado em que vivia o filho. 

Por esse motivo, a família Lustosa passava uma temporada em Curitiba, como foi 

explicado ao interventor: 

  

E para que isso se consolidasse, vim passar uma temporada em Curitiba, 
bem perto das altas autoridades do Estado, para não dar motivo para as 
contínuas e deslavadas denúncias que seriam feitas com minha presença em 
Guarapuava. 
 
 

 Na seqüência, ele atribuía ao coronel Antonio Vilaca as desventuras pelas 

quais passava: 

Denúncias estas arquitetadas por um indivíduo mau, costumeiro delator de 
todos àqueles que não aprovam os seus desmandos de megalomaníaco, 
que desgraçadamente tem sido o causador das desavenças políticas, das 
desarmonias (...) no rico e longínquo rincão do oeste. Isto que estou 
afirmando poderá ser repetido por todos os homens de bem e autoridades 
atuais de Guarapuava (...) Esse homem entrave da harmonia no terceiro 
planalto, também é conhecido seu, por tratar-se de Antonio Vilaca. 

 
    

 
 Essa carta de Lustosa endereçada a Manoel Ribas também informava que, 

em fins de 1938, alguns integralistas de Guarapuava, ele próprio inclusive, foram 

obrigados a assinar “ponto” na Delegacia de Ordem Política e Social, diariamente, 

durante um período de trinta dias. 
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 Em outro trecho, ele relata um sonho que teve no “domingo de carnaval”, no 

qual havia sido preso incomunicável em razão da decretação de uma medida 

preventiva: 

 

Embora estando com a minha consciência tranqüila, de nada haver 
cometido e nem tampouco ter tido conchavos com quem quer que fosse, 
tratei de ocultar-me para não passar (...) de um constrangimento e nessa 
situação esperar que a verdade aparecesse com a prova de que “coelho 
não era o elefante” enjaulado nessa medida preventiva. 
 

 O fecho da carta repete os elogios ao interventor e acrescenta um pedido do 

autor à autoridade, para que fosse instalada uma sindicância para apurar sobre a 

sua conduta e, como conseqüência, lhe fosse permitido trabalhar “sossegado” em 

Guarapuava. 

 Esse período de intranqüilidade de Lustosa, ao que de tudo indica, encerrou-

se nos primeiros meses de 1941. Dois fatores haviam contribuído para isso. 

Primeiramente, a camaradagem que existia entre ele e Manoel Ribas que, além de 

protegê-lo, lhe abriria importantes caminhos. Em segundo lugar, o abandono 

momentâneo da esfera pública que lhe renderia significativos dividendos no futuro. 

 

FIGURA 14 – NO SENTIDO HORÁRIO: A POETISA VILKA, BENJAMIN TEIXEIRA E 
LUSTOSA (CURITIBA/1941) 

 
FONTE: ARQUIVO Benjamin TEIXEIRA 
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FIGURA 15 – LUSTOSA, BENJAMIN TEIXEIRA E RAFAEL MENDES 

 (CURITIBA/1941) 

 
FONTE: ARQUIVO BENJAMIN TEIXEIRA 

 

 

2.6. O RETORNO DO PROGRESSO COMO DISCURSO 

 

 Ao término desse período, Lustosa se voltara com intensidade redobrada às 

questões que envolviam a cidade. O período integralista fora relegado ao 

esquecimento. O discurso produzido pela Folha do Oeste, naquele momento, 

focalizava quase que exclusivamente as questões municipais. As práticas políticas 

reduziam-se a apelos às autoridades no sentido de “livrar a cidade do abandono” e o 

principal mote passou a ser novamente a concretização do “sonho secular”: a 

chegada do trem a Guarapuava, que conduziria a cidade rumo ao almejado 

progresso.  

Ele havia retomado o papel de arauto do grupo econômico dominante da 

região, os fazendeiros criadores de gado, para quem a estrada de ferro era crucial 

para escoamento dos rebanhos. O isolamento, conseqüência da precariedade dos 

meios de transporte e comunicação, continuava a ser o maior entrave para o 

desenvolvimento local. 
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 Novamente o jornal se tornava o principal instrumento a refletir os anseios de 

parcela da população de Guarapuava. Nesse sentido, vale lembrar o estudo de Mills 

sobre a elite no poder, apontando que: 

 

Em toda cidade americana, média ou pequena, paira acima da classe média 
e sobre a massa da população de funcionários e operários assalariados, um 
grupo superior de famílias e “os membros desse grupo possuem a maior 
parte do que existe localmente para ser possuído. Seus nomes e retratos são 
impressos com freqüência no jornal local, na realidade o jornal é deles, como 
deles é a estação de rádio” (1968, p. 41).  

 

Em Guarapuava, essa asserção persiste até os dias atuais. É possível, por 

meio dos jornais, canais de televisão e emissoras de rádio local, mapear o território 

demarcado pelos grupos políticos que atuam na cidade.  

Embora a Folha do Oeste tenha sido o principal instrumento de cooptação e 

divulgação doutrinária do Integralismo em 1937, ainda assim, nesse e nos anos que 

se seguiram, a questão do isolamento da cidade e a luta pelo ramal ferroviário era 

tema privilegiado, como ilustra a matéria em uma das edições do mês de março: 

 

A realidade palpitante, o nosso sonho secular, a nossa via-férrea que de 
tanto a desejarmos, que de tanto a pedirmos, que de tanto a esperamos, que 
de tanto dela precisarmos para não rolar na decadência, nos habituamos a 
chamar – A NOSSA ESTRADA DE FERRO – aí vem (no 02, 07/03/1937). 

 

Nesse momento a sociedade brasileira vivia profundas alterações. Ela se 

modernizava, a população crescia e o espaço urbano transformava-se. O Estado 

Novo procurava romper o modelo agrário exportador predominante até o final da 

Primeira República. A estrada de ferro, na ótica do jornal, tornava-se o símbolo da 

salvação da cidade que corria o risco de estagnar, em função de sua permanente 

situação de isolamento. Em janeiro de 1938, chegou a notícia de que o trecho do km 

41 da estrada seria inaugurado: 

 

Podemos afirmar que, 41 quilômetros da sonhada ferrovia do Oeste, estão 
prontos, em trafego – portanto, estão se aproximando de nossa terra as 
pontas dos trilhos da tão almejada, quão necessária estrada de ferro, que irá 
cortar o dorso do gigantesco, maior e mais rico dos municípios do Paraná e 
futuro celeiro do Brasil” (no 44, 9 de janeiro de 1938).  
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O quilômetro 41 da ferrovia fora inaugurado pelo interventor Manoel Ribas, 

acompanhado por grande comitiva. Foi o “toque de Midas” que multiplicava o valor 

imobiliário de cada palmo das imediações tocadas pelos trilhos. 

A crise econômica dos anos 30 foi altamente favorável ao crescimento das 

atividades industriais no Brasil. A necessidade de defender a renda das exportações 

mediante uma política cambial que encarecia as exportações, acabou criando 

estímulos à maior produção interna de bens de consumo. Tanto o governo quanto os 

empresários compreendiam que se tratava de um momento muito oportuno para 

intensificar as substituições das importações e acelerar o desenvolvimento industrial 

nacional. 

Nesse período, a base econômica de Guarapuava passou a sofrer profundas 

modificações. As grandes propriedades criadoras de gado entravam em decadência, 

as fazendas se despovoavam. Naquele momento, a exploração de madeira passou 

a ser a principal atividade econômica da região. O esgotamento das reservas de 

araucária do primeiro e segundo planaltos paranaenses, que supriam a necessidade 

do mercado interno e externo, provocou uma corrida de empresários do ramo à nova 

fonte, ainda inexplorada, o terceiro planalto paranaense, onde se situa Guarapuava. 

Acelerou-se, a partir de 1941, o ritmo de produção das serrarias, que 

derrubaram e serraram vultosas quantidades de pinheiros e outras madeiras de lei. 

Por meio de carroças, essa madeira era transportada ao município de Ponta- 

Grossa, que era entroncamento da Rede Viação Paraná – Santa Catarina, onde o 

produto era embarcado com destino a diversos locais. 

A cidade de Ponta Grossa, beneficiada pela sua posição geográfica e 

estratégica e pelo terminal ferroviário localizado em seu território, tornava-se o 

centro consumidor e distribuidor da madeira extraída em Guarapuava. Esta, por sua 

vez, não possuía sequer estrutura para abastecer os núcleos populacionais que se 

formavam ao redor de suas serrarias. Buscavam-se outros centros comerciais como 

Curitiba e São Paulo e, especialmente, Ponta Grossa, pela sua proximidade. Como 

conseqüência, Guarapuava que era fonte de riqueza, não usufruía dessa riqueza. Ao 

contrário, a geração de impostos e de trabalho realizava-se nos centros que 

comercializavam a matéria- prima. 
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Em 2 de março de 1941, o editorial “Precisamos Reagir” escrito por Lustosa, 

chamava a atenção dos leitores para o comodismo e o desinteresse da população 

pelos assuntos do município: 

 

Parecemos um aglomerado de homens desesperançados, sem ideal, vivendo 
como “sebastianistas”, a espera de que com a chegada da locomotiva que 
faz que vem, mas, não vem, das suas grossas chaminés, ao invés de 
fagulhas jorrem libras esterlinas... e então Guarapuava, como nos contos de 
fadas, do dia para noite se transforme em nova Califórnia (Folha do Oeste, no 
61, 02/03/1941). 

 

Nesse editorial, pode ser avaliado o grau da expectativa que girava em torno 

da concretização da ferrovia. Nele, o seu autor reconhecia que a estrada seria um 

grande avanço, porém de nada adiantaria se não houvesse produção a ser 

transportada. Essa produção, dizia ele, seria o alicerce do desenvolvimento de 

Guarapuava, motivado pela recente visita de uma autoridade do governo estadual, 

que cobrara dos criadores de gado maior empenho na produção de seus rebanhos.  

No mês seguinte, o editorial do jornal transbordava de otimismo afirmando 

que a “jetatura”28 da estrada de ferro Riozinho- Guarapuava havia cessado. A água 

benta parece ter sido derramada pelos discursos do presidente Vargas e de Manoel 

Ribas: 

Vivemos uma época nova, sob a égide de um regime novo, que o povo 
reclamou e o grande Presidente Vargas implantou. É do primeiro Magistrado 
da Nação que vêm o convite às populações e a ordem de marcha, na síntese  
da sentença salvadora: Rumo ao Oeste!  Agora ninguém nos ilude a 
convicção que em breve teremos a nossa estrada de ferro, pois essa obra de 
interesse nacional concretiza, também uma promessa do dinâmico 
Interventor Manoel Ribas, feita ao assumir a Interventoria: Construirei o 
Porto de Paranaguá e levarei as paralelas de aço para Guarapuava! (sic) 
(no 66, 06/04/1941).  

 

No discurso jornalístico, transparecia que o governo federal determinava a 

realização de propostas do passado, ou seja, colocava em prática idéia do 

engenheiro André Rebouças, de construir uma estrada de ferro que ligasse 

Paranaguá a Assunção. A continuidade da obra, que se achava estacionada na 

região de Guarapuava, contudo, sem alcançar o seu perímetro urbano, possibilitaria 

                                                 
28

 À palavra “jetatura” pode ser aplicada no sentido de “mau olhado”, feitiço que pode cessar com 
benzimento. 
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a realização do mesmo traçado, porém com algumas diferenças do projeto iniciado 

no século XIX. 

Desde a década de 20, a idéia da ferrovia fora objeto de constantes boatos 

e notícias desencontrados. Na edição de 13 de abril de 1941, a Folha do Oeste, no 

artigo “Guarapuava desperta ao silvo da locomotiva”, deixava transparecer sua 

apreensão com o destino da ferrovia. Corriam notícias de que a obra sofreria 

paralisação, em detrimento de outro percurso, ligando Riozinho a Porto Amazonas. 

Então se apelava a Deus e ao interventor Manoel Ribas: 

Mas, isto decerto não acontecerá, Deus é guarapuavano e há de inspirar o 
benemérito interventor Sr. Manoel Ribas a despertar com o silvo da 
locomotiva, rangendo nas paralelas de aço, este colosso de riquezas 
adormecidas em Guarapuava (no 67, 13/04/1941). 

A direção do jornal (Lustosa), em função dos boatos da paralisação das 

obras da ferrovia, promoveu uma caravana para inspecionar o andamento das 

obras. Composta por cidadãos ilustres, a viagem foi assim descrita, no estilo 

inconfundível de seu diretor, aos leitores, no editorial “As paralelas de aço atingem o 

nosso município”: 

Na frígida manhã de quarta- feira, rumou a caravana chefiada pelo nosso 
diretor, para conhecer o que de verdade existia sobre o encantado ramal 
férreo – Riozinho – Guarapuava (...) Oito horas da manhã, o valente Ford, 
cabritando pela estrada galhardamente, vencendo as etapas da viagem e 
chegamos na vasta esplanada da futura estação que se denominará Pedra 
Branca  a aos 65 quilômetros da cidade, chegamos ao quilometro 70 da 
ferrovia (no 74, 08/06/1941). 

 

Mais de uma década após essa inspeção, a sonhada estrada de ferro ainda 

não havia chegado a Guarapuava. As variações do cenário político provocavam o 

retardamento da conclusão da ferrovia. Proliferaram-se as promessas políticas de 

solucionar o problema, porém o quadro permanecia inalterado. Dessa forma, 

Guarapuava enquadrava-se no conceito de cidade ditado por Robert Ezra Park: 

 

A cidade é algo mais que um amontoado de homens individuais e das 
conveniências sociais, ruas, edifícios, luz elétrica, linhas de bondes, 
telefones, etc.(...) Antes, a cidade é um estado de espírito, um corpo de 
costumes e tradições e dos sentimentos e atitudes organizadas (1979, p. 26). 
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A consciência dessa situação de isolamento faria com que uma expressiva 

parcela de sua população se inquietasse, partindo em busca de soluções. Assim, 

era preciso acabar com o isolamento de Guarapuava, que simbolizava todos os 

males que afligiam o município, pelos incalculáveis prejuízos trazidos. A Comissão 

de Estradas de Rodagem havia suspendido o tráfego de qualquer veículo 

motorizado pela estrada federal e existia a possibilidade de faltar gêneros de 

primeira necessidade para a população. O peso do passado tornava-se cada dia 

mais presente. 

Lustosa mais uma vez assumia o papel de porta-voz ao apelar para as 

autoridades. A tônica do discurso era a tentativa de engajamento à Marcha ao Oeste, 

lançada por Vargas na véspera de 1938, para ocupar e desenvolver o interior do Brasil. 

Para o presidente, a marcha incorporava “o verdadeiro sentido de brasilidade”, uma 

solução para os infortúnios da nação. Apesar do extenso território, o país havia 

prosperado quase que exclusivamente na região do litoral, enquanto o vasto interior 

mantinha-se estagnado – vítima da política mercantilista colonial, da falta de estradas 

viáveis e de rios navegáveis, do liberalismo econômico e do sistema federalista que 

caracterizavam a velha República. Através do jornal, na matéria Rumo ao Oeste, a 

figura do presidente era enaltecida: 

 

A vós, a quem o Brasil deve tanta gratidão; a vós que esmagaste as 
oligarquias que asfixiavam nosso povo e que lhes destituíam as energias 
criadoras, implantando a descrença na sua alma; a vós que realizaste as 
mais profundas e necessárias transformações sociais sem efusão de sangue 
e sem paralisar a produção e a circulação de nossas riquezas. (...) Há anos 
Sr. Presidente, arrasta-se, numa morosidade desalentadora, a construção da 
estrada de ferro que demanda este planalto, em busca das barrancas do 
Paraná. Numa ansiosa expectativa, assistimos o assentar dos trilhos. 
Anelamos por que a locomotiva surja de uma vez nestas plagas, rompendo a 
nossa insulação, trazendo-nos o que mais carecendo e levando o que temos 
em abundância. (...) Pedindo-vos, como vos pedimos insistentemente, que 
nos daí a estrada salvadora, cuja conclusão se fará com uma simples 
determinação vossa, ficamos convictos de que a teremos sem maior 
embargo, porque diante do vosso patriotismo, orgulhoso de servir à Pátria, 
não haverá razões para que sobreponham aos interesses da coletividade. 
Erguemos, pois, a vós o nosso brado! Alçamo-vos o nosso apelo, e estamos 
certos que seremos ouvidos e socorridos, porque não pedimos senão que 
nos sejam dados os meios de cooperar com o engrandecimento do Brasil!  
(no 93, 09/11/1941). 
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É bem provável que essa matéria intencionasse lembrar às autoridades que 

a ferrovia não iria somente servir aos interesses da região. Também poderia facilitar 

a comunicação com o Parque Nacional do Iguaçu, estendendo-se até a Argentina e 

o Paraguai. Evidentemente, procurava alinhar-se ao discurso getulista de 

aproveitamento do potencial do sertão, do aproveitamento de recursos naturais e 

humanos que poderiam assegurar mais prosperidade ao Brasil.  

Na tentativa de solucionar a questão do insulamento da cidade, uma nova 

causa seria abraçada por Lustosa: fazer com que Guarapuava fosse designada por 

Vargas a capital do recém criado Território Federal do Iguaçu. A criação desse 

território, planejada desde 1930, atendia aos interesses pessoais do presidente. Os 

capitalistas gaúchos que o haviam apoiado no processo revolucionário estavam se 

preparando por meio de companhias imobiliárias para realizar lucrativos negócios 

com as terras da fronteira oeste do Paraná. 

 No entanto, o interventor da época, Mário Tourinho havia feito uma forte 

oposição tanto à criação do território, quanto aos interesses desses capitalistas 

gaúchos, tomando medidas enérgicas para que a região, então explorada pelas 

companhias subsidiárias da Brazil Railway Co., fosse retomada pelo Estado. Para 

Wachowicz, Tourinho havia “mexido” em um dos problemas mais complexos do sul 

do país – o domínio da terra, uma das grandes feridas do Paraná (1985, p.142) e 

com isso, indiretamente se posicionara contra o projeto do governo federal, a 

“Marcha ao Oeste”. Mas não estava sozinho nessa luta. 

Vários jornais de Curitiba combatiam o desmembramento. De outro lado, 

jornalistas cariocas defendiam a criação do território como uma forma de preservar a 

unidade e a segurança nacional, alegando que:  

 
Quem perdeu 28.000 quilômetros quadrados no contestado para Santa 
Catarina, pode perder mais 45.000 quilômetros quadrados para o Iguaçu, 
para a felicidade do Brasil (WACHOWICZ, 1985, p.145). 
 
 

Esses jornalistas haviam colocado o dedo na mais profunda ferida do Paraná 

da época, a perda da questão contestada com Santa Catarina, depois de uma luta 

encarniçada entre 1912 e 1916. Reagindo contra as investidas à integridade 

territorial do Paraná, o interventor posicionara-se enfaticamente contra a criação do 

Território Federal do Iguaçu e, por esse motivo, foi obrigado a se demitir do governo 

em dezembro de 1931, quando foi substituído por Manoel Ribas. 
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 Por outro lado, Vargas também havia recuado em relação à criação do 

território, provavelmente por considerar politicamente perigoso indispor-se com os 

militares que o apoiavam desde 1930. Porém, com a entrada em vigor da 

Constituição de 1937, o assunto foi retomado. Essa constituição desautorizava 

ações administrativas dos Estados nas regiões fronteiriças e, em 13 de setembro de 

1943, ocorreu o golpe final, com a criação de vários territórios, entre os quais, o do 

Iguaçu. 

 Em seguida, de acordo com Wachowicz, houve uma intensa discussão a 

respeito da localização da capital do novo território paranaense. A população da 

cidade de Foz do Iguaçu, que alimentara essa esperança, viu a sua expectativa se 

dissipar, quando as autoridades nacionais optaram pela cidade de Laranjeiras do Sul 

(1958, p.148-149). 

 Durante um período de tempo de oito meses, entre a criação do território e a 

decisão de onde seria a capital, Lustosa e alguns companheiros haviam conseguido 

uma audiência com Vargas para pleitear que essa fosse instalada em Guarapuava. 

Os seus relatos autobiográficos a esse respeito fornecem a dimensão das 

conseqüências que a criação do Território Federal do Iguaçu traria para a 

configuração geográfica do município: 

 

Outro fato aconteceu e que poucos paranaenses dele tiveram 
conhecimento. Relaciona-se com a criação do Território Federal do Iguaçu, 
o qual abrangia grande parcela geográfica do Oeste, Sudoeste e Nordeste 
do Estado do Paraná, e, por conseguinte enorme área do Município de 
Guarapuava, compreendendo os antigos distritos de Laranjeiras do Sul, 
Catanduvas, Pitanga e Campo Mourão, e como os políticos de então 
responsáveis pela vida administrativa da gleba e do bem-estar do povo 
guairacaense, que nada recebia da Interventoria do Estado, pouco se 
importavam. Tomei a ousada deliberação de organizar uma comissão de 
alto nível, para ir pleitear junto ao Presidente Getúlio Vargas, o 
desmembramento da área restante do Município de Guarapuava, em favor 
do Território do Iguaçu, sob condição que a capital do mesmo fosse 
Guarapuava (OLIVEIRA, s/d, p.39) 
 

  
 Os membros da “comissão de alto nível”, à qual Lustosa se referiu, eram 

Frederico Virmond de Lacerda Werneck, Sebastião Loures Bastos, Sílvio Missino e 

ele próprio. Tratava-se de nomes importantes do cenário sócio-econômico da cidade 

e, provavelmente, não houve alarde dessa missão, levando-se em conta a 

inexistência de registros a esse respeito nos jornais da época. Outro fator a ser 

considerado, a respeito desse silêncio, é que nesse período, não seria conveniente 
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que grupo político dominante, aquele chefiado pelo coronel Vilaca, tivesse ciência da 

audiência com Vargas. 

 Lustosa relatou que, ao serem recebidos pelo presidente, ele e os 

companheiros lhe entregaram um “minucioso memorial descritivo” a respeito do 

objeto da reivindicação: 

 

O presidente Vargas ouviu a nossa reivindicação, sorriu, gostosamente, 
balançando a sua respeitável barriguinha, não nos dando nenhuma 
esperança de que a fronteira do Território Federal do Iguaçu tivesse início 
no topo da Serra da Esperança29 (OLIVEIRA, s/d, p.39). 
 
 

 É evidente que a elevação de Guarapuava à capital do recém-criado território 

federal seria bastante benéfica, amenizando inclusive a questão crônica de seu 

isolamento. Tanto que, o raciocínio elaborado por Lustosa não deixava dúvidas: se 

Vargas houvesse feito concessão, como pretendia, seriam evitadas grandes perdas 

territoriais para o município, que ainda seria elevado à posição privilegiada de capital 

do Estado. Apesar dos argumentos em tela, as iniciativas tomadas por ele haviam 

desagradado Manoel Ribas: 

 

Esse episódio fez com que o austero interventor Manoel Ribas, meu velho 
amigo, me censurasse energicamente, chamando-me de “separatista” 
dando-me o ensejo de dizer-lhe do estado de abandono que se encontrava 
a minha querida terra natal, além de mutilada de uma grande porção de seu 
território municipal, permanecendo sem receber os melhoramentos de que 
necessitava para acelerar o seu progresso estacionado, há muitos anos 
sem ser atendida (OLIVEIRA, s/d, p. 39). 
 
 

 O Estado Federal do Iguaçu teve uma vida curta. Os políticos paranaenses 

haviam se mobilizado antes que a Constituição de 1946 fosse promulgada. Uma 

disposição transitória encerrou a questão. A mesma brevidade também caracterizou 

a plenitude das relações cordiais entre Lustosa e o Estado Novo. Em 07 de outubro 

de 1944, ano da morte de Vilaca e um ano antes do fim do regime, ele havia sido 

nomeado por Manoel Ribas, prefeito de Guarapuava, fato relembrado em suas 

memórias: 

 

 
 

                                                 
29

 A Serra da Esperança é o marco divisório onde se definem os limites orientais de Guarapuava. 
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O exercício da presidência do conselho do tradicional e elegante clube 
recreativo30 da minha terra natal foi o marco inicial de minhas múltiplas 
atividades na vida social e pública. Seguindo-se em 1944, o convite e 
nomeação, pelo Interventor Manoel Ribas para exercer o cargo de Prefeito 
Municipal, cujas funções exerci com muita vontade de acertar, cooperando 
com amor e sincera dedicação e desejo de ser útil a Guarapuava e aos 
meus conterrâneos, num desprendimento que se iniciou com o não 
recebimento dos subsídios, que naquela época eram da importância de um 
conto e duzentos mil réis mensais ( um cruzeiro e vinte centavos na moeda 
atual) (OLIVEIRA, s/d, p.35). 
 
 

 Lustosa desejava ter como secretário o amigo, professor Joaquim Prestes, 

que havia recusado o convite por considerar pequena a remuneração de oitocentos 

mil réis, de acordo com a tabela de vencimentos dos funcionários públicos 

municipais. Desse modo, ele havia aberto mão dos vencimentos de prefeito, em 

favor do amigo, que então aceitara o convite. 

 Assim, finalmente havia sido dada a Lustosa, a oportunidade de praticar o 

discurso recorrente que fazia, há mais de duas décadas, se retomada a retórica de 

O Pharol: “um intermorato combatente, em defesa dos postulados de progresso e 

grandeza do rincão do meu nascimento” (OLIVEIRA, s/d, p.16). 

 

FIGURA 16 – POSSE DE LUSTOSA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUARAPUAVA (07/10/1944) 

 
FONTE: ARQUIVO BENJAMIN TEIXEIRA 

 

 
                                                 
30

 Clube Guaíra. 
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 O discurso proferido por ele, no dia de posse, permite antever o universo de 

realizações pretendidas em relação à cidade. Como Fedora, a cidade invisível de 

Calvino, que “em todas as épocas alguém a vendo tal como era havia imaginado um 

modo de transformá-la em cidade ideal” (1990, p.32), esse discurso nos fornece as 

proporções da cidade idealizada por ele. 

 Como ponto inicial, houve o comprometimento de seguir a “força do exemplo” 

da honestidade e do trabalho do protetor Manoel Ribas. Nesse sentido, parece ser 

um consenso entre os biógrafos do interventor, a austeridade com que ele tratava as 

coisas públicas, o que valeu a alcunha de “Maneco Facão” - especialmente por 

estabelecer cortes nos gastos no orçamento público. 

 O segundo ponto abordado foi o grande trunfo que dispunham, naquele 

momento, o prefeito e a cidade – o apoio do governo do Estado: 

 

Para o progresso do nosso município, não basta, insisto, o esforço, a 
dedicação e a boa vontade de um prefeito; é necessária e imprescindível a 
colaboração de todos os munícipes. Com essa cooperação decidida e com 
o apoio do Governo do Estado, todas as nossas aspirações justas, se 
converterão em realidade (OLIVEIRA, s/d, p.105). 
 
 

 Através de uma das crônicas de João do Planalto, Lustosa relembrou a visita 

de Manoel Ribas a Guarapuava, em dezembro de 1944, para as comemorações do 

125o aniversário da cidade. Apesar da fama da austeridade com os gastos públicos, 

o interventor havia inaugurado, nessa ocasião, os prédios de Detenção Provisória e 

da Delegacia de Polícia. E mais, em “um grande comício”, diante de cerca de “três 

mil pessoas” em frente à casa de Lustosa, Manoel Ribas se comprometera a mandar 

construir o Ginásio de Guarapuava: 

 

Horas depois, os microfones do Clube Guaira conclamavam o povo a 
realizar um comício em frente a casa do Prefeito Lustosa de Oliveira, para 
agradecer a maior dádiva que um povo pode receber de seu governo. E a 
população da cidade não ficou surda ao convite, pois cerca de três mil 
pessoas, realizaram uma passeata com calorosos vivas ao Estado Novo, ao 
Presidente Getúlio Vargas, ao Interventor Manoel Ribas e ao Prefeito 
Antonio de Oliveira (OLIVEIRA, s/d, p.134). 
 

 

 Tal manifestação popular pode ser considerada uma amostra que 

prenunciava a mobilização popular que aconteceria depois do fim do Estado Novo e 

da queda de Vargas, o Movimento Queremista. A esse respeito, de acordo com 
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Ferreira, tal movimento soa como estranho à tradição intelectual de liberais ou das 

esquerdas considerando que: 

 
 (...) cai a ditadura do Estado Novo, mas cresce o prestígio do ditador, 
vislumbra-se o regime democrático e, no entanto, os trabalhadores exigem a 
permanência de Vargas no poder (2003, p. 15). 
 
 

 Retomando o discurso de posse de Lustosa, no tópico seguinte depois de 

relembrar as façanhas dos “intrépidos bandeirantes” que povoaram a cidade, ele 

conclamou os ouvintes a dar continuidade ao esforço dos antepassados, listando as 

principais mazelas de Guarapuava que seriam sanadas durante a sua 

administração. 

 A abordagem da primeira delas, as vias de comunicação, fornece um retrato 

das dificuldades em que viviam os distritos da cidade, todos situados a longa 

distância da sede do município, que segundo o orador “têm vivido em completo 

abandono por parte do poder público”. É importante registrar que, mesmo após ter 

se passado mais de meio século desse discurso, ele permanece atual nas 

promessas dos candidatos à prefeitura da cidade, significando que, embora uma 

expressiva parcela desses distritos já tenha há algum tempo se desmembrado de 

Guarapuava, os remanescentes ainda perecem do mesmo mal. 

 A questão do isolamento da cidade foi retomada. Agora, entretanto, com 

promessa de empenho do novo prefeito: “Empenhar-me-ei em dobrados esforços 

junto aos poderes competentes, para conseguir o prosseguimento da nossa estrada 

de ferro”. A estrada de ferro somente se tornaria realidade em dezembro de 1954. 

Nessa época, as autoridades que determinariam a sua conclusão, Manoel Ribas e 

Vargas já haviam falecido. 

 Na seqüência de sua fala, Lustosa deixava transparecer a esperança no 

desenvolvimento da cidade, deixando no passado a decadência que a assolava: 

 
A nossa centenária Cidade, com justiça cognominada “Capital do Oeste do 
Paranaense” está aumentando, embelezando-se e ressurgindo, como a 
Fênix lendária, de sua anterior decadência (OLIVEIRA, s/d, p.108). 
 
  

O crescimento de Guarapuava, nessa época deve ser creditado às centenas 

de serrarias que haviam se instalado na região para explorar as suas reservas de 

madeira. Foi o surto madeireiro que dilapidou a maior parte das reservas de 

araucária e outras madeiras de lei da região.  
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 Outras questões abordadas se referiam à rede de água e esgoto “uma das 

necessidades hodiernas de um agrupamento humano de certa densidade”. Lustosa 

afirmava que, para aferir certo grau de civilização e cultura, uma comunidade 

necessitava pôr fim a esse problema. Do mesmo modo, a solução do “problema da 

energia elétrica” também era urgente, como condição essencial para o 

desenvolvimento de um parque industrial. A cidade idealizada por ele teria as suas 

edificações regulamentadas e as ruas pavimentadas para embelezá-la “(...) 

evitaremos aos seus habitantes a tortura da poeira das estiagens e o incômodo da 

lama nos dias chuvosos”. A instrução pública mereceria também atenção especial: 

“a elevação do nível cultural do nosso Sertão constitui problema importante, em cuja 

solução me empenharei”.  Do mesmo modo, o Hospital São Vicente foi objeto de 

suas projeções, por se tratar de trazer benefícios para a população pobre. 

Finalmente, houve a promessa de amparo às crianças e aos idosos, visto que “(...) 

um povo se mostra inteligente, protegendo a sua infância e nobre, amparando a 

velhice sofredora” (OLIVEIRA, s/d, p. 109-110). 

 Muito pouco daquilo que Lustosa projetou em seu discurso de posse foi 

possível realizar. No mesmo mês de outubro, em que aconteceu o primeiro 

aniversário de seu mandato, o regime do Estado Novo chegava ao fim. Vargas e 

Manoel Ribas haviam sido depostos. No entanto, tal discurso nos fornece um retrato 

de Guarapuava, permitindo entender a sua visão a respeito da cidade e os ideais 

que ele construía em torno dela. Como Contat, o “sólido membro da burguesia”, de 

quem Darnton (1986) capturou as impressões sobre a cidade de Montpellier, o texto 

nos permite capturar os sentimentos, valores e a visão urbana que ele nutria a 

respeito de sua terra natal. É possível, então, compreendê-la, não no aspecto real 

que apresentava na década de 40, mas através dos indícios revelados pelas suas 

palavras.    

Há de se destacar ainda que nenhum outro discurso havia se contraposto ao 

de Lustosa. A conjuntura ditatorial em que fora feito impediu que outras vozes 

fossem ouvidas, como a vozes do poder legislativo ou da imprensa local, 

instrumentos valiosos para elucidar os conflitos que envolvem invariavelmente 

qualquer administração pública. As atas da Câmara Municipal31 de uma cidade 

sempre são reveladoras, especialmente acerca de suas questões político-

                                                 
31

 O livro de atas da Câmara Municipal de Guarapuava sobre o período em pauta foi encerrado em 
10/10/1937 e reiniciado em 26/11/1947, com a posse do prefeito Juvenal de Assis Machado. 
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administrativas, do mesmo modo que os jornais locais são uma fonte histórica 

importante para se estudar o seu cotidiano, as situações vividas, as vicissitudes e os 

conflitos que interferem no seu modo de vida.  

Durante a ditadura de Vargas imperou a censura à imprensa. Os periódicos 

viram-se obrigados a reproduzir os discursos oficiais, dar ampla divulgação às 

inaugurações, a enfatizar as notícias dos atos do governo e a publicar fotos de 

Vargas (Capelato, 1999, p. 175). Com o jornal de Lustosa, a Folha do Oeste, não foi 

diferente. Na época, esse jornal, o único a circular em Guarapuava, não fugia à 

regra, foi utilizado como um instrumento de apologia ao regime, a Vargas e a Manoel 

Ribas. 

 Em outubro de 1945, depois de renunciar ao cargo em solidariedade às 

deposições de Vargas e de Manoel Ribas, Lustosa apresentou um relatório de 

gestão endereçado ao interventor. De todo o conteúdo apresentado, é a sua 

introdução que nos parece um tanto curiosa: 

 

Sem interferência política de qualquer procedência, a indicação de nosso 
nome para a administração deste Município obedeceu apenas ao imperativo 
das velhas relações de amizade, com o que V. Excia. sempre nos distinguiu. 
Aceitando a honrosa incumbência, tivemos exclusivamente em mira trabalhar 
pela prosperidade de nossa Comuna, em consonância com as aspirações de 
nosso Povo (Oliveira, 1945, p. 01). 
 
 

   Uma das características daqueles que detêm o poder em tempos ditatoriais 

é, sem dúvida, a perda da percepção do sentido daquilo que é público. Nesse caso, 

o acesso tutelado ao cargo de prefeito estava longe de representar para Lustosa um 

ato político, no qual lhe fora delegado um poder público. Representava, então, um 

ato de confiança inspirado nos laços de amizade, simpatia e confiança, nutridos 

entre ele e o interventor. Logo, a obrigação de prestar contas dos atos praticados na 

gestão da prefeitura circunscrevia-se tão somente à autoridade. À população cabia 

receber silenciosamente aquilo que lhe fora arbitrado, como se fosse o melhor e o 

mais adequado às suas necessidades. 

  No relatório apresentado ao interventor, Lustosa lamentava a desintegração 

do município, ocorrida com a instalação do Território Federal do Iguaçu. Grandes 

áreas pertencentes a Guarapuava haviam sido anexadas ao novo território. Além 

disso, foram criados os municípios de Pitanga e Campo Mourão, diminuindo ainda 

mais a superfície municipal: 
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Perdeu o Município, com esses desmembramentos, cerca de 40.000 
quilômetros quadrados de seu território, na sua parte mais rica, ficando o 
Município com uma população de aproximadamente 70.000 habitantes, 
disseminados pelos seus sete distritos, ricos e capazes de grandes surtos de 
progresso, quando a mão benfazeja do administrador municipal conseguir 
ligá-los suficientemente ao centro urbano (Oliveira, 1945, p. 3). 
 

   
 Durante a gestão em tela, evidencia-se que foi priorizado o aspecto urbano da 

cidade. A maior parcela da receita municipal, em torno de CR$ 330.000,00, foi 

utilizada para o melhoramento ou abertura de ruas que circundavam o núcleo central 

da cidade, além da reconstrução de pontes que permitiam o acesso aos distritos.  

 Embora Lustosa afirmasse ao interventor que a instrução pública havia 

merecido o seu “especial carinho”, ele havia empregado apenas CR$ 68.000,00 na 

construção e reformas das escolas municipais. Ou seja, a quinta parte do que havia 

sido gasto com o melhoramento das ruas e com o aspecto urbano da cidade.  

 Muito ainda havia por fazer, dizia o relatório. A reforma do edifício da 

Prefeitura fora uma meta não atingida. Como também aconteceu com o tão 

almejado ramal ferroviário: 

 
 
É de urgente necessidade que o curto trecho de apenas 37 quilômetros, que 
falta ser construído entre a estação de Góes Artigas até a nossa cidade, seja 
atacado e concluído com brevidade, para que as riquezas incalculáveis do 
oeste paranaense possam ser exploradas e exportadas, em benefício não só 
do desenvolvimento econômico desta vasta e privilegiada região destinada a 
ser o inesgotável celeiro do Paraná (OLIVEIRA, 1945, p. 13). 
 
 

 A esperança de um futuro de progresso e desenvolvimento para Guarapuava 

refletia-se no projeto do término da construção do aeroporto da cidade. Pois não se 

justificava: 

 
(...) que a cidade de Guarapuava, situada quase no extremo oeste do país, 
possuindo planícies de magníficos campos, sede de uma unidade militar 
distante 320 quilômetros da capital do Estado, continue, por mais tempo, sem 
um campo de pouso para o pouso de aviões (OLIVEIRA, 1945, p. 14). 
 
 

 O mesmo relatório dava conta que havia sido autorizada uma agência da 

Caixa Econômica em Guarapuava que, entretanto, até aquele momento não havia 

sido instalada. Lustosa referia-se à sua necessidade e importância para o 

financiamento de construções de prédios e desenvolvimento de operações de 

crédito (Oliveira, 1945, p. 14).    
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 Em linhas gerais, as contas prestadas a Manoel Ribas, antes de refletirem 

realizações, espelhavam muito mais as carências da cidade. E, do mesmo modo, 

espelhavam o sentimento de “dever cumprido” de seu autor: 

 
E, de nossa passagem pela curul prefeitural, trazemos a certeza de haver, na 
medida de nossas forças, cooperado pelo progresso do município e pela 
felicidade de sua gente. E com isso nos damos por bem pagos do nosso 
trabalho em prol da grandeza desta promissora parcela do Paraná 
(OLIVEIRA, 1945, p. 16). 

 
 

 O exercício desse mandato consolidaria a posição de Lustosa no cenário 

político local e regional. No ano seguinte, 1946, ele retornou à prefeitura de 

Guarapuava. O lastro adquirido no cargo e as articulações partidárias que fizera 

durante essas gestões lhe abririam os caminhos para se tornar o mais expressivo 

líder político do oeste paranaense da década de 50.   

 

FIGURA 17 – CAPA DO RELATÓRIO APRESENTADO AO INTERVENTOR MANOEL RIBAS 
(1945) 

 
FONTE: ARQUIVO BENJAMIN TEIXEIRA 
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CAPÍTULO III 

 

ENTRE A EXPERIÊNCIA DEMOCRÁTICA E A DITADURA MILITAR 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 18 – ANTONIO LUSTOSA DE OLIVEIRA 

 
                       FONTE: FOLHA DO OESTE, NO 90, 17/09/1950, ANO II 
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ENTRE A EXPERIÊNCIA DEMOCRÁTICA E A DITADURA MILITAR 
 

Quem tenha a certeza absoluta de que não se abaterá nem mesmo que o 
mundo, julgado de seu ponto de vista, se revele extremamente estúpido ou 
extremamente mesquinho para merecer o que ele pretende oferecer-lhe, o 
que permanecer capaz de dizer “a despeito de tudo!”, esse e tão somente 
esse tem “vocação política”. 
                                                        (Max Weber – A política como vocação32) 

 
 

 
Este capítulo aborda as vitórias e derrotas, perdas e ganhos que Lustosa 

acumulou no período entre a redemocratização após o Estado Novo e os primeiros 

anos da ditadura militar de 1964. Ao assumir a prefeitura de Guarapuava em outubro 

de 1944, ele se tornou o político mais importante da cidade e o porta-voz local do 

interventor paranaense Manoel Ribas. A política passara a exercer um papel capital 

em sua vida, trazendo consigo o comprometimento obrigatório com os paradoxos 

éticos ou as “potências diabólicas” que atuam com toda a violência no cotidiano 

daqueles que a praticam por vocação (WEBER, 2002, p. 121). 

Em seu insuperável ensaio de 1918, “A Política como vocação”, Max Weber 

apontou que aqueles que se dedicam ao “métier”, podem fazê-lo de dois modos: 

vivendo “dela” ou vivendo “para ela”. No primeiro caso, considerando-a uma fonte 

permanente de renda; no segundo, um objetivo de vida: 

 

Quem vive “para” a política a transforma, no sentido mais profundo do termo, 
em “objetivo de sua vida”, seja porque encontra forma de gozo na simples 
posse do poder, seja porque o exercício dessa atividade lhe permite achar o 
equilíbrio interno e exprimir valor pessoal, colocando-se a serviço de uma 
causa que dá significação à sua vida (2002, p. 68).  
 
 
 

Embora distante do contexto dramático em que Weber proferiu esse discurso, 

Lustosa perfila-se nos pré-requisitos vocacionais do tipo ideal weberiano do político 

que “viveu para a política”. O principal desses pré-requisitos, de acordo com o 

sociólogo, funda-se em uma sólida situação econômica, que permite ao homem 

político ser economicamente independente “das vantagens que a atividade política 

possa lhe proporcionar”. Assim, o status de herdeiro de vastas extensões de terras, 

próprias para a criação extensiva de gado, lhe conferia a independência financeira 

necessária para exercer a política como vocação. Significando, com isso, que ele 

                                                 
32

 Weber, Max. A política como vocação. In: ________________Ciência e Política – duas vocações. 
São Paulo: Martin Claret, 2002, p. 124. 
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não estava “obrigado a consagrar toda a sua capacidade de trabalho e de 

pensamento, constante e pessoalmente, à consecução da própria subsistência” 

(2002, pp. 68 – 69). 

Outro pré-requisito apontado por Weber é a paixão, ou a “devoção 

apaixonada a uma causa”.  Essa paixão tocara Lustosa desde muito jovem. Ele 

abraçara a causa da inserção de Guarapuava nas trilhas da modernização e do 

progresso, espelhando-se em grandes centros urbanos, que o inspiravam nas 

tentativas de moldar a cidade de acordo com valores que projetava. Tais tentativas 

encerravam, não raramente, lutas simbólicas a propósito de uma percepção de 

mundo que representava a sua própria posição privilegiada no espaço social.  Para 

ele, a política foi um instrumento de concretização de suas aspirações, mesmo que 

isso envolvesse um “esforço tenaz e enérgico para atravessar grossas vigas de 

madeira” e muitas vezes tivesse visto “naufragar todas as suas esperanças”. (2002, 

pp. 107 – 124). 

A partir de 1944, Lustosa se tornou o chefe político de Guarapuava e da 

região que a circundava, fato que lhe havia outorgado o poder de decisão na 

escolha dos agentes, peças-chave do tabuleiro do xadrez político e das regras do 

jogo a ser desenvolvido. Isso significava abandonar um passado onde tão somente 

exerceu o papel de porta-voz ao reivindicar aquilo que aspirava para a cidade. Nos 

anos seguintes, com o fim do Estado Novo, ele teria que se sujeitar a outros jogos 

políticos, nos quais as regras envolviam disputas onde não existia mais um árbitro 

único, no caso o governo estadual. Entravam em cena dois novos e importantes 

elementos: eleitores dos quais precisava conquistar o voto e políticos que lhe fariam 

oposição.  

Nesses jogos, as relações de dominação e as estratégias de conservação do 

poder se fundavam em práticas complexas, cuja eficácia dependia não só da força 

material e simbólica das partes envolvidas, mas também da habilidade em mobilizar 

o grupo político. Além disso, havia a expectativa de que aqueles que assumiam o 

poder deveriam proteger material e simbolicamente os que estavam sob a sua 

dependência. Era um tempo em que o clientelismo político ganhava visibilidade e 

espaço, de onde emergia um eleitorado cativo, controlado através da concessão de 

favores. Esse controle assemelhava-se ao processo de dominação descrito por 

Pierre Bourdieu, em “Modos de Dominação” no qual fazendeiros mantinham os seus 
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meeiros, pela dádiva (violência simbólica) ou pela dívida (violência física ou 

econômica) (2002, p. 204).  

 Desse modo, no período em tela, quando houve o retorno à política 

partidária, aconteceu uma intensa prática clientelista em Guarapuava. O poder 

fundava-se na capacidade de barganhar empregos e benefícios públicos em troca 

de votos.  Murilo de Carvalho diz que, na história política brasileira, essa prática tem 

a característica de aumentar ou diminuir ao longo do tempo. Diferente do 

mandonismo, que envolvia compromissos recíprocos que iam do coronel ao 

presidente da República, o clientelismo caracterizava-se por uma relação “entre o 

governo, ou políticos e setores pobres da população”, na qual Deputados trocam 

votos por empregos públicos que conseguem graças à sua capacidade de influir 

sobre o Poder Executivo (1999, p. 135).  

 

3.1. O RETORNO À POLÍTICA PARTIDÁRIA 

 

 Desde o início de 1945, o governo federal tentava colocar em prática 

medidas democratizantes para se adequar ao clima do último ano da II Guerra, que 

demandava uma nova ordem política, na qual as ditaduras não eram bem-vindas. A 

decretação do novo Código Eleitoral Brasileiro (Lei Agamenon – 28/05/1945) foi uma 

dessas medidas. Iniciava-se, então, a corrida para a formação de partidos políticos, 

hábito esquecido desde 1937, quando o próprio Vargas dissolvera todos eles. A 

esse respeito, Delgado afirma que a retirada de cena de todas as agremiações 

partidárias que atuavam no país, ao longo do período republicano, tem contribuído 

para que, no Brasil os sistemas partidários tenham a marca da efemeridade e os 

partidos políticos, na maioria das vezes, perfis e projetos poucos definidos (2003, p. 

130). 

A organização do PSD (Partido Social Democrata) e o PTB (Partido 

Trabalhista Brasileiro) em abril e maio de 1945, respectivamente, foi o reflexo de um 

arranjo varguista para adequar-se aos novos ventos que sopravam. O primeiro, 

liderado pelos interventores, que cooptavam as lideranças do interior do país; o 

segundo, de feições mais urbanas, era composto pelas lideranças sindicais fiéis ao 

Presidente da República. O próprio Vargas era o Presidente de Honra de ambos. 

Sobre tais práticas, Aspásia Camargo analisa que nunca houve no Brasil “purismos 

radicais”, como aconteceu na revolução francesa e na russa, no maoísmo, no 



 111 

guevarismo ou até mesmo no peronismo. A nossa nação é eclética, avalia a autora, 

destacando a lição de Vargas e dos tempos recentes:  

 
O espaço nobre da política brasileira gravita em torno de um centro, 
amarrado à direita pelos interesses regionais e com tonalidades e 
compromissos sociais à esquerda. São as famosas composições que 
demarcam a vida político-partidária brasileira (1999, p. 42). 
 
   

Nessa perspectiva, Vargas tentava, em meio à fragmentação, construir 

alianças que sustentassem o seu desejo continuidade. De acordo com Salles (2004), 

sob a liderança dos interventores estaduais, o PSD se tornou o partido político mais 

representativo do Brasil. Aglutinava os prefeitos que esses próprios interventores 

haviam nomeado, além de membros da administração estadual e outras forças que 

apoiavam o governo, como proprietários rurais, industriais, comerciantes, 

funcionários públicos, entre outros. O PSD foi o único partido a comparecer às 

eleições de dezembro de 1945, apresentando diretórios em todos os municípios 

brasileiros. 

No Paraná não foi diferente. Manoel Ribas, enquanto interventor do Paraná, 

cumprira com diligência as determinações de Vargas, articulando a fundação do 

partido na maioria das cidades do Estado.  

Em Guarapuava, essa tarefa foi delegada ao prefeito Lustosa. Em 30 de 

junho de 1945, foi realizada na sua residência a primeira convenção partidária que o 

indicou Presidente do Diretório Municipal do Partido. Um trecho da ata dessa 

reunião dá conta que nela se encontravam “as forças mais expressivas da região” 

(Oliveira, s/d. p. 250). De fato, entre a quase centena de pessoas que a 

subscreveram, é possível mapear nomes de pessoas que foram, na época, de 

grande expressão política, social, econômica e cultural na região de Guarapuava. 

Lustosa presidiu o diretório do PSD local, até que todos os partidos políticos 

fossem novamente extintos pelo golpe militar de 1964. Foi esse mesmo diretório que 

determinou a sua reassunção como prefeito em março de 1946. Em outubro de 

1945, ele havia deixado o cargo em solidariedade a Vargas e Manoel Ribas. No 

entanto, o apoio maciço que o partido havia dado à eleição de Dutra fez com que no 

Paraná, como ocorreu em todo o país, o PSD se constituísse a mais importante 

base de apoio do governo federal. Derivando, daí, a força política que permitiu a sua 

recondução. A posse fora concedida em 06 de março de 1946, pelo novo interventor 

paranaense, Brasil Pinheiro Machado. O amigo e protetor, Manoel Ribas, havia 
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morrido em janeiro de 1946. Essa segunda gestão estendeu-se até dezembro do 

mesmo ano, quando Lustosa se afastou do cargo, a título de desincompatibilização, 

para concorrer a uma vaga de deputado estadual constituinte, nas eleições de 19 de 

janeiro de 1947.  

Depois de uma campanha bem sucedida, ele obteve 56% dos votos válidos, 

contra 44% dos candidatos dos demais partidos (PR, PP, PRP, PTB, UDN). A 

votação do candidato a governador do PSD, Moisés Lupion, também foi expressiva 

em Guarapuava: 71% de um colégio eleitoral, na época, de aproximadamente 7.000 

eleitores (TEIXEIRA, 2002, p.20). Lupion totalizou no Estado 91.059 votos, contra 

45.041 obtidos pelo seu adversário Bento Munhoz da Rocha Neto (LAZIER, 2003, p. 

124). Para se eleger governador do Paraná, ele havia se beneficiado da máquina 

administrativa montada por Manoel Ribas durante a sua interventoria, recebendo, 

ainda, o apoio do PTB, da UDN, do PSP, dos integralistas e dos comunistas. De 

acordo com o jornal Gazeta do Povo: 

 

 No próprio guardamento do interventor começou a pressão sobre Moisés 
para aceitar a presidência do PSD. Não havia outro caminho senão aceitar 
(...). Falava-se muito no seu nome para concorrer às eleições 
governamentais, mas enquanto no PSD outras candidaturas se tramavam, o 
PTB resolveu se antecipar aos fatos e o lançou ao governo (31/01/1977. p. 
10). 
 
 

A articulação do grupo político do PSD na campanha eleitoral de Lupion se 

efetivou, principalmente, por meio da aquisição de jornais e emissoras de rádio. A 

prática discursiva desses órgãos de comunicação voltava-se à produção simbólica 

de um espetáculo de progresso no devir paranaense. O Paraná era projetado como 

a terra de oportunidades presentes e futuras. Além disso, Lupion representava a 

renovação, uma vez que não pertencia às famílias tradicionais e buscava, 

continuadamente, apoiar as cidades e os interesses do interior (MAGALHÃES, 2001, 

p. 56). 

Em Guarapuava, a Folha do Oeste havia sido um dos instrumentos mais 

importantes de propaganda política, tanto de Lustosa como de Lupion. O candidato 

a governador era apresentado aos leitores como um homem de múltiplas 

qualidades: dinâmico, trabalhador e, especialmente, como um bem sucedido “self 

made man”: 
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Homem moço de uma extraordinária capacidade de trabalho, Moisés Lupion 
já atingiu no Paraná uma posição de grande destaque no comércio e na 
indústria e, portanto, no progresso do adiantado Estado sulino do Brasil. 
Dinâmico, inteligente e empreendedor, sabe aliar, naturalmente, às suas 
qualidades de homem ativo e amigo do progresso, a umas tantas 
características morais que definem um caráter: o espírito de solidariedade, a 
firmeza nas suas amizades, a devoção a seus compromissos (ano V, no 25, 
10/11/1946). 

 

 
 De acordo com Salles, assim que Lupion assumiu o governo, os membros do 

seu grupo econômico foram nomeados como assessores e secretários de Estado, 

uma prática comum na República Velha, o que se explica pela composição do PSD, 

que abrigava nos seus quadros muitos “coronéis”. A “confusão” entre o público e o 

privado foi uma característica marcante da ação desse Partido (2004, p. 98). 

Devido a diversos fatores, ao término desse mandato de governador, a 

imagem de Lupion estava bastante alterada. Na campanha eleitoral que se seguiu 

em 1950, a oposição conseguiu que ele ficasse nacionalmente conhecido como um 

político inescrupuloso, cercado de homens públicos cuja honestidade é colocada sob 

suspeita (MAGALHÃES, 2001, p. 56). O termo “lupionagem” havia tomado conta do 

imaginário político nacional, como demonstra o comentário a respeito de netos do 

ex-governador: 

 

Para os que atingiram a idade madura, os irmãos carregam um sobrenome 
cheio de ressonâncias suspeitas. Ambos são netos do famigerado Moisés 
Lupion, que, em seus tempos de governador do Paraná, chegou a lotear uma 
praça pública em proveito próprio. É curioso, em que o desmando na função 
pública é legado de avô para neto. No Paraná, a lupionagem é uma tradição 
histórica (SALLES, 2004, p. 35). 
 
 

  
 Para Salles tal era o nível de corrupção do governo Lupion que mesmo seus 

colaboradores próximos negavam-se a defendê-lo. Como exemplo disso, o autor cita 

um trecho do trabalho de Raul Vaz, publicado em 1986. Vaz havia participado desse 

governo na posição de membro do primeiro escalão: 

 

A corrupção é particularmente característica das sociedades em 
modernização. A modernização gera a corrupção, porque altera normas 
tradicionais, cria novas fontes de riqueza e poder, e acaba contagiando a 
máquina administrativa, como um óleo para lubrificá-la, para apressar o 
atendimento de obras públicas – e até para obtê-las. O pioneirismo do 
Paraná coincidiu com a ascensão do populismo, isto é, do clientelismo 
institucionalizado. Os pobres usam o seu poder de voto para conquistar 
empregos e favores, inclusive dinheiro mesmo, os ricos por sua vez compram 
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cadeiras nos Parlamentos e nas Assembléias. Há uma corrupção dos pobres 
e uma dos ricos. A todo este contexto se deu o nome de lupionismo, como 
em São Paulo ele se chamou ademarismo, ontem, e malufismo hoje 
(SALLES, 2004, p. 68). 

 

Os atos de corrupção nesse caso, na maior parte, se referem a questões de 

demarcação e concessão de terras no Paraná, onde o Grupo Lupion teve acesso 

privilegiado à matéria-prima e a amplas extensões de terras. Segundo Magalhães, 

as discussões a respeito desses atos se estenderam até os anos 60, quando no 

governo Ney Braga, o judiciário abriu um processo contra o ex-governador. Desse 

inquérito resultou o confisco dos bens de Lupion, ainda que nem todas as acusações 

tenham sido esclarecidas (2001, p. 56). 

 
FIGURA 19 – MOISÉS LUPION 

 
FONTE: FOLHA DO OESTE, ANO V, No 25, 10/11/1946 

 

De acordo com Heller & Duarte, Ney Braga, cunhado de Bento Munhoz da 

Rocha Neto, havia sido prefeito de Curitiba e se elegera governador do Paraná em 

1960 pelo até então inexpressivo Partido Democrata Cristão. Foi favorecido por uma 

aliança com Jânio Quadros, o qual tinha um grande prestígio entre os paranaenses. 

O combate à corrupção foi o principal mote da campanha de ambos no Estado. 

Como conseqüência, Lupion, que deixava o governo, era o principal tema da 
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campanha. Ney Braga o denunciava e prometia ao eleitorado “colocá-lo na cadeia”, 

com a posse do sucessor:  

 
Lupion se refugiou na Argentina em 1961 para evitar que Ney Braga 
cumprisse a sua promessa de campanha e o secretário de Justiça, Roberto 
Requião33 apressou-se em denunciá-lo ao Tribunal de Justiça (2000, p. 74). 
    
 

 Depois dessa denúncia, a imprensa foi municiada com graves acusações 

contra o ex-governador, que acabaram por enlamear a sua imagem de modo 

definitivo e cruel. As acusações mais graves davam conta de que Lupion havia 

beneficiado apaniguados políticos no seu governo e loteado uma praça em 

Paranaguá. No entanto, o processo seguiu os trâmites normais e ele acabou sendo 

absolvido. Não havia sido encontrada nenhuma das provas “arrasadoras” que Ney 

Braga havia dito possuir. Apesar disso, logo após o golpe de 1964, Lupion teve os 

seus direitos políticos suspensos por dez anos e sofreu confisco de grande parte de 

seus bens, sendo submetido a longos interrogatórios. Sem nenhuma oportunidade 

de defesa porque os militares sabiam que as acusações cairiam por terra se o ex-

governador pudesse exercer os seus mínimos direitos de cidadania e estabelecer o 

contraditório, a réplica, promover exames periciais de documentos e citar 

testemunhas que provariam a sua inocência. Tudo isso lhe foi negado (HELLER & 

DUARTE, 2000, pp. 73 – 74).  

Na avaliação de Lustosa, entretanto, a gestão de Lupion (1947-1950) havia 

sido bastante produtiva para Guarapuava. Deixemo-lo com a palavra: 

 

Advém de 1947, o primeiro quadriênio da fecunda administração Moisés 
Lupion, iniciando-se a fase áurea de nossa terra, com a construção do Posto 
Mixto de Higiene, do magnífico prédio da Escola de Aplicação; Grupos 
Escolares em Guarapuavinha (Inácio Martins), Palmeirinha e Pinhão; criação 
da Escola Normal Secundária; instalação do Curso Normal Regional Nossa 
Senhora de Belém, construção de diversas casas escolares rurais nos 
distritos, e finalmente, a construção do imponente edifício da Escola de 
Trabalhadores Rurais “Arlindo Ribeiro”; cessão à Prefeitura Municipal, por 
parte do Estado de três máquinas Motoniveladoras, para a abertura e 
conservação de estradas (PLANALTO, 1981, pp. 36 -37). 
 
 

  Também em outras crônicas, Lustosa evocava a lembrança de Lupion. Mas 

sempre pelas obras que foram realizadas na cidade, durante as suas gestões no 

governo do Estado. Não há registros que mencionem os atos de corrupção 

                                                 
33

 Roberto Requião é o atual governador do Paraná. 
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administrativa. Não há acusações e nem defesas. Significativamente, nos espaços 

de suas memórias devotadas aos “homens públicos de valor”, o nome do 

governador fora omitido. 

 

FIGURA 20 – LUSTOSA NO CENTRO E LUPION AO LADO DIREITO NA CAMPANHA 
ELEITORAL DE 1947 

 
FONTE: ARQUIVO BENJAMIN TEIXEIRA 

 

  3.2. AS VITÓRIAS DE 1947 

 

Durante a sua segunda gestão na prefeitura de Guarapuava em 1946, 

Lustosa havia conquistado o topo do quadro político local. Não havia ninguém com 

mais prestígio entre ele e o governo do Estado. No entanto, o desejo de alçar vôos 

mais altos o impelia a lapidar a própria imagem por meio da Folha do Oeste. O perfil 

delineado pelo jornal mostrava um homem público empreendedor, moderno e 

dinâmico, como demonstra um dos editoriais assinado por José Cury: 

 

Lustosa de Oliveira é um autêntico representante da nova geração, 
democrata e liberal, espírito superior, voltado à causa do povo, é defensor 
permanente dos novos ideais, conquistando dia a dia a confiança de seu 
povo (no 06, 30/06/1946, ano V). 
 
 

Na mesma proporção em que as eleições para governador e deputados 

estaduais se aproximavam, intensificavam-se os discursos apologéticos sobre as 

realizações do prefeito, que abordavam a sua preocupação com a população rural, 
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que na época superava em muito a urbana. Aproximadamente 80% da população de 

Guarapuava estava fixada nos distritos do interior do município. Além disso, as 

obras realizadas durante a gestão eram rememoradas em quase todas as edições, 

como a construção de “2.000 quilômetros de estradas de rodagem”, a “construção 

de pontes” e o “projeto de construção de um novo prédio para a prefeitura”. 

Enquanto esteve à frente da prefeitura, Lustosa manteve certo distanciamento 

do jornal. Quando se pronunciava nele, fazia-o em matérias não assinadas, ou por 

meio das crônicas de João do Planalto. Durante todo esse processo eleitoral, ele se 

dirigiu pessoalmente aos leitores uma única vez, na primeira página da edição de 

12/01/1947, quando faltava uma semana para as eleições: 

 

Na qualidade de candidato a Deputado pelo Partido Social Democrata, se 
eleito pela vontade dos meus nobres conterrâneos, tudo farei com dedicação, 
amor e desassombro, em defesa dos supremos interesses do município e 
dos seus laboriosos habitantes, contribuindo para o seu progresso, por ele 
lutando com o mesmo empenho e dedicação, que já pus a serviço das 
funções públicas que me foram confiadas, opondo-me resolutamente a 
ingrata tarefa daqueles que desejam ver a nossa abençoada terra dividida e 
estrangulada pela intriga, pela inveja, pelo rancor e pela injustiça (Folha do 
Oeste, no 29, ano V). 
 
 

 A alusão àqueles que “desejam ver a nossa abençoada terra dividida” reflete 

o cenário político local da época. Findo o período ditatorial, os conflitos até então 

latentes vieram à superfície. Lustosa passou a representar o poder constituído e 

outras forças desse jogo tentavam se estabelecer, formando grupos de oposição, 

que se defrontavam naquele mesmo espaço. 

 O mais significativo desses grupos compunha-se da maior parte dos seus ex-

companheiros integralistas. Esse grupo havia fundado o PRP (Partido de 

Representação Popular) em Guarapuava, reavivando no imaginário popular um 

passado pouco distante, que cultuava Plínio Salgado e as suas pregações.  

 No segundo semestre de 1946, o PRP ocupou toda a página dois da Folha do 

Oeste nos mesmos moldes de 1937, quando ocorreu o ápice da AIB. Plínio Salgado 

era cultuado novamente como “o grande líder da Nação”. Ele havia retornado do 

exílio em Portugal. Esse retorno era comemorado na coluna publicada por Amarílio 

Rezende: 

 

Plínio Salgado é nosso mestre. Respeitamos nele o dogmatizador de 
Doutrina Integralista e o homem de caráter, cuja linha de conduta tem sido 
até hoje – de uma coerência férrea (ano V, no 16, 07/09/1946). 
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Os ex-integralistas novamente haviam alcançado uma expressiva 

repercussão local, principalmente por serem capitaneados por nomes de grande 

credibilidade na camada social mais elevada da cidade. Trajano de Paula Bastos era 

o presidente do diretório municipal, Abrão Nassar, Dionísio Kloster Sampaio e 

Amarílio Rezende, secretário, tesoureiro e delegado respectivamente. 

O fato de Lustosa permitir que a Folha do Oeste abrisse um amplo espaço ao 

PRP, provavelmente se devia ao pertencimento do partido à coligação que apoiava 

a candidatura de Lupion. Mas, na edição da semana subseqüente a da realização 

das eleições, uma tabela com os resultados obtidos em Guarapuava ocupava a 

mesma página dois, antes destinada ao PRP. Essa tabela demonstrava a ampla 

diferença entre a votação obtida por Lustosa e os demais candidatos (Folha do 

Oeste, ano V, no 36, 26/01/1947, p. 2). No final desse ano, a fortuna lhe sorriu mais 

uma vez. Nas eleições municipais de dezembro, o candidato do PSD, Juvenal de 

Assis Machado, o Machadinho, apoiado por ele, derrotou o candidato do PRP, 

Sebastião Loures Bastos, o “Loli”. 

Novamente a Folha do Oeste foi o principal veículo da propaganda política do 

PSD e nos revela as tensões existentes no quadro político da época. Uma das 

crônicas de João do Planalto tecia comparações entre os dois candidatos à 

prefeitura: 

 

Um dos candidatos, o snr. Loli Bastos, comerciante e industrial, rebento de 
tradicional família guarapuavana, é apoiado pelo PRP, UDN e PR, 
agremiações que se consideram, neste município, expoentes de uma 
aristocrática elite, e que inegavelmente possuem luzido “estado maior” (...) O 
outro candidato, o snr. Juvenal de Assis Machado, fazendeiro e industrial, 
também guarapuavano nato e de boa estirpe, nasceu pobre e muito lutou, 
desde muito jovem, no trabalho árduo do sertão agreste, conseguiu vencer 
galhardamente ao seu esforço pessoal, aliado a uma esclarecida inteligência, 
que tornaram o seu espírito sempre acalentado de admirável fé cristã  (no 06, 
09/10/1947, ano VI). 
 
 
  

Através de João do Planalto, na intenção de conquistar os eleitores, Lustosa 

se utilizava de uma linguagem mais simples ou popular. As qualidades de 

Machadinho eram evidenciadas. A simplicidade era a principal, pois ele “não se 

considerava melhor do que ninguém”. Além disso, a crônica procurava demonstrar a 

fé do candidato no progresso e a disposição de trabalhar pela população interiorana 
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construindo escolas, boas estradas e assistindo a lavoura e a pecuária. Evidenciava, 

também, que a oposição era constituída por “uma falsa elite” que procurava o 

caboclo somente na época das eleições, às vésperas do pleito. 

Em outubro de 1947, os ânimos pareciam mais acirrados. João do Planalto 

voltava à baila na crônica “Basta de mistificação”, na qual criticava vigorosamente a 

Frente Única  composta pelo PRP, UDN e PP. O objeto mais contundente dessa 

crítica era o fato de a oposição pretender vincular o nome de Loli Bastos como 

aliado de Lupion, pois o recém eleito governador “era o presidente do Diretório 

Estadual do PSD, partido ao qual pertencia o Machadinho!” (Folha do Oeste, no 6, 

09/10/1947, ano VI). 

Havia sido desfeita a coligação entre o PSD, PTB, PRP e UDN, que elegera 

Lupion governador. Era outro o quadro político que se formara com vistas às 

eleições municipais de novembro. O PSD havia se coligado com o PTB. O PR, que 

apoiara Bento Munhoz da Rocha Neto, e a UDN passaram a apoiar Loli Bastos. 

Nesse período, como se verá mais adiante, o deputado Francisco Peixoto de 

Lacerda Werneck, do Partido Republicano, era o crítico mais mordaz de Lustosa na 

Assembléia Legislativa, daí a crônica indignada de João do Planalto:  

 

Todo mundo sabe que o PR foi o partido que teve candidato próprio em 
contraposição ao nome do sr. Moisés Lupion nas passadas eleições 
estaduais. No entanto, esse partido tem um representante na Assembléia 
Legislativa do Estado, o deputado Lacerda Werneck que ataca 
sistematicamente o governo, é que lidera a Frente Única em Guarapuava 
(Folha do Oeste, ano VI, no 6, 09/10/1947). 

  

O jornal mostra que os ânimos se exaltavam, na mesma proporção em que as 

eleições se aproximavam. Alguns exemplares trazem denúnucias dos insultos 

trocados entre os militantes das duas facções concorrentes, refletindo o clima 

nervoso que antecedeu o pleito. 

Kohler, que conviveu estreitamente com uma das filhas de Trajano de Paula 

Bastos, na época presidente do diretório municipal do PRP, retratou em suas 

memórias como a família dividiu-se nessas eleições. O pai apoiava Machadinho. 

Tinha se inscrito como candidato a vereador na chapa do PSD. A mãe não escondia 

a preferência por Loli Bastos, embora sem alimentar esperanças de vitória: “Os 

nossos eleitores são da cidade, mais competentes. Os do Machadinho são do 
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interior, onde por fim tem mais gente e mais incompetência ...”. A autora narra ainda, 

que, ao fim da disputa eleitoral, o pai não logrando êxito na sua candidatura, havia 

se “desacorçoado” Para ele os eleitores passaram a ser iguais a todos os políticos: 

“muita promessa, dizer a cada um, o que aquele quer ouvir. Suplente, não chegou a 

assumir. Ainda assim guardou o diploma” (KOHLER, 2006, pp. 502 – 503). 

 Os eleitores dos distritos, como já se assinalou, superavam em muito os 

eleitores do pequeno núcleo urbano de Guarapuava. Então, vale destacar a 

habilidade política de Lustosa, o principal elemento do sucesso da candidatura de 

Machadinho, um obscuro fazendeiro do distrito do Pinhão. Isso nos remete à 

percepção do personagem feita por Taborda, no prefácio de “Passos de uma longa 

caminhada (Reminiscências): 

 

O guapo cavaleiro que deixou por onde passou a marca de sua experiente 
atuação e o calor humano de sua personalidade formado no convívio da 
natureza campesina, com a qual aprendeu os seus segredos e a virtude da 
paciência, da tolerância e do saber perquirir os caracteres dos que o rodeiam 
(TABORDA, s/d, p. 6).   

  

Lustosa transitava com maestria dos salões do Clube Guaíra às modestas 

moradias dos fazendeiros locais; dos gabinetes de políticos importantes, como 

Vargas e Manoel Ribas, aos toscos espaços da Prefeitura e da Câmara Municipal da 

cidade. Aí residia o segredo do seu sucesso político. 

 O grupo de Loli Bastos, para reforçar a campanha das eleições de 1947, 

havia instalado, no mês de agosto, uma emissora de rádio na cidade. Fato que 

causou uma enorme agitação entre a população local, de acordo com Kohler. A 

emissora situava-se perto da Matriz, do cinema e do “Colégio das Irmãs”, no coração 

de Guarapuava. Tinha um auditório, que era pequeno para as pessoas que 

compareciam às apresentações artísticas. A programação era variada: programas 

ao vivo com artistas locais e algum “passante”, entrevistas, noticiários locais, do 

interior, de fora e “até do mundo”. Podia-se ouvir a “Hora do Brasil” e o “Repórter 

Esso”: 

 

Quem não tinha rádio, mas tinha vizinho que o tivesse ia ouvir o “Porteress” 
quando fazia visita. Na hora bem certa, todo dia, a Hora da Ave Maria, os 
ouvintes dando uma paradinha para rezar junto (KOHLER, 2006, p. 501). 
    

 

 



 121 

Kohler também se referiu, com entusiasmo, ao programa semanal de poesias 

organizado por Amarílio Rezende, o Relicário. As poesias eram selecionadas por 

ele, entre as que os ouvintes enviavam. Cada qual, selecionado, apresentava diante 

do microfone a poesia que havia enviado. Depois, elas eram arquivadas 

cuidadosamente no escritório da emissora, como “jóias da poesia brasileira”. Após 

as eleições, quando Lustosa adquiriu a rádio, o arquivo de poesias foi jogado fora. A 

autora indaga: “Ignorância? Malícia?” (KOHLER, 2006, p. 502).  

O único remanescente dos sete sócios que fundaram a Rádio Difusora de 

Guarapuava, Renato Küster, ainda guarda na memória pequenos detalhes da 

história do surgimento da emissora: 

 

Eu jogava futebol em Ponta Grossa, onde João Vargas de Oliveira tinha 
uma loja. Ele era deputado federal e havia adquirido do Ministério do 
Transportes uma concessão instalar uma emissora de rádio em 
Guarapuava. Conversando com o Loli sobre a campanha, contei isso a ele, 
que logo quis perguntar ao deputado se gostaria de vendê-la. Foi assim que 
nós compramos dele a concessão (KUSTER, 30/04/2007). 

    

De acordo com Küster, no início de agosto de 1947 foi “ao ar” a Rádio 

Difusora de Guarapuava, com uma mensagem que era repetida em intevalos 

aproximados de quinze minutos: 

Vocês estão sintonizando a ZYP4 – Rádio Difusora Guarapuava em caráter 
experimental, quem ouvir favor entrar em contato conosco, dizendo como 
estão recebendo esta transmissão. (KÜSTER, 30/04/2007).  

 
 

Após várias mensagens como essa, chegou um telegrama de Júlia e Elcídia 

de Santa Maria Pereira,  respeitadas professoras na cidade, demonstrando a alegria 

e a satisfação ao sintonizá-la pela primeira vez. Küster reiterou que a fundação da 

emissora deveu-se ao desejo de reforçar a campanha política de 1947. Ao analisar 

os fatores que contribuíram para a derrota de seu grupo, apesar de contar com o 

importante instrumento de comunicação, relembrou que: 

 

No interior não tinha rádio. Lá o Lustosa manipulava tudo. Até  o 
Machadinho por exemplo... A votação no distrito de Pedro Lustosa por 
exemplo, as urnas que abriam era Machadinho 180 votos Loli zero. Outras 
urnas do Pinhão e do Faxinal do Céu apresentaram resultados atípicos. Nós 
mandamos um fiscal nosso lá porque era um inferno do lado do 
Machadinho. Devem ter manipulado os resultados (KUSTER, 30/04/ 2007).
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 Sem a menor sombra de dúvida, Lustosa foi o grande vencedor das eleições 

municipais de 1947. Ele havia conseguido transferir o seu prestígio pessoal ao 

candidato Machadinho. É evidente que a configuração geográfica e o modo de 

produção predominante no município, a criação de gado, também foram fatores 

decisivos nessa vitória. O eleitorado interiorano, que compunha a maior parcela do 

colégio eleitoral de Guarapuava, pendeu para estes, que melhor representavam a 

sua própria classe.  

Nas eleições municipais seguintes, em 1951, esse quadro sofreria alterações 

substanciais, derivadas do surgimento do surto madeireiro, do crescimento da 

população urbana, da mecanização da lavoura e do significativo êxodo rural.  

 

3.3. NA TRIBUNA PARLAMENTAR (1947 – 1950) 

 

 Ao final de cada mandato na Assembléia Legislativa, Lustosa costumava 

publicar um caderno com os pronunciamentos e os projetos de lei que havia 

apresentado. Assim, há os três volumes de “Na Tribuna Parlamentar”, que nos 

permitem transitar do texto ao contexto, abrindo caminhos que nos desvelam as 

emoções, valores e a visão de mundo do personagem e os movimentos feitos no 

percurso desse novo cenário de sua vida pública. Ele se considerava o único 

“intérprete da população de Guarapuava”, declarando-se disposto a lutar pelos 

interesses da “secular comuna guarapuavana, que tem vivido completamente 

esquecida e desamparada pelos poderes públicos” (OLIVEIRA, 1951, p. 7).      

O tema do primeiro pronunciamento na tribuna da Assembléia Legislativa, em 

março de 1947, não poderia ser mais recorrente – as dificuldades de Guarapuava 

em face da precariedade de estradas. A reivindicação da estrada de ferro, velha 

bandeira, voltava à pauta do dia: 

 

Basta, Sr. Presidente, para o aceleramento da prosperidade da privilegiada 
região do opulento oeste paranaense, que suas vias de penetração sejam 
concluídas de vez (...) há mais de meio século, o laborioso povo 
guarapuavano espera que se converta em realidade o seu acalentado sonho: 
uma ferrovia, que atravessando suas dilatadas campanhas e suas 
intermináveis matas seculares, ligue o litoral paranaense com as Repúblicas 
do Paraguai e da Argentina no extremo oeste (OLIVEIRA, 1951, p. 08). 
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Além de reivindicar a construção do ramal ferroviário de Guarapuava, na 

Assembléia Legislativa durante todo esse mandato, Lustosa continuava a trabalhar 

pela causa por meio da Folha do Oeste. Naquele momento, o apito do trem 

significava desembaraçar-se do peso do passado e mergulhar de forma definitiva na 

modernidade, conforme anunciava o editorial “Reparos...”: 

 
Guarapuava deve preparar-se, para receber nos próximos meses. A 
ambicionada estrada de ferro – sonho secular, que vai ser realizado – alegria 
de todos seus filhos. O amanhã é essa vitória que merece ser comemorada 
em ambiente de absoluta paz[...] Um povo unido integralmente, faz-se 
respeitar perante aos governantes, e estará, ipso fato, capacitado a exercer 
benéfica influência junto aos mesmos  no tocante às sua justas 
reivindicações, em prol do progresso material e intelectual da comuna onde 
vive e trabalha. Unidos todos ao serviço de Guarapuava. Mostraremos a 
nossa capacidade realizadora para colocar nosso município na vanguarda 
dos demais irmãos, na marcha em busca de sua gloriosa destinação (no 80, 
25/06/1950).  

 

Provavelmente, esse artigo originou-se do fato de que durante o governo 

Dutra foram aprovados o estudo e o orçamento para a construção do trecho de 30 

quilômetros do ramal ferroviário Riozinho – Guarapuava: quilômetro 95, estação de 

Góis Artigas, até o quilômetro 194, na margem esquerda do rio Jordão, a cinco 

quilômetros da cidade e a verba aprovada, segundo Santos, para o custeio dos 

serviços no mencionado trecho era de vinte e seis milhões de cruzeiros (1995, p. 

24). 

Em outros pronunciamentos na Assembléia Legislativa, Lustosa procurava 

demonstrar a carência de professores e de escolas na região. Com 

aproximadamente 70.000 habitantes e uma arrecadação anual de setecentos mil 

cruzeiros, dizia ele, “era impossível à Prefeitura Municipal manter a rede de ensino 

com eficiência” (OLIVEIRA, 1951, p. 10). 

Em 25 de abril de 1947, veio o primeiro projeto de lei. Nessa data se 

comemoravam os 139 anos do nascimento de Visconde de Guarapuava.                                                                                

O projeto propunha o retorno do nome do Visconde à avenida da capital, que desde 

1942, havia sido substituído pelo nome de Vargas. Provavelmente, esse projeto foi 

influenciado pelo historiador David Carneiro, que considerava de mau alvitre 

“homenagear um ditador” emprestando o seu nome à importante Avenida de Curitiba 

(PLANALTO, 1981, p. 266).    

Depois disso, Lustosa somente retornou à tribuna da Assembléia Legislativa 

no segundo semestre de 1947. Deduz-se que nesse lapso de tempo todos os 
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esforços legislativos tenham se voltado à elaboração da nova Constituição do 

Estado do Paraná. A Constituição Federal de 1946 determinava que cada Estado da 

federação escrevesse a sua própria.  A promulgação da Constituição paranaense 

aconteceu em 12 de julho de1947. 

Entretanto, dissolvida a Assembléia Constituinte, de volta às atividades 

parlamentares, Lustosa parecia haver esquecido os seus propósitos de advogar os 

interesses da terra natal, trazendo à superfície, como uma ferida recém lancetada, 

fatos ocorridos em Guarapuava entre 1945 e 1946. Tais fatos se relacionavam a um 

sério desentendimento ocorrido entre ele e o Juiz de Direito de Guarapuava, Lauro 

Fabrício de Melo Pinto.  

Provavelmente, tratava-se de um momento há muito esperado: denunciar o 

desafeto do alto da tribuna da Assembléia Legislativa e, com isso, constranger a 

autoridade por meio da publicidade negativa que a denúncia necessariamente 

geraria. E mais, sem sofrer represálias. Agora, havia um novo elemento a seu favor, 

a proteção da “imunidade parlamentar”. 

Ao abrir a questão aos seus pares da Assembléia Legislativa, no intuito de 

que fossem tomadas providências contra “os abusos do juiz”, Lustosa muito nos 

revelou a respeito dos interesses que estavam em jogo, naqueles anos, no cenário 

político da cidade. De um lado estava ele, o prefeito; de outro, o poderoso 

magistrado, influente e onipresente na vida social e política local. O amigo de 

antigamente se tornara o inimigo implacável: 

 

Em nosso caso particular, Sr. Presidente, e no assunto que nos incumbimos 
ventilar nesta respeitável casa, devemos acentuar que a pessoa, cuja vida 
profissional pretendemos chamar a atenção deste soberano Plenário, é 
nosso inimigo pessoal. (...) Referimo-nos ao bacharel Lauro Fabrício de Melo 
Pinto, Juiz de Direito da Comarca de Guarapuava, cujo procedimento está a 
exigir dos poderes competentes uma ação enérgica e eficiente (OLIVEIRA, 
1951, p. 24). 
 
 

 Ao longo desse e de outros pronunciamentos, Lustosa recebeu apartes 

contundentes do deputado da bancada oposicionista, Francisco Peixoto de Lacerda 

Werneck do Partido Republicano. Nascido em Guarapuava, mas eleito pelo 

município de Ponta Grossa, o experiente deputado conhecia profundamente o jogo 

político da região natal. Por meio de observações mordazes, ele confundia e 

constrangia o colega, no intuito de defender o juiz ora denunciado, ou até mesmo 

para cumprir o seu papel de parlamentar oposicionista. 
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 Desse modo, os pronunciamentos diante da argüição de Lacerda Werneck 

revelavam os encontros e desencontros tão pertinentes ao âmago das questões 

políticas que traz consigo o misto de paixão e ódio. O perfil do Juiz Lauro Fabrício 

adquiria contornos superlativos nas palavras de Lustosa: 

 

Inimigo implacável com uma capacidade de odiar que ultrapassa os limites 
do normal para entrar em pleno campo de patologia, absolutamente sem 
escrúpulos nos meios de que se vale para perseguir seus desafetos,, procura 
dar aos seus atos atrabiliários a aparência de atividades judicantes normais 
(OLIVEIRA, 1951, p. 26). 
 
 

 Enquanto as atitudes arbitrárias do juiz eram elencadas por Lustosa, Lacerda 

Werneck lhe reavivava a memória, lembrando a amizade anterior existente entre ele 

e Lauro Fabrício. Além disso, sugeria a sua omissão na defesa das vítimas 

perseguidas pelo magistrado e a freqüência com que o jornal Folha do Oeste 

exaltava a autoridade:  

 
Naquele tempo, o jornal de V. Excia. estava cheio de elogios ao Juiz Lauro 
Fabrício, e isto quando ele já havia cometido as arbitrariedades referidas aqui 
(OLIVEIRA, 1951, p. 30).  
 
 

Em 1944, o prefeito de Guarapuava Henrique Santos havia se desentendido 

com o juiz, que usou a sua influência para convencer o interventor Manoel Ribas a 

depô-lo. Exigiu também a sua expulsão do quadro de associados do Clube Guaíra. 

Isso significava, naquele tempo, a exclusão do círculo “nobre” da cidade, uma 

desonra que adquiria contornos dramáticos, na medida em que condenava a pessoa 

a uma espécie de marginalidade social. A esposa do ex-prefeito, em conseqüência 

das tribulações impostas ao marido, enferma, faleceu logo em seguida a esse fato. 

 Quando Lustosa foi lembrado pelo deputado Lacerda Werneck que ele próprio 

havia sido nomeado para substituir Henrique Santos, em resposta alegou ter 

aceitado a indicação do governo estadual “porque estava do lado do povo de 

Guarapuava”. Portanto, neutro na discórdia que dera origem à exoneração do ex-

prefeito (OLIVEIRA, 1951, p. 30).    

De acordo com Lustosa, o rompimento com o juiz aconteceu quando 

Henrique Santos foi expulso do Clube Guaíra – ele havia considerado extremamente 

ofensiva e cruel, a representação de Lauro Fabrício, que originara essa expulsão. 

Desse modo, manifestando o seu repúdio, acabou por ganhar um inimigo.  
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 O rol das ações do juiz que Lustosa estava disposto a denunciar era extenso. 

Afinal ele próprio havia sido objeto do que considerava “arbitrariedades do 

magistrado”. Em agosto de 1945, ao sair da prefeitura, havia sido agredido física e 

verbalmente por Bento Martins “um amigo íntimo do juiz, seu comensal, 

freqüentador assíduo de sua casa, a quem ele arranjou uma “winchester”, tirada de 

uma repartição pública” (OLIVEIRA, 1951, p. 34). 

Como conseqüência, tanto o agredido como o agressor foram indiciados 

criminalmente. Esse processo durou dois anos. Depois de protelar por diversas 

vezes a audiência do julgamento, o juiz resolveu marcá-la para o dia 02 de janeiro 

de 1947, quando faltavam dezessete dias para as eleições à Assembléia Legislativa.  

 No final do julgamento, Bento Martins saiu absolvido. Lustosa foi condenado a 

seis meses de reclusão e ao pagamento de uma fiança de quinze mil cruzeiros: “o 

triplo da taxa legal, ou seja, três vezes o máximo permitido por lei” (OLIVEIRA, 1951, 

p. 33). O seu mandato de prisão foi despachado imediatamente. Porém, o oficial de 

justiça que havia ido à sua procura, para executar a ordem judicial, não o havia 

encontrado. Ele acreditava que a intenção era “aprisionar mais o candidato a 

deputado, para desprestigiá-lo, do que ao réu” (OLIVEIRA, 1951, p. 33). De fato, o 

juiz Lauro Fabrício havia telegrafado ao Egrégio Tribunal Eleitoral, comunicando sua 

condenação, para que fossem cancelados a sua candidatura e o seu registro 

eleitoral. Não logrou êxito, entretanto, porque a sentença não havia transitado em 

julgado. Essa sentença judicial, de acordo com Lustosa, municiou a propaganda 

negativa dos seus adversários políticos; não impedindo, porém, que ele fosse eleito:  

 
Também nisso falhou o golpe. Os nossos amigos e correligionários não se 
deixaram impressionar e graças aos seus votos temos a honra de 
representá-los, também, nesta Casa (OLIVEIRA, 1951, p. 33). 
  
 

 Em maio de 1947, Lustosa foi absolvido na instância superior. O Sub-

Procurador Geral do Estado do Paraná acatara o recurso que ele havia interposto:  

 
Impõe-se, em face do exposto, a absolvição do apelante, pelo 
reconhecimento da excludente da legítima defesa. Opino, pois, pelo 
provimento do recurso, salvo melhor juízo (Arquivo Histórico da 
UNICENTRO, processo no 945.2.3280, p. 173). 
 
 

As denúncias de Lustosa parecem não haver surtido qualquer efeito negativo 

na carreira do juiz Lauro Fabrício de Melo Pinto. Em 1949, o magistrado transferiu-
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se para Curitiba. Mais tarde, foi promovido a desembargador e também ocupou a 

Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná nos anos de 1959, 1960, 1962, 

1963 e 1964. 

É possível que a transferência do juiz tenha contribuído para que o período, 

entre os últimos meses de 1948 e ao final de 1949, fosse o mais produtivo do 

primeiro mandato de Lustosa. A época conturbada das hostilidades entre ele e o 

deputado Lacerda Werneck, aparentemente, havia ficado para trás. Naquele 

momento, não existiam objetos de disputa ou dissídios a resolver. Logo, era possível 

dedicar-se às atividades legislativas. 

Os laços entre Lustosa e o governo do Estado haviam se estreitado. Tanto 

que ele foi convidado a participar, em setembro de 1948, da caravana que Lupion 

promovera pelas estradas paranaenses a partir de Curitiba. Foram visitados núcleos 

coloniais e escolas do interior do Estado e percorridos mais de quinhentos 

quilômetros. No retorno, expressava com entusiasmo aos seus pares da Assembléia 

Legislativa, as impressões da viagem. Dizia ele: 

 

Para verificarmos o surpreendente surto de progresso que se desenvolve no 
interior do Paraná, é preciso sair do asfalto das cidades, embrenhando sertão 
adentro, onde estão localizadas as incalculáveis riquezas do solo 
paranaense, riquezas que garantem a nossa estabilidade econômica, 
possibilitando ao Paraná a ser, em futuro não remoto, um dos Estados mais 
ricos e prósperos da federação brasileira (OLIVEIRA, 1951, p. 62).                                 

 

Por meio desse pronunciamento, Lustosa demonstrava a sua sintonia com o 

discurso oficial do momento. A imagem de empresário bem sucedido de Lupion 

engajava-se à moderna corrente de desenvolvimento econômico e progresso social, 

propagada pelo PSD, que buscava transmitir aos seus eleitores uma associação 

entre partido e corrente de pensamento moderno (CODATO, 2007, p. 02). 

Tratava-se da época em que o governo do Estado voltava seus esforços à 

ocupação territorial e à integração geo-econômica, que coincidiu com o início da 

expansão da cafeicultura e da indústria madeireira, atraindo para o Paraná 

sucessivas correntes imigratórias. Descortinava-se, então, o “espetáculo da 

prosperidade”, tão recorrente na literatura conservadora de pensadores 

paranaenses, como Wilson Martins e Temístocles Linhares, para quem o progresso 

paranaense chegaria pelas mãos dos “descendentes de europeus, construtores de 

uma civilização burguesa e comerciante”. 
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Nesses tempos de bonança, Lustosa apresentou, em 1o de outubro de 1948, 

o projeto de lei de criação da Escola Normal de Guarapuava. A justificativa do 

projeto dava conta da existência na cidade de diversos colégios particulares, entre 

eles a Escola Normal Regional Primária, mantida pela congregação das Irmãs 

Servas do Espírito Santo. Além disso, destacava que o município, com uma 

população de mais de 80.000 habitantes, dos quais apenas 10% estavam fixados no 

núcleo urbano, necessitava de estabelecimentos de ensino que formassem 

professores aptos para atuar nos distritos longínquos. Lustosa dizia que nesses 

distritos não havia escolas, pela falta absoluta de quem pudesse exercer “o sagrado 

apostolado de ensinar, ao menos o alfabeto para milhares de crianças brasileiras, 

que estão se criando no mais antipatriótico e criminoso abandono” (OLIVEIRA, 1951, 

p. 64). 

 

FIGURA 21 – LUSTOSA EM AUDIÊNCIA COM LUPION 

 
FONTE: FOLHA DO OESTE, NO 52, 09 DE DEZEMBRO DE 1949, ANO V. 

 

 

Em dezembro, quando foi comemorado o aniversário de Guarapuava, Lupion 

compareceu às festas, acompanhado da esposa, D. Hermínia, e de uma comitiva 

composta por Assessores e Secretários de Estado. Houve uma missa campal, 

seguida de desfile das escolas locais e do esquadrão do15o Regimento de Cavalaria 

e de um baile de gala no Clube Guaíra. A “apoteose” das comemorações, de acordo 
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com Lustosa, foi a visita do governador ao Distrito do Pinhão, local de nascimento do 

prefeito Machadinho e do próprio Lustosa: 

 

Um grupo de mil cavaleiros, com o prefeito à frente, em trajes típicos, dirigiu-
se ao carro do governador, para os cumprimentos de estilo, e ofereceu-lhe 
um lindo e fogoso cavalo arreado, para ser montado, enquanto foguetes e 
foguetões estrugiam no ar ensolarado as alegrias da enorme multidão de 
cavaleiros e pedestres avolumados na entrada da vila, em alas, com 
bandeirinha do Brasil... (OLIVEIRA, 1951, p. 77). 
 
  

 Ele lembrava, ainda, que nessa ocasião o governador mostrava-se feliz por 

estar momentaneamente liberto dos “gabinetes restritos e adulteradores das 

realidades sociais”. Os discursos que Lupion fizera à população nessas 

comemorações vislumbravam “a construção de um Paraná Maior – maior na saúde, 

maior na instrução, maior no trabalho, maior na civilização e na felicidade de seu 

povo” (OLIVEIRA, 1951, p. 77). 

Entretanto, em 1950, último ano do primeiro mandato de Lustosa, novamente 

o plenário da Assembléia Legislativa voltou a ser palco de divergências entre ele e o 

deputado Lacerda Werneck. Com a proximidade das eleições gerais, que renovaria 

a Presidência da República, a Câmara Federal, Assembléias Legislativas, 

prefeituras e câmaras de vereadores, as tensões temporariamente adormecidas 

retornaram à superfície.  

Nesse período, Guarapuava passou a ocupar espaços nos noticiários policiais 

de jornais de Ponta Grossa e de Curitiba devido às mortes por assassinato que 

aconteciam com freqüência no município. O fato daria origem ao título de “cidade de 

bandidos” que a acompanhou durante as décadas de 50 e 60. Embora não exista 

um estudo aprofundado a respeito disso, o fato é que Lustosa acusava Lacerda 

Werneck de municiar a imprensa com notícias negativas que contribuíam para a 

difusão dessa pecha. 

Os duelos verbais entre os dois deputados dão conta que, em dezembro de 

1949, um dissidente das fileiras do PSD, Pedro Florentino havia morrido depois de 

ser baleado pelo delegado da cidade, o Tenente Justiniano de Souza. Lustosa 

procurava demonstrar, à exaustão, que esse incidente não tinha conotação política. 

Para ele, devia-se às arruaças promovidas pelo embriagado Florentino, e não ao 

fato de ele haver se tornado um militante da campanha de Bento Munhoz da Rocha, 

candidato a governador de oposição ao PSD. Esse incidente havia sido amplamente 
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divulgado pela imprensa estadual, de tal forma, que provocou já no mês de 

fevereiro, um pronunciamento indignado de Lustosa: 

 
Lamentamos, por isso, Sr. Presidente, a maneira maldosa e injusta pela qual 
alguns filhos de Guarapuava, e alguns forasteiros ingratos, divulgam em 
certa imprensa desta Capital, notícias inverídicas, daquele município, com a 
finalidade de atacar, injustamente, os responsáveis pela pública 
administração daquela grande e rica comuna, fazendo transparecer o espírito 
de quem não conhece bem de perto a nossa terra e a sua gente, que 
realmente Guarapuava é uma zona de cangaço, infestada de bandoleiros, ou 
de irresponsáveis (OLIVEIRA, 1951, p. 122). 
 
 

 A referência a Lacerda Werneck nesse trecho do discurso não poderia ser 

mais clara. Ele por sua vez, rechaçava as palavras de Lustosa, acusando que: “Está 

morrendo gente em Guarapuava, graças à política de V. Excia” (OLIVEIRA, 1951, p. 

127). A referência explica-se pelo fato de que cabia ao PSD indicar o delegado da 

cidade, assim como prover todos os cargos nas três esferas administrativas de 

governo. Lacerda Werneck ainda acusava: V. Excia. dá força política, garante a 

impunidade desses criminosos (...). Nesses mesmos crimes, V. Excia. tem a sua 

parcela de responsabilidade (OLIVEIRA, 1951, p. 130).  Em junho, ocorreram 

outras mortes violentas, como a de Vitor Floriano Machado, outro correligionário 

político de Lacerda Werneck, que também fora baleado pela polícia. 

Assim, no primeiro semestre de 1950, as atividades legislativas de Lustosa se 

resumiram aos embates com o deputado Lacerda Werneck e à tentativa de explicar 

a violência que imperava em Guarapuava. Enquanto este último procurava destacar 

os fatos referentes aos assassinatos, não somente no espaço da Assembléia 

Legislativa, mas através da imprensa jornalística sensacionalista; o primeiro buscava 

minimizá-los, ou mesmo enquadrá-los em parâmetros de normalidade, isolando-os 

da qualificação de crimes políticos. 

Tornava-se evidente que as denúncias de Lacerda Werneck visavam 

desqualificar o opositor, com vistas às novas eleições que se avizinhavam. 

Necessário se fazia combater um dos principais redutos “pessedistas”, caso de 

Guarapuava, representada por Lustosa. 

Por outro lado, Lustosa procurava mostrar aos eleitores de Guarapuava as 

acusações de Lacerda Werneck a respeito da cidade, certamente também no intuito 

de colher dividendos políticos. Exemplo disso é o editorial da Folha do Oeste, 

assinado por Rodrigues de Oliveira, “Um debate na Assembléia Legislativa”, que 
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reproduz um dos debates acalorados entre esses deputados, onde Lacerda 

Werneck, em um trecho da discussão, afirmava que: 

 

(...) protesto veementemente contra a atuação de dirigentes políticos da 
minha terra. Meus conterrâneos são os verdadeiros “Bocas Negras”, das 
malocas da Amazônia. São os mais ferozes Botocudos e Tupinambás, vivem 
assassinando sem motivo justificado qualquer cidadão, por mais inocente 
que seja (...) precisamos acabar com essas atrocidades; o povo de 
Guarapuava é mais temível que Lampião. 
 

Lustosa respondia: 

 
O nobre colega está muito equivocado, seus ataques contra o povo de 
Guarapuava, que é também a minha terra, são elvados de inverdades e não 
expressam de modo algum, a realidade dos fatos. Guarapuava é um 
município de gente ordeira e trabalhadora; os casos que ali tem ocorrido nos 
últimos tempos, são comuns, tão vulgares e que ocorrem diariamente, em 
outras comunas do Estado. V. Excia. não pode difamar uma terra, que 
segundo V. Excia. diz, serviu-lhe de berço e onde por muitas vezes V. Excia. 
esteve, por ocasiões das campanhas eleitorais a mendigar uns votinhos 
(Folha do Oeste, no  81, 09/07/1950, ano II). 
 
 

 O autor do editorial, muito provavelmente partidário de Lustosa, disse haver 

saído decepcionado da Assembléia Legislativa. Esperou apenas que a reunião 

terminasse, para abraçar “o nosso representante” Lustosa de Oliveira, pela “brilhante 

argumentação” em defesa de sua terra e de sua gente (Folha do Oeste, no 81, 

09/07/1950, ano II).   

Em relação à violência, da qual a cidade transformou-se em palco, é possível 

atribuí-la, em sua maior parte, à herança dos tempos ditatoriais de Vargas que 

institucionalizou um determinado tipo de polícia, “ávida por servir e transformar-se no 

mais importante braço executivo do regime e dos interesses do Estado”. Elizabeth 

Cancelli afirma que o Estado Novo criou uma polícia que rompeu com os seus 

vínculos de solidariedade comunitários, inaugurando um modelo de práticas sociais 

que se fundaram na sociedade brasileira como um padrão de ação policial que 

prioriza a prática do exercício do poder. Essa polícia, segundo ela, extrapolou o 

monopólio da violência, produzindo medo e terror (1999, pp. 309 – 310). 

Desse modo, no aparato policial das cidades brasileiras, sempre há os 

delegados de polícia, da confiança do chefe político local, que a este tributa 

obediência e lealdade. Enquanto no período ditatorial as práticas de coação e 

intimidação policiais passam “despercebidas”, nos períodos democráticos, tornaram-

se mais transparentes, conseqüência de denúncias dos meios de comunicação, 
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especialmente dos jornais. Caso em que enquadramos Guarapuava, onde a 

modernização jurídica ocorrida por força da Constituição de 1946 andava em 

descompasso com os velhos costumes do mandonismo local. 

A partir de julho de 1950, as hostilidades entre Lacerda Werneck e Lustosa 

aparentemente haviam cessado. Não há registros de pronunciamentos ou projetos 

de lei apresentados a partir de julho de 1950. Provavelmente, ambos haviam se 

embrenhado no interior de seus redutos, na busca de votos para as eleições do final 

do ano. 

 

3.4. AS DERROTAS DE 1950 

 

Embora Lustosa tenha sido reeleito deputado estadual nas eleições de 1950, 

importantes derrotas lhe foram impingidas. A primeira delas veio com a eleição de 

José de Mattos Leão à prefeitura de Guarapuava, derrotando o candidato do PSD, 

Joaquim Prestes. O novo prefeito fora apoiado pela coligação da UDN com o PTB e 

o PRP. Este representava o segmento econômico madeireiro, o que significou uma 

recomposição das forças políticas que atuavam em Guarapuava. Foi a primeira vez 

que o núcleo dos proprietários rurais foi derrotado nas eleições municipais. 

Além disso, Juvenal de Assis Machado, o companheiro apoiado por Lustosa, 

eleito prefeito nas eleições anteriores, ao que tudo indica, apoiou o candidato da 

oposição. Ato que se considerou uma traição ao PSD, como demonstra o editorial 

“Choram as carpideiras”: 

 

Causou sensação nos arraias políticos desta cidade e do interior a 
desassombrada e saneadora atitude tomada pelos membros do Diretório 
Municipal do Partido Social Democrático, excluindo de suas fileiras a bem da 
disciplina partidária e da decência política os ex-pedessitas, srs. João 
Ferreira Neves, Juvenal de Assis Machado e Amazonas Ferreira Caldas 
(Folha do Oeste, no 115, 05/08/1951). 

 

A mesma edição do jornal dava conta, também, que João Neves, Presidente 

da Câmara Municipal e o prefeito Machadinho preferiram ficar ao lado do grupo 

Mattos Leão, já que a vitória do candidato a prefeito desse grupo “eram favas 

contadas”, assim como a vitória de Bento Munhoz da Rocha, para o governo do 

Estado.  
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De fato, Bento Munhoz da Rocha do Partido Republicano, o principal opositor 

de Lupion, venceu as eleições. Fora apoiado pela coligação entre a UDN, o PR, o 

PST, o PRP e o PL. De acordo com Kunhavalik, a campanha de Munhoz da Rocha 

havia se centrado na defesa da moralidade do homem público, ao estilo udenista, 

em um contexto político em que o governador estava com a imagem pública 

desgastada, devido a acusações de improbidade administrativa em suas ações no 

governo do Estado (2004, p. 167).  

Desse modo, no mandato que se estendeu de 1951 a 1954, Lustosa se 

enquadrou na bancada oposicionista. E mais, naquele momento ele não era o único 

deputado a representar a região de Guarapuava. O grupo político emergente, 

capitaneado pelos madeireiros, além de eleger o prefeito da cidade, também elegeu 

um deputado estadual, o udenista Rubens Fleury da Rocha. 

 
FIGURA 22 – PREFEITO JUVENAL DE ASSIS MACHADO (MACHADINHO) 

 
FONTE: KRÜGER, Nivaldo (2007, p. 66) 
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3.5. NA TRIBUNA PARLAMENTAR (1951 – 1954) 

 

Na maior parte do primeiro ano desse mandato na Assembléia Legislativa, 

Lustosa dedicou-se a denunciar as exonerações de funcionários públicos estaduais 

que aconteciam em Guarapuava. Com a posse do governador Bento Munhoz da 

Rocha, ele havia perdido o comando político regional. Isso significava que aquelas 

pessoas que lhe eram mais próximas e que ocupavam cargos da administração 

estadual foram afastadas das funções ou até mesmo sofreram processos de 

exoneração. No ginásio local, além do diretor, alguns professores também haviam 

sido demitidos, como ilustra o relato:  

 

É do nosso desejo, Sr. Presidente, fazermos um veemente apelo aos 
poderes competentes, no sentido de serem saneadas as irregularidades que 
se estão verificando no Ginásio Estadual “Manoel Ribas” (...) que está com o 
seu corpo docente completamente esfacelado, devido à medida violenta do 
Governo atual, exonerando professores sem primeiro verificar se havia razão 
ou não para exercer esta medida precipitada e drástica (OLIVEIRA, 1954, 
p. 5).  
 
 

 Para ele, o caos que imperava no Ginásio “Manoel Ribas” assemelhava-se ao 

conflito das Coréias, contemporâneo àquela época. Dizia que as sucessivas 

tomadas e retomadas daquele estabelecimento de ensino, por uma sucessão de 

diretores, indicados pela coligação que fora vitoriosa nas eleições estaduais, 

dificilmente saciariam a sede de poder e a vaidade “jactanciosa dos próceres do 

poder e dos cabos eleitorais que sonham e perdem o sono com a idéia de pisar nas 

ruas como Diretor do Ginásio” (OLIVEIRA, 1954, p. 13).  

 É importante lembrar que, na cidade daquela época, exercer o cargo de 

diretor do único ginásio local conferia um importante status. Provavelmente, aqueles 

indicados pela facção política detentora do poder eram elementos importantes no 

jogo eleitoral, na medida em que poderiam influenciar a posição política de 

professores, considerados importantes formadores de opinião na comunidade.  

A perda do comando político regional trouxera como conseqüência a Lustosa 

não somente ficar à margem do poder, mas também sofrer as vicissitudes impostas 

pelos oponentes, que ora comandavam os destinos políticos de Guarapuava. 

Exemplo disso foi a fixação no município, em 1951, de uma leva de imigrantes 

agricultores, oriundos da Iugoslávia, cujas propriedades haviam sido arrasadas 
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durante a II Guerra. Lacerda Werneck, o mais ferrenho opositor da legislatura 

anterior, nesse momento investido no cargo de Secretário de Estado da Agricultura 

do governo de Bento Munhoz da Rocha, liderou as negociações com a organização 

“Ajuda suíça para a Europa”, responsável pelo assentamento desses imigrantes em 

terras brasileiras. 

  

FIGURA 23 – LACERDA WERNECK E O GOVERNADOR BENTO MUNHOZ DA ROCHA 

 
FONTE: KRÜGER, Nivaldo (2007, p. 217) 

 

O local escolhido para esse assentamento foi o vale de Entre Rios, no qual se 

fundaram cinco aldeias, nas fazendas desapropriadas pelo governo estadual para o 

empreendimento: Vitória, Jordãozinho, Cachoeira, Socorro e Samambaia. De acordo 

com Martins, a maior parte dessas terras fora doada pelo sistema de sesmarias à 

família Siqueira Cortes, ainda em 1818. Lustosa e a irmã Maria Rosa eram 

proprietários de parte delas, herança do pai adotivo, Capitão Manoel Paulo de 

Siqueira (1992, pp. 23 – 46). 

No entanto, Lustosa parecia haver superado o revés momentâneo do 

afastamento do poder oficial, operando em duas frentes. Na primeira, fazendo-se 

porta-voz dos fazendeiros expropriados; na segunda, defendendo os interesses dos 

recém-instalados imigrantes em Guarapuava. Em maio de 1951, ele se pronunciou 

na tribuna da Assembléia Legislativa, dando conta do desespero que reinava entre 

os fazendeiros do município, que, com o “coração dilacerado”, viam suas terras 

ameaçadas de desapropriação pelo governo do Estado. Entretanto, dizia ele, 
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mesmo que o “inopinado” dessa medida governamental ferisse os direitos 

incontestáveis de tais fazendeiros, eles preferiram atender “amistosamente” à 

iniciativa, porque ela daria um novo impulso à economia local. Abriam mão de terras 

conquistadas arduamente pelos ancestrais, que enfrentaram a agressividade dos 

silvícolas, das feras bravias e das inúmeras enfermidades, fundando as valiosas 

fazendas de criar, tanto pelo seu valor intrínseco, como pelo seu significado familiar 

(OLIVEIRA, 1954, pp. 20 – 21).   

 Em junho desse mesmo ano, 1951, Lustosa voltou à tribuna para apresentar 

o projeto de lei que criava a “Colônia Marquinho” em Guarapuava, que abrigaria as 

quarenta famílias de agregados dos fazendeiros do vale de Entre Rios, que haviam 

ficado desamparadas, sem ter destino certo, depois da desapropriação das terras. 

Dizia ele: 

Não é justo, nem humano, que essa gente brasileiríssima, tenha que 
abandonar suas casas, suas plantações, e sair como párias, dentro de sua 
própria Pátria, a mendigar de outros fazendeiros um recanto de chão onde 
possam se localizar, de favor, a fim de poder continuar a viver na humildade, 
sem ter nada de seu, quando o próprio governo, favorece o imigrante 
estrangeiro, dando-lhe integral apoio e proteção (OLIVEIRA, 1954, p. 23). 

 

 Entretanto, apesar dos apelos do deputado, o projeto não foi aprovado pelo 

governo do Estado, e não há registros do destino tomado por essas famílias de 

agregados. Nos anos seguintes, ao mesmo tempo em que Lustosa defendia os 

interesses dos fazendeiros, reivindicando ao governo do Estado o pagamento das 

indenizações das terras desapropriadas, posicionava-se também em defesa dos 

interesses dos imigrantes de Entre Rios. Em outubro de 1953, ele parecia ter outra 

visão a respeito dessa imigração. Referia-se a “modelar Colônia de Entre Rios”, na 

qual fora surpreendido com o espetáculo, no qual: 

 
Milhares de colonos de origem alemã revolvendo a dadivosa terra dos 
afamados campos guarapuavanos, em parte já transformados em 
exuberantes trigais, a se perderam de vista (...) (OLIVEIRA, 1954, p.132). 
 
 

Essa referência foi feita à guisa de introdução de um pronunciamento em que 

ele reivindicava às autoridades a melhoria da qualidade das sementes de trigo 

fornecidas a esses agricultores. Afirmava ele que tais sementes não germinavam, 

estavam deterioradas e eram atacadas por carunchos. E na parte final do discurso, 

lançando mão de uma retórica inflamada, demonstrava a sua indignação pelo fato 
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de que os fazendeiros desapropriados ainda não haviam recebido as indenizações a 

que faziam jus. 

Em outros discursos de 1953 e 1954, Lustosa demonstrava a sua 

preocupação com as escolas da Colônia de Entre Rios. Ele considerava essencial 

que as autoridades dotassem de professores de português as cinco escolas ali 

construídas. Evocava, para isso, o exemplo do ocorrido no Estado de Santa 

Catarina, onde “os filhos de imigrantes, por negligência das autoridades brasileiras, 

somente recebiam ensinamentos no idioma de seu país” (OLIVEIRA, 1954, p. 196).  

No final desse período, pode-se afirmar que o “homem de progresso” havia 

prevalecido nele. A intuição de que a imigração alemã traria muitos dividendos a 

Guarapuava fez com que intensificasse a luta pelo sucesso do empreendimento, 

trazendo à superfície a preocupação com os seus destinos, vaticinando: 

 

Se os nossos governantes admitem colonos imigrantes para as tarefas 
agrárias deveriam prestar-lhes mais acurada assistência, para não acontecer 
o que está sucedendo com a colonização alemã localizada nos campos de 
Guarapuava (...) se providências urgentes não forem tomadas, a colônia 
fracassará, irremediavelmente com o abandono em massa dos colonos, a fim 
de conseguirem trabalho remunerador em outros setores de atividades, como 
já está acontecendo, com cerca de duzentos jovens (...) que se 
transportaram à Capital paulista, em busca de empregos (OLIVEIRA, 1958, 
p. 38). 
 

  

O tempo mostrou que os temores de Lustosa não se concretizariam. A 

prosperidade se tornou realidade no distrito de Entre Rios, trazendo consigo uma 

importante contribuição para a modernização agropecuária de Guarapuava. Depois 

de uma crise em meados da década de 1960, que levou a metade dos colonos a 

voltar para a Europa, a Cooperativa Agrária de Entre Rios superou as dificuldades e 

passou a investir em pesquisas agrícolas, dedicando-se ao desenvolvimento de 

projetos experimentais. Hoje ela beneficia grande parte de suas safras em um 

avançado complexo industrial, além de possuir moinho de trigo, fabrica de rações e 

indústria de esmagamento de soja. A maltaria AGROMALTE é o empreendimento 

mais importante da cooperativa, que também serviu de estímulo para que o plantio 

de cevada aumentasse no sul do Brasil. 

 Outras causas foram objeto da luta de Lustosa na Assembléia Legislativa. No 

final desse mandato ele dava conta que muitas “reivindicações de progresso” para a 

região de Guarapuava haviam sido menosprezadas pelo governo Munhoz da Rocha. 
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As mais importantes eram a construção de escolas, a criação de uma Escola 

Superior de Agronomia e Veterinária, o fomento da Estância Hidro-Climática de 

Santa Clara, a construção e conservação de estradas. No entanto, a maioria dos 

projetos e também das emendas orçamentárias ou constitucionais que ele 

apresentou, no sentido de viabilizar essas pautas, foram rejeitados 

sistematicamente. Assim, uma amostra de sua indignação pode ser captada nos 

diversos discursos feitos na tribuna daquele órgão legislativo. 

 O lugar ocupado nas fileiras da oposição, naquele momento, demonstrava 

que ele se considerava uma “força minguada” que tentava interpretar “as justas 

aspirações das laboriosas populações do interior do Estado”. O que não o impedia, 

entretanto, de levantar a voz para acusar que o governador preferia fechar escolas e 

abrir cadeias e com isso, apesar das suas advertências, reclamações e apelos, 

prejudicava a alfabetização de milhares de crianças patrícias, que continuavam se 

debatendo nas “densas trevas do analfabetismo” (OLIVEIRA, 1958, p. 86). 

 A maioria dos projetos de lei que Lustosa apresentava eram vetados pela 

bancada situacionista, impedindo que fossem à sansão governamental, provocando 

algumas vezes, desabafos como este:  

 

A maioria da casa, Sr. Presidente, ao que nos parece, condenaria qualquer 
um pela simples vontade de condenar; ela manda para o inferno todo cristão, 
pelo simples prazer do ato de vingança, pelo simples exercício do poder, pela 
simples satisfação de um desejo inconfessado. A maioria esmaga, tritura 
todas as emendas, sem ao menos saltear a voz invocando um princípio, seja 
qual for, em nome do qual promova a destruição do trabalho dos seus 
colegas e das esperanças do povo das diferentes localidades, ou sonharam e 
acalentaram desejos de verem realizadas obras de serviço público, que 
atendam os interesses da coletividade (OLIVEIRA, 1954, p. 109). 
 
 

 Nesse momento, ele afirmava o seu completo desencanto com a função de 

representar a população na Assembléia Legislativa, acusando a bancada da 

situação por não apresentar qualquer argumento que esclarecesse os vetos, 

“triturando como um rolo compressor o seu trabalho e o seu esforço”. O colega, 

deputado Júlio Xavier, endossava: 

 

Não posso me conformar com a atitude intempestiva da demolição de 
esforços tão grandes dos meus nobres colegas, que trouxeram, para esta 
Casa, emendas que deveriam merecer, não só a acurada atenção dos 
nobres pares, como também, elogios sinceros, pelo que encerram de 
propósito honesto e de esforços construtivos, em favor da coletividade que 
representamos nesta Casa. Que instante contristador este que vivemos, num 



 139 

episódio negativo da existência deste Parlamento, que ao invés de construir 
e amparar as nobres iniciativas está, num esforço insensato, destruindo 
medidas que visam o bem estar do povo paranaense (OLIVEIRA, 1954, p. 
111).   

Quando seus projetos não eram rejeitados na própria Assembléia Legislativa, 

o governo do Estado os vetava. Lustosa dizia-se com o “coração magoado” com 

esses vetos, que considerava uma afronta às necessidades do Paraná e anunciava 

que ninguém agiria dessa forma impunemente: 

Em verdade Sr. Presidente, ninguém age impunemente, nem mesmo o Sr. 
Governador do Estado. Todo o mal que S. Excia. está causando ao povo, 
será pago até o último ceitil e cada casa escolar recusada às necessidades 
do Paraná, há de se levantar, amanhã, como um grito de revolta da gente de 
brio de nossa terra, que nunca há de se curvar à vontade de S. Excia. 
(OLIVEIRA, 1954, p. 113). 

 De fato, essas palavras pareciam antever o futuro do governador Bento 

Munhoz da Rocha Neto. Ele não completou o mandato no governo do Paraná. 

Exonerou-se em abril de 1955. Nessa época, o Presidente Café Filho articulava a 

possível candidatura do ex-governador paranaense à Presidência da República, na 

chapa de Juarez Távora. No entanto, como essa candidatura não logrou êxito, Bento 

Munhoz da Rocha aceitara o convite que o presidente lhe fez, para exercer o cargo 

de Ministro da Agricultura. Em 1965, quando voltou a disputar o governo do Paraná, 

foi derrotado por Paulo Pimentel. 

No entanto, em que pese às dificuldades enfrentadas por Lustosa nesse 

mandato, nele aconteceu a conquista da maior das causas que ele abraçou. 

Finalmente, em dezembro de 1954, o apito do trem chegou a Guarapuava, quando 

se comemoravam os seus 135 anos de fundação. Muitas festas aconteceram para 

comemorar o evento. 

O prefeito José de Mattos Leão, no mês de agosto de 1954, nomeou, através 

de decreto, pessoas de destaque da cidade para a composição de uma comissão de 

festejos para a chegada da primeira locomotiva a Guarapuava, o que iria ocorrer no 

final de dezembro. Lustosa, por meio da Folha do Oeste, anunciava a “pompa” da 

festa que deveria contar com a “presença das altas autoridades do Estado e da 

Nação, que virão comungar conosco, da nossa euforia, sobejamente justificável”, 

lamentando, contudo, no mesmo editorial, as condições da estação: 
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Pena é que a “estaçãozinha” ferroviária a ser inaugurada e ansiosamente 
esperada, há mais de cem anos, seja tão insignificante, circunstância assaz 
deprimente para a nossa histórica cidade, tão cheio de gloriosas e 
imperecíveis tradições” (no 62, 15/12/1954). 
 
 

Um grupo refinado, polido com o verniz da vida na capital, delirava com a 

expectativa da festa de inauguração. Esse grupo, ligado a Lustosa, era conhecido 

como a “colônia guarapuavana” de Curitiba. Por iniciativa própria, esta “colônia” 

organizara a Diretoria Central para a Programação dos Festejos do Dia de 

Guarapuava, composta de cinco comissões: de Festejos, de Cultura, de Imprensa e 

Propaganda, de Transporte e Hospedagem e Comissão de Honra das Senhoras. O 

cunhado de Lustosa, o desembargador Guarita Cartaxo, na ocasião, apelou para 

que houvesse um intercâmbio entre a Prefeitura Municipal de Guarapuava, Governo 

do Estado e Superintendência da Rede Viação Paraná- Santa Catarina.  

Ao que parece, o prefeito de Guarapuava não via com “bons olhos” a 

participação do grupo de Lustosa nas festividades. Mas, tal apelo foi considerado. 

Havia sido realizada uma reunião presidida pelo próprio prefeito, à qual 

compareceram representantes da diretoria geral de festejos formada em Curitiba e 

autoridades e personalidades de Guarapuava, como Lustosa, Amarílio Resende, 

presidente da Câmara Municipal e vários vereadores, industriais, fazendeiros, juízes 

de direito, promotores e o Comandante do 1o Esquadrão Independente de Cavalaria.  

No entanto, em algum momento dos preparativos da festa, ocorreram 

desentendimentos entre as comissões da capital e o prefeito de Guarapuava, que 

recebeu severas críticas por não estar colaborando a contento com o programa 

festivo a ser desenvolvido. O prefeito alegava que a programação contemplava 

somente os anseios e devaneios da “colônia guarapuavana” de Curitiba. Insinuava 

também que Lustosa, naquele momento candidato ao terceiro mandato de deputado 

estadual, desejava projeção pessoal. Entre as atividades previstas, estavam 

palestras radiofônicas na emissora de rádio local e também nas emissoras de 

Curitiba, uma apresentação de dança clássica e a confecção da “chave da cidade de 

Guarapuava”. A maior parte dessas atividades não se realizou. De acordo com a 

Folha do Oeste, tais “medidas inteligentes” ter-se-iam se concretizado, não fossem 

as “desinteligências” de parte da prefeitura e o desinteresse das comissões locais, 

que impediram que as festividades em Guarapuava tivessem apresentado outro 

brilho (no 70, 05/02/1955).  
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Evidenciava-se, no momento, um choque cultural e político entre os 

membros da classe composta pelos fazendeiros, constituída pelos descendentes 

dos fundadores e primeiros povoadores e o grupo emergente, composto pelos 

“novos ricos”, os industriais da madeira. O prefeito José de Mattos Leão, integrante 

do segundo, se distanciava do ideal aristocrático tão valorizado pelos que se 

incluíam entre as famílias tradicionais da cidade.  

Apesar das dificuldades, a comissão dos “da capital” contabilizou alguns 

saldos positivos: foram homenageadas três saudosas e distintas damas 

guarapuavanas: Laura Rosa de França, Francisca de França Camargo e Rosa 

Lustosa Dangui de Siqueira (mãe adotiva de Lustosa). Três nomes que, de acordo 

com a Folha do Oeste, “simbolizavam a vida rural, social, religiosa e paranista de 

nossa terra” (no 70, 05/02/1955). Tornava-se nítida a aspiração de elaborar uma 

programação requintada, que emprestasse sofisticação às festividades, enquanto 

que à comissão local, relegada ao papel de coadjuvante, restava apoiar essas 

iniciativas. A população, alheia a essa disputa, assistia aos preparativos para a 

“grande festa”. Nesse clima efervescente, uma lenda era reavivada: 

 
(...) dizia existir uma enorme cobra, parecida com um dragão, que dormia 
com a cabeça debaixo da Lagoa e a ponta da cauda debaixo da Igreja Matriz. 
À noite alimentava-se com o sangue das criancinhas que faleciam sem ser 
batizadas. Dizia-se que o dia em que o primeiro trem apitasse em 
Guarapuava, a cobra acordaria e a Cidade afundaria. Em 1954 foi 
inaugurada a Estação Ferroviária de Guarapuava. O trem apitou, a Cidade 
não afundou (...) (MARCONDES, 1998, p. 104). 
 
 

Assim, nesse turbilhão de crenças, desejos e idéias, foi inaugurada a estação 

ferroviária de Affonso Camargo. Acontecimento descrito pela Folha do Oeste: 

 

A nossa cidade, na manhã do dia 27 de dezembro, estava festivamente 
engalanada, notando desusado movimento. (...) as ruas centrais ostentavam 
sugestivas faixas contendo expressivos dizeres alusivos ao grande 
acontecimento e, em homenagem aos visitantes. Artísticos portões foram 
erigidos nas entradas da cidade. Cerca das 20 horas silvou na altura da 
Fábrica Pinheirinhos, a locomotiva que puxava a grande composição, que 
transportava centenas de passageiros, procedentes da capital do Estado, em 
sua grande maioria conterrâneos nossos, que vinham rever a terra natal e 
assistir o ato de inauguração do ramal ferroviário guarapuavano. A festiva 
chegada do “trem da alegria” na garre da estação desta cidade foi espetáculo 
memorável para o qual, não temos palavras capazes para descrevê-lo tal foi 
o entusiasmo e a alegria, que dominavam o coração dos guarapuavanos. O 
maestro Pedroca executou vibrantes peças de seu repertório. O vozerio da 
compacta massa de povo, que se comprimia na garre e imediações, 
interpretava bem, o anseio reprimido de uma população laboriosa que 
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aguardava o momento supremo da concretização de um “sonho secular”, que 
estava se realizando (no 67, 06/02/1955).  

 
 

O aparato da recepção à primeira locomotiva refletia a intenção da fazer com 

que o público apreciasse e valorizasse a grandeza do evento e, conseqüentemente, 

aqueles personagens que o promoveram. A cidade conectou-se naquele momento a 

uma paisagem cosmopolita de modernidade urbano-industrial. 

Hobsbawm (1998) disse que o significado que o ideal de progresso adquire 

para os homens vincula-se ao que esses mesmos homens escolhem como ideal de 

valoração. Para Lustosa e as pessoas que se agregaram a ele, na longa campanha 

pela ferrovia e o trem que “faz que vem mas não vem” o ideal significava inserir-se 

num tempo de modernidade, no compasso ditado pelas transformações nacionais e 

internacionais.  

 
FIGURA 24 – CHEGADA DO TREM EM GUARAPUAVA (1954)  

 
FONTE: ARQUIVO HISTÓRICO DA UNICENTRO 
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3.6. AS VITÓRIAS DE 1955 

 

Em 1954, Lustosa assumiu o terceiro mandato na Assembléia Legislativa do 

Paraná. No ano seguinte, o PSD elegeria o Presidente da República, Juscelino 

Kubitschek, retomaria o governo do Estado com Moisés Lupion e, além disso, 

também reassumiria o controle de prefeitura de Guarapuava, com a eleição de 

Joaquim Prestes.  

Nessas eleições presidenciais, Ademar de Barros havia sido vitorioso no 

Paraná. Entretanto, em Guarapuava, Juscelino Kubitschek foi o candidato mais 

votado. Certamente Lustosa teve méritos nessa vitória. Os projetos contidos nos 

discursos do presidente eleito vinham ao encontro de sua visão de progresso, cujo 

mote fundava-se no otimismo desenvolvimentista, tão alinhado ao seu próprio 

pensamento. Surgiu desse modo, um novo ídolo para ele, talvez do mesmo quilate 

que fora o amigo, interventor Manoel Ribas. 

 Kubitschek foi objeto de diversas crônicas produzidas por Lustosa. Em uma 

delas, ele relembrava haver encomendado um retrato do presidente ao conceituado 

artista paranaense De Bona, que foi colocado na sala que ocupou quando foi 

presidente do Conselho da Caixa Econômica Federal do Paraná, no princípio da 

década de 1960. Anos mais tarde, quando soube que esse retrato estava no 

almoxarifado da instituição, quis comprá-lo. Buscou negociar com a Caixa 

Econômica o ressarcimento dos cento e cinqüenta mil cruzeiros novos, preço pago 

ao pintor pelos cofres públicos, com juros e correção monetária. O desembolso não 

foi necessário. Ele recebeu o quadro de presente da gerência da época e o 

pendurou em sua casa (OLIVEIRA, s/d. p. 297 – 298). 

Outro retrato de Kubitschek também mereceu uma crônica. Em 1961, ele 

havia recebido uma carta do presidente, “escrita de próprio punho”, agradecendo-

lhe, no final do mandato, o apoio durante a gestão na Presidência da República: 

 

Ao aproximar-se o término do meu mandato, venho manifestar-lhe, de modo 
especial, meu reconhecimento pelo seu patriótico apoio à luta que travei para 
conduzir a pleno êxito à causa do desenvolvimento nacional (...) (OLIVEIRA, 
s/d, p. 299).  
 
 

 Lustosa considerava essa carta um “retrato” da personalidade do presidente, 

que havia começado a construir “um Brasil cheio de otimismo e de esperança”, 
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destinado a ser em um futuro próximo “Pátria do Evangelho – Coração do Mundo” 

(OLIVEIRA, s/d, p. 299). 

 Retomando as eleições de 1955, Magalhães atribui a vitória de Lupion a um 

conjunto de fatores como a escassa popularidade de Bento Munhoz da Rocha no 

interior do Paraná, onde havia uma rede de funcionários herdados de Manoel Ribas 

e da gestão anterior do próprio Lupion. Além de uma gestão considerada 

“excessivamente elitista”, porque fortemente dedicada à cidade de Curitiba, em 

prejuízo do amparo ao “homem do campo” (2001, p. 56). A esses fatores somou-se 

o impacto do suicídio de Vargas, amplamente utilizado na campanha, tanto pelo 

candidato do PSD, como pelo candidato do PTB, Mário B. de Barros, em detrimento 

do candidato da UDN, Othon Mader. 

 Em Guarapuava, por meio da Folha do Oeste, Lustosa realizou uma intensa 

campanha em prol da candidatura de Lupion, dedicando-se em especial a combater 

as acusações de corrupção, das quais o candidato ao governo do Estado era alvo, 

como ilustra a propaganda: 

 
 
 

FIGURA 25 – CAMPANHA DE LUPION EM GUARAPUAVA 

 
FONTE: FOLHA DO OESTE, NO 103, 29/09/1955, ano II. 

 

 Novamente o jornal se torna uma fonte essencial para recuperar o espírito 

político daquela época em Guarapuava. Por meio das edições da Folha do Oeste, 

podemos perceber que, nos primeiros meses de 1955, houve a tentativa dos 

partidos políticos locais de formar uma “frente única”, na qual seria apresentado um 

candidato apoiado por todos eles. Intenção que, no entanto, em algum momento foi 

superada pelo desentendimento dos integrantes da chamada “Aliança da Vitória”.  
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 As eleições acabaram polarizadas entre os candidatos Joaquim Prestes pelo 

PSD e Juvenal de Assis Machado, pela coligação da UDN/PR. O primeiro foi o 

vencedor com 4.910 votos, apenas 203 votos de diferença sobre a votação do 

segundo. O PSD também elegeu a maior bancada de vereadores (TEIXEIRA, 2002, 

p. 196). Essas vitórias aumentaram em muito o prestígio de Lustosa, contribuindo 

para que ele se fortalecesse na posição de principal líder político da região centro-

oeste do Paraná. 

 
FIGURA 26 – EDIÇÃO COMEMORATIVA DA VITÓRIA NAS ELEIÇÕES DE 1955 

 
FONTE: FOLHA DO OESTE, 29/01/1956, ANO III. 

 
 

 
3.7. NA TRIBUNA PARLAMENTAR (1954 – 1958) 
 
 
Entre os três mandatos de Lustosa na Assembléia Legislativa, certamente 

esse último foi o mais produtivo, especialmente se considerarmos a quantidade de 

emendas orçamentárias, os projetos de lei e as reivindicações apresentados, que 

superam em muito o número daquelas apresentadas nas gestões anteriores. É 

evidente que a experiência adquirida ao longo dos dois mandatos passados 

contribuiu muito para isso. Uma análise da pauta abordada por ele, no período de 

1954 a 1958, indicava que o seu trabalho legislativo não se limitou a Guarapuava. 

Algumas cidades da região oeste paranaense, como Cascavel e Foz do Iguaçu, 

também foram objeto de suas ações legislativas. 

 O tema mais recorrente a respeito dessas cidades era a precariedade de suas 

estradas, demonstrando que a velha chaga que atormentava Guarapuava, atingia do 

mesmo modo os municípios da região oeste do Paraná que, na época, recebiam um 

expressivo contingente migratório e expandiam suas fronteiras agrícolas.  
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Lustosa dizia que a rodovia federal entre Ponta-Grossa e Foz do Iguaçu, a 

principal via de escoamento da produção agrícola e industrial, se tornava 

intransitável nas épocas chuvosas, não resistindo ao peso de cargas transportadas. 

Ele reivindicava soluções às autoridades, lembrando que a região norte do Paraná, 

grande produtora de café, embora não contasse com um sistema rodoviário ideal, 

podia lançar mão dos trajetos ferroviários, pela proximidade com o Estado de São 

Paulo. Sugeria, ainda, ao governo federal, para melhoria e ampliação da malha 

viária paranaense, a cobrança de pedágio, instituto já utilizado nas rodovias 

paulistas: Anchieta, Anhanguera e Bandeirante. 

   A respeito da ferrovia esperada “desde os longínquos tempos do segundo 

Império” e que só chegou a Guarapuava em dezembro de 1954, ele projetava em 

diversos discursos a expectativa de ver: 

 

O dorso gigantesco de suas esmeraldinas campanhas e do espesso sertão 
virgem, cortado pelas paralelas de aço de uma ambicionada Estrada de 
Ferro, que fosse o traço de união entre o Atlântico e o rio Paraná, nos confins 
dos nossos limites com as Repúblicas do Prata (OLIVEIRA, 1958, p. 53). 
 
 

 Lustosa acreditava que a continuação da ferrovia a partir de Guarapuava até 

as fronteiras do Paraguai, Argentina e Uruguai, que recebia nomes como 

“Transparaguaia”, “Estrada do Paralelo Médio” ou “Brasil-Paraguai”, transformaria a 

região centro-oeste do Paraná em um inesgotável celeiro de cereais e de diversos 

produtos, inclusive o café. Para ele, a riqueza agrícola regional faria com que o 

Estado, em um futuro bem próximo, se tornasse o mais próspero do Brasil. 

 Outras projeções feitas por ele davam a dimensão da crença que alimentava 

a respeito da prosperidade e do progresso locais. Essas projeções eram embaladas 

pelos discursos que permearam a intelectualidade paranaense na década de 1950. 

De acordo com Burmester, Paz e Magalhães, essa década foi povoada de porta-

vozes de outra fala sobre o mesmo discurso de modernidade. Modernidade, cujo 

conceito trazia em seu bojo a convergência de ideais como o desenvolvimento 

econômico e a ocupação de novas áreas, onde os conflitos sociais, especialmente 

aqueles ligados à posse da terra, eram minimizados como algo passageiro. Eram 

considerados passíveis de solução, “enquanto a modernização assumia um caráter 

de dever histórico” (1990, p. 145). 
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Lustosa perseguia esse conceito de modernização para Guarapuava. Tal qual 

Tolstoi, ele parecia buscar a imortalidade cantando a sua própria aldeia. Propunha 

ações na direção de dotar a cidade de aeroporto, escolas, faculdades, usina 

hidrelétrica, hospitais, entre outros. Entretanto, tanto quanto as suas ambições 

modernizadoras, ele deixava fluir uma faceta marcadamente filantrópica – 

provavelmente, influência da mãe, Dona Rosa. 

Foi considerável o número de pensões e aposentarias que requereu ao 

governo do Estado, beneficiando diversas pessoas. Chama a atenção o caso dos 

irmãos Batista dos Santos, vítimas do fenômeno teratológico, que “sem braços e 

sem pernas”, pertenciam a uma família sem recursos e sofriam privações de 

alimentos e vestuário (OLIVEIRA, 1958, p. 107). 

Entidades como o Centro Espírita Jesus e Verdade de Guarapuava, foram 

objetos de projetos de lei que destinavam verbas para as suas obras assistenciais. 

Do mesmo modo, foi contemplada a Igreja Coração de Jesus de Curitiba. Lustosa 

justificava tais projetos argumentando estar o mundo moderno submergindo “na 

lama do vício, da imoralidade e da desonestidade”. Considerava ser obrigação dos 

poderes públicos apoiarem tais entidades filantrópicas e religiosas, pois elas se 

consistiam em “verdadeiros diques morais” para a “corrupção dos bons costumes” 

(OLIVEIRA, 1958, p. 90). 

Nessa terceira legislatura, quando já se haviam passado mais de duas 

décadas de atividades políticas do personagem, ao mesmo tempo em que se 

percebe a solidez da sua posição no espaço político local, percebe-se também que 

alguns daqueles companheiros de jornada, por divergências ou até mesmo por 

ambição política, foram ficando para trás. Às vezes se engajando nos novos grupos 

que se organizavam. Caso em que se enquadra o médico João Neves, expulso do 

PSD por apoiar o grupo Mattos Leão nas eleições municipais de 1950. Depois disso, 

ele organizou em Guarapuava o Partido Social Progressista, liderado nacionalmente 

por Ademar de Barros.  

João Neves também havia sido eleito deputado estadual nessa legislatura. 

Pela primeira vez, Lustosa enfrentou uma oposição que lhe copiava o estilo, 

lançando mão de um semanário, no qual desenvolvia e divulgava um discurso 

político próprio. Assim, entre os anos 1956 e 1957, o jornal Tribuna Paranaense fez 

uma intensa oposição à Folha do Oeste. 
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FIGURA 27 – DEPUTADO JOÃO NEVES 

 
FONTE: TRIBUNA PARANAENSE, NO 13, 23/09/1956, ANO I 

 
 
 

Curiosamente, não há registros nos anais da Assembléia Legislativa de 

embates entre os dois deputados. As disputas pareciam acontecer somente no 

plano local. Fato que leva à dedução de que Neves buscava conquistar uma posição 

de liderança no espaço político de Guarapuava; enquanto que Lustosa buscava 

manter e preservar a sua própria posição de liderança, ocupada nesse mesmo 

espaço, e que ora se via ameaçada.    

 Uma das estratégias utilizada por Neves, para conquistar espaços na política 

local, consistia na utilização do jornal Tribuna Paranaense, cujos exemplares 

divulgavam as suas ações parlamentares, utilizando-se de um discurso notadamente 

apologético: 

 

O Deputado Neves em brilhante argumentação advoga a causa dos 
madeireiros, no sentido do benefício de financiamento ser executado também 
pelas agências do interior (Tribuna Paranaense, no 46, 26/05/1957, ano I). 
 
 
 

Essa matéria reproduzia um pronunciamento de Neves na Assembléia 

Legislativa, no qual ele solicitava às autoridades que financiamentos autorizados 

somente em Curitiba, pelas agências do Banco do Brasil, também o fossem pelas 

agências do interior, para evitar aos madeireiros os dispêndios de viagens à capital.  
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Se Neves assumiu a posição de representante do grupo político composto 

especialmente por madeireiros; Lustosa, por outro lado, procurava se fortalecer junto 

ao contingente dos “homens do campo”. Tais posicionamentos políticos permitem 

visualizar a geografia política que se configurava naquela época em Guarapuava. Os 

madeireiros compunham o grupo emergente, cuja composição refletia as feições 

urbanas da cidade, trazendo em sua composição industriais da madeira, 

comerciantes e profissionais liberais. Por outro lado, o grupo de Lustosa compunha-

se principalmente de proprietários rurais, representando “os estabelecidos” e a 

“tradição antepassada”, a qual era preciso preservar. 

O “1o Congresso Florestal Municipal do Brasil” realizado na cidade, em 

dezembro de 1956, foi uma amostra das dissensões que reinavam entre esses dois 

grupos. De acordo com Lustosa, o objetivo desse congresso, organizado pela 

Câmara Municipal de Guarapuava e apoiado pela Assembléia Legislativa do Paraná, 

era debater e “tomar medidas aconselháveis em prol do reflorestamento dos pinhais, 

que vêm sendo desordenadamente abatidos, numa volúpia destruidora” (OLIVEIRA, 

1958, p. 141).  

Entre as décadas de 40 e 50, a extração de madeira se tornara a principal 

atividade econômica de Guarapuava, as árvores derrubadas eram vendidas em 

estado bruto para outros municípios. Marcondes diz que mais de duzentas e 

cinqüenta serrarias haviam se instalado na região, que até então era a maior reserva 

florestal da América do Sul e, em menos de três décadas, exterminaram a sua vasta 

floresta de araucária (1998, p. 79). 

Durante a realização do congresso, nos discursos que fazia, Lustosa evocava 

Saint-Hilaire. Dizia que o viajante, ao percorrer o Paraná em 1820, condenara a 

prática de incendiar os campos nativos, pois o solo se tornava ácido e destruía as 

bactérias nitrificantes, tão necessárias para a fixação do azoto. Também nesses 

discursos, os adversários eram “alfinetados”: 

 

Necessário é que sejam tomadas medidas acauteladoras, prescritas pelo 
Código Florestal em vigor, o qual infelizmente não é cumprido nem pelas 
autoridades responsáveis, nem por aqueles que lamentavelmente burlam as 
leis de preservação desse vultoso patrimônio florestal com que a Natureza 
dotou tão exuberantemente as terras paranaenses e notadamente a opulenta 
região Ocidental do nosso estado (OLIVEIRA, s/d, p. 232). 
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FIGURA 28 – CAMINHÕES CARREGADOS COM A MADEIRA EXTRAÍDA EM GUARAPUAVA – 
RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO (1957) 

 
FONTE: ARQUIVO HISTÓRICO DA UNICENTRO 

 
 

 Assim, enquanto a Folha do Oeste (no 155, 09/12/1956, ano IV), divulgava a 

programação das comemorações do 137o aniversário de Guarapuava, das quais 

fazia parte o congresso florestal, que seria prestigiado por diversas autoridades, 

inclusive o governador Moisés Lupion, a Tribuna Paranaense procurava ridicularizar 

o evento através da coluna “Coisas que...”. Nesse sentido, cada uma das atividades 

programadas recebia um contraponto depreciativo. 

 Nessa programação às avessas, Lustosa recebeu diversas críticas como a de 

“cabestrear” novos membros do PSD, que assinariam em ato solene a ficha de 

filiação partidária durante o evento. As críticas também não poupavam a gestão do 

prefeito Joaquim Prestes. Salientavam a falta de higiene dos açougues e de outros 

estabelecimentos comerciais, a precariedade da conservação das ruas e calçadas, 

entre outras mazelas locais (Tribuna Paranaense, no 24, 09/12/1956, ano I). 

A oposição a Lustosa e ao PSD, nesses meados da década de 50, se tornara 

cada vez mais agressiva. Tanto que ele registrou nas suas memórias haver aberto o 

seu sigilo bancário em outubro de 1958, em face da “campanha de descrédito” feita 

por alguns órgãos de imprensa paranaenses. A violenta campanha contra Lupion 

acabava por respingar em seus correligionários: 
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A imprensa oposicionista do Paraná veiculava acirrada campanha de 
descrédito contra o governo e os representantes do povo, filiados ao Partido 
Social Democrático, ao qual estávamos filiados desde a sua fundação pelo 
saudoso e austero estadista Manoel Ribas (OLIVEIRA, s/d, p. 305). 
 
 

Provavelmente, essa conjuntura fora determinante para que Lustosa não 

lograsse êxito ao concorrer a uma vaga na Câmara Federal, nas eleições daquele 

ano. Ficara com a segunda suplência. Em maio do ano seguinte, ao apagar das 

luzes do segundo governo de Lupion, ele foi nomeado Secretário de Estado do 

Interior e Justiça do Estado do Paraná. Essa gestão estendeu-se até dezembro de 

1959.  

Foram tempos difíceis, desafetos políticos de Lupion haviam convencido 

Juscelino Kubitschek que o PSD do Paraná havia apoiado a candidatura de Ademar 

de Barros nas eleições de 1955. Fato que não foi verdadeiro, de acordo com Heller 

& Duarte, mas fizera com que o presidente não permitisse o repasse de recursos 

federais ao Paraná. O PSD paranaense agonizava (2000, p. 73). 

 Se Juscelino Kubitschek fazia restrições a Lupion, o mesmo não acontecia 

em relação a Lustosa. Ainda no final da última gestão do ex-governador, o 

presidente rejeitara a lista tríplice que lhe fora apresentada para a escolha do Diretor 

Presidente do Conselho Administrativo da Caixa Econômica Federal do Paraná, 

conforme o relato autobiográfico:     

 
Acontecendo que, o Presidente Juscelino Kubitschek negando-se a nomear 
candidatos constantes da lista enviada pelo Governador paranaense, pediu 
então, à comissão pedessista que estava no Rio de Janeiro, pleiteando a 
solução do caso da Caixa, que fossem indicados outros nomes do PSD 
paranaense, a fim de o “caso” fosse solucionado imediatamente (OLIVEIRA, 
s/d, p. 38). 

 

A escolha então recaiu sobre Lustosa, que foi nomeado em 07 de dezembro 

de 1959, para um mandato de cinco anos. Isso não o impediu de assumir no ano 

seguinte, por trinta dias, o mandato de deputado federal, devido ao licenciamento do 

titular, o deputado federal Manoel de Oliveira Franco Sobrinho. Essa posse, mesmo 

que temporária, na Câmara Federal no “ano da inauguração da monumental cidade 

de Brasília”, para ele, a “Capital do século”, o encantara. Na primeira vez em que 

ocupou a tribuna daquele foro, falou sobre a grandeza da região oeste paranaense, 

produtora de cereais que “alimentavam todo o país” e cujas rodovias sofriam com a 

“péssima conservação” e o “injustificável abandono” (OLIVEIRA, s/d, pp. 185 – 186).  
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 Apresentou também dois projetos de lei. No primeiro, criava a Escola Agro-

Técnica de Guarapuava, justificada pela extensão e fertilidade da região, que gerava 

a necessidade de formar técnicos para assistir a produção agropecuária e fomentá-

la, barateando a oferta de gêneros de primeira necessidade. No segundo, uma 

emenda orçamentária, previa a participação da União na construção de uma 

hidrelétrica em Guarapuava. Tratava-se da Usina Hidrelétrica do Salto Curucaca, 

que beneficiaria “o maior centro madeireiro do Brasil”, fomentando o “grande surto 

de progresso” que ocorria na região. Alguns anos mais tarde, ele lamentava que os 

projetos que havia apresentado durante o curto mandato que exercera, 

permaneciam “dormindo, por falta de quem os movimentasse” (OLIVEIRA, s/d, p. 

187). 

 Em 1962, concorreu novamente à Câmara Federal. Como aconteceu 

anteriormente, não conseguira se eleger, ficando novamente com a 1a Suplência. 

Mas, dessa vez, a frustração foi a sua conselheira: 

 

Ao tomar conhecimento de tal resultado, dirigi ofício ao Presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral, solicitando que não fosse expedido o diploma em 
meu nome como detentor da primeira suplência, visto ter-me candidatado 
para conquistar uma cadeira de deputado efetivo e não a “bisada” primeira 
suplência, razão porque, renunciava á condição de candidato (OLIVEIRA, 
s/d, p. 41). 

  

Lustosa alegava que sua derrota ocorrera em função do “comércio de compra 

de votos”, prática que se tornava cada vez mais corriqueira nas disputas eleitorais. 

Dizia ele: 

Candidatos forasteiros ou desconhecidos conseguiam com sufrágios 
comprados a dinheiro sonante, suplantar a votação obtida por candidatos 
locais – como aconteceu comigo, nas duas vezes que concorri como 
candidato a deputado federal (OLIVEIRA, s/d, p. 41). 
 
 

 Ao atribuir as suas derrotas ao poder econômico de seus adversários, 

Lustosa deixava de levar em conta outros fatores que, provavelmente, contribuíram 

para tais derrotas. Entre esses, o desgaste natural a que toda figura pública se 

expõe ao longo do tempo. Desgaste imposto, principalmente, pelo surgimento de 

novos personagens no cenário político, praticando novos discursos, permeados de 

novas promessas e de novos ideais e, assim, cooptando o eleitorado. Além disso, 

ele passara a representar a “velha política”, por mais modernizador e progressista 
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que fosse o seu discurso. Além disso, como já foi dito, o atrelamento à figura de 

Lupion certamente havia contribuído para a sua rejeição nas urnas. 

  

3.8. AGONIA E DESILUSÃO  

 

Em 1964, Lustosa receberia de braços abertos o regime militar instaurado no 

país, como atesta o discurso feito na inauguração da agência Souza Naves, em 

Curitiba, em abril desse ano. O momento vivido era comparado à conjuntura do país 

no período que antecedeu a ascensão de Vargas ao poder em 1930: 

 
Os males se agravavam, a Nação estava intranqüila! Permaneciam 
insolúveis os problemas mais cruciantes, no âmbito político, econômico e 
social. Gerava-se a decepção, propiciava-se a inconformidade, insuflava-se a 
revolta (...). O artritismo infeccioso, nos órgãos da administração estatal, 
refletia o reumatismo sincopado dos seus responsáveis mais diretos (...) 
urgia o restabelecimento dos fatores do progresso (...) Eclodiu assim a 
revolução de 1930 (OLIVEIRA, s/d, p. 143). 
 
 

 Se naquela época, afirmava ele, eram necessárias soluções drásticas para 

eliminar “o triste cortejo dos contrastes, das injustiças, da pobreza e da desordem”, 

também agora “essas soluções novamente se faziam imprescindíveis”. Desse modo, 

Lustosa declarava publicamente, na inauguração da agência, a sua confiança no 

recém instalado governo militar: 

 

Podemos, no entanto, dar graças a Deus, por vermos que o nosso Governo – 
já refortalecido nos seus poderes de fato e de direito – preconiza a breve 
realização dessas condições básicas, as quais estão consubstanciadas nas 
suas reformas agrária, bancária, educacional, administrativa, eleitoral 
tributária, sindical, e nos problemas específicos do custo de vida, da 
previdência social, da política externa, do capital estrangeiro, do petróleo, dos 
minérios, da participação nos lucros e da aquisição da casa própria 
(OLIVEIRA, s/d, p. 145). 

 

 Ele fora informado do golpe com antecedência pelo Dr. José Teodoro Miró 

Guimarães, figura de destaque no meio social e econômico da cidade de Ponta 

Grossa e encarregado pelo alto comando das Forças Armadas de sondar a posição 

do comandante do 1o Esquadrão Independente de Cavalaria de Guarapuava, 

Capitão Juracy Wagner, a respeito do movimento golpista que estava sendo 

cogitado. 

 O Dr. Miró Guimarães solicitara o auxílio de Lustosa para essa tarefa, que 

prontamente providenciara uma reunião deste primeiro com o Capitão Wagner, da 
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qual ele participou também. De acordo com seus relatos, todos os oficiais militares 

lotados em Guarapuava não somente se declararam solidários ao movimento, como 

manifestaram a disposição de enfrentar qualquer movimento “subversivo” e 

“antidemocrático” que irrompesse no país. Seriam, então, mobilizados cerca de “mil 

homens em armas” para ocupar a região oeste paranaense (OLIVEIRA, s/d, pp. 44 – 

45). 

 Entretanto, as nuvens negras que se aproximavam de Lustosa, logo iriam 

dissipar a sua confiança na incipiente ditadura militar. Ele que transitara, com 

impressionante desenvoltura, em momentos históricos críticos, como o período do 

Estado Novo e a redemocratização pós 1945, foi golpeado duramente pelo regime 

militar, no qual depositara sua fé e esperança.  

No mesmo mês de junho de 1964 em que Juscelino Kubitschek fora cassado 

em seus direitos políticos, Lustosa, denunciado por corrupção pela Associação de 

Tesoureiros e Economiários e dos Oficiais Economiários de Administração do 

Paraná, foi sumariamente exonerado de suas funções pelo presidente Castelo 

Branco, antes mesmo da conclusão do Inquérito Policial Militar que fora instaurado 

para apurar essas denúncias. Seguiu-se um calvário longo e penoso. Sua prisão foi 

decretada pelo comando da 5a Região Militar, “por indícios de culpabilidade” 

(OLIVEIRA, s/d, pp. 44 -45).  

O cotidiano dessa prisão foi registrado cuidadosamente por ele. No dia 25 de 

junho de 1964, fora levado ao Hospital Militar do Paraná. Não sabia ao certo o 

motivo. Os parentes lhe levaram “cobertores, roupas de lã, guloseimas, livros e um 

bloco de anotações”. A esposa não havia sido informada da prisão, estava há dois 

dias em São Paulo, cuidando da filha que iria dar à luz o terceiro filho. O Coronel 

Domingues, autor da prisão, ia visitá-lo com freqüência, mantinham longas 

conversas. Muitas outras visitas de solidariedade foram registradas nesses três dias 

de prisão, inclusive a do ex-governador Bento Munhoz da Rocha Neto. Libertado, foi 

ao encontro da esposa e da filha. Não lhes contou sobre a prisão. Assim, disse ele, 

“foi muito melhor” (OLIVEIRA, s/d, pp. 263 – 270). 

 O Inquérito Policial Militar instaurado para apurar as denúncias que lhe foram 

feitas, concluído, atestou a sua inocência. Os autos foram remetidos à Justiça Civil, 

que confirmou a sentença, determinando o arquivamento do processo. Lustosa 

registrou nas suas memórias que havia ficado “exuberantemente” provado que a sua 

prisão e exoneração do cargo haviam ocorrido sem ter sido provado que ele fosse 
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“comunista ou subversivo, corrupto ou ladrão, como queriam aqueles a quem a 

honestidade alheia incomoda” (OLIVEIRA, s/d, p. 43). 

 No ano seguinte, 1965, ele já havia esquecido o propósito de abandonar “as 

lides políticas”. Apoiou a candidatura do ex-adversário Bento Munhoz da Rocha ao 

governo do Estado, que foi derrotado por Paulo Pimentel, apoiado pelo governo 

militar. Em 1966, filiado ao MDB, candidatou-se novamente à Câmara Federal. 

Obteve a 4a Suplência, com 4.203 votos. Um mês depois das eleições, dirigiu-se aos 

ouvintes da Rádio Atalaia de Guarapuava, da qual era proprietário, na intenção de 

agradecer a votação recebida. Entretanto, foram poucas as palavras de 

agradecimento. O que se ouviu foram desabafos indignados pela forma como as 

eleições haviam se desenrolado. Ele acreditava que os candidatos do regime 

haviam sido privilegiados pela Justiça Eleitoral: 

 
Queremos que fique registrado, que não estamos chorando no muro das 
lamentações, pela nossa derrota eleitoral em si; estamos, isto sim, 
lamentando a derrota e o aviltamento do processo eleitoral, estamos, isto 
sim, profligando os males de um estado de coisas lamentáveis e 
incompatíveis com os princípios basilares prometidos pela Revolução – o de 
extinção completa dos métodos de corrupção na função pública e nos 
processos eleitorais (OLIVEIRA, s/d, p. 350).    

 

 Depois dessas eleições, Lustosa abandonou definitivamente a política 

partidária. As sucessivas derrotas nas urnas, a “traição” dos ex-companheiros 

pessedistas, que se haviam alinhado nas fileiras da ARENA e o desgaste da prisão, 

minaram lhe as forças. Como ele próprio afirmara, as eleições de 1966 haviam sido 

o seu “canto do cisne”. Um registro em suas memórias fornece a dimensão de sua 

desilusão com a política partidária: ele se dizia “desencantado”, fato que, naquele 

momento, o induziu à intenção de abandonar definitivamente as “pugnas eleitorais”, 

e encerrar definitivamente a carreira político-partidária. Como recompensa, dizia ele: 

 

Restou-me apenas a certeza do dever cumprido, como representante do 
povo, quando sempre soube envidar os esforços no sentido de carrear para a 
minha terra natal os benefícios de que necessitava para sua expansão em 
todos os setores de atividade (OLIVEIRA, s/d, pp. 41 – 42).   
 
 

  Embora afastado da política partidária, Lustosa continuaria com o seu olhar 

voltado para Guarapuava. Nesse período, foram produzidas as suas crônicas mais 

densas, odes ao passado. João do Planalto entrava em cena. 
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CAPÍTULO IV 

 
O PASSADO É HOJE: A VOZ DE JOÃO DO PLANALTO 

 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 29 – ANTONIO LUSTOSA DE OLIVEIRA/ DÉCADA DE 70 

 
FONTE: OLIVEIRA, Antonio Lustosa de (s/d – contracapa)  
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O PASSADO É HOJE: A VOZ DE JOÃO DO PLANALTO 
 

 
Eis porque, recuperando a figura do cronista contra a do cientista da história, 
Benjamin afirma que o segundo é uma voz despencando no vazio, enquanto 
o primeiro crê que tudo é importante, conta e merece ser contado, pois todo 
dia é o último dia. E o último dia é hoje. 

  (Marilena Chauí – Os trabalhos de memória) 
 
 

 
 Depois de abandonar definitivamente a carreira política em 1966, Lustosa 

dedicou-se integralmente ao jornalismo. O jornal Folha do Oeste se distanciara das 

correntes partidárias locais. Tratava, antes, de reproduzir as notícias publicadas 

pelos jornais estaduais de grande circulação, de abrir espaços consideráveis para as 

colunas sociais e, principalmente, às crônicas de João do Planalto. À linguagem 

elegante utilizada na produção das matérias, somavam-se as referências elogiosas 

a membros do círculo social mais bem situado da cidade, remetendo às origens do 

proprietário do jornal, sólido membro da classe dominante local. 

 Naquele momento, a voz de João do Planalto, personagem do qual Lustosa 

lançava mão quando tinha a intenção de se comunicar de modo simples e coloquial 

com os leitores, traduzia tanto as lembranças de um passado largamente idealizado, 

como induzia ao culto de antepassados e à criação de espaços para relembrá-los e 

comemorá-los. Pierre Nora define tais espaços como “lugares de memória”, que 

abrigam uma memória, a qual:  

 
Refugia-se em focos privilegiados e enciumadamente guardados por uma 
minoria, pois sem a vigilância comemorativa, diz ele, a história depressa os 
varreria (1993, p. 13). 
 
 

A posição eclética, ora assumida na publicação do jornal, agregava simpatias 

no meio social e nas esferas públicas. Fato que lhe possibilitou fundar importantes 

“lugares de memória” de Guarapuava: como o monumento que guarda as cinzas do 

fundador da cidade, Padre Chagas, na Praça 09 de dezembro e a estátua do 

Cacique Guairacá, na principal rotatória de acesso ao perímetro urbano. A fundação 

de cada um desses monumentos foi precedida por uma intensa campanha 

jornalística, originando, desse modo, uma construção mítica dos personagens que 

os inspiraram. 

A intensidade dessa construção foi tamanha que penetrou nos domínios da 

“história oficial”, mesmo que a edificação de tais monumentos não tenha sido de 
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iniciativa do poder público ou totalmente financiada por ele. No entanto, criou-se 

uma “memória” no sentido concebido por Halbwachs (2006), que a define como um 

processo resultante da interação social, categoria elaborada a partir da pertinência a 

determinado grupo social. Nesse caso, o grupo social de referência trazia em sua 

composição tanto os descendentes das famílias tradicionais, pertencentes ao tronco 

familiar dos primeiros povoadores, como aqueles chegados mais recentemente, 

atraídos pela possibilidade de enriquecimento com a exploração da madeira de 

Guarapuava.  

 Desde a década de 50, esses últimos vinham conquistando espaços cada 

vez mais significativos no cenário político local. E, embora o tempo e a ascensão 

desse novo grupo tivessem trazido um desgaste natural à imagem de Lustosa, 

enquanto ator político, seu prestígio permanecia intacto no meio social graças à 

atividade jornalística. O envelhecimento parecia havê-lo lapidado, tornando-o mais 

hábil e potencializando a sua capacidade de transitar nos espaços sociais e 

políticos, opinando, aconselhando, e até mesmo fazendo valer a sua vontade, como 

no caso da construção dos monumentos em tela. 

 

4.1. AS CINZAS DE PADRE CHAGAS 

 

Lustosa fundou a tradição de se comemorar anualmente o aniversário de 

Guarapuava no dia 09 de dezembro. Dia e mês da instalação da Freguesia de 

Nossa Senhora de Belém em 1819, que dera origem à cidade. Em 1936, ele havia 

sugerido ao prefeito Aníbal Virmond, que a data fosse comemorada com uma 

“ruidosa alvorada” na Praça João Pessoa (hoje 09 de dezembro) com “o pipocar de 

foguetões e vibrantes dobrados e marchas executados pela filarmônica Lira 

Operária” (PLANALTO, 1981, p. 108, v. 01).  

Como o prefeito rejeitara a idéia, afirmando que não gastaria dinheiro dos 

cofres públicos com tais “novidades”, alegando, ainda, que seus antecessores nunca 

haviam comemorado a data, Lustosa providenciou uma coleta de fundos para a 

realização do evento. Assim, na madrugada do dia 9 de dezembro de 1936, foi 

comemorado pela primeira vez o “Dia da Cidade”, com fogos e músicas executadas 

pela banda local (PLANALTO, 1981, p. 108, v. 01). 

Daí em diante, institucionalizou-se a tradição de comemorar o aniversário de 

Guarapuava no dia 09 de dezembro. Entre tantas outras datas possíveis, 
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prevalecera essa, arbitrada por Lustosa, que se comemora até hoje. Os moldes são 

os mesmos instituídos naquela época, refletindo-se especialmente nas práticas dos 

jornais locais de publicar edições comemorativas, na quais grandes empresas e a 

classe política de Guarapuava disputam espaços de propaganda para parabenizar a 

cidade. Desse modo, a comemoração encaixa-se no conceito de “invenção de 

tradição” formulado por Hobsbawm & Ranger: 

 
Inventar uma tradição, significa definir um conjunto de práticas normalmente 
reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas. A repetição de tais 
práticas, de natureza ritual ou simbólica, grava determinados valores e 
normas de comportamento automatizando uma continuidade em relação ao 
passado (1990, p. 09). 
 
 

A Folha do Oeste, fundada no ano seguinte ao da primeira comemoração do 

aniversário de Guarapuava, além de instituir a tradição de edições especiais alusivas 

à data, viria contribuir de modo decisivo para inculcar o estilo dos festejos. Nesses, 

prevaleciam os atos solenes que cultuavam feitos “gloriosos dos antepassados”, 

especialmente daqueles dos primeiros tempos da Freguesia de Nossa Senhora de 

Belém. E, não raramente, a batuta de seu proprietário adiantava-se aos órgãos 

públicos, na escolha dos temas da comemoração anual, como aconteceu em 1974. 

Nesse ano, reflexo de intensa campanha promovida pelo jornal, fora nomeada 

uma comissão pelo prefeito Nivaldo Krüger para tratar da transferência das cinzas 

do fundador da cidade, Padre Francisco das Chagas Lima, de Santana de 

Parnaíba34, Estado de São Paulo, para Guarapuava. Lustosa, além de presidir essa 

comissão, havia doado a urna de imbuia, madeira nobre da região de Guarapuava, 

onde foram depositados os restos mortais de Padre Chagas. Provavelmente, ele 

também havia organizado o cerimonial do evento, repleto de rituais pomposos, 

conforme descrição de João do Planalto: 

 

O encontro da comissão portadora da Urna foi realizado no trecho da 
Rodovia 277, que dá acesso à Avenida Nereu Ramos e centro desta cidade. 
Ali estava concentrada grande massa popular, as autoridades locais, um 
garboso contingente do 1o Esquadrão de Cavalaria, um piquete de 
cavalarianos do CTG35, uma banda de música do Batalhão de Artilharia, 
sediado em Ponta Grossa (1981, p. 121).   
 

                                                 
34

 Padre Chagas havia permanecido nos Campos de Guarapuava desde 1810 até 1828, retirando-se 
então, para a cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, onde faleceu em 1832. 
35

 Centro de Tradições Gaúchas.  
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Nesse encontro, o prefeito recebera a urna trazida por uma comissão de 

vereadores de Santana de Parnaíba e, acompanhado de outras autoridades, a levou 

até o Paço Municipal, onde aconteceram vigília e visitação pública. No dia seguinte, 

09 de dezembro, após a celebração de uma missa solene na Catedral de Nossa 

Senhora de Belém, a urna foi depositada no monumento na Praça 09 de dezembro, 

marco zero da cidade. 

 

FIGURA 30 – PREFEITO NIVALDO KRÜGER DEPOSITANDO A URNA COM AS CINZAS 
DE PADRE CHAGAS, NO MONUMENTO DEDICADO AO FUNDADOR DA CIDADE 

 

              FONTE: FOLHA DO OESTE, no 1397, 15/12/1974, ano XXXVII 
 

Quase todo o espaço da edição da Folha do Oeste da semana seguinte foi 

dedicado ao evento. Tratava, inclusive, de demonstrar que a iniciativa de resgatar as 

cinzas do fundador Padre Chagas fora de Lustosa. Além de aparecer na maioria das 

fotos referentes ao acontecimento, o papel que lhe coubera nele era destacado sem 

maiores sutilezas, como ilustra a legenda da fotografia: 
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FIGURA 31 

 
FONTE: FOLHA DO OESTE, no 1397, 15/12/1974, ano XXXVII 

 
 
 
 
 

 
FIGURA 32 – LUSTOSA NA FRENTE À ESQUERDA, CARREGANDO A URNA COM OS 

RESTOS MORTAIS DE PADRE CHAGAS 

 
FONTE: FOLHA DO OESTE, no 1397, 15/12/1974, ano XXXVII 
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FIGURA 33 – MONUMENTO QUE GUARDA AS CINZAS DE PADRE CHAGAS 

 
FONTE: ARQUIVO PARTICULAR – WALDEREZ POHL DA SILVA 

 

Desse modo, Lustosa se mantinha constantemente em evidência no meio 

social guarapuavano. Havia muito tempo que ele morava com a família em Curitiba. 

Vinha a Guarapuava ao menos uma vez por mês, receber a renda de aluguéis 

gerados pela locação dos diversos imóveis que possuía na cidade. Nessas vindas, 

visitava os amigos, alguns órgãos públicos e colhia subsídios para as crônicas de 

João do Planalto.  

Ainda em 1974, bem como nos anos subseqüentes, ele projetara em diversas 

crônicas a idéia de construir um monumento ao índio Guairacá. A insistência rendeu 

frutos em 1978, quando foi inaugurado tal monumento. Mas, antes disso, em 1976, 

ele construiu na sua fazenda “Guarapuava”, localizada na Serra de São Luís do 

Purunã, município de Campo Largo, próximo de Curitiba, uma estátua, réplica 

reduzida do Cristo Redentor do Rio de Janeiro.        

 

 4.2. O CRISTO DA SERRA DE SÃO LUÍS DO PURUNÃ 

  

 A estátua foi inaugurada em junho de 1976. Media 18,5 metros de altura e 

13,5 metros de largura (medida dos braços abertos). Do local onde foi construída, é 

possível ver os prédios mais altos de Curitiba e parte da cidade de Campo Largo. 
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Para montá-la, foram juntadas 123 peças pré-fabricadas em Campinas, Estado de 

São Paulo, algumas delas pesando mais de trezentos quilos. 

 Tal empreitada de Lustosa provocou curiosidade nas pessoas. Tanto que o 

jornal Gazeta do Povo, um dos mais importantes do Paraná, publicou, em 29 de 

novembro de 1975, um artigo que fazia suposições sobre o motivo que dera origem 

à construção da estátua: 

 

Por trás da construção da imagem de Jesus Cristo, no alto da Serra de São 
Luiz do Purunã, escondem-se muitas estórias. Os peões que moram nas 
proximidades dizem que ela é construída por Antonio Lustosa de Oliveira 
porque ele achou grande tesouro em suas terras. Este tesouro, conforme 
depoimentos, pertenceu a um bandido espanhol que assaltava viajantes e 
escondia o fruto dos saques nas matas da serra, provavelmente numa 
caverna que o tempo escondeu. Segundo os moradores da região Antonio 
Lustosa fez promessas para achar o tesouro e hoje está construindo a 
estátua de Cristo para pagá-la (OLIVEIRA, s/d, p. 353).   

   

 Na mesma matéria foram abordadas as dificuldades encontradas para a sua 

edificação, como o acesso difícil ao local escolhido para fixá-la, a ventania 

incessante do alto da serra que danificava os elevadores construídos para o 

transporte do material e os enxames de abelhas africanas que constantemente 

aterrorizavam os operários que ali trabalhavam. Todas essas dificuldades, 

entretanto, segundo o mesmo jornal, não desencorajaram as visitas de Lustosa à 

obra: 

O dono do terreno onde a estátua é erguida, e seu idealizador, é o ex-
deputado Antonio Lustosa de Oliveira, hoje com 76 anos de idade. Ele 
acompanha com freqüência os trabalhos, subindo numa escada de madeira, 
montada na vertical, apesar de sua idade avançada (OLIVEIRA, s/d, p. 353). 
 
 

 Haviam se passado alguns dias da publicação do artigo sobre o Cristo do 

Purunã na Gazeta do Povo, quando nova matéria sobre o assunto veio a público. 

Abordava uma resposta de Lustosa às suposições sobre a origem da estátua. Ele 

enviara uma carta à Direção do jornal, onde afirmava que “Trata-se de homenagem 

a um grande e velho amigo meu – Jesus Cristo. Mais nada” (OLIVEIRA, s/d, p. 354). 

 Nessa matéria de 02 de dezembro de 1975, ele ainda explicava que havia 

comprado aquelas terras na década de 60, e que elas representavam “um 

incomensurável tesouro”. Não pelo ouro supostamente depositado lá por algum 

pirata espanhol, mas pelo sentimento que ele e sua esposa Jeane nutriam por elas: 
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Tranqüilidade e amenidade, ar puro, sem contar a paisagem que se 
descortina daqui, podendo-se ver parte de Curitiba, de Campo Largo, e com 
o uso de binóculos, a cidade da Lapa (...) além desses agradáveis atrativos, 
usufrui-se o privilégio de se aspirar emanações iodadas das águas marinhas 
do litoral paranaense, conduzidas através do vento soprado de leste para 
oeste (OLIVEIRA, s/d, p.355).  

 

Sensação de proximidade do final da vida? Necessidade de se manter em 

evidência? Ou simplesmente o desejo de ser lembrado após a morte? Talvez todas 

as três alternativas e, possivelmente, algumas outras ainda não descortinadas, o 

tenham motivado a construir o monumento do Cristo do Purunã. Regina Abreu, ao 

referir-se às construções póstumas que fundamentam a construção do sujeito no 

campo da memória, lembra que “algumas pessoas chegam a organizar um arquivo 

pessoal induzindo a elaboração de sua posteridade” (1996, p.67). Nessa 

perspectiva, Lustosa teria buscado legar à posteridade não apenas seus arquivos 

pessoais, publicados em livros e matérias jornalísticas, mas também desejou 

assegurar que seria lembrado por meio da solidez dos monumentos que idealizou e 

lutou para construir. 

 

FIGURA 34 – CRISTO DO PURUNÃ 

 
FONTE: OLIVEIRA, Antonio Lustosa de (s/d – contracapa)  
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4.3. UMA ESTÁTUA PARA GUAIRACÁ 

 

 O projeto da construção de uma estátua para o cacique Guairacá, na rotatória 

entre a Avenida Manoel Ribas e a Avenida Moacir Júlio Silvestri em Guarapuava, 

seria a próxima meta de Lustosa. A Folha do Oeste, ao publicar diversas crônicas de 

João do Planalto que enalteciam a importância do cacique para a história da região, 

produzira aliados dispostos a apoiar a iniciativa. Assim, foi organizada uma 

comissão pró-construção da estátua, presidida pelo próprio Lustosa. Os demais 

membros se destacavam pela posição social que ocupavam na cidade: Luiz Augusto 

Pereira de Araujo (Presidente do Rotary Clube), Cesar Roberto Küster (Presidente 

do Lyons Clube), Leomar Kaminski (Presidente da Associação Comercial de 

Guarapuava), o comandante do 26o Grupo de Artilharia de Campanha, Coronel 

Manoel Abreu Moraes e o jornalista e poeta, Lourival Santos Lima. Ao término da 

execução do projeto, seguiu-se a solenidade de inauguração, que aconteceu em 19 

de abril de 1978. Foi a apoteose do programa das comemorações do Dia Nacional 

do Índio daquele ano.     

Nesse evento também aconteceu um jogo de futebol entre os times da 

reserva indígena de Marrecas e do Guairacá Esporte Clube, além do lançamento 

dos livros “A epopéia guarani” de Lourival Santos Lima e “Passos de uma longa 

caminhada (Reminiscências), autobiografia de Lustosa. 

A estátua inaugurada, de dois metros de altura, foi construída em cimento 

armado e pintada com tinta bronze. Trata-se de uma reprodução do modelo criado 

pelo artista plástico João Turim, que faz parte do acervo de obras de arte do Palácio 

Iguaçu, sede do governo do Paraná. Essa reprodução, de autoria do escultor João 

Aquino, foi fixada em um pedestal de cinco metros de altura. O autor do projeto 

desse pedestal, o engenheiro Mário Rohring, dividiu-o em três partes, pretendendo 

representar os três planaltos paranaenses – Serra do Mar, Serra de São Luís do 

Purunã e Serra da Esperança (Guarapuava) (OLIVEIRA, 1978, p. 89).  
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FIGURA 35 – ESTÁTUA DO ÍNDIO GUAIRACÁ EM GUARAPUAVA 

 

FONTE: SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA 
 

 

Depois da inauguração, ainda em 1978, Lustosa publicou o livro “Sonho de 

Romário Martins”, no qual ele atribuía um sentido à construção da estátua: tornar 

realidade um sonho do paranaense que fora jornalista, historiador, político e, 

também, um dos principais ícones do movimento paranista, que pretendeu, sem 

sucesso, em 1939, construir uma estátua de Guairacá na orla da baía da 

Guanabara.   

 Como já foi dito no primeiro capítulo deste trabalho, Romário Martins exerceu 

uma importante influência na vida intelectual de Lustosa, especialmente no sentido 

de absorver a essência do movimento paranista, que ambicionava construir um 

discurso histórico para o Paraná, com a finalidade de identificar a população com um 

passado comum. Para isso, entre outros recursos, os paranistas apoiaram-se na 

recuperação de lendas indígenas inspiradas no romantismo indianista do século XIX. 

Reconheciam nos guaranis qualidades morais e físicas superiores, que os 

habilitariam a ultrapassar o “estágio primitivo” em que se encontravam. Caso em que 

se enquadra o lendário Guairacá. 
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No entanto, Lustosa acreditava que Romário Martins havia fornecido “sólidas 

provas” da existência de Guairacá em uma obra publicada em 1941, excluindo-o 

desse modo, do panteão das figuras lendárias construídas pelos paranistas: 

 
A obra “Guairacá”, verdadeiro compêndio de documentação histórica do herói 
soberano ameríndio, que, nos idos do século XVI, constitui-se em indormida 
sentinela do solo sagrado de sua querência, localizada no extremo oeste da 
antiga 5a Comarca da Província de São Paulo, tudo envidando para que a 
sua terra nativa e a sua gente não fossem atacadas e escravizadas pelo 
inimigo invasor e conquistador, provindo de longínquas plagas de além-mar – 
Espanha e Portugal (OLIVEIRA, 1978, pp. 13 – 14). 
 
 

 Era preciso, então, realizar o sonho frustrado do historiador. Mesmo não 

sendo no Rio de Janeiro, capital brasileira da época do sonho de Romário Martins e 

nem mesmo em Curitiba36, capital do Paraná. Assim, lá estava Guairacá, em 

Guarapuava, no interior do Estado – “ereto e másculo”, a antecipar, como disse 

Lima, a Doutrina Monroe (a América para os americanos): 

 
Antes de lenda, realmente, Guairacá é fato histórico, que se tornou lendário 
só pela beleza e o heroísmo de sua breve, mas positiva atuação, a começar 
pelo seu brado americanista “ESTA TERRA TEM DONO!”, que antecipou de 
quatro séculos a doutrina de nossa história, Monroe (1978, p. 81).  
 
 

Evidencia-se no livro “Sonho de Romário” a intenção de Lustosa de 

documentar o histórico da construção da estátua. Meticulosamente, ele havia 

reproduzido os discursos que aconteceram durante o evento, ilustrando-os com 

fotografias e, também, anexando algumas notícias geradas pela repercussão do 

acontecimento na imprensa local e estadual. 

Esse livro nos diz muito, não somente sobre como essa construção se 

efetivou – com recursos angariados por meio de um livro ouro, para o qual 

contribuíram a prefeitura de Guarapuava, as maiores empresas locais da época e 

pessoas de destaque no meio social da cidade – mas também sobre o grau do 

prestígio que Lustosa gozava em Guarapuava. Prestígio esse, atestado pela 

presença de representantes de significativas instituições na solenidade de 

inauguração: o comandante do 26o Grupo de Artilharia de Campanha, sediado em 

Guarapuava, Tenente-Coronel Manoel de Abreu Morais, o prefeito Cândido Pacheco 

Bastos e o coronel Nestor da Silva, representante do general Ismarth Araujo, 

Presidente da Fundação Nacional do Índio, entre outros. 

                                                 
36

 A respeito da construção de um monumento de Guairacá em Curitiba, ver Szvarça, pp. 51 – 52. 
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Para algumas dessas autoridades, o ato solene do evento refletia o espírito 

ditatorial da época, que se ancorava nos princípios da Doutrina da Segurança 

Nacional. Borges (2003) postula que esses princípios permeavam profundamente a 

vida política do Brasil republicano, era preciso defender o território pátrio do inimigo 

externo. A maioria dos discursos feitos na solenidade enaltecia justamente essa 

característica na figura lendária de Guairacá que, elevado à categoria de herói 

nacional, com o brado “Ko yvy oguerekô iara” (Esta terra tem dono), traduzia o 

repúdio aos invasores europeus, escravizadores de índios.  

O comandante do 26o Grupo de Artilharia de Campanha destacou o 

significado e o simbolismo do momento, “sintetizados na obra coletiva de muitos”, 

como o Marechal Cândido Rondon, na defesa dos índios e na atuação “firme, mas 

humana” dos chefes militares do exército brasileiro “junto aos nossos irmãos 

indígenas”. Ladeado por dois soldados índios durante esse discurso, ele ainda 

afirmava que tais “índios-soldados representavam a simbiose perfeita do verdadeiro 

ardor na defesa do solo sagrado de seu nascimento” (MORAIS, 1978, p. 25).  

O prefeito Cândido Bastos havia viabilizado a construção da estátua. O total 

de trinta e um mil cruzeiros angariado pelo livro ouro não fora suficiente para a 

execução do projeto. Então, a prefeitura municipal despendera cinqüenta mil 

cruzeiros para completar o custo total necessário para construção da estátua e a 

realização do evento. Para o prefeito, o ato da inauguração não somente encerrava 

o significado de “enaltecer um bravo”, mas também cumprir a “missão” de projetar ao 

futuro “a figura deste estupendo guerreiro, defensor da integridade do solo 

guairenho-brasileiro” (BASTOS, 1978, p. 26). 

O deputado Braga Ramos, ao louvar o acontecimento, dizia que Guairacá fora 

“o primeiro a erguer o seu braço e as armas em defesa do ocidente meridional 

brasileiro”, antevendo, na figura do índio, o desejo de independência e soberania 

para o país: 

    
Ele é um herói símbolo, desses que os povos ciosos de sua independência e 
de sua soberania erigem como exemplo de virtudes patrióticas, na 
consciência das nações livres e na alma cívica dos povos fortes (BRAGA 
RAMOS, 1978, p. 48). 
 
  

Desse modo, os temas da segurança e soberania nacional foram recorrentes 

na fala daqueles que se pronunciaram durante o evento. Borges assinala que, como 

conseqüência das constantes intervenções militares na vida política do país, se 
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introjetou no imaginário popular a idéia de que cabe ao soldado “a missão provincial 

de salvar a pátria”. Idéia que justificaria a intervenção militar e que, ao mesmo 

tempo, a legitimaria, tornando-a necessária para a preservação da ordem 

institucional (2003, p.18). Então, é compreensível que Guairacá (pássaro gritador 

das matas na língua guarani) fosse enaltecido como “o bravo comandante de cem 

tribos”, às quais ordenou que não deixassem o estrangeiro se apossar do seu 

paiquerê (terra da caça e das águas, também na língua guarani) (TABORDA, 1978, 

p. 8). 

 
 

FIGURA 36 – LUSTOSA DISCURSANDO NA INAUGURAÇÃO DA ESTÁTUA DE 
GUAIRACÁ 

 
FONTE: OLIVEIRA, Antonio Lustosa de (1978, p. 33) 

 
 

Ao fazer o último discurso na inauguração do monumento, Lustosa revelou 

que por acreditar na “pluralidade de vidas”, sentia haver vivido nos tempos de 

Guairacá, fazendo parte das “legiões invencíveis” desse guerreiro (OLIVEIRA, 1978, 

p. 36). Notadamente, na medida em que o tempo passava e a velhice se 

aproximava, é possível perceber, em suas crônicas, referências constantes à 

doutrina kardecista, semelhantes a essa. Em outro ponto desse mesmo discurso, ele 

se dizia emocionado por concretizar a “antiga e patriótica iniciativa de Romário 

Martins”, que: 

 
Coadjuvado por uma plêiade de intelectuais civis e militares brasileiros, 
destacadamente, do grande brasileiro Marechal Cândido Mariano Rondon, 
perpétuo defensor do indígena brasileiro, quando, na década de 1940, lançou 
memorável campanha em prol da ereção de um grandioso monumento em 
memória do audaz cacique Guairacá (OLIVEIRA, 1978, p. 32). 
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De acordo com Pereira, em 1939, quando presidia o Instituto Histórico e 

Geográfico do Paraná, Romário Martins havia iniciado uma intensa campanha junto 

às autoridades da época para a construção de uma estátua de Guairacá na orla da 

baía da Guanabara. A segunda guerra mundial e a falta de provas da existência do 

índio foram os principais impedimentos para que tal campanha alcançasse êxito 

(1998, p. 131). 

Szvarça (1998) se refere à organização de uma comissão pró-Monumento a 

Guairacá em 1939, que desencadeara uma expressiva campanha publicitária 

iniciada no Paraná. O sucesso dessa campanha pode ser avaliado pela formação do 

Grande Conselho Nacional, quando já se falava na construção de um monumento 

nacional ao índio brasileiro na baía da Guanabara. Esse Conselho Nacional, 

presidido pelo general Cândido Rondon, tinha como patrono máximo o presidente 

Vargas. Além disso, faziam parte de sua composição quatro ministros de Estado: 

Osvaldo Aranha, Aristides Guilhem, Eurico Gaspar Dutra e Gustavo Capanema. 

Guairacá estava destinado a ser um herói das ditaduras. Szvarça diz que 

naquela época, a guerra na Europa talvez tenha favorecido a difusão nacional de 

Guairacá, um personagem da história regional. Aliando-se a esse fator, a figura do 

índio seria bastante útil para se inculcar o sentimento de brasilidade, em oposição à 

supressão dos símbolos e bandeiras regionais, amenizando possíveis conflitos. 

Além disso, o dístico “Esta terra tem dono” fora apropriado pelos promotores da 

“Marcha para Oeste”, em um movimento de sutil ideologia, que para o autor tratou-

se de “ironia cruel”, daqueles que invadiam e exploravam terras indígenas (1998, p. 

50). 

Fabrício Souza, em seu estudo sobre a trajetória dos intelectuais paranistas, 

analisa que, no início da década de 30, Romário Martins, na tentativa de colocar os 

ideais paranistas em âmbito nacional, havia provocado um foco de tensão, por se 

contrapor aos ideais centralizadores de Vargas, pelos quais não nutria nenhuma 

simpatia. No entanto, a partir do golpe de1937, tentando se incluir no movimento de 

vanguarda nacional, da qual fizeram parte autores como Caio Prado, Gilberto Freyre 

e Sérgio Buarque de Holanda, que se dedicavam à tarefa de desvendar a realidade 

nacional, reeditou a sua História do Paraná, publicada pela primeira vez em 1899. 

Porém, para o paranista, a maior contribuição que pretendeu dar “ao esforço de se 

conhecer a nacionalidade” foi fomentar a criação do fracassado Movimento Nacional 

Pró Monumento Guairacá (2002, pp. 97 – 98).  
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Szvarça foi mais longe que Pereira, ao analisar o fracasso desse movimento, 

cuja principal meta, como já citado, foi a pretensão de construir uma estátua de 

Guairacá na orla da baía da Guanabara. Os obstáculos foram, de acordo com o 

autor, a segunda guerra mundial que havia monopolizado a atenção das autoridades 

e a acusação feita ao secretário-geral do movimento, Paulo Tacla, de malversação 

da verba angariada para a construção da estátua. Fato que obrigou Romário Martins 

a comparecer diante do marechal Cândido Rondon para fornecer as explicações 

exigidas (1998, p. 51). 

A morte do movimento aconteceu em 1950, no mesmo lugar onde ele 

nascera, no Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico do Paraná, quando se 

comemorava o seu cinqüentenário. Nessa ocasião, foi realizado o 2o Congresso 

Regional de História e Geografia, no qual alguns participantes sugeriram ao governo 

do Estado a construção do monumento a Guairacá em Curitiba. A resposta ao pleito 

coube ao professor Loureiro Fernandes: 

 
Respondendo ao pedido, o Sr. Lourenço Fernandes prova, com documentos, 
que este herói (Guairacá), longe de defender a terra, hoje paranaense, contra 
os espanhóis, a estes era aliado no objetivo de alcançar o Atlântico. E por 
fim, propõe Loureiro Fernandes a substituição de Guairacá por Virí, este sim, 
verdadeiro amigo do branco de origem lusa (SZVARÇA, 1998, pp. 51 – 52).  

 

Entretanto, não há indícios de que esses acontecimentos chegaram ao 

conhecimento de Lustosa. Não se encontraram registros de que ele os tenha 

discutido, mesmo que fosse para se posicionar em defesa da crença construída por 

Romário Martins. Também não há registros de que tenha acontecido qualquer 

discussão a respeito disso nos círculos intelectuais de Guarapuava. Ainda hoje, a 

estátua de Guairacá é um dos mais importantes locais de memória e pontos de 

referência da cidade, emprestando o seu nome a diversos estabelecimentos 

comerciais, entidades educacionais e, inclusive, à primeira revista da sua 

Universidade.  

Fato que tanto poderia ser atribuído a um reflexo da “estatuamania” positivista 

apontada por Pereira (1998) que forjara heróis para servirem de exemplo 

pedagógico para a população, como à análise de Freire, a respeito do entorno 

material, os objetos que nos circundam, as ruas, os quarteirões e a casa onde 

moramos. Esses, de acordo com a autora, forjam os quadros materiais da memória 



 172 

e abrem a possibilidade para que as pessoas permaneçam unidas enquanto grupo, 

fornecendo o suporte necessário para a memória coletiva, alimentando a tradição: 

 
O passado que se faz presente através dos objetos, possibilita que nos 
reconheçamos neles, faz com que encontremos uma proximidade com as 
gerações anteriores nessa linha de transmissão de conteúdos coletivos 
(1997, p. 129). 
 
 

 Freire apoiou-se em Halbwachs para afirmar que o meio material, que quase 

sempre permanece o mesmo, gerando imagens de permanência e estabilidade, é 

fator de saúde mental. Assim, a permanência das coisas, do entorno material, 

possibilita que nos reconheçamos nele e conservemos a nossa identidade. E, 

quando o meio se altera vertiginosamente, altera também os nossos processos de 

reconhecimento, fazendo com que percamos os valores que integram o nosso 

imaginário (FREIRE, 1997, pp. 129 -130). 

Talvez essa perspectiva explique o zelo que João do Planalto demonstrava 

com a estátua que idealizara. Em 1981, em uma de suas últimas crônicas, ele voltou 

a se referir a Guairacá. Crônica que pareceu pequena demais para expressar a sua 

imensa indignação contra um anônimo que a tinha alvejado com uma arma de fogo: 

 
Um mau caráter, possivelmente, encarnação espiritual de um antigo 
combatente, inimigo dos primitivos donos da terra brasílica, alvejou o dorso 
nu da estátua do inolvidável chefe guarani, acertando um balaço certeiro no 
braço de quem outrora segurava o arco bradando: “Esta terra tem dono!” 
(PLANALTO, 1981, p. 246, v. II). 
 
 
 

4.4. JOÃO DO PLANALTO E O PROGRESSO: A “FACA DE DOIS GUMES” OU A 

“TECNOLOGIA QUE AVASSALA A HUMANIDADE” 

 

 Na mesma época em que ocorreu a edificação dos monumentos, os discursos 

de fé inabalável no progresso, principal ingrediente na trajetória política de Lustosa, 

já não encontravam mais receptividade e entusiasmo no criador, nem em sua 

criatura, João do Planalto. A influência paranista de Romário Martins, inspirada na 

doutrina positivista, parecia haver se diluído no tempo. Naquele momento, o conceito 

de progresso passara a enunciar outros significados. De acordo com a propriedade 

do contexto, poderia representar tanto uma “faca de dois gumes” (PLANALTO, 1981, 

p. 204, v. II), como a “tecnologia que avassala a humanidade” (PLANALTO, 1981, p. 
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272, v. I). Esse novo e ambíguo modo de pensar remete ao quadro de Klee, Angelus 

Novus, descrito por Benjamin:  

 
Representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara 
fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas 
abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o 
passado. Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma 
catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa 
a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os 
fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas 
com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele 
irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o 
amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos 
de progresso (1994, p. 226). 
 
 

  Lustosa abandonara a figura do político e a representação do papel de 

homem de progresso, para recorrer à simplicidade de João do Planalto.  Afinal, já 

não havia para ele espaços de comando no meio social. Restou-lhe, então, recolher-

se à dignidade do velho senhor, que não se furtaria à tarefa de transmitir aos mais 

jovens as suas melhores e mais caras lembranças. A respeito desse processo, Bosi 

lembra que: 

 
Há um momento em que o homem maduro deixa de ser um membro ativo da 
sociedade, deixa de ser um propulsor da vida presente de seu grupo: neste 
momento de velhice total resta-lhe, no entanto, uma função própria: a de 
lembrar. A de ser memória da família, do grupo, da Instituição, da sociedade 
(1987, p. 23) 
 
 

Desse modo, a maior parte de literatura produzida por Lustosa, a partir dos 

anos 70, revelou-se por meio das crônicas de João do Planalto, que continham a 

leveza de uma conversa espontânea, sugerindo certa cumplicidade com o leitor, ao 

mesmo tempo em que as discussões entabuladas habilmente inclinavam-se aos 

interesses do cronista (CHALHOUB et al, 2005, pp. 9 – 15).   

João do Planalto dizia que, entre os períodos de 181937 e 1960, a população 

de Guarapuava trabalhou e sonhou com a prosperidade, ainda que isolada pela falta 

de vias de transporte e comunicação. Mesmo assim, ele avaliava que essa 

população era feliz e sonhava com “um futuro de progresso e de muita 

prosperidade” (1981, p. 204, v. II). Entretanto, quando “esta faca de dois gumes”, o 

tão sonhado progresso chegou, trouxe consigo um misto de alegria e tristeza. João 

                                                 
37

 Data da fundação da Freguesia de Nossa Senhora de Belém que deu origem à cidade. 
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do Planalto se confessava entristecido ao ver as antigas relíquias de sua infância 

sendo destruídas para dar espaço às construções modernas: 

 
Vi cair e desaparecer o pequeno e elegante Teatro Santo Antonio, construído 
em 1888, quando os guarapuavanos contavam com a presença e a nobreza 
do inolvidável Visconde Sá Camargo, assistindo a verdadeiras noitadas de 
gala com a encenação de excelentes espetáculos. Vi desaparecer o velho 
sobrado do Coronel Pedro Siqueira Cortes (destemido bandeirante 
guarapuavano, descobridor dos campos de Palmas). Vi desaparecer a casa 
residencial do Brigadeiro Rocha (filho do Capitão Rocha). Vi desaparecer a 
vasta casa comercial e residencial do ex-prefeito, coronel José de Freitas 
Saldanha. Vi, há pouco tempo, desaparecer o artístico prédio do Clube 
Guaíra, verdadeiro escrínio de beleza e glória da família Guarapuava, e 
agora, para maior tristeza de minha alma, vi, no dia 30 de setembro, último, o 
velho casarão da Prefeitura Municipal, estar sendo desocupado para ser 
entregue ao Banco Bradesco, que o adquiriu por recente compra, passando o 
Poder Executivo Municipal a funcionar em um prédio alugado, na rua 
Saldanha Marinho, visto as obras da nova sede da Prefeitura, estarem sendo 
iniciadas ... (1981, p. 204, v. II). 
 

Dizia, ainda, que o Clube Guaíra e o Teatro Santo Antonio deveriam ter sido 

preservados, para dar espaço a museus de “coisas do passado”: 

 
(...) do tempo do tropeirismo, dos carroções puxados por cavalos e muares, 
dos primitivos automóveis pé-de-bode, dos caminhões Ford, “rosca sem fim”, 
que suportavam o peso de 5.000 mil quilos (PLANALTO, 1981, p. 205, v. II). 
 
 
FIGURA 37 – TEATRO SANTO ANTONIO 

 
FONTE: DALLA VECHIA ET AL. (1989, p. 46) 
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FIGURA 38 – PRÉDIO DO ANTIGO CLUBE GUAÍRA 

 
FONTE: DALLA VECHIA ET AL. (1989 p. 48) 

 
 

 Esquecendo-se, entretanto, que ele próprio, Lustosa, havia decidido pela 

demolição do Teatro Santo Antonio, quando fora prefeito de Guarapuava entre 1944 

e 1946. Alegou que as paredes de taipa do velho edifício apresentavam fendas, 

agravadas pelo rebaixamento da rua onde estava situado, oferecendo perigo de 

desabamento (PLANALTO, 1981, p. 183, v. I). Outra crônica revelou que ele havia 

ordenado, quando ocupou o cargo de Presidente da Caixa Econômica do Paraná, a 

destruição do solar pertencente ao coronel Pedro Siqueira Cortes (progenitor de seu 

pai adotivo, Manoel Paulo de Siqueira). Mas com a ressalva de que nesta crônica a 

autoria da demolição não fora esquecida, pelo contrário, constituiu-se objeto de 

justificativa: 

 
Em 1964, o antigo “sobrado” pertencente ao coronel Pedro Siqueira Cortes, 
intrépido bandeirante descobridor dos campos de Palmas, tendo sido 
adquirido, há cerca de 20 anos, pela Caixa Econômica Federal do Paraná, foi 
demolido para em seu lugar ser edificado o moderno prédio da agência da 
Caixa, construção executada durante o mandato administrativo do 
guarapuavano Antonio Lustosa de Oliveira, que à frente daquele conceituado 
estabelecimento de crédito popular, como seu diretor-presidente, quis dotar a 
sua terra natal de um empreendimento de vulto e embelezando a urbs 
guarapuavana (PLANALTO, 1981, p. 65, v. I). 
 
 

 Outras edificações antigas de Guarapuava, também demolidas, foram 

lembradas na crônica sobre “Antigos prédios da cidade”, na qual João do Planalto 

lamentava não existirem mais a casa onde morou um dos fundadores da cidade, 
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Capitão Antonio da Rocha Loures, entre as Ruas XV de Novembro e Capitão Rocha. 

Do mesmo modo, lembrava da demolição das “mansões” do primeiro prefeito 

municipal da cidade, Coronel Pedro Lustosa de Siqueira e do ex-prefeito Coronel 

Freitas Saldanha. Indignava-se pela venda do antigo prédio da prefeitura, assentado 

em terreno de mil metros quadrados: 

 
Se multiplicado por três, daria a totalidade de três mil metros, mais que 
suficientes para uma construção capaz de comportar todas as secções e 
departamentos municipais, com vantagem da localização central, para 
atendimento do público, embelezamento arquitetônico da larga e bonita rua 
15 de novembro (PLANALTO, 1981, p. 186, v. II). 
 
 

 Hoje no local onde se situava o prédio da prefeitura há o estacionamento do 

banco Bradesco. Algum tempo atrás, ainda havia uma reprodução desse prédio, 

pintada na parede lateral do edifício vizinho, que podia ser vista pelos transeuntes 

da Rua XV de Novembro. Atualmente, esta que é a rua principal da cidade, não é 

mais tão “larga” como disse o cronista. Foi transformada em um “calçadão”, com 

canteiros floridos, inspirados provavelmente nos “ares europeus” que emanam da 

Rua das Flores de Curitiba,   

 

FIGURA 39 – PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA (ANTIGA INTENDÊNCIA) 

 
FONTE: DALLA VECHIA ET AL. (1989, p. 34) 
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Na mesma crônica sobre “Antigos prédios da cidade”, João do Planalto se 

referiu também à “vetusta Catedral Nossa Senhora de Belém”, que havia sofrido 

diversas mutilações em sua estrutura perdendo “suas platibandas frontais e a 

demolição da torre que ostentava antigo relógio, que marcava horas com o badalar 

de sinos plangentes”. Nessa época, julho de 1978, ele se preocupava com boatos 

que circulavam na cidade, a respeito da intenção do bispado local de construir uma 

catedral mais moderna, dividindo a opinião da população, uma parte a favor, outra 

contra a demolição da “secular igreja”. Sugeria que tais modificações, que 

desfiguravam a cidade, deveriam ser objeto de consulta junto à população, por meio 

de um “rigoroso plebiscito” (PLANALTO, 1981, p. 186, v. II). 

 Em 2001, a questão sobre a construção de uma nova catedral em 

Guarapuava foi retomada pelo pároco da Catedral de Nossa Senhora de Belém. 

Porém, desta vez, provocando uma acalorada discussão na comunidade. Tanto que 

a advogada Edni Arruda, na época presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, 

secção de Guarapuava, impetrou um mandado de segurança contra a construção 

dessa nova catedral, que se pretendia efetivar ao lado da antiga, alegando que as 

estruturas da edificação desta última ficariam seriamente comprometidas. O 

Ministério Público solicitou, então, ao Departamento de História da Universidade 

Estadual do Centro Oeste – UNICENTRO, um parecer de impacto histórico, com a 

finalidade de instruir o processo. Assim, no dia 11 de julho daquele ano, os 

professores membros do já referido departamento emitiram um laudo contrário à 

construção, por considerarem a Catedral um monumento histórico e, por isso, fiel 

depositário da memória individual e coletiva: 

 
Os monumentos históricos são referência para a expressão da cidade, para a 
leitura que dela fazem seus habitantes, na multiplicidade de alternativas 
possíveis. (...) Entendem os membros do Departamento de História que 
qualquer construção em torno da Catedral no espaço a ela destinado 
implicaria em uma desvalorização histórica e simbólica da mesma, 
minorizando sua importância como patrimônio cultural de Guarapuava. 
Justificamos tal assertiva a partir do porte do projeto proposto para a 
construção, 1900 m2 com capacidade para 1250 pessoas. Conclui-se, 
portanto, que qualquer construção em torno da “antiga” Catedral implicaria 
em impacto no valor histórico do monumento (Boletim no13 do Arquivo 
Histórico Municipal – UNICENTRO). 
 
 

 Entretanto, apesar do laudo apresentado pelo Departamento de História, do 

número expressivo de pessoas a manifestar-se contra a construção, o juiz se 

pronunciou favoravelmente aos intuitos do pároco da Catedral. A construção que já 
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havia sido iniciada antes do processo, vagarosamente, foi continuando. Até hoje as 

obras não foram concluídas. Tudo indica que os recursos doados pelos fiéis não têm 

sido suficientes para uma obra de tamanha envergadura. Desse modo, ainda há um 

esqueleto de construção a sombrear a Catedral de Nossa Senhora do Belém de 

Guarapuava, que pode ser vista parcialmente pela fresta na fotografia:  

 
 

FIGURA 40 – CONSTRUÇÃO DA NOVA CATEDRAL (VISTA DA RUA FLORIANO PEIXOTO) 

 
FONTE: ARQUIVO PARTICULAR – WALDEREZ POHL DA SILVA 

 
 

FIGURA 41 – CATEDRAL NOSSA SENHORA DE BELÉM (VISTA DA RUA SENADOR 
PINHEIRO MACHADO)  

 
FONTE: ARQUIVO PARTICULAR – WALDEREZ POHL DA SILVA 
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Vale observar que Guarapuava se desenvolveu como a maioria das cidades 

da colonização portuguesa, com sua capela, depois a matriz ocupando o lugar mais 

elevado, ao redor do qual ocorreu a expansão urbana. Na década de 1970, quando 

João do Planalto publicou essas crônicas, havia somente vestígios daquela cidade 

colonial de antigamente. As poucas construções antigas se encontravam semi-

ocultas, espremidas pelas fachadas de alumínio e cimento. Algumas portas 

entalhadas e alguns raros vitrais existentes ainda conseguiam resistir bravamente às 

transformações urbanas. Os raros palacetes sobreviventes da época, construídos 

com as fortunas oriundas do tropeirismo, deslocavam-se do contexto urbano. As 

mudanças ocorridas em sua estrutura econômica nos anos sessenta e setenta, 

caracterizadas pelo violento êxodo rural e conseqüente aumento da população 

urbana, seguidos do processo de adensamento e verticalização do centro da cidade, 

transformaram-lhe as feições. Desse modo, de acordo com a análise de Silva, 

Guarapuava estava fadada a ser uma cidade sempre nova, sem maturidade e nem 

vestígios materiais, a permitirem que a sua forma física desvendasse a sua história 

(1999, p. 100).      

Foi nesse contexto que Lustosa, por meio de João do Planalto, revisitava o 

conceito de progresso, pelo qual lutara por mais de meio século. O Angelus Novus 

de Klee/Benjamin parecia havê-lo tocado. O sonho da construção de obras 

grandiosas fora substituído por outras causas como a preservação ecológica, o 

combate à violência e, principalmente, pelo reavivamento do passado. O antigo ideal 

de progresso que imperara na sua literatura mais antiga fora substituído pela 

construção de representações que evocavam os “bons tempos de outrora”, como 

demonstra uma das crônicas publicadas em 1975: 

 
Quando esta nossa Guarapuava desfrutava de uma pacatez nostálgica, com 
as suas ruas descalças, lamacentas ou poeirentas, trafegadas por Fords de 
bigode, muitas carrocinhas coloniais e grande número de pessoas montadas 
em belos e fogosos cavalos, caprichosamente ajaezados... (PLANALTO, 
1981, p. 272, v. I). 
 
 

 Naqueles “recuados tempos”, dizia ele, a sociedade guarapuavana era 

requintada. Havia saraus com recitais de piano e canto. Bailes de gala, onde se 

relembravam as danças antigas do tempo dos avós, a “quadrilha”, o “lanceiro”, a 

“polonaise” e a “insubstituível valsa de Strauss”. Referia-se também aos 

piqueniques, onde as famílias se divertiam ao som da “filarmônica Lira Operária” 



 180 

regida por “nhô Rodrigo Pereira”. Lamentava que “tudo agora era diferente”. Pagava-

se assim, o preço do progresso que “avassala a humanidade”, que viaja a jato para 

o ano 2.000 (PLANALTO, 1981, p. 272, v. I). 

 Esses tempos novos, alvorada do novo milênio, no entendimento de João do 

Planalto, não seriam nada agradáveis. Vejamos os seus prognósticos em 1976: 

 
No ano de 1977 – não mais haverá rios de águas puras. Em 1980 – não mais 
haverá água potável natural. Em 1990 – os envenenamentos aproximarão os 
oceanos da morte biológica. Mas dos mares depende a produção de oxigênio 
para o futuro, uma vez que a capa verde dos continentes não mais 
conseguirá suprir as necessidades da vida (PLANALTO, 1981, pp. 16 – 17, v. 
II). 
 
 

 Portanto, alertara ele, seria necessário realizar uma “revolução fundamental” 

no esquema mental e no estilo de vida da humanidade, sob pena de: 

 
Em 199538, a vida não ser mais digna de ser vivida, porque a maior parte dos 
alimentos que hoje precisamos, serão intragáveis ou faltarão (...) Em 2010, 
estará à vista o fim do processo desencadeado pela arrogância, pelo 
imediatismo e pela mórbida ambição de poder do homem moderno 
(PLANALTO, 1981, pp. 16 – 17, v. II). 
 
 

 Outras reflexões de João do Planalto reforçavam as preocupações que ele 

demonstrava com o ecossistema. Na crônica “Devastação da Natureza”, a mais 

radical delas, é possível antever a intensidade dos seus sentimentos a respeito da 

questão. Ele afirmava que a fauna e a flora brasileiras corriam perigo de extermínio, 

devido a falta de sensatez do homem, que, criminosamente, tentava extingui-las. E, 

com isso, criava pobreza, miséria e morte para si mesmo. Criticava a “estúpida 

ganância” do corte das árvores, sem reflorestamento. O extermínio das caças, dos 

pássaros, e a venda de “minhocas, sapos e outros bichos úteis para a vida do 

homem” para países estrangeiros. Dizia também ser “inacreditável o que estava 

acontecendo por este Brasil afora. Verdadeiro crime de lesa-Natureza e lesa vida do 

próprio homem” (PLANALTO, 1981, pp. 273 – 274, v. I). 

 A preocupação com a violência no trânsito também fora objeto de algumas 

crônicas. Nessas, o automóvel era tido como a “assassina enfermidade do século”. 

As estatísticas pareciam comprovar isso, pois em Curitiba, no primeiro semestre de 

1975, aconteceram quase “dois mil acidentes que causaram a morte de 1980 

pessoas”. Nessa época, na capital do Estado do Paraná, havia “um veículo para 

                                                 
38

 1995 – ano da morte de Lustosa.  
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cada cinco pessoas”. João do Planalto calculava que “muito logo” seria impossível 

trafegar pelas ruas da progressista “cidade sorriso”. Sugerira por isso, que os 

automóveis particulares fossem proibidos de circular no centro dessa cidade, 

abrindo espaços aos taxis e ao transporte coletivo. Desse modo, talvez, a “psicose 

automobilística” deixasse de, na devida proporção, matar mais do que a “gripe 

espanhola de 1918” (1981, p. 273, v. I). 

 Há que se destacar mais uma vez que, embora afastado do poder político, 

Lustosa ainda gozava de prestígio considerável nesse campo. Provavelmente, para 

os políticos da ativa, a sua trajetória por si só não justificaria tal prestígio. Mas é 

certo que o fato de ele ser proprietário da Folha do Oeste lhe rendia respeito e 

consideração daquela classe. Afinal, ele poderia determinar a abertura de espaços 

no jornal, interessantes aos jogos políticos. Para tanto, procurava-se estreitar laços 

de amizade com o jornalista, valendo até mesmo adulá-lo. 

Então, João do Planalto, estimulado pelo interesse que provocava, se 

dedicava a fazer fluir o conhecimento de uma história social bem desenvolvida, mas 

que “ainda estava absorvida nas lutas e contradições de um presente solicitado 

intensamente” (BOSI, 1987, p. 22). A crônica “Estouro da boiada” nos fornece a 

medida desse processo. Nela a definição de “estouro de uma boiada”, feita por Rui 

Barbosa em 1910, transformada em metáfora, explicava o processo eleitoral de 

1974, ocorrido em Guarapuava.   

As eleições para o Senado e a Câmara Federal, que aconteceram nesse ano, 

já prenunciavam o desgaste da ditadura militar iniciada em 1964. Como aconteceu 

na maioria dos Estados brasileiros, no Paraná, a ARENA fora derrotada pelo MDB. A 

esse respeito, Silva diz que, no ano de 1974, já se havia iniciado a luta pela 

redemocratização do Brasil, a partir de duas ações distintas: a primeira se refere à 

inserção do Brasil em um Estado de Direito, pelo Projeto Golbery-Geisel; a outra, à 

“formidável” vitória do MDB nas eleições parlamentares, o único partido de oposição 

permitido pelo regime (2003, p.247). Do mesmo modo, na análise de Skidmore, o 

governo brasileiro havia potencializado a capacidade eleitoral dos candidatos da 

ARENA. Para ele, essa eleição, por força do bipartidarismo imposto pelas 

autoridades federais, adquirira um caráter plebiscitário. A repressão e a política de 

distribuição de renda profundamente desigual alienava o eleitor comum das cidades 

e o plebiscito se definiria contra o partido situacionista (1988, p. 336). E ainda, como 
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disse Magalhães, a realidade do fim do sonho do milagre econômico viria agravar 

esse quadro desfavorável ao governo (2001, p. 86). 

A partir dessa perspectiva, retomando João do Planalto e sua reflexão sobre o 

“estouro da boiada” de Rui Barbosa, compreende-se que, algumas vezes, uma 

boiada seguindo obediente um itinerário, pode se tornar nervosa ou enfurecida em 

conseqüência a um mínimo estímulo, como o “grito de um pássaro na capoeira ou o 

estalido de uma rama no arvoredo”. Era desse modo que o cronista interpretava as 

eleições de 1974. O “estouro da boiada”, provocado pela situação econômica do 

país, impingira à ARENA uma derrota histórica. Para ele, não fora o MDB que 

derrotara o partido do governo nas urnas, mas o silencioso e fatal protesto popular: 

 
Basta ver que o único Estado onde o MDB não apresentou candidato ao 
Senado – o Maranhão – os votos brancos, nulos e as abstenções estão 
conseguindo a maioria sobre os votos do novo senador arenista (1981, p. 
120, v. I). 
 
 

João do Planalto também afirmava que em Guarapuava o MDB já estava 

acostumado a vencer as eleições, elegendo senador, prefeito e deputado (1981, p. 

120, v. I). De fato, desde 1964, com a eleição de Nivaldo Krüger à prefeitura da 

cidade, o partido de oposição vencera a maioria das eleições municipais, tornando-

se hegemônico no poder até as eleições de 1988. Em 1974, os eleitores da cidade 

elegeram dois deputados estaduais: Trajano Bastos de Oliveira, pelo MDB e Aragão 

de Mattos Leão, pela ARENA. Então, o cronista festejava: 

 
Portanto, para Guarapuava, o “estouro da boiada” em nada afetou, porque o 
nosso eleitorado soube votar, escolhendo bem, para dar os seus sufrágios 
aos candidatos da casa, sem olhar para siglas partidárias. Agora, felizmente, 
temos defensores a altura dos altos interesses de nossa terra e sua gente, no 
parlamento estadual (1981, pp. 120 – 121, v. II).  

    

Entretanto, apesar da esperança depositada nos políticos recém-eleitos, logo 

ele traria a público o sentimento de indignação que nutria pela classe política, em 

face do abandono sofrido pela cidade. Na crônica “Guarapuava Desamparada”, ele 

dizia que a cidade, apesar de produzir milhares de toneladas de cereais e da 

qualidade de sua pecuária, não recebia das autoridades o respeito merecido. 

Criticava os “homens da ARENA local” que não tinham a habilidade para abrir canais 

junto ao governador do Estado, na época Jaime Canet Junior, para que se 
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construíssem escolas e estradas, se aumentasse a segurança policial, a quantidade 

de guardas de trânsito e de bombeiros (1981, p. 125, v. I).  

 Nessa época, meados dos anos 70, João do Planalto se autodefinia como um 

“ser vivente”, afastado das lides partidárias. Dizia ter a consciência “limpa e 

tranqüila” pela certeza do dever cumprido, restando-lhe “tão somente a oportunidade 

de assistir, de longe, aos entreveros eleitorais do povo de sua Pátria” (1981, p. 119, 

v. 1). Contudo, não acontecia bem assim. Repetidas vezes, ele arrogava a si próprio 

o direito de criticar certas ações da classe política.  

Na crônica “Lenda?” ele questionava ironicamente o fato de políticos de 

Guarapuava não cumprirem, até o final, mandatos de deputado federal ou estadual, 

outorgados a eles pela população eleitora. Referia-se especificamente a Moacir Júlio 

Silvestri e Nivaldo Krüger. O primeiro, dizia ele, elegera-se deputado federal, com “a 

possibilidade de conseguir muita coisa para Guarapuava”. O segundo, eleito 

deputado estadual, “resolveu renunciar ao mandato deixando este grande e 

populoso município sem nenhum representante na Assembléia Legislativa do 

Paraná”. Assim, depois de cumprir seus mandatos parcialmente, eles abriram mão 

deles para retornar novamente, candidatos à prefeitura, sem contar que ambos já 

haviam renunciado anteriormente ao mandato de prefeito para perseguir vagas nos 

legislativos federais ou estaduais. A ironia de João do Planalto assentava-se na 

lenda dos antigos moradores da cidade, que especulava a respeito de uma profecia 

do monge João Maria de Jesus, cuja crendice popular afirma ter percorrido a região 

nos fins do século XIX e começo do século XX. O monge teria profetizado que 

embaixo do solo da prefeitura havia um valioso tesouro constituído de moedas e 

peças de ouro, que fora escondido pelos padres jesuítas, no século XVI, em suas 

andanças pelo território. Se a descoberta desse tesouro só seria permitida, segundo 

o monge, àquele que exercesse o mandato de prefeito por duas vezes, não seria 

esse o motivo do ir e vir desses políticos? Ao indagar-se sobre a questão, o cronista 

confessava estar quase acreditando na lenda. E perguntava mais uma vez: qual o 

motivo, senão esse, que os levara a abandonar “os elevados cargos legislativos pelo 

modesto cargo de prefeito desta comuna interiorana”? (PLANALTO, 1981, pp. 225 a 

227). 

A prática de trocar o mandato de prefeito pelo de deputado federal e estadual 

e vice-versa, ainda hoje é comum em Guarapuava. Nas eleições municipais de 

2004, um dos principais candidatos pretendeu abandonar o mandato que detinha na 
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Câmara Federal, pelo cargo de prefeito. Teria logrado êxito na tentativa se houvesse 

sido eleito. Talvez o eleitorado local tenha se dado conta daquilo que João do 

Planalto, ainda na década de 70, havia percebido e criticado. 

Na crônica “Desmembramento de Turvo e Cantagalo” João do Planalto se 

confessava desolado com uma notícia que lera no jornal Gazeta do Povo. O 

deputado estadual Leônidas Chaves havia apresentado um anteprojeto de lei 

transformando em municípios os distritos pertencentes a Guarapuava: Turvo e 

Cantagalo. As razões para essa desolação estavam na perda das terras produtivas 

e da receita que seriam significativas para Guarapuava (PLANALTO, 1981, p. 239).  

Entretanto, se a intenção da crônica era demover o autor do anteprojeto ou 

conquistar a simpatia popular para os seus argumentos, o cronista não fora bem 

sucedido. Turvo e Cantagalo se tornaram municípios em 1982. Devido à grande 

extensão territorial de Guarapuava, alguns de seus distritos se distanciavam mais de 

sessenta quilômetros da sede. Isso impedia, muitas vezes, que recebessem os 

serviços públicos mais básicos, fazendo com que a sua população se ressentisse e 

lutasse por autonomia. Além de que, a emancipação de um distrito poderia ser 

extremamente interessante tanto ao deputado estadual autor do projeto, pelos 

dividendos políticos que poderia obter; assim como às lideranças desses distritos, 

que vislumbravam a possibilidade de fazer parte da nova câmara municipal ou da 

própria prefeitura que seriam criadas por força da emancipação. 

A Constituição de 1988 retirou dos Estados a competência de organizar os 

municípios, ou seja, não é permitido que distritos adquiram status de municípios, 

originado por propostas de anteprojeto de lei apresentados às Assembléias 

Legislativas estaduais. Atualmente, os municípios têm o poder de auto-organização: 

a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios são feitas por 

lei estadual, mas dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações 

diretamente interessadas. 

Algumas dessas críticas aos políticos locais também abordavam um antigo 

projeto de Lustosa, de instalar cursos de nível superior em Guarapuava. Como já foi 

dito no capítulo anterior deste trabalho, em 1953, ele havia apresentado um projeto 

de lei na Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, criando uma escola de 

Agronomia e Veterinária em Guarapuava. Em 1960, quando assumira o cargo de 

deputado federal por alguns meses (era suplente, e o titular havia se afastado 

temporariamente), apresentou o projeto de criação da Escola Agro-Técnica de 
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Guarapuava (OLIVEIRA, s/d, pp. 184 – 185). Embora aprovados e sancionados, os 

dois projetos nunca foram executados. Não houve vontade política para isso. Os 

homens públicos da cidade nunca se interessaram em reivindicar às esferas 

políticas superiores, para atender os interesses “desta terra e de seus laboriosos 

habitantes” (PLANALTO, 1981, p. 107, v. I). 

 Por esse motivo, Lustosa recebeu com muito entusiasmo, em 1974, os 

espaços que o influente historiador David Carneiro dedicara ao incentivo da 

fundação de uma universidade em Guarapuava na coluna “Veterana Verba”. Essa 

coluna era publicada pelo jornal Gazeta do Povo, um dos mais importantes e 

conceituados do Paraná. Provavelmente, tenha sido por isso que João do Planalto 

abandonou por alguns momentos a sua posição de observador e crítico, para 

novamente se dedicar a uma causa, mesmo que fosse pela última vez. Motivado 

pelo incentivo do historiador, ele dizia que todos deveriam se unir em pensamentos 

e ações em “prol da criação da Universidade de Guarapuava, para cumprir o dever 

sagrado de sadia brasilidade, em favor da juventude oestina do Paraná” (1981, p. 

236).   

Na publicação da “Veterana Verba” de 19 de abril de 1974, David Carneiro 

havia apontado “Dois problemas de Guarapuava e uma única solução”. A respeito 

do primeiro, a fundação da universidade, ele dizia que quando havia aconselhado 

aos guarapuavanos que iniciassem um movimento para a fundação de um núcleo 

educacional de alto nível (universidade) em Guarapuava, parecia estar cometendo 

uma heresia, por lançar uma idéia que parecia tão inatingível (Gazeta do Povo, 

19/04/1974). No entanto, o prognóstico do historiador de que a cidade possuía terras 

de sobra para uma cidade universitária, concretizou-se em 13 de junho de 1990, 

com a fundação da Universidade Estadual do Centro-Oeste. Hoje, a UNICENTRO e 

as faculdades particulares Guairacá, Guarapuava e Campo Real, fazem da cidade 

um dos importantes pólos universitários paranaenses.  

Quanto ao segundo problema, apontado por David Carneiro, dizia respeito ao 

velho sonho acalentado por Lustosa, de se construir nas Águas de Santa Clara, hoje 

no município de Candói (também desmembrado de Guarapuava), uma estância 

hidroclimática, que poderia fomentar o turismo na região. Sonho realizado na década 

de 60, pela grande insistência deste último, junto a diversas autoridades estaduais. 

Entretanto, na época em que a coluna Veterana Verba fora publicada, a estância 

ainda se situava no município de Guarapuava e, devido ao abandono pelos poderes 
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públicos, aos poucos se transformara em ruínas, sem nunca haver funcionado 

integralmente. Vândalos haviam-na depredado. O historiador acreditava que, uma 

universidade na cidade “a ministrar visão e clarividência ao seu redor, a provocar 

convergências e a expandir felicidade que emana da verdade e da razão”, 

solucionaria muitas questões, inclusive a questão do vandalismo. Acreditava, 

também, que se a cidade tivesse uma Universidade, e em conseqüência, 

populações educadas, “a estância hidroclimática de Santa Clara não teria caído em 

ruínas e os benefícios gerais seriam visíveis, e o dinheiro do povo não teria sido 

jogado fora” (CARNEIRO, apud PLANALTO, p. 102, v. I).   

 Em 20 de novembro de 1981, David Carneiro homenageou Lustosa, na 

mesma coluna, Veterana Verba, na Gazeta do Povo. Referia-se à “Rota vitoriosa de 

João do Planalto”, que serviu de uma espécie de posfácio para a publicação do 

segundo volume “Do meu Canto – Recordação de outros tempos”. O historiador 

revelava nessa coluna algumas especificidades, provavelmente resultantes de 

conversas com Lustosa, já que não é possível percebê-las na introdução, nem no 

miolo desses dois volumes. Ele dizia que a capa do primeiro ilustrava a casa onde o 

autor nascera. Referia-se também ao “sólido teor histórico” contido na maioria das 

crônicas, importante legado às futuras gerações. E, por último, lembrava a 

campanha “niliana” para uma Universidade para Guarapuava, criticando o 

despotismo do governo militar, que anulara até 1983 a criação de novas 

universidades, encerrando um significado de: “Parem os esforços culturais em todo 

o Brasil: Salvo os de rotina! (PLANALTO, 1981, p. 267, v. II).  

 Os indícios apontam que Lustosa havia delimitado o ano e a ocasião em que 

cessaria as suas atividades literárias: em 1981, ano em que completou 80 anos. A 

ocasião foi o lançamento do primeiro volume de “Do meu canto” (o segundo volume 

ainda estava no prelo). Mas, houve tempo suficiente para que Lustosa incluísse 

neste último, a crônica “Lançamento emocional”, assinada por João do Planalto, que 

revelava: 

Em minha longa caminhada pela estrada da vida, ainda não tinha sentido 
uma sensação de emotividade, igual a que experimentei na noite 
magnificente de 9 de dezembro último – data comemorativa á passagem do 
162o aniversário da cidade de Guarapuava – quando nos salões do 
Guarapuava Esporte Clube, perante uma assistência formada por cavaleiros, 
damas, senhoritas crianças e jovens de todas as idades, muitos dos quais 
ainda não tinham tido a oportunidade de conhecer este colunista Do Meu 
Canto, que há 44 anos vem escrevendo crônicas pelas colunas da Folha do 
Oeste, desta terra querida (PLANALTO, 1981, p. 259, v. II).  
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 O expressivo número de amigos presentes ao lançamento era celebrado, 

cada um merecera a citação do seu nome e representavam diversos segmentos 

sociais da cidade. O coral da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Guarapuava havia se apresentado, e até mesmo a Orquestra de Harmônicas, que 

havia sido “atração do programa Fantástico da televisão”. A renda da venda do livro 

seria revertida para auxiliar o Albergue Noturno de Guarapuava (PLANALTO, 1981, 

p. 259, v. II).   

 Nesse evento de efeito simbólico significativo, como de costume, Lustosa 

declarou o seu amor incondicional por Guarapuava. E, mais uma vez, demonstrava 

o importante significado que tinha para ele o “Dia da Cidade”. Entretanto, essa fora a 

derradeira homenagem ao “torrão natal”. Nunca mais Lustosa o enalteceria, nem 

nos editoriais dos jornais, nem nas crônicas de João do Planalto. 

 

4.5. SAINDO DA VIDA PARA ENTRAR NA HISTÓRIA 

 

Lustosa comemorou o aniversário de seus 80 anos em uma reunião do Rotary 

Clube de Curitiba, entidade da qual ele fizera parte desde 1953. Fez um discurso, no 

qual expressava a felicidade dos “oitenta anos de bem vivida juventude”. Nada havia 

de melancolia ou nostalgia em suas palavras. Ao contrário, ele agradecia a Deus a 

longa caminhada pelas “veredas da vida terrena”, na qual havia vivido as 

amenidades de “floridas primaveras”, “verões de sol ardente”, enfrentado chuvas 

torrenciais e furiosos vendavais “entremeados de faiscantes relâmpagos e do 

estrépido apavorante de trovões”.  Nesse balanço de vida, ele dizia que sempre fora 

favorecido pelo destino, por lhe ser permitido desfrutar das belas madrugadas e dos 

poentes “maravilhosos” de Guarapuava. Lembrava da alegria com que havia 

comemorado o jubileu de ouro e de prata com sua “amada” esposa Jeane. 

Lembrava também do início da profissão de “escrevinhador” de crônicas em jornais 

em 1919; da iniciação nos “augustos mistérios maçônicos” em 1922 e da habilitação 

para motorista amador conseguida em 1925. E agora, dizia dedicar-se ao ofício de 

avô. Almejava voltar, pelas mãos dos netos, aos brinquedos no tapete, aos lindos 

tempos de criança e reviver a faixa verde da existência, “transformar-se no petiço de 

piquete” (PLANALTO, 1981, pp. 228 – 229). 

É evidente que o fato de se manter em atividade intelectual havia contribuído 

para que ele não se ressentisse da velhice. Ao contrário, os anos vividos o tornaram 
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sábio. Sábio no sentido definido por Benjamin (1983), qualidade atribuída ao 

detentor de um conjunto de resultados de uma experiência vivida, que se concretiza 

na forma de conhecimento a ser transmitido para as novas gerações e que outorga o 

direito de aconselhar. Conselhos permeados de matéria vivida, a originar narrativas 

de histórias de vida feitas na velhice, nas proximidades da morte. Tais histórias, 

segundo o autor, conferem autoridade, pois é permitido ao velho recorrer a uma 

existência inteira, que não compreende somente uma vida, mas acrescenta a 

vivência de muitas outras pessoas. Nessa mesma direção, Bosi aponta que uma 

atmosfera sagrada circunda o narrador, pois ele é um mestre do ofício que conhece 

seu mister, a ele foi dado abranger uma vida inteira. O talento de narrar lhe vem da 

experiência e a sua lição foi extraída da própria dor (1987, p.49). 

Em 11 de março de1988, o jornalista Aramis Millarch, noticiou que Lustosa 

havia gravado um depoimento para o “Projeto Memória Histórica do Bamerindus”39: 

 
Na tarde de segunda-feira, 7, o ex-deputado e fazendeiro Lustosa de Oliveira 
impressionou aos seus entrevistadores pela lucidez de suas colocações e, 
especialmente, memória incrível, lembrando detalhadamente de nomes e 
fatos de sua longa vida (estará completando 87 anos no dia 13 de junho) 
(MILLARCH, 1988).  

   

Tantos quantos forem conferir a impressão de Millarch a respeito de Lustosa, 

certamente as endossarão. A entrevista, gravada em fita de vídeo-cassete pelo 

jornalista Luís Geraldo Mazza, durou mais de quatro horas. Foram contempladas, 

especialmente, questões sobre a carreira política e jornalística do entrevistado (Fita 

0149 – Projeto Memória Paraná – 07/03/1988). 

 Lustosa compareceu à entrevista trajado com sobriedade e elegância. 

Harmonizava um paletó de linho branco, de corte impecável, com calças e camisa 

pretas. Os cabelos escurecidos estavam cuidadosamente penteados para trás, 

alinhados provavelmente por um gel brilhante. O rosto, adornado por um sorriso 

franco, nem de longe atestava a idade de seu dono. Os gestos demonstravam o 

traquejo social de uma pessoa habituada a freqüentar lugares requintados. No 

entanto, o modo de falar denunciava as origens. A troca da letra “l” pela letra “r”, por 

mais que o entrevistado tentasse refinar o seu modo de falar, ao se empolgar em 

determinados trechos da entrevista, trazia à lembrança o sotaque das pessoas mais 

                                                 
39

 O acervo da Fundação Bamerindus foi incorporado pelo Museu da Imagem e do Som do Estado do 
Paraná.  
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idosas da região de Guarapuava, especialmente daquelas que viviam ou viveram 

nas fazendas. Assim, a palavra jornal, se tornava “jornar”, palpite se tornava 

“parpite”, entre outras palavras que levam a letra “l” nas sílabas do meio ou nas 

sílabas finais. 

Quando foi indagado a ele sobre qual havia sido o significado do jornalismo 

em sua vida, a resposta veio em tom emocionado. Com os olhos brilhantes, disse 

que fora por meio das “lides jornalísticas” que procurou ser útil a sua terra natal. 

Havia fundado e mantido jornais em circulação, a fim de que a “grande e populosa 

Guarapuava, de gloriosas tradições históricas de cultura e de progresso em todos os 

setores de atividades construtivas”, jamais deixasse de possuir, por mais modesto 

que fosse o seu jornal. O jornal, afirmava ele, era como uma sentinela permanente, 

a defender os interesses da população. No entanto, quando lhe foi perguntado, por 

quanto tempo os seus jornais haviam circulado, não soube responder. Lembrava do 

primeiro, O Pharol, que fundara em 1919. Mas se esquecera de quando havia 

encerrado a circulação do último, a Folha do Oeste. Talvez, especulava ele, desde a 

fundação deste último, em 1937, houvessem se passado mais de quarenta anos.  

O ato de ser lembrado de que o jornal não existia mais parecia incomodá-lo, 

fato que pode explicar a imprecisão da memória. É provável que a situação de 

confronto com essa realidade significou para ele retomar lembranças dolorosas. 

Também é provável ter sido esse o motivo pelo qual a lembrança da prisão durante 

a ditadura militar de 1964 não tivesse vindo à tona na entrevista. Nada lhe fora 

perguntado a esse respeito, nem o próprio Lustosa trouxe o assunto à superfície 

espontaneamente. Um assunto que, com certeza, fazia parte do rol das suas 

recordações mais amargas. 

Lembrava-se muito bem dos tempos do integralismo em Guarapuava. Mas, a 

memória daqueles tempos parecia haver sido filtrada. Nada disse a respeito do 

assassinato do companheiro Davi Moscalesque ou do rompimento com Amarílio 

Rezende. Negava haver sido um integralista, dizia que, antes de tudo, naquela 

época, “fora um idealista”. Depois de passado meio século do ápice das atividades 

da Ação Integralista Brasileira, que tanto o empolgara, essa passara a ser vista com 

restrições. Agora, representava um movimento influenciado pelos regimes fascistas 

autoritários europeus, cujos desdobramentos levaram a um final macabro, com a 

morte de milhões de pessoas. Do mesmo modo, a opinião a respeito de Vargas fora 

revista. O ex-presidente já não representava mais “o gênio da política”. Passou a ser 
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definido como “um caudilho gaúcho” que, com suas práticas ditatoriais, alijara a 

população do aprendizado da “verdadeira democracia”, desrespeitando, desse 

modo, a soberania popular. 

Entretanto, o Interventor Manoel Ribas, o executor da política do Estado Novo 

no Paraná, era lembrado com carinho e admiração. Lustosa dizia que ele havia 

lançado “alicerces seguros” para as futuras gerações paranaenses. Havia aberto 

portos e construído estradas, escolas e hospitais. Recompôs as finanças do Estado. 

Fora um “verdadeiro estadista”, pois governara com visão e honestidade. 

Guarapuava, na época do Interventor, afirmava, recebeu uma nova cadeia que 

substituiu “os infectos calabouços medievais, que existiam na parte térrea do Paço 

Municipal”40. Também foram construídos educandários na região, como o Ginásio 

Manoel Ribas, sendo que naquele tempo havia somente três ginásios no interior do 

Paraná. Guarapuava, completava ele, deve o seu desenvolvimento e progresso 

após a revolução de 30, ao grande estadista Manoel Ribas.   

  Bento Munhoz da Rocha Neto também fora lembrado durante a entrevista. 

Embora Lustosa afirmasse que não fora correligionário político do ex-governador e 

houvesse atuado na bancada de oposição durante o seu governo, afirmava que 

sempre houvera respeito mútuo entre eles. Enaltecia obras realizadas durante o 

governo de Munhoz da Rocha (1951 – 1955): a construção da Biblioteca Pública do 

Paraná, do Teatro Guaíra, do Centro Cívico, que reúne os principais prédios do 

governo estadual, como o Palácio Iguaçu (sede do governo paranaense), a 

Assembléia Legislativa e o Palácio da Justiça. Em Guarapuava, dizia ele, o ex-

governador havia ordenado a conclusão das instalações da estância Santa Clara, 

obra que sofreu um novo processo de paralisação no governo seguinte. Também 

nesse governo, lembrava que foram fundadas as colônias do distrito de Entre – Rios, 

que abrigaram quinhentas famílias de agricultores suábios, iniciadores da cultura do 

trigo e do arroz na região do terceiro planalto. Em 1954, Munhoz da Rocha 

inaugurou o ramal ferroviário da cidade, sonho que fora acalentado por Lustosa 

desde a infância: assistir à chegada do trem em Guarapuava. 

 Lustosa, conscientemente ou não, evitou falar em Moisés Lupion. Esse fato 

não é difícil de ser entendido. Embora acusado de vários crimes, como gestão 

                                                 
40

 De acordo com Marcondes, no prédio da Intendência (Prefeitura Municipal depois de 1892), na 
parte de baixo funcionava a Cadeia. Na parte de cima estavam instalados o Fórum e a Câmara 
(1998, p. 170). 
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fraudulenta e corrupção, o processo contra o ex-governador fora arquivado por falta 

de provas. Apesar disso, ele foi cassado em seus direitos políticos pelo regime 

militar de 1964, perdendo inclusive grande parte de seus bens. Então, embora os 

tempos fossem outros, provavelmente não seria adequado para ele, vincular-se ao 

ex-companheiro de partido, no caso o PSD. 

No entanto, outro companheiro desse mesmo partido foi bastante lembrado, 

Juscelino Kubitschek. Lustosa disse que o ex-presidente “entregara a sua vida ao 

Supremo Arquiteto do Universo” em uma estrada, “ensopando-a com seu sangue 

generoso”. Logo ele, que havia trabalhado para construir extensas e importantes 

rodovias brasileiras, trafegadas pelos carros utilitários e de passeio de fabricação 

brasileira, também esses resultado da sua “operosa e corajosa iniciativa de 

inconfundível estadista”. Lembrava que teve a felicidade de conhecer pessoalmente 

Juscelino Kubitschek, pois quando ainda ele era candidato à presidência da 

república, visitara o Paraná em 1955. Naquela época, o PSD paranaense prestou-

lhe uma homenagem e lhe hipotecou pleno apoio político. Em Guarapuava, “o 

compromisso fora cumprido muito bem”, Juarez Távora da UDN, Adhemar de Barros 

do PSP e Plínio Salgado do PRP foram derrotados por Juscelino. Resultado muito 

justo, afirmava, “porque ele foi o mais democrático de todos os presidentes da 

história republicana brasileira”. Além disso, Lustosa afirmava que “graças às suas 

iniciativas audaciosas e patrióticas” hoje estamos colhendo frutos de prosperidade 

que permitem ao país colocar-se ao lado das maiores e mais desenvolvidas 

potências mundiais. 

Ao finalizar a entrevista, Lustosa fez um comentário particularmente ambíguo: 

“nunca havia gostado da vida política partidária”. Completando que ela, a “política 

com “p” minúsculo”, fazia com que amigos se tornassem inimigos. “Nas lides 

políticas”, dizia ele, havia ódio, rancor e inveja. Havia sofrido injúrias, agravos e 

ironias. Mas o amor pelo “torrão natal” havia falado mais alto. Era preciso lutar pelos 

“mais dignos interesses de Guarapuava” e isso, “ele havia feito durante toda a sua 

vida”. 

Depois dessa entrevista, quase nada se ouviu falar a respeito dele. Algumas 

pessoas, como o ex-prefeito Cândido Pacheco Bastos, que compareceram ao seu 

enterro no Cemitério da Água Verde de Curitiba, em 29 de janeiro de 1995, avaliam 

que lá não havia mais do que cinqüenta pessoas a lhe render a última homenagem. 

Em Guarapuava pouco se falou do morto. 
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Lustosa nunca se referiu em seus escritos à possibilidade da própria morte. 

Mas imaginemos que, se fosse possível a João do Planalto escrever sobre a morte 

de seu criador. Provavelmente teria dito que a “ampulheta do universo” esgotou toda 

a areia que destinara a ele. Pois era desse modo que o cronista costumava se referir 

à passagem do tempo. E quem sabe, também diria que um último desejo ficou 

contido em sua garganta, o mesmo desejo que Mário de Andrade expressou em 

seus versos: 

  

Quando eu morrer quero ficar, 
Não contem aos meus inimigos, 
Sepultado na minha cidade, 
Saudade. 
 

  Mário de Andrade 
           (1893 – 1945) 
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CONCLUSÃO 
 
 

Na marcha de minha vida terrena, já vislumbrando a aproximação do inverno 
cruciante, que enseja a fase em que as lembranças e pensamentos da gente 
se assemelham às folhas das árvores, que vão se desprendendo dos galhos 
e caindo ou voando pelo espaço, levadas pelo vento, quero deixar como 
modesto legado aos meus conterrâneos e pessoas amigas, algo que 
represente o sadio idealismo e a boa vontade de bem servir ao rincão 
querido de minha querência, onde a minha juventude e maturidade foram 
vividas e dedicadas em prestar serviços à comunidade, dentro das 
possibilidades intelectuais e morais atuantes em meu ser. 
 

         (João do Planalto – Do meu canto, v. I) 
 

 
 
 

 Ao analisar os diferentes momentos da trajetória política de Lustosa, 

deparamo-nos com indícios que possibilitam revelar contornos de sua 

personalidade. Embora ele fosse um homem de gestos simples e discretos, impunha 

respeito e gostava de cultivar a autoridade no exercício da função pública, sem 

transmitir antipatia ou arrogância aos interlocutores. Sentia-se à vontade entre 

pessoas do povo e do mesmo modo, entre pessoas de destaque social. Ao 

discursar, cativava a platéia: transmitia sinceridade em suas mensagens. Seu 

carisma era inegável. Ele soube usá-lo para conquistar aliados, em longas e 

pacientes conversas, em que a persuasão era indispensável. Os que pensaram que 

podiam manobrá-lo ao influxo de seus interesses, enganaram-se completamente. 

Sob as maneiras gentis e polidas escondia-se um caráter voluntarioso e tenaz. 

Tais características, certamente, podem ser encontradas em políticos de 

qualquer tempo histórico. A singularidade de Lustosa, entretanto, funda-se na causa 

por ele abraçada: conduzir Guarapuava às trilhas do progresso e da modernidade. 

Se estivessem em jogo apenas as condições oferecidas pelo contexto social, outro 

indivíduo, que não ele, poderia ter emergido em seu lugar. Por isso, foram 

importantes as suas escolhas, as ações conscientemente empreendidas e os 

lugares que ocupou, de forma a obter êxito em muitos de seus projetos. 

Há também todo o seu legado literário e o cuidado com que ele depositou 

parte desse legado na biblioteca da Universidade de Guarapuava, um importante 

indício de que desejava ser lembrado pela posteridade. Nesse legado, há que se 

destacar a engenhosidade de criar um personagem, João do Planalto, para falar 

sobre si mesmo, ou sobre assuntos que lhe interessavam.  
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Autodidata, se considerarmos os poucos anos em que foi orientado por 

educadores, Lustosa se inspirou nos expoentes intelectuais de sua época para 

construir um estilo literário próprio. No entanto, da plena consciência de que seus 

pares não atingiam um grau de cultura que se nivelasse ao seu, nasceu João do 

Planalto, a falar com simplicidade de assuntos considerados importantes para a 

cidade e dos acontecimentos políticos que diziam respeito a ela. 

O personagem também denotava a consciência do lugar que ocupava no 

espaço social de Guarapuava. Tanto que acreditava poder moldar o pensamento de 

parcela da população de Guarapuava ao seu próprio modo de pensar. Isso pode ser 

demonstrado através das fases políticas em que viveu, nas quais quase sempre 

buscou alinhar-se ao governo vigente, em uma visível tentativa de conquistar 

benefícios para a cidade e, também, por mirar-se no exemplo da tradição ancestral.  

Ao iniciar a militância política, Lustosa acreditou que o Integralismo, entre as 

propostas que emergiram durante o período de imprevisibilidades políticas que 

antecederam a implantação do Estado Novo, seria a ideal para a cidade. A base 

econômica de Guarapuava, naquela época, fundava-se nas grandes propriedades 

rurais. Sequer cogitara um possível atrelamento à ANL, cuja inspiração comunista, 

notadamente após Luís Carlos Prestes tornar-se seu “Presidente de Honra”, seria 

incompatível com o perfil econômico e religioso da população local.  

Depois que a AIB caiu em desgraça, durante o governo Vargas, vieram a 

adesão ao Estado Novo, as duas gestões na prefeitura, a organização do PSD em 

Guarapuava e os três mandatos de deputado estadual. Desses mandatos, em 

apenas em um deles, ele atuara na bancada da oposição, foi durante o governo de 

Bento Munhoz da Rocha Neto (1951 – 1955).  

Seguiu-se o fascínio pelas idéias e pela personalidade de Juscelino 

Kubistchek, a nomeação para o importante cargo de Diretor-Presidente do Conselho 

Administrativo da Caixa Econômica Federal do Paraná, as esperanças depositadas 

no governo do regime militar de 1964 e, finalmente, o duro golpe da prisão, as 

acusações de corrupção e subversão que trouxeram consigo o misto de amargura e 

decepção. 

Talvez, por esse motivo, ele tenha se dedicado a escrever e publicar as 

memórias “Passos de uma longa Caminhada – Reminiscências”, um legado aos 

conterrâneos e aos amigos. Era preciso demonstrar à posteridade a injustiça que 

havia sofrido. Afinal, ele via, em si mesmo, um homem que havia dedicado todo o 
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seu tempo, sonhos e trabalho em benefício de seu “querido torrão natal” – 

Guarapuava. 

  Ângela de Castro Gomes, em sua “Escrita de si, escrita da História”, estuda 

esse processo, no qual indivíduos e grupos tornam evidente a importância de “dotar 

o mundo que os rodeia de significados especiais”, quando escrevem sobre a própria 

vida. Processo derivado de uma mudança social no qual o indivíduo supera uma 

lógica coletiva, regida pela tradição, tornando-se “moderno” quando postula uma 

identidade singular para si no bojo do todo social e nele se afirmado como valor 

“distinto e constitutivo”. Na cultura dessa sociedade, importa aos indivíduos 

sobreviver na memória das outras pessoas, considerando que a vida individual tem 

valor e autonomia em relação ao todo: “É do indivíduo que nasce a organização 

social e não o inverso”. A autora ainda analisa que as práticas da “escrita de si” 

tornam claro como “uma trajetória individual tem um percurso que se altera ao longo 

do tempo, que ocorre por sucessão” (2004, pp. 07 – 24). 

 De fato, os caminhos percorridos por Lustosa ao longo de sua existência e os 

registros efetivados nesse espaço de tempo permitem conhecê-lo e admirar a 

desenvoltura com que ele deslizou pelos grandes acontecimentos políticos que 

fizeram parte de sua trajetória. Além do mais, foi possível sentir com ele todas as 

expectativas que alimentou, os sucessos e os insucessos que experimentou, 

desvelando a sua profunda paixão por Guarapuava. Paixão que dificilmente será 

superada por qualquer cidadão guarapuavano, em qualquer tempo possível. 
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CRONOLOGIA BÁSICA 

 

 

1901 
Nascimento de Antonio Lustosa de Oliveira no Distrito de 

Reserva do Pinhão, município de Guarapuava. 

1917 Morte do pai adotivo Capitão Manoel Paulo de Siqueira. 

1919 Fundação do jornal O Pharol. 

1928 Primeiro casamento e desquite. 

1930 Segundo casamento, com Jeanne. 

1935 Início da trajetória política – adesão ao Integralismo. 

1937 Fundação do jornal Folha do Oeste. 

1944 – 1945 Primeiro mandato de prefeito de Guarapuava. 

1946 Morte da mãe adotiva D. Rosa Lustosa Dangui de Siqueira. 

1946 – 1947 Segundo mandato de prefeito de Guarapuava. 

1947 – 1959 
Três mandatos de deputado na Assembléia Legislativa do 

Estado do Paraná. 

1959 
Nomeação para o cargo de Secretário do Interior e Justiça do 

Estado do Paraná no governo de Moisés Lupion. 

1959 

Nomeação para o cargo de Diretor-Presidente do Conselho 

Administrativo da Caixa Econômica do Paraná pelo presidente 

Juscelino Kubistchek de Oliveira. 

1964 
Prisão durante o regime militar pela acusação de subversão e 

desvio de fundos públicos. 

1965 Declaração de inocência pelas Justiças Militar e Civil. 

1966 Abandono da carreira política. 

1978 
Lançamento da autobiografia “Passos de uma longa 

caminhada – Reminiscências”. 

1981 Lançamento dos dois volumes de “Do meu Canto”. 

1995 Morte de Antonio Lustosa de Oliveira em Curitiba – Paraná. 

 

 



 197 

FONTES IMPRESSAS41 
 
 

CASA DA CULTURA DE GUARAPUAVA 
 

O Pharol no 69, 22/08/20. 

O Pharol no 149, 25/02/28. 

A Cidade no 90, 13/10/35. 

A Cidade, no 93, 03/11/35. 

 
 

CASA DA CULTURA DE GUARAPUAVA E ARQUIVO HISTÓRICO DA 

UNICENTRO 

 

Folha do Oeste, ano I, no 02, 07/03/37. 

Folha do Oeste, ano I, no 35, 31/10/37. 

Folha do Oeste, ano I, No 5, 28/03/37. 

Folha do Oeste, ano I, no 6 14/03/ 37. 

Folha do Oeste, ano I, no 21, 25/07/37. 

Folha do Oeste  ano I, no 25, 20/10/37. 

Folha do Oeste, ano I, no 37, 14/11/37. 

Folha do Oeste, ano I, no 44, 09/01/38. 

Folha do Oeste, ano II, no 47, 30/01/38. 

Folha do Oeste, ano II, no 48, 13/02/38. 

Folha do Oeste, ano II, no 61, 02/03/41. 

Folha do Oeste, ano II, no 66, 06/04/41. 

Folha do Oeste, ano II, no 67, 13/04/41. 

Folha do Oeste, ano II, no 74, 08/06/41. 

Folha do Oeste, ano II, no 93, 09/11/41 

Folha do Oeste ,ano II, no 98, 21/12/41. 

Folha do Oeste , ano V, no 06, 30/06/46. 

                                                 
41

 O jornal Folha do Oeste passou por diversas fases, motivo pelo qual os anos de publicação 
apresentam-se fora de seqüência. A maioria dos exemplares encontra-se na Casa da Cultura de 
Guarapuava, alguns exemplares podem ser encontrados no Arquivo Histórico da UNICENTRO.  
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Folha do Oeste, ano V, no 16, 07/09/46 

Folha do Oeste, ano V, no 25,10/11/46. 

Folha do Oeste, ano V, no 29, 12/01/47. 

Folha do Oeste, ano V, no 36, 26/01/47. 

Folha do Oeste, ano VI, no 06, 09/10/47. 

Folha do Oeste, ano V, no 52, 09/12/49. 

Folha do Oeste, ano II, no 90, 17/09/50. 

Folha do Oeste, ano II, no 81, 09/07/50. 

Folha do Oeste, s/a, no 62, 15/12/54. 

Folha do Oeste, s/a, no 70, 05/02/55. 

Folha do Oeste, ano IV, no 155, 09/12/56. 

Folha do Oeste, ano XXXVII, no 1397, 

15/12/74. 

 

ARQUIVO HISTÓRICO DA UNICENTRO 

 

Tribuna Paranaense, ano I, no 13, 23/09/56. 

Tribuna Paranaense, ano I, no 24, 09/12/56. 

Tribuna Paranaense, ano I, no 46, 26/05/57. 

 

 

FONTE AUDIVISUAL 

 

Entrevista com Antonio Lustosa de Oliveira – Museu da Imagem e do Som do 

Estado do Paraná – Fita 0149 – “Projeto Memória Paraná” – 07/03/1988.  
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