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Resumo: Certas tradições de interpretação social do sul brasileiro têm destacado o lugar

da  imigração  europeia  na  formação  étnica  regional,  gerando  um  sinal  diacrítico  em

relação ao país negro e mulato. No Rio Grande do Sul, antropólogos já observaram entre

os gaúchos uma diferença imaginada entre  a parte e o todo. No Paraná, também há a

presença  da  mitologia  de  um  estado  branco,  fruto  da  colonização  europeia,  sem

elementos negros.

Gaúcho migrado para o Paraná, estranhava que essas ideias de diferença étnica

se combinassem com imagens de identidade, destacando as conexões entre as histórias

nacional  e  paranaense.  A Revolução  Farroupilha,  marco  celebrado  da  singularidade

gaúcha, contrastava com o Cerco da Lapa, tido como símbolo da unidade do Paraná com

o Brasil.

David Carneiro, “último dos paranistas” processado por regionalismo, também foi o

primeiro  interlocutor  paranaense  do  Iphan,  que,  segundo  a  literatura  especializada,
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buscava compor sem regionalismos a imagem do país. Dividido, combinava orgulho do

paranaense  branco com  críticas  a  quem  insinuava  seu  estrangeirismo,  sua  não-

brasilidade.  Para  ele,  o  Cerco  da  Lapa  garantia  ao  Paraná  lugar  privilegiado  na

experiência de formação nacional.

Sugiro que uma segmentação dos pensadores do Paraná branco, que disputavam

a consagração de uma identidade social (europeia) de matriz imigrante ou portuguesa,

ajuda a explicar esse nacionalismo de David Carneiro. O regionalista convicto achou na

legitimação do patrimônio das “colonizações primitivas”, anteriores às imigrações “extra-

íberas”,  uma  conexão  com  o  Iphan  e  suas  imagens  de  uma  nação  luso-brasileira,

moderna e civilizada.

Palavras-Chave: Identidade social, imigração, etnicidade, patrimônio cultural, paranismo

Certas tradições de interpretação social oriundas desde o sul do Brasil, e sobre

essa região, vêm destacando o lugar central da imigração europeia branca na formação

étnica de seus estados, gerando um “diacrítico” (Barth, 2000) em relação à composição

social do país, identificado pela presença negra e pela miscigenação.

Entre os gaúchos nativos do estado mais meridional do país, o Rio Grande do Sul,

por exemplo, Ruben George Oliven (1992) observou uma diferença imaginada entre  a

parte e o todo. Para esse antropólogo, “se em outros estados do Brasil, como a Bahia, o

negro comparece como um dos formadores da identidade, no Rio Grande do Sul sua

imagem é relegada a um segundo plano” (Oliven, 1996, p. 26).

No estado vizinho de Santa Catarina, por sua vez, outro exercício de análise de

fundamentação antropológica observou “uma espécie de consenso”, em que o território

catarinense aparece como um lugar “onde a população considerada ‘negra’ apresenta um

dos menores índices no Brasil” (Leite, 1996, p. 38). Esse consenso foi (a)notado não só

em  “depoimentos”  e  “conversas  cotidianas”  (Leite,  1996,  p.  49),  mas  também  na

“literatura científica” e em “estudos sobre a formação histórica e a composição étnica da

população  de  Santa  Catarina”  (p.  40,  42,  grifado  no  original).  Isso  levou  a  autora  a

concluir que “a identidade do sul se constrói pela negação do negro”, ao contrário do que

aconteceria nos processos de identificação social do todo nacional, já que, segundo suas

impressões, “a identidade brasileira é inclusiva, procura contemplar a diferença étnica”

(Leite, 1996, p. 49, grifado no original).

Para a antropóloga, essa produção social  da “invisibilidade do negro é um dos

suportes da ideologia do branqueamento”, presente não só no cotidiano e na oralidade,

mas  também  em  escritos  e  pesquisas  de  propósito  científico,  em  particular  na



historiografia “de inspiração positivista” com que “deparei-me” (Leite, 1996, p. 41). Esta

tem  sublinhado  a  presença  no  estado  de  “uma  ampla  maioria  de  descendentes  de

europeus, principalmente alemães, italianos e poloneses” (Leite, 1996, p. 38).

Para  Ilka  Leite,  um  dos  elementos  que  amarra  os  processos  de  apagamento

sociológico  e  historiográfico  da  presença  negra  em  terras  catarinenses  e  de

supervalorização do branco europeu que se fixou na região são as interpretações sobre o

“vazio”  demográfico local:  “O embranquecimento,  mais do que estatístico,  procedia-se

movido  pelos  pressupostos  ideológicos  que  necessitavam  negar  sua  presença  para

construírem o ‘vazio’ a ser ocupado pelos imigrantes” (1996, p. 39).

Orientadas por essa lógica é que se elaboraram as várias interpretações sobre a

insignificância histórica da escravidão negra não só em Santa Catarina, mas em todo o

sul  do  país.  Essa região,  por  não contar  com uma economia expressiva nos tempos

coloniais,  de auge do comércio negro, não teria tido condições de contar com muitos

braços escravos, estabelecendo-se assim uma singularidade importante em relação ao

país da época, uma grande diferença histórica entre a parte e o todo:

A grande maioria  das pesquisas que enfocam a contribuição dos
descendentes  de  africanos  no  Sul  do  Brasil  afirma  a  sua
especificidade em relação às outras regiões do país. [...] a partir de
uma análise do passado colonial,  afirma que o negro teve e tem
presença rara, inexpressiva ou insignificante e atribui a isto [sic] a
ausência  de  um  grande  sistema  escravista  voltado  para  a
exportação, como ocorreu em outras regiões do Brasil (Leite, 1996,
p. 40, grifado no original).

Se  a  historiografia  de  inspiração  positivista  consultada  por  Ilka  Leite,  oriunda

basicamente  da primeira  metade  dos anos novecentos,  apresenta  essa tendência  de

apagamento do negro do processo de formação étnica e social do estado, o mesmo se

pode dizer dos informantes nativos aos quais Oliven teve acesso em seu contato com a

“historiografia  gaúcha  tradicional”.  Esta  literatura,  conforme  suas  observações  de

pesquisa, “apesar de reconhecer a existência generalizada do escravo no Estado, insistiu

na sua pouca importância no processo de trabalho” (1996, p. 26).

Convergindo com as avaliações de Ilka  Leite  sobre o  caso catarinense,  Oliven

também sugere o quanto a construção de uma identidade branca para os gaúchos está

desalinhada das leituras de Brasil disponíveis desde pelo menos as reflexões culturalistas

de  Gilberto  Freyre  sobre  o  nosso  processo  de  formação  nacional:  “a  historiografia

tradicional do Estado subestima a presença do negro, [...] ao contrário do que ocorreu no

resto do Brasil a partir da década de 30” (Oliven, 1996, p. 22).

Já no Paraná, o estado mais ao norte da região sul do território brasileiro, ensaios



sobre  a  “sociologia”  desse  pedaço  do  “Brasil  meridional”  também  têm  sublinhado  a

(re)criação  da  “mitologia  de  um  estado  branco,  fruto  da  colonização  europeia,  sem

elementos negros” (Oliveira, 2009b, p. 25, grifado no original).

Um exemplo  dessa  construção  está  na  capa  da  segunda  edição  do  livro  que,

segundo Márcio de Oliveira, é a “expressão mais acabada” dessa mitologia (2009b, p.

25). Trata-se de  Um Brasil diferente,  de 1955, escrito por Wilson Martins. Nessa capa

aparece retratado um “russo branco nascido no Brasil, de segunda geração”.1

Conforme o autor anuncia já  na introdução,  o projeto do livro é apresentar  um

Brasil  alternativo ao país desenhado por  Gilberto Freyre,  já que o estado do Paraná,

acompanhado de seus vizinhos do sul,  não se  encaixaria  nos esquemas explicativos

montados pelo pernambucano em suas interpretações da formação social brasileira:

Isso é muito importante assinalar pela tendência geralmente notada
de se encararem os admiráveis estudos do sr. Gilberto Freyre, por
exemplo,  como  refletindo  a  sociologia  brasileira  e  servindo  para
todas as regiões do país. Nenhum engano maior. [...] notadamente
quanto à influência cultural  estrangeira de São Paulo para o sul.
Falo  em  estados  do  sul  por  um  arrojo  talvez  impensado  de
generalização,  porque  os  estudos  que  iniciei  se  referem
exclusivamente ao Paraná. Mas não há dúvida que, afora pequenas
modificações de índole local, as conclusões encontradas no Paraná
serviriam para São Paulo, para Santa Catarina e para o Rio Grande
do Sul.2

Entre os elementos de conexão dessas diferentes experiências de formação social

do sul do país, certamente deviam ser considerados fatores históricos como “a presença

do imigrante” e a “inexistência da escravatura” (Martins, 1989 [1955], p. 5), que, tomados

em conjunto, distinguiam o todo brasileiro de sua(s) parte(s) sulina(s):

Ao  lado  da  imigração,  é  a  inexistência  da  grande  escravatura  o
aspecto mais característico da história social  do Paraná, ambos o
distinguindo inconfundivelmente de outras regiões brasileiras, como
a que compreende o  Rio  de Janeiro  e  o  Nordeste,  por  exemplo
(Martins, 1989 [1955], p. 128).

Se muito da historiografia “tradicional” e “positivista” revisitada por Oliven e Leite

não acompanhou a reflexão freyreana e sua visão de Brasil por motivos óbvios, sendo

anterior a ela, no caso do retrato desse  Brasil diferente por Wilson Martins temos uma

busca de diálogo de alguém que se declara tributário daquele “renovador da sociologia

brasileira”, afirmando ser “a sua lição que aprendi” (1989 [1955], p. 5).

Assim,  uma  série  de  argumentos  tradicionais  e  raciais  de  cientificidade  então

1  O trecho transcrito encontra-se na orelha do livro, junto à contracapa (Martins, 1989 [1955]).
2  MARTINS, Wilson. O Estado de São Paulo, São Paulo, 30 de março de 1946. In: “Introdução à primeira

edição” (MARTINS, 1989 [1955]. p. 4-5, grifado no original).



questionada,  que  davam conta  da  existência  de  um sul  do  país  menos  atrasado  no

processo  evolutivo porque  formado  de  brancos,  que  com  sua  “superioridade  racial”

promoveram  o  “desenvolvimento  e  progresso”  da  região,  fazendo  dela  “uma  Europa

incrustrada  no  Brasil”  (Leite,  1996,  p.  38),  foram  reinventados  sob  um  vocabulário

atualizado, de tintas culturalistas, que buscava apreender, por exemplo, a sua “influência

étnica” no curso da “civilização paranaense” (Martins, 1989 [1955], p. 62).

Na  medida  em que,  para  Wilson  Martins,  era  possível  constatar  que  foram os

“estrangeiros que, em geral, introduzi[r]am no meio ainda atrasado da província certas

novidades industriais” (p. 337), competia a uma boa visada sociológica relacionar esse

fenômeno  observável  com  a  “inclinação  urbanizadora  da  imigração  de  todas  as

nacionalidades” (p.  62),  o que acabou configurando um cenário de vantagem sobre a

realidade baseada no trabalhador “nacional, que leva, às vezes, um ‘atraso secular’, do

ponto de vista da cultura, [e] acaba ficando para trás” (p. 80).

Os pensadores do Paraná continuavam não tendo de lidar,  portanto,  com uma

questão  que  incomodava  muitos  dos  intelectuais  e  cientistas  brasileiros  desde  a

passagem do oitocentos para o novecentos, o problema dos “africanos e mestiços [que]

passavam a ser entendidos como obstáculos para que o país atingisse o esplendor da

civilização” (Schwarcz, 1993, p. 240). Quanto a isso, devemos lembrar que o “fator ‘raça’

era entendido como um tipo de influência vital no ‘potencial civilizatório’ de uma nação”, e

que a presença negra era tomada como um problema nacional, “na medida em que se

considerava que sua herança étnica poderia in[ter]ferir  negativamente nos destinos do

nosso povo” (Schwarcz, 1987, p. 23).

Podemos projetar ao cenário paranaense, portanto, as constatações obtidas pela

etnografia  de  Leite  (1996)  sobre  a  situação  catarinense.  Nela,  a  antropóloga  pode

observar a imagem que se faz e refaz, cotidiana e sistematicamente, “de Santa Catarina

como o ‘locus’ de concretização do projeto imigrantista  implantado desde meados do

século XIX, visando principalmente o ‘branqueamento’ do país” (p. 38).

Gaúcho  migrado  para  o  Paraná,  onde  atuo  desde  2006  como  historiador  do

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), estranhava muito que essas

ideias sobre a singularidade étnica e social do estado – fruto de uma singular combinação

histórica  entre  uma  escravidão  pouco  expressiva  e  imigração  europeia  bastante

significativa –, se alinhassem com outras imagens de identidade histórica, afirmando, por

exemplo,  as  conexões  entre  as  experiências  passadas  do  Paraná  e  do  Brasil.  A

Revolução  Farroupilha  dos  gaúchos  contra  o  governo  imperial,  “marco  amplamente

comemorado”  das “diferenças do estado em relação ao Brasil”  (Oliven,  1992,  p.  61),



contrastava com o chamado “Cerco da Lapa”, que, como sublinhava o futuro criador da

área de antropologia na Universidade do Paraná, expressava, com a aliança dessa cidade

ao governo federal na resistência aos federalistas vindos do sul do país, o “mais vivo

sentimento de unidade nacional” (Fernandes, 1944, p. 13).

Essa experiência vivida tinha contornos de uma situação antropológica clássica, ou

seja,  de encontro com a  alteridade,  com formas outras de experimentar,  interpretar  e

classificar as coisas do mundo. Vindo da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, o

meu desembarcar de um avião na cidade de Curitiba, para viver na então desconhecida

capital paranaense, não se tratou, óbvio, nem de perto de um contato etnográfico como o

experimentado  por  um dos  fundadores  da  antropologia  ocidental  moderna,  Bronislaw

Malinowski, ao desembarcar numa ilha melanésia.

Apesar disso, as reflexões do antropólogo sobre as consequências desse entrar

em  contato  com  gente  assim  tão  distante faziam  algum  sentido  para  mim.  Dizia

Malinowski, já nas últimas linhas da sua fundadora introdução do Argonautas: “Talvez a

mentalidade humana se revele a nós através de caminhos nunca dantes trilhados. Talvez,

pela compreensão de uma forma tão distante e estranha da natureza humana, possamos

entender nossa própria natureza” (1998 [1922], p. 38).

Na capital  paranaense,  não chegara a observar  nada semelhante ao culto  que

muitos  gaúchos  têm  ao  episódio  histórico  da  Revolução  Farroupilha  (1835-1845).

Entendida, em linhas gerais, como um movimento regional(ista) de mobilização e de luta

de um estado contra o país – ou, melhor ainda, a insubmissão de uma província periférica

contra a dominação e a centralização de um império –, a sua memória é celebrada com

uma data cívica respeitada, o feriado estadual do “20 de setembro”.

Em Porto Alegre, por exemplo, a data baliza uma série de atividades de celebração

das  chamadas  tradições  gauchescas,  realizadas  durante  a  “semana  farroupilha”.  A

frequentação do “acampamento farroupilha”, montado num parque da região central da

cidade, é tida como oportunidade de (re)atualizar as heranças culturais do estado, como

os seus trajares e costumes típicos, as lidas rurais, a relação com o cavalo e os animais

do campo, a roda de chimarrão, o churrasco etc.

Esse acampamento é o domínio dos CTGs, os “Centros de Tradições Gaúchas”,

que desde os anos 1940 têm atualizado o regionalismo etnografado por Oliven, que pode

observar  a  “constante  evocação  e  atualização  das  peculiaridades  do  estado  e  da

fragilidade de sua relação com o resto do Brasil” (1992, p. 65). Conforme o autor, em seus

trabalhos de campo ouvira falar “seriamente em separar o Rio Grande do Sul do Brasil”,

um posicionamento  que,  na ótica desse antropólogo,  “trata-se de uma forma de falar



dessa relação singular que existe entre o Brasil e seu estado mais meridional, e da tensão

que ela suscita” (Oliven, 1992, p. 64).

Para alguém vindo desse estado cuja gente nativa conquistou, não sem dar vários

motivos e razões para isso, a fama de um povo bairrista e orgulhoso das suas coisas

próprias,  causava  grande  estranhamento  que  alguns  intérpretes  da  formação  social

paranaense tivessem sublinhado tanto assim as ocasiões de alinhamento e de unidade

entre as experiências históricas ocorridas no estado do Paraná e no Brasil.

A celebração historiográfica do “Cerco da Lapa” é um exemplo disso.

É o caso de Bento Munhoz da Rocha Neto (1905-1973),  futuro governador  do

estado  no  ano  marcante  de  1953,  quando  se  comemoraria  com  grandes  obras  e

acontecimentos  o  centenário  de  sua  emancipação  política  de  São  Paulo,  e  também

professor de história e sociologia da Universidade do Paraná (Szwako, 2009, p. 46). 

Num de seus primeiros ensaios sobre a formação da sociedade paranaense e sua

identidade histórica,  redigido  em 1930,  um jovem Bento  Munhoz  argumentava  que a

chamada “resistência da Lapa” se tratava de um “marco brasileiro”, na medida em que o

desenrolar desse acontecimento histórico sucedido em terras paranaenses atribuiu  ao

ocorrido uma “consideravel projecção nacional”, já que “a energia paranaense secundou

heroicamente a energia da nação” (Rocha Neto, 1930, p. 07).

Ocorrido entre o final do ano de 1893 e o começo de 1894, durante o curso da

Revolução Federalista (1893-1895), o cerco à cidade paranaense da Lapa, situada na

região dos Campos Gerais, reuniu muitos nativos do estado às tropas legalistas que se

mobilizavam  para  impedir  o  avanço  rumo  ao  Rio  de  Janeiro,  a  capital  federal,  dos

revolucionários vindos do sul do país. Mesmo derrotados na batalha, por terem oferecido

resistência de quase um mês aos federalistas, teriam sido protagonistas do processo de

consolidação da república, recém-proclamada em fins de 1889.

Em 1944, durante as comemorações do cinquentenário do fim da resistência, com

a “Capitulação da Lapa”, o então ex-diretor do Museu Paranaense, Loureiro Fernandes

(1903-1977),  médico-antropólogo  antes  citado  como  o  futuro  criador  do  setor  de

antropologia da Universidade do Paraná, destacava que “a resistência da Lapa foi uma

das páginas mais heróicas da história da República” (1944, p. 13).

Tanto Bento Munhoz quanto Loureiro Fernandes estavam unidos, portanto, a um

movimento de interpretação sociológica e histórica do estado que encontrava no episódio

do Cerco da Lapa “um marco historiográfico não somente regional, mas inserido em um

encadeamento ideológico nacional” (Cordova, 2007, p. 159).

Comecei  a  descobrir  essa  celebração  historiográfica  e  identitária  do  “Cerco  da



Lapa” ao explorar os primeiros movimentos do Iphan no Paraná, em 1937, quando a

instituição recém-criada ainda se chamava Sphan, ou “Serviço” do Patrimônio. 

Chegado em Curitiba às vésperas de 2007, ingressei no órgão justamente quando

ele se preparava para comemorar seus primeiros setenta anos. Naquela oportunidade de

celebração  das  suas  origens,  tomei  contato  com  os  anos  pioneiros  da  atuação

institucional no lugar que também estava recém começando a conhecer.

Foi assim que cheguei ao nome de David Antonio da Silva Carneiro (1904-1990),

um nativo do Paraná ligado a uma família tradicional, muito bem-sucedida no rico negócio

da  erva-mate,  intelectual  de  formação  positivista  que  acabou  se  tornando  o  primeiro

representante do Sphan no estado. Essa relação institucional começou em abril de 1937,

quando  David  Carneiro,  na  condição  de  diretor  de  seu  museu  particular,  atendeu  ao

pedido de Rodrigo Melo Franco de Andrade, diretor do Sphan, cuja sede ficava na capital,

o Rio de Janeiro, para “tomar a si o encargo de relacionar as obras de architectura civil,

religiosa e militar existentes no Paraná [...] que possam ser consideradas de excepcional

valor artistico ou historico”.3

Suas primeiras sugestões constavam de seis imóveis,4 e apenas um deles não fez

parte do primeiro conjunto de tombamentos de edifícios paranaenses como patrimônio

histórico e artístico do país. As outras cinco indicações foram objeto de patrimonialização.

Em abril  de 1938,  o  conselho consultivo do Sphan atribuiu  valor  histórico à Casa do

Coronel  Joaquim Lacerda,  à Igreja Matriz de Santo Antônio e à Casa onde faleceu o

Coronel Gomes Carneiro, três edificações situadas na Lapa. Em maio do mesmo ano, a

Fortaleza  de  Nossa  Senhora  dos  Prazeres  e  o  Antigo  Colégio  dos  Jesuítas,  ambos

construções de Paranaguá, também foram tombados.

A lista de David Carneiro deixava transparecer sua dedicação aos estudos sobre o

“Cerco da Lapa”: metade de suas indicações era de bens ligados ao evento. Na carta

remetida ao Sphan, aliás, o interlocutor paranaense do novo órgão se dedicava a tentar

convencer o seu diretor de que a Lapa era “historica desde 1894”, época em “que barrou

o avanço federalista por 26 dias, salvando a Republica”.

Naquela  oportunidade,  David  Carneiro  apresentava  essas  suas  sugestões  ao

diretor  da nova instituição federal  como as contribuições de um “servo no serviço da

Pátria”,5 manifestação de nacionalismo que, segundo minha leitura, se alinhava ao projeto

de um órgão que fora criado pelo Estado Novo justamente com a missão de “buscar, sem

3  Carta de Rodrigo Melo Franco de Andrade a David A. da Silva Carneiro. Rio de Janeiro, 5 de abril de
1937. Dossiê Museu David Carneiro (Pasta I). Arquivo da Superintendência do Iphan no Paraná.

4  Correspondência de David Carneiro a Rodrigo Melo Franco de Andrade. Curitiba, 8 de abril de 1937.
Dossiê Museu David Carneiro (Pasta I). Arquivo da Superintendência do Iphan no Paraná.

5  Idem.



regionalismos, constituir a fisionomia do Brasil” (Chuva, 2003, p. 316).

Um dos motivos pelos quais a figura de David Carneiro me chamou tanto a atenção

foi a circunstância de ele ter tido essa participação tão bem-sucedida na construção de

uma ideia de nação unitária, resistente aos regionalismos, via Serviço do Patrimônio, e ao

mesmo tempo ter sido (re)conhecido como um dos expoentes do regionalismo paranista,

movimento ocupado em destacar o estado (do país).

Uma  das  grandes  fontes  de  prestígio  social  e  intelectual  desse  engenheiro

curitibano, aliás, foi como pensador do universo regional e pesquisador interessado nos

assuntos e histórias de sua terra natal. De fato, comentadores de sua obra já notaram seu

empenho em abordar em “seus discursos temas sobre a identidade, a cultura, a tradição e

a  formação  histórica  paranaense”  (Cordova,  2009,  p.  224).  Sobre  essa  vocação

regionalista, aliás, outra estudiosa de sua carreira concluiu que: “Indícios apontam que foi

com a imagem de ‘historiador regional’ que David Carneiro obteve mais destaque na vida

pública”,  contribuindo  em  muito  “para  lhe  assegurar  uma  posição  de  destaque  na

sociedade curitibana” (Machado, 2012, p. 19).

Ele já foi  considerado,  nesse sentido,  como o “último dos paranistas”  (Oliveira,

2001, p.  XXIV),  denominação que dá conta de seu perfil  como seguidor das ideias e

princípios  do  “movimento  paranista”,  que  ganhou  expressão  ao  final  dos  anos  1920,

quando  juntou  vários  intelectuais  de  renome  dedicados  a  pensar  e  popularizar  uma

identidade paranaense fundada em “características particulares que diferenciasse[m] o

povo da terra deste estado do restante do país” (Pereira, 1998, p. 82).

Nesse sentido, David Carneiro fez parte de um movimento intelectual que, segundo

um olhar mais crítico e combativo,  era caracterizado pelo provincianismo. Aquilo  “que

queriam os paranistas”, na ótica desses rivais, era “opor o local ao nacional ou local ao

universal”  (Oliveira,  2009a,  p.  118),  postura  que ficava marcada na sua figura-chave,

Romário  Martins  (1874-1948),  que  “procurava  quase  criar  um  mundo  à  parte  para

caracterizá-lo como sendo o Paraná” (Oliveira, 2009a, p. 58). 

Um indicativo bastante expressivo desse horizonte provinciano é que em 1943-44,

meia década depois de sua (ativa) participação nas ações do novo órgão de preservação

do patrimônio nacional, David Carneiro veria seu caráter de promovedor do regionalismo

submetido  ao  Tribunal  de  Segurança  Nacional  do  mesmo  Estado  Novo  com  que

colaborara  anteriormente,  através  do  Sphan.  A  causa  do  julgamento  foram  textos

jornalísticos  em  que,  segundo  a  denúncia,  levantara  “a  bandeira  de  reivindicações

regionalistas, nesta hora historica de nossa patria”.6

6  Relatório de Inquérito do Delegado Auxiliar da Polícia Civil do Estado do Paraná, Pedro Firman Neto. 26
de novembro de 1943. Processo nº 4387, do Paraná, do Tribunal de Segurança Nacional. Ano de 1943.



Será que alguma coisa mudou, substancialmente, do homem de 1937, “servo no

serviço da Pátria” que ajudou a construir uma imagem da nação, em relação a esse David

Carneiro de 1943, levado a júri que “decidisse si eu era ou não criminoso de lesa Pátria, e

indivíduo perigoso para o meu país” (Carneiro, 1944, p. V)?

De nacionalista, ele teria se tornado, no curso de meia década, regionalista?

Parece-me que não.

Em História psicológica do Paraná, do ano próximo de 1944, por exemplo, o autor

retomava o flerte com o nacionalismo da época e sublinhava que um dos seus propósitos

com esse livro era “anular a nefasta idéia da cisão de um Estado”, na medida em que seu

povo era “Paranaense e Brasileiro, porque o Paraná é Brasil!” (Carneiro, 1944, p. 48, 96,

grifado no original). Ao mesmo tempo, porém, os temas trabalhados no livro já fizeram

com que comentadores do seu conteúdo tenham sugerido que nessa obra o último dos

paranistas  realizou uma espécie de apanhado das ideias do movimento, na medida em

que “David Carneiro com o seu livro realiza o último e mais completo ato de uma forma de

‘paranismo’” (Oliveira, 2001, p. 184).

De  fato,  em  História  psicológica  do  Paraná,  David  Carneiro  (1944)  mostrava

bastante orgulho de certas características e/ou singularidades do estado, como o “meio

que é estético como nenhum outro”, marcado pelos “pinheiros hieráticos, estéticamente

perfeitos” (p. 28) e pelo clima “ameno” (p. 37) e “temperado” (p. 56), que juntos formavam

um “paraíso terrestre”  (p.  26)  onde se movimentava uma gente “quasi  absolutamente

isenta de mistura, sobretudo negra” (Carneiro, 1944, p. 69).

David  Carneiro  parecia  estar  bastante  condicionado  pelas  ambiguidades  do

paranismo, movimento sempre dividido entre se aproximar e se distanciar do país e de

suas coisas  típicas.  Essas ambiguidades e contradições,  aliás,  se fizeram refletir  nas

divergências de opinião sobre o caráter e a orientação ideológica do paranismo.

No campo acadêmico, por exemplo, de um lado temos estudiosos do tema que o

interpretam, basicamente, como um movimento de diferenciação do estado. Este é o caso

do trabalho precursor de Pereira (1998), já citado, e de outros que se seguiram a ele,

caso de Camargo (2007), em que é sublinhado que o paranismo enfatizava no estado a

“diferença do conjunto da nação, na contramão dos cânones do nacionalismo que daria

no  Estado  Novo”  (p.  158).  Outros  pesquisadores,  por  sua  vez,  têm  classificado  o

Acusado: Daví Carneiro ou Daví Antônio da Silva Carneiro. Arquivo Nacional/RJ.



movimento  como  uma  espécie  de  “regionalismo  ao  inverso”,  já  que  muitos  de  seus

expoentes  “nunca  quiseram  opor  o  Paraná  ao  resto  do  Brasil”.  Eles  lutavam  pelo

contrário, aliás, ou seja, “criar um repertório cultural que igualasse o Paraná aos outros

Estados, em vez de o diferenciar” (Dudeque, 2001, p. 67).

São  essas  ambiguidades  que  sujeitaram  David  Carneiro  a  ser  visto  de  várias

maneiras.  Não  só  como  o  responsável  por  uma  “obra  impatriótica”,  redigida  com  a

“intenção preconcebida de explorar sentimentos regionalistas”,7 mas, também, como o

portador de uma “mentalidade tropical”,  que fazia dele um “verdadeiro patriota”,  cujos

escritos eram um “dos mais altos e dignos tabernáculos da brasilidade”.8

Mas que regionalismo tão ambivalente, afinal de contas, era este alimentado pelo

paranismo e, particularmente, por David Carneiro, de tons assim tão nacionais?

Eis o que me indagava, como gaúcho.

O cenário de branquidão populacional montado por David Carneiro em seu retrato

do Paraná tinha a ver com mesmo binômio histórico, sociológico e étnico que, como já

vimos, figura com força em algumas interpretações da sociedade gaúcha e catarinense e

na  leitura  de  Paraná  consagrada  pelo  livro  Um  Brasil  diferente.  Ele  combinava  a

constatação de que a economia local  “não teve senão pequeníssima necessidade de

braço escravo” (Carneiro, 1944, p. 68-69) com a ênfase no porte do movimento imigratório

que acompanhou o fim da escravidão,  potencializando as trocas de  sangue branco  e

fazendo  com  que  a  situação  tenha  se  transfigurado  para  “diminuir  ainda  mais  a

percentagem de mesclas que pudessem ter havido” (p. 55).

Outro  motivo  de  seu  orgulho  regionalista  estava  ligado à  contribuição de seus

conterrâneos para as artes e a cultura. Uma terça parte da História Psicológica do Paraná

é dedicada a abordar a “ação cultural”  dos paranaenses em vários campos, como na

poesia, nas “artes do som”, na pintura e entre seus historiadores. Ao fazer referência à

obra deixada por uma série de nomes expressivos do universo literário local, por exemplo,

7  Relatório de Inquérito do Delegado Auxiliar da Polícia Civil do Estado do Paraná, Pedro Firman Neto. 26
de novembro de 1943. Processo nº 4387, do Paraná, do Tribunal de Segurança Nacional. Ano de 1943.
Acusado: Daví Carneiro ou Daví Antônio da Silva Carneiro. Arquivo Nacional/RJ.

8  “A mentalidade tropical de Davi Carneiro sabe fixar um grande símbolo - Da GAZETA DO POVO de
Curitiba, de 2 de novembro de 1939”. Guairacá - Instituto Histórico e Geográfico Paranaense. Curitiba,
novembro de 1939. p. 5. Arquivo Público do Paraná. Fundo Romário Martins. Cx. 14, vol. 01.



procurava sublinhar que “a falta de um grande e universal poéta não signífica ausência de

poesia,  e  de  literatura,  como  em  fins  de  Setembro  de  1943  afirmou  um  crítico,  tão

incompetente quanto ignorante” (Carneiro, 1944, p. 112).

Esse crítico, surpreendentemente, era o consolidador das imagens de  Um Brasil

diferente, ideia que, já vimos, parecia animar o espírito de David Carneiro.

Durante o andamento da investigação de incentivo ao regionalismo, aliás, David

Carneiro acabou admitindo que era o paulista Wilson Martins (1921-2010) o alvo principal

de seus textos atacando nativos de outros estados, “aos quais chama de ‘adventícios’”,

atribuindo-lhes “de maneira injuriosa, deficit moral e intelectual”.9 Conforme consta no seu

depoimento, o elemento motivador dos seus artigos era sua inconformidade e indignação

com  o  conteúdo  de  um  artigo  de  Wilson  Martins,  “em  que  o  mesmo  negava,  com

menosprezo, as realizações culturais paranaenses”.10

O que estava em jogo era demonstrar que o Paraná não era uma terra infértil de

cultura, em que, como alegava o adversário de David Carneiro, a “maior, a invencível

dificuldade, está exatamente em não existir nenhuma atividade literária”.11

Aquilo  tudo  que  David  Carneiro  defendia  e  representava,  ou  seja,  os  antigos

expoentes  do  chamado  “Paraná  tradicional”,  era  justamente  o  alvo  privilegiado  das

críticas de Wilson Martins, jovem intelectual que responsabilizava os “medalhões” pelo

“profundo… nada” observado em seu diagnóstico da literatura local, já que “os nossos

velhos nada mais fazem na sua senilidade do que reescrever baboseiras”.12

Esse argumento sobre o vazio da cena local é basicamente o mesmo da frase-

lema que  seria  adotada  pela  revista  Joaquim,  que  Wilson  Martins  tocou  com Dalton

Trevisan e Temístocles Linhares de 1946 a 1948: “como estava na epígrafe de Stendhal,

escolhida por Wilson Martins e adotada em  Joaquim,  era uma geração que não tinha

nada a continuar, e sim tudo a construir” (Oliveira, 2009a, p. 197).

Joaquim  se  destacaria  por  declarar  abertamente  sua  inspiração  antiparanista,

assumindo  ser  um  lugar  de  reunião  de  ideias  e  textos  de  (jovens)  intelectuais  que

9  Portaria nº  12,  de 27 de outubro de 1943, do Diretor  do Departamento de Segurança Pública da
Secretaria do Interior, Justiça e Segurança Pública do Estado do Paraná.  Processo nº 4387, do Paraná,
do  Tribunal  de  Segurança  Nacional.  Ano  de  1943.  Acusado:  Daví  Carneiro.  Acervo  do  Arquivo
Nacional/Rio de Janeiro.

10  Auto de declarações de David Antonio da Silva Carneiro, de 30 de outubro de 1943. Secretaria do
Interior,  Justiça  e  Segurança  Publica  do  Estado  do  Paraná  –  Delegacia  Auxiliar  de  Polícia.  Apud:
Processo nº 4387, do Paraná, do Tribunal de Segurança Nacional. Ano de 1943. Acusado: Daví Carneiro
ou Daví Antônio da Silva Carneiro. Acervo do Arquivo Nacional/Rio de Janeiro. 

11  MARTINS, Wilson. “Literatura do Paraná”. O Dia, Curitiba, 29 de setembro de 1943. Apud: Processo nº
4387, do Paraná, do Tribunal de Segurança Nacional. Ano de 1943. Acusado: Daví Carneiro ou Daví
Antônio da Silva Carneiro. Acervo do Arquivo Nacional/Rio de Janeiro.

12  MARTINS, Wilson. “Literatura do Paraná”. O Dia, Curitiba, 29 de setembro de 1943. Apud: Processo nº
4387, do Paraná, do Tribunal de Segurança Nacional. Ano de 1943. Acusado: Daví Carneiro ou Daví
Antônio da Silva Carneiro. Acervo do Arquivo Nacional/Rio de Janeiro.



enxergavam  no  paranismo  um  movimento  muito  pouco  sintonizado  aos  trânsitos  do

mundo dos anos 1940, marcados pelo cosmopolitismo e pela internacionalização. Assim,

enquanto “os defensores do Paranismo [...] pregavam um ‘fechamento’ do Estado para

dali se retirar o extrato paranista, os jovens da Joaquim preferiam justamente a abertura a

novas culturas e experiências” (Oliveira, 2009a, p. 135).

Para  o  autor,  esse  cosmopolitismo dos  “moços”  reunidos  pela  Joaquim  refletia

também no entendimento que eles tinham sobre a função do imigrante na formação social

e cultural do estado do Paraná, o que desafiava as posições paranistas:

Enquanto  os  paranistas  colocavam  como  objetivo  artístico  o  de
buscar uma característica homogênea do Paranismo, nem que para
isso tivessem que inventar  até  um folclore  próprio  inexistente,  os
jovens da  Joaquim  eram mais realistas e viviam essa diversidade
cultural existente no Paraná (Oliveira, 2009a, p. 135).

Chegamos ao ponto central da grande controvérsia de David Carneiro com Wilson

Martins,  que ajuda a  explicar  não só  a segmentação desses teorizadores do Paraná

branco e  singular  no  país,  mas  também  o  tom  nacionalista  empregado  por  nosso

personagem. O grau de aceitação, ou não, da contribuição imigrante era um dos aspectos

que distinguia frontalmente suas visões sobre a formação do estado, ou seja, as posições

tradicionais do “paranismo” e as confrontações “antiparanistas”.

Em princípio, meu olhar só via o empenho desses dois autores na construção de

uma sustentação sociológica e historiográfica a um cenário populacional tipificado pela

branquidão, imagem contrastada a um possível Paraná negro ou miscigenado.

Contudo, a realidade dessa luta aberta entre as visões de Paraná sustentadas por

ambos me fez revisar minhas chaves de leitura, fazendo com que me sentisse, guardadas

as diferenças, como o Marcel Mauss narrado por Dumont, o cientista do social diante do

“fato que obriga o observador, se o observador é Mauss, a transcender as categorias

através das quais se aproxima daquele” (1985, p. 192).

Não era só o Paraná branco, alternativo ao Paraná negro, que estava em jogo. As

ideias mais comuns sobre a diferença do Paraná em relação ao restante do Brasil estão

baseadas, isso é certo, na atribuição de uma branquidão a sua gente.

Não se trata, porém, de qualquer branquidão.

É uma branquidão de tons loiros que se costuma atribuir a essa gente.

Assim, o livro Um Brasil diferente, de Wilson Martins, destacava em suas páginas

que não “é, pois, somente a alvura da pele o que impressiona o observador do homem

paranaense: é todo o conjunto de traços físicos europeus, que se substituíram aos da

definição clássica do ‘brasileiro’” (1989 [1955], p. 135).



Anos mais tarde, o antes citado Bento Munhoz da Rocha, então na condição de ex-

governador, utilizou a metáfora de uma “mancha loira” para retratar o perfil populacional

dos estados da região sul do país (Szwako, 2009; Cordova, 2009).

A ideia de um “Brasil diferente”, aliás, teve ressonância, inclusive no tempo.

Intitula-se assim uma coleção patrocinada pelo governo do estado quase 50 anos

depois do lançamento do livro de Wilson Martins, já próximo às comemorações dos 150

anos  da  emancipação  política  do  estado.  Essa  coleção  republicou  uma  obra

contemporânea de  Um Brasil diferente, e bastante próxima à sua proposta. Trata-se do

livro Paraná vivo, de Temístocles Linhares, companheiro de Wilson Martins na redação de

Joaquim. Originalmente editado em 1953, um dos maiores indicativos de “sua importância

reside  no  fato  de  ter  sido  encomendada  pelo  governo  do  estado  por  ocasião  da

celebração do centenário de emancipação” (Oliveira, 2009b, p. 28).

Segundo a leitura de Oliveira, nessa obra o “tema da diferença [do estado] estava

exposto  e  sua  origem  estava  novamente  na  história  da  imigração”,  pois,  quando

contrastado com o restante do país, o conjunto de singularidades (positivas) “do estado

tinha por elemento central o imigrante, e, em especial, o imigrante alemão, descrito como

virtuoso, tenaz, responsável e independente” (2009b, p. 28).

Acompanhando o raciocínio do colega, Wilson Martins também dedicaria grande

atenção ao elemento germânico que viera para o Paraná, o que já foi notado pela crítica

sociológica,  que  constatou  que  o  autor  tratava  “em  especial  dos  alemães,  super

valorizados em relação a italianos ou poloneses” (Oliveira, 2009b, p. 27).

Esses imigrantes  alemães,  os  primeiros dos vários  estrangeiros que vieram ao

estado  em  quantidade  expressiva  nos  anos  oitocentos,  seriam  uma  espécie  de

inauguradores da civilização paranaense. Isso porque esse território vazio, além de quase

virgem de gente africana, também estaria intocado pelo branco que ocupara o restante do

país, já que no território do Paraná tanto negros quanto os colonizadores portugueses

“não  chegaram  a  atuar  como  forças  sociologicamente  ponderáveis”,  destacando-se,

portanto, a sua “inoperância” (Martins, 1989 [1955], p. 5, 6). Seu retrato do estado na

época da emancipação política, por exemplo, era o de “um ilimitado deserto”, território

onde “o vazio era absoluto” (Martins, 1989 [1955], p. 64).

O que redesenhara essa condição de deserto fora a chegada dos alemães. Esses

imigrantes é que haviam sido “os verdadeiros fundadores da civilização” em boa parte do

território do estado do Paraná, cujo povoamento “é de ínfima densidade até o século XIX

e só adquiriu um ritmo efetivo depois que as primeiras levas de colonos estrangeiros

começaram a se localizar” (Martins, 1989 [1955], p. 39, 40).



Convém acentuar o quanto esse tipo de argumento sobre o vazio demográfico local

guardava de uma relação muito íntima com as interpretações sobre o vazio intelectual

paranaense, que tanto ressentimento devia causar aos paranistas, como ocorreu a David

Carneiro.  Os  desertos paranaenses, justamente porque destituídos de  civilização,  não

poderiam apresentar uma cena artística consolidada, situação que só mudaria de figura,

para o autor de  Um Brasil diferente, com a contribuição cultural dos imigrantes: “Foram

também os alemães que introduziram em Curitiba as representações teatrais e o gosto

pelo teatro” (Martins, 1989 [1955], p. 204).

Essa  sociologia  dialogava  muito  de  perto,  portanto,  com  certas  concepções  e

representações muito correntes entre os imigrantes alemães chegados ao país, assim

como a seus herdeiros já nascidos em terras brasileiras. Qual seja, a de que eles tinham

aqui  uma missão colonizadora a  ser  começada do zero,  já  que,  entre “os imigrantes

europeus  e  seus  descendentes”,  a  atividade  de  “colonização  é  definida  como  um

processo civilizatório instaurado na selva brasileira” (Seyferth, 2000, p. 98).

Ou, no vocabulário “paranista” da época, de civilização do sertão paranaense.

Wilson Martins se alinhou aos argumentos de homens ligados à imigração, que

defendiam  haver  lugar  para  a  diversidade  étnica  nos  projetos  de  criação  de  uma

identidade  nacional  para  o  país,  reafirmando,  por  exemplo,  as  teses  de  “adiantado

industrial paranaense de ascendência germânica”, expostas num jornal, em 1951:

“[...]  Evidentemente, há uma veia de discriminação racista que só
procura  ver  brasilidade  em  quem  lhes  pareça  conveniente  ou
simpático,  sem  ter  em  conta  que  os  homens  de  olhos  azuis  e
cabelos loiros têm tanta honra e consciência, tanto patriotismo e real
amor  aos  nossos  vínculos  de  brasilidade  quanto  qualquer  outro
componente  da  grande  e  unida  família  brasileira”  (Martins,  1989
[1955], p. 113).13

Esse  tipo  de  concepção,  conforme  já  demonstrado  pela  antropóloga  Giralda

Seyferth, caminhava na contramão de ideais de prestígio àquela época, caso dos projetos

políticos que receitavam que “os imigrantes deviam cumprir as expectativas de unidade

nacional – unidade de raça, de língua, de pensamento, de cultura”: “E foi em nome de

uma futura  homogeneidade nacional  que a  xenofobia  e  o  nacionalismo,  acirrados  no

contexto  do  regime  autoritário  do  Estado  Novo,  produziram  uma  campanha  (de

‘nacionalização’) para impor o ‘abrasileiramento’” (2000, p. 92).

Baseado em ideias sobre uma (possível) unidade cultural brasileira, Carneiro dizia

haver uma essência étnica – e, portanto, cultural –, que devia ser considerada ao se falar

da  identidade  paranaense.  O Brasil  de  seu  tempo estava  para  o  elemento  formador

13  Citação de SCHRAPPE SOBRINHO, Oscar. O Estado do Paraná. 18 de agosto de 1951.



português assim como o Paraná estava para os antigos curitibanos do chamado Paraná

Tradicional, gente de origem e cultura portuguesas em sua grande maioria: o povo do

Paraná, para ele, “é Paranaense como foi  Curitibano, brasileiro agora como antes fôra

português” (Carneiro, 1944, p. 96, grifado no original).

A  defesa  do  protagonismo  das  etnias  estrangeiras na  formação  do  Paraná,

colocando  em dúvida  o  papel  exercido  pelos  (luso-)brasileiros,  nos  permite  entender

melhor  a  auto-identificação  de  Wilson  Martins  como um anti-paranista.  Ele  fazia  isso

justamente  porque  enxergava  no  paranismo  tradicional  uma  resistência  nacionalista,

identificável, por exemplo, em “Romário Martins, cuja má vontade com relação ao vulto da

influência estrangeira é conhecida” (Martins, 1989 [1955], p. 125).

Apesar dessa auto-atribuição, Wilson Martins é identificado pelo sociólogo Márcio

de  Oliveira  como  sendo,  ele  também,  paranista.  A  razão  dessa  classificação  é  a

constatação, sem dúvida acertada, de que o responsável por Um Brasil diferente fundava

sua imagem do Paraná contrastando a parte e o todo, assim como fazia a grande figura

do movimento, Romário Martins. Vejamos sua linha de argumentação:

Neste  período,  em  Curitiba,  dois  grupos  disputam  o  legado  do
paranismo.  [...]  Ambos  os  grupos  podem  ser  considerados
paranistas muito embora o primeiro grupo (ligado à revista Joaquim)
não  reconhecesse  nenhum  valor  literário  no  movimento.  Não
obstante, tanto um quanto o outro grupo buscava em termos sociais,
e  isso  desde  o  final  dos  anos  1930,  ‘construir  a  identidade
paranaense não por sua similaridade ao nacional, mas pelo que tem
de peculiar [...]’” (Oliveira, 2009b, p. 25, grifado no original).

Outra reflexão sociológica que posiciona Wilson Martins junto aos paranistas é o

trabalho de Pereira (1998). Nesse livro, bibliografia incontornável sobre o tema, o autor

afirma que um texto de Wilson Martins redigido a posteriori, já nos anos 1990, tratava-se

de uma espécie de “defesa ‘paranista’”, isso muito “embora ele mesmo tente se enquadrar

no rol dos ‘anti-paranistas’” (Pereira, 1998, p. 8, 9-10). A razão dessa adjetivação era o

fato de o autor de  Um Brasil diferente  ter sustentado seu raciocínio na ideia-mestra da

excepcionalidade do estado no contexto brasileiro. Para Wilson Martins, o Paraná “era

visto como exceção pelo resto do país e sentia-se a si mesmo como exceção segundo os

parâmetros aceitos da nacionalidade”.14

Em  razão  desses  movimentos  de  segmentação  dentro  do  paranismo,  que

passavam  pela  questão  da  consideração  das  etnias  brancas que  teriam  formado  o

Paraná,  nossa  estratégia  de  pesquisa  foi  buscada nas  sugestões  de  Barth,  tentando

14  MARTINS, Wilson.  Um Brasil diferente. Caderno de Letras, Folha de São Paulo, 8 de dezembro de
1990. p. 4. Apud: (Pereira, 1998, p. 9)



seguir  a  movimentação desses atores  e mantendo no horizonte  o levar  a  sério  suas

formas de (auto)atribuição de identidades (étnicas): “Em primeiro lugar, enfatizamos o fato

de  que  grupos  étnicos  são  categorias  atributivas  e  identificadoras  empregadas  pelos

próprios  atores”  (2000,  p.  27).  Tal  princípio  deve  valer  mesmo que  essas  categorias

(nativas) conflitem com o que dizem as (nossas) análises distanciadas, em tese menos

subjetivas: “As características a serem efetivamente levadas em conta não correspondem

ao  somatório  das  diferenças  ‘objetivas’;  são  apenas  aquelas  que  os  próprios  atores

consideram significativas” (Barth, 2000, p. 32).

Não há dúvidas de que,  objetivamente, Romário Martins e David Carneiro foram

arquitetos da imagem de um estado branco. Seu paranismo, porém, era muito distinto do

paranismo loiro e  de  olhos  azuis que  Wilson  Martins,  Temístocles  Linhares  e  Bento

Munhoz levariam adiante. Seu paranismo era o do nativo(ismo) de origem portuguesa,

perfil étnico que se alinhava, em vários aspectos, às campanhas nacionalistas da época e

às ações do Sphan, ambos braços de uma batalha pela unidade (luso-)brasileira, que

desfizesse a influência estrangeira em favor da nação.

Tratava-se,  em  grau  considerável,  de  uma  disputa  pela  consagração  de  uma

identidade paranaense com forte mobilização de componentes étnicos, que colocava em

choque duas matrizes de interpretação social do estado. Uma delas defendia haver um

núcleo  imigrante  no  seu  processo  de  formação  histórica,  conduzido  basicamente  por

“colonos do norte europeu”, como sugeria Wilson Martins desde 1946.15 Também havia

aqueles que, como David Carneiro estava fazendo quase na mesma época, tratavam de

destacar a existência de uma história anterior às imigrações “extra-íberas, brancas, vindas

posteriormente” (Carneiro, 1944, p. 23).

Se  houve  uma  convicção  compartilhada,  apesar  da  grande  briga  entre  esses

grupos, sugiro também que nosso regionalista convicto encontrou na legitimação nacional

do patrimônio local legado pelas “colonizações primitivas” (Carneiro,  1944, p. 23) uma

conexão com o Sphan, o Estado Novo e suas ideias de uma nação luso-brasileira e

civilizada,  modulando  assim  um  “certo  grau  de  convergência  a  respeito  de  teorias

passageiras entre os indivíduos em interação” (Barth, 2000, p. 171).

Se a propaganda governamental da época, especialmente durante o Estado Novo,

se  concentrava  no  “ideal  de  caldeamento  e  assimilação”  (Seyferth,  2000,  p.  91)  dos

imigrantes chegados ao Brasil, David Carneiro estava falando rigorosamente a mesma

coisa para o Paraná, muito embora com sua própria terminologia. Para ele, em razão do

“amalgama  geral  das  raças”  então  verificado  no  estado,  eram  positivas  “tôdas  as

15  MARTINS, Wilson. O Estado de São Paulo, São Paulo, 30 de março de 1946. Grifado no original. In:
“Introdução à primeira edição” (MARTINS, 1989 [1955]. p. 1).



propagandas  de  sadio  nacionalismo”  (Carneiro,  1944,  p.  19,  25),  já  que  elas  é  que

permitiriam “que se vá à unidade cultural” (Carneiro, 1944, p. 105).

Podemos concluir,  ainda,  que o Sphan das origens alinhou-se,  guiado por  seu

primeiro diretor, a um projeto sustentado numa visão “totalizante” da Cultura, entendida

como processo civilizador, e ligada à “noção de um progresso universal da razão que

culminaria na ‘civilização’ europeia ocidental” (Sahlins, 1997, p. 46).

Longe,  porém,  de ser  uma perspectiva  simplesmente  imposta  por  seu primeiro

dirigente,  essa  noção  era  compartilhada  por  mais  gente  atuante,  e  importante,  nos

quadros da instituição. Tratava-se, por exemplo, de “um traço marcante da concepção

modernista” de dois de seus colegas do alto escalão, Carlos Drummond de Andrade e

Lucio Costa. Os três estavam muito seguros de que o acervo (re)conhecido e protegido

pelo Serviço do Patrimônio estava inserido “num processo civilizatório europeu percebido

como universal” (Chuva, 2003, p. 328).

No  entanto,  esse  horizonte  universalista  e  totalizante  aparecia  singularmente

combinado com traços de uma noção de cultura muito próxima às concepções de cultura

que,  segundo  Sahlins,  se  formaram  justamente  “em  contraste”  com  as  ideias  dos

“apóstolos  iluministas  de  uma  ‘civilização’  universal”,  que  “podia  ser  transferida  aos

outros”. Trata-se da “idéia antropológica de cultura”, baseada no entendimento de que há

“variedades, não graus, de cultura”, e de que a cultura “é aquilo que caracterizava de

modo singular um determinado povo” (Sahlins, 1997, p. 46).

Para os modernistas reunidos em torno da direção do Sphan, as aspirações de

civilização não punham em suspenso convicções sobre a singularidade do país.  Eles

projetavam, sim, dar um lugar ao “Brasil na universalidade da arte européia”, mas “ao

mesmo tempo garantindo-lhe particularidades” (Chuva, 2003, p. 321).

O elemento da história do Brasil capaz de expressar, de maneira combinada, nossa

singularidade nacional e nossa representatividade universal foi encontrado no patrimônio

dos  tempos  coloniais.  Estes,  segundo  estatísticas  sobre  os  tombamentos  feitos  entre

1937 e 1967,  foram colocados na condição de “período por excelência do patrimônio

nacional”  (Rubino, 1996,  p.  103),  até por serem os anos da “melhor contribuição que

poderíamos dar ao patrimônio mundial” (Rubino, 1996, p. 101). Foi assim que se fixou,

então,  a  obsessão  institucional  pelo  patrimônio  luso-brasileiro,  que  amarrava  nossa

herança universal, europeia, com as reelaborações nacionais:

A preocupação central estava voltada para a valorização do passado
colonial,  representando  as  origens  da  nação,  conferindo-lhe  uma
ancestralidade que deveria referenciar-se numa matriz portuguesa,
mas  que,  a  partir  dela,  configuraria  um  universo  tipicamente



brasileiro (p. 324).

Paralelamente a essa movimentação institucional, David Carneiro se dedicava a

ser  um  pesquisador  do  passado  sempre  ocupado  em  apontar  conexões  entre  as

experiências de formação histórica e social brasileira e paranaense. Muito de seu orgulho

das  coisas  do estado,  aliás,  foi  canalizado  numa espécie  de  obsessão em descobrir

encadeamentos  entre  as  trajetórias  históricas  do  país  e  do  estado,  fazendo  assim

conhecida e reconhecida a importância paranaense na formação brasileira.

Essa espécie de projeto intelectual de David Carneiro, aliás, já chamou a atenção

de pesquisadoras de sua vida e de sua obra. Uma delas constatou que seus “temas

demonstram a  incessante  tentativa  de  legitimar  a  importância  do  Paraná  no  cenário

nacional” (Machado, 2012, p.  60).  A outra, por sua vez, observou que David Carneiro

dedicou muitos dos seus esforços a pesquisar “intensamente sobre temas regionais que

envolviam o papel e a luta paranaense em favor da nação [...], conferindo ao Paraná a

necessidade de caminhar para além da sua situação de periferia  dos acontecimentos

nacionais” (Cordova, 2009, p. 273).

Com esse projeto em mente, David Carneiro certamente viu na colaboração com o

Sphan uma oportunidade ímpar de garantir um lugar para sua terra no “mapa do Brasil

passado” que estava sendo elaborado (Rubino, 1996). Evidenciou, para tanto, os rastros

da presença luso-brasileira em solo paranaense e o que essa gente havia deixado de

testemunhos de sua contribuição étnica durante os tempos dessa “jóia que constitue a

história colonial do nosso Estado” (Carneiro, 1941, p. 272).

 Não se trata de mera coincidência, portanto, que ao descrever o prédio do Antigo

Colégio  dos  Jesuítas,  de  Paranaguá,  justificando  a  pertinência  de  tomba-lo,  David

Carneiro tenha sublinhado que se tratava de “construção em estilo colonial”,16 mesma

adjetivação que conferia à “Fortaleza colonial da Barra de Paranaguá”.17 

No  meu  entender,  esse  empenho  todo  não  tinha  outros  motivos  senão  fazer

(re)conhecido  que  o  Paraná,  apesar  de  suas  (positivas)  especificidades  no  contexto

nacional, não era um pedaço do Brasil tão diferente assim do país. Principalmente, não se

tratava  de  uma  nova  Alemanha  ou  Itália  em  solo  americano,  como  insinuava  quem

alegava “não fôssemos filhos do Brasil” (Carneiro, 1995 [1942], p. 171).

Ao afirmar a diferença,  dizendo que “na massa da população,  somos brancos”

16  [CARNEIRO, David.]  Convento dos Jezuitas em Paranaguá (Estado do Paraná). Texto datilografado
(nove folhas). Sem data. Série Inventário - Paranaguá, PR - Museu de Arqueologia e Artes Populares II.
Cx. 0702, Pasta 2666. Arquivo Noronha Santos - Copedoc Iphan - RJ.

17  CARNEIRO,  David.  Ficha  de  Identificação  -  Tombamento  nº  3.  Fortaleza  Colonial  da  Barra  de
Paranaguá. Sem data. Série Inventário - Paranaguá, PR - Fortaleza da Ilha do Mel. Caixa 0301, Pasta
01, Envelope 1. Arquivo Noronha Santos - Copedoc Iphan - Rio de Janeiro.



(Carneiro, 1944, p. 55), o autor da História Psicológica do Paraná não estava, ao contrário

do que poderíamos concluir numa análise menos detida, sustentando a mesma posição

de Wilson Martins.  Para ele,  os “curitibanos primitivos,  os de antes das colonizações

nórdicas,  os  de  sangue  anterior  às  mesclas,  […]  descendemos  diretamente  dos

portugueses”  (Carneiro,  1944,  p.  55),  o que divergia frontalmente das ideias do vazio

demográfico pré-imigração sustentadas por Um Brasil diferente.

O processo de formação do Paraná fazia parte, ao contrário, de um (antigo) “surto

civilizador  luso-americano”,  como seu lugar  de  algum destaque na “história  militar  do

Brasil”  demonstrava  (Carneiro,  1995  [1942]),  e  isso  não  devia  ser  ofuscado  pelos

progressos dos recentes imigrantes, representantes de “raças não ibéricas”:

O surto civilizador que sentimos tem sido necessário e tinha que vir.
O que nos entristece é que ele surja trazido pelos colonos de raças
não ibéricas,  e contribua cada dia  mais para apagar as velhas e
respeitáveis  tradições  de  nossos  avós,  que  poderiam  ser
conservadas, casando-se com o progresso (Carneiro, 1995 [1942],
p. 171).

Demover “adventícios” vindos de outros lugares, fosse um paulista como Wilson

Martins ou um imigrante estrangeiro (muito elogiado pelo autor de Um Brasil diferente), da

ideia de que chegaram ao estado para fazer desenvolvida uma terra de sertão, vazia de

qualquer progresso e de civilização, parece ter  sido uma das grandes motivações de

David Carneiro e de outras figuras ligadas ao paranismo.

Ao sugerir o tombamento de bens ligados ao Cerco da Lapa, aliás, o historiador

certamente  não ambicionava só  deixar  marcado na memória  nacional  que o  “Paraná

evitou que a República desaparecesse”, denotando a “importância estratégica do Paraná,

como parte do Brasil” (Carneiro, 1995 [1942], p. 238).

Associado  a  isso,  me  parece  bastante  razoável  pensar  que  aquele  intelectual

positivista, homem convicto no progresso da Humanidade, buscava ligar a sua terra à

presença no país de um sistema político, o republicano, imaginado por gente como ele

como uma redenção do atraso nacional, ideia “que dava aos paranaenses uma fé ainda

mais inquebrantável  no sucesso do novo regime e,  em particular,  na crença em uma

modernidade na selva que era o estado na época” (Pereira, 1998, p. 52).

O  patrimônio  histórico  da  Lapa  testemunhava,  então,  a  trajetória,  mesmo  que

embrionária,  de uma nação,  de  um estado ou de uma região  que estavam então se

imaginando diferentes, porque mais desenvolvidos, mais brancos e mais civilizados.
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