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Introdução 

O presente trabalho teve sua origem no projeto de extensão “Monumentos 

Históricos em Londrina: recrutamento, identificação e avaliação”, iniciado e desenvolvido 

por pesquisadores e alunos dos departamentos de História e Ciências Sociais da 

Universidade Estadual de Londrina, entre julho de 2005 a julho de 2008. Esse projeto teve 

por objetivo fazer um levantamento dos monumentos públicos do município de Londrina-

PR, tais como: esculturas, estátuas, obeliscos, placas comemorativas e etc.; e desta forma, 

realizar uma descrição e avaliação.  

Dentre tais monumentos, despontou-se relevância acerca de um projeto 

denominado “Aqui tem História” que foi idealizado por Domingos Pelegrini Jr., Secretário 

Municipal de Cultura na gestão do Prefeito Antonio Belinati, (1989-1992). Entretanto, foi 

executado na gestão de Luiz Eduardo Cheida, (1993-1997), tendo como proponente do 

projeto o também secretário Secretario Municipal de Cultura daquela gestão, Alcides de 

Carvalho. Este projeto consiste na escolha – pelo poder local –de quatorze locais de 

memória no xadrez central do traçado urbano, e fixação de placas trabalhadas no bronze 

contendo a imagem do local – baseada em fotos do início da colonização – e um texto 

explicativo referente ao monumento e sua relevância histórica.  

Contudo, as análises realizadas sobre o “Aqui tem História” durante o projeto de 

extensão proporcionaram a proposta de realização do projeto de pesquisa “Memória 

Coletiva e Patrimônio Cultural: discurso sobre a cidade” que tem por objetivo principal 

compreender os sentidos não aparentes ou silenciados da memória local e regional, bem 

como suas relações com a memória nacional. 

Desta forma, por se tratar de um trabalho que busca interpretar linguagens sobre a cidade, 

não apenas os monumentos enquanto bens materiais serão analisados, mas também os 

vários textos – inscrições nos monumentos e placas, entrevistas, documentos oficiais – que 

requerem metodologia específica. Para tanto utilizaremos a Análise de Discurso 

(ORLANDI, 1999) de linha francesa que trata o texto como monumento, isto é, uma 

discursividade que dá acesso ao discurso que, por sua vez, é dotado de historicidade, 

afetado pela ideologia. Portanto, somente através da interpretação, considerando-o como 



monumento e não apenas como documento ou prova, torna-se possível a sua compreensão, 

pois o discurso é produção de sentidos e de efeitos ideológicos”. (Projeto de Pesquisa, 

2007). 

  O conjunto de textos a serem analisados contidos nas placas sobre a memória da 

cidade, pode ser tomado como objeto simbólico, expressão de prática política e de relações 

de poder. Desta forma, a interpretação das placas permite perceber um campo de luta por 

poder simbólico envolvendo grupos que participaram da colonização do município, todavia 

pela ótica oficial, já que os lugares, os temas, os personagens, as atividades foram 

escolhidos e notabilizados pelo poder público municipal de forma não arbitrária.  

A análise desses lugares permite compreender como os transeuntes, experimentam 

e se relacionam com os vários trajetos possíveis por esses caminhos da história 

determinados pelo projeto. Como se relacionam com esses lugares nos seus trajetos 

cotidianos a caminho do trabalho ou em momentos de sociabilidade e lazer. Portanto, 

interpretar o “Aqui tem História” significa entender o passado e seus laços com o presente, 

por meio das inscrições gravadas nas placas, revelando um jogo de disputa por poder 

simbólico (ORTIZ, 1983) do qual participam os seus autores e os sentidos por eles 

atribuídos aos atores que iniciaram o processo de construção da memória coletiva em 

Londrina.  

Ademais, faremos uma exposição do trabalho de pesquisa que vem sendo 

desenvolvido pelo grupo de professores e alunos até o presente. Para tanto serão 

priorizadas a análise de seis textos das quatorze placas focalizadas pelo projeto. Seguem as 

análises: 

 

RODOVIÁRIA DE LONDRINA - PRAÇA WILLIE DAVIDS 

“Aqui funcionou a Segunda Rodoviária de Londrina com inicio em 1937. Ponto 

de chegada e de partida dos pioneiros. As rodoviárias desempenham papel 

importante na história do município.” 

 

“No texto da placa da Segunda Rodoviária, localizada na Praça Willie Davids - 

início do “Calçadão” - , no centro da cidade,  nota-se que pelo fato do termo “rodoviárias” 

ser sempre utilizado no plural  e de forma  indefinida, confere um sentido simplificado e 

genérico ao texto, silenciando a existência, no passado, de outras três rodoviárias: a 

primeira, a terceira e a quarta.  Esta última abriga, hoje, o Museu de Arte de Londrina - 

MAL que, junto com o Cine Teatro Ouro Verde - obras do arquiteto modernista Vilanova 

Artigas -  compõem o conjunto dos bens tombados pela Coordenadoria de Patrimônio 



Histórico  e Artístico, da Secretaria de Estado da Cultura, portanto, Patrimônio Cultural de 

Londrina, sob o ponto de vista institucional.  

O texto também silencia a quinta e atual rodoviária que, além de o projeto inicial  

ser de autoria do arquiteto Oscar Niemeyer, representa junto com a rodoviária de autoria de 

Vilanova Artigas um importante e representativo conjunto arquitetônico que reafirma a 

imagem de modernidade disseminada e presente nos discursos sobre Londrina  e região.  

Quando o texto enfatiza que somente a segunda rodoviária foi “ponto de chegada e 

de partida dos pioneiros”, apaga a importância da primeira e das outras subseqüentes como 

porta de entrada e saída dos primeiros habitantes, reforçando a idéia  prevalecente na 

região de que pioneiro é aquele que chegou no início da colonização, colocando em 

segundo plano os migrantes que chegaram em décadas posteriores e que também tiveram 

importância para a construção da cidade. Talvez a escolha dessa Segunda Rodoviária para 

compor o conjunto do “Aqui tem História”, se deva ao fato de ser próxima ao antigo 

escritório da Companhia de Terras Norte do Paraná – CTNP e da casa onde morou Willie 

Davids, diretor da CTNP e que dá nome à atual praça.   

Cabe ressaltar que ao enfatizar os termos “ponto de chegada e de partida”, produz 

efeito de sentido de movimento e não da permanência da população que chegava ao 

município em busca de terras, de fixação e de melhores condições de vida.  Certamente um 

pré-construído, uma vez que muitos que chegavam adquiriam lotes e em seguida partiam 

para seu novo local de moradia. Afinal a CTNP era a principal promotora de uma fronteira 

em movimento. Sendo assim, o texto não utiliza a idéia “das rodoviárias” como porta de 

entrada da cidade desses migrantes, mas apenas como local de passagem. 

Em seguida, o texto informa que as “rodoviárias” desempenham “papel importante 

na história do município”, porém deixa em aberto para o leitor interpretar qual seria este 

“papel importante”, criando uma lacuna a ser preenchida pelas possíveis leituras 

empreendidas na “Placa”.  

 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 

“Aqui ficava a “quadra dos ingleses”, onde na década 30 os funcionários da 

Companhia de Terras Norte do Paraná jogavam tênis. Em 1950 foi inaugurado o 

edifício que abrigaria o Fórum da Comarca e, em 1984, a Biblioteca Pública 

Municipal.” 

 

No início do texto da placa lemos: “Aqui ficava a ‘quadra dos ingleses’, [...]” essa 

frase não só remete a uma noção de posse privada dos ingleses, como a expressão “dos 

ingleses” qualifica o lugar. Ao invés de se dizer quadra de tênis, se coloca como “quadra 



dos ingleses”, produzindo um efeito de sentido referente à posição que os ingleses 

ocupavam no Norte do Paraná, pois considerando que o tênis nunca foi um esporte popular 

no Brasil, o fato de “ter” uma quadra desse esporte, em meio à cidade que se formava, é 

um modo da placa tentar afirmar um tipo de hegemonia cultural inglesa na cidade de 

Londrina. 

Embora o texto enuncie que a quadra era usada pelos funcionários da Companhia, a 

imagem da fotografia gravada na placa mostra que os usuários revelam um gosto burguês, 

próprio do jogo em questão, contraditando com a paisagem da época, reveladora de uma 

cidade que se iniciava numa clareira em meio à mata. Cumpre também lembrar que o uso 

do espaço em questão era restrito, pois a maioria da população não usufruía do lugar. 

 O texto não faz menção a nenhum outro uso do espaço até 1950, quando o Fórum 

da Comarca foi inaugurado naquele lugar, ano em que o Escritório da Companhia já havia 

sido transferido para Maringá.  

Outro aspecto que observamos no texto é referente à transformação de um espaço 

de propriedade privada da Companhia em um espaço tanto de posse como de uso público, 

isto é, o Fórum. O enunciado que registra a transição do Fórum para a Biblioteca Pública 

Municipal, na década de 1980, nos revela que a edificação manteve as suas funções 

públicas e um relativo cuidado - por parte do poder público - em preservar a memória 

local. 

A placa dá a ver “um implícito”, ou seja, que esse espaço central de Londrina foi 

ocupado e de certo modo, preservado pela ação de três agentes que, na verdade, revelam 

poderes: o poder privado da companhia, o poder do governo estadual (Fórum) e o poder 

local (Biblioteca Pública Municipal). 

É parte de uma memória regional que registra os fortes matizes do encontro do 

moderno com o tradicional, o encontro da “civilização” com a “natureza”, um momento de 

avanço do capitalismo internacional, associado a capitais nacionais, por meio de um grande 

empreendimento imobiliário”. 

 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LONDRINA 

“Aqui esta sediada, desde 1942, a Associação Comercial e Industrial de Londrina, 

entidade que sempre participou da vida da comunidade. A estátua de Mercúrio, o 

deus do comercio, colocada no topo da primeira sede, expressa o desejo dos 

empresários pioneiros de fazer da cidade um pólo econômico regional.” 

 

“No texto da placa da “Associação Comercial e Industrial de Londrina” 

encontramos um enunciado que designa o referido estabelecimento como uma “entidade”, 



um termo anódino, possível de denominar vários agrupamentos, descaracterizando o 

sentido de classe patronal que a associação, na verdade, designa. Mais que isso, produz um 

sentido inverso ao de uma Associação que representa os interesses de frações de classes 

burguesas, quando diz que - “ sempre participou da vida da comunidade” -  ou seja, coloca 

os interesses comuns da cidade de Londrina – produzindo um esquecimento em relação à 

cidade, como se esta pudesse ser vista como algo homogêneo e comum a todos - acima dos 

interesses das duas frações, ou seja, comerciantes e industriais. O uso do termo 

“comunidade” nos remete a uma noção de ação comum/ pertencimento silenciando, 

portanto o caráter contraditório que permeia a sociedade. 

Contudo, o termo “entidade” é usado contraditoriamente, pois mais adiante, o texto 

frisa que o “desejo (interesse) dos empresários” em desenvolver a cidade, acaba revelando 

que se tratava de uma fração da burguesia, uma elite local. 

Cabe ressaltar que na sua fundação a “Entidade” não foi denominada   

“Associação Comercial e Industrial de Londrina”, mas apenas “Associação Comercial de 

Londrina”, ou seja, o texto produz um esquecimento acerca da origem e do momento 

fundador da instituição. 

Todavia, mais adiante, o deus Mercúrio é evocado como símbolo e porta-voz dos 

empresários, acentuando a origem comercial da entidade de classe. Tal evocação reifica a 

monumentalização do lugar, pois a placa, hoje monumento, busca no pré-construído, na 

estátua do Mercúrio, não apenas a imagem da primeira edificação que existiu no lugar, 

como também a justificativa do interesse econômico e do lucro; aqui silenciado pela 

expressão: “desejo dos empresários pioneiros de fazer da cidade um pólo econômico 

regional”, uma vez mais justificando o interesse de classe pela idéia de desenvolvimento da 

cidade e da região. 

 

BOSQUE MARECHAL CANDIDO RONDON 

“Aqui a Companhia de Terras Norte do Paraná reservou uma área pública que os 

pioneiros chamavam de “Mata”. O Bosque Marechal Candido Rondon embora não 

guarde a floresta nativa, mantêm todavia, espécies originais da região. Entre outras a 

Figueira Branca, indicadora da fertilidade da terra e a Peroba, a mais alta espécie 

vegetal da floresta que cobria todo o Norte do Paraná.” 

 

Através do enunciado “a CTNP reservou uma área pública” podemos notar a 

determinação de um espaço público à cidade pelo poder privado – a CTNP (Companhia de 

Terras do Norte do Paraná) - e a preocupação em destacar logo no início do texto o nome 

original atribuído ao local pelos “pioneiros”: “Mata”, que pode indicar certa 



intencionalidade do autor em demonstrar uma relação afetiva dos primeiros habitantes de 

Londrina com o local, como se este representasse a mata virgem existente na região, 

anterior à ação colonizadora.  

Em seguida, o autor utiliza o nome oficial do local, “Bosque Marechal Candido 

Rondon”, enfatizando que este “embora não guarde a floresta nativa, mantém todavia, 

espécies originais da região”. Na frase, há um vazio do responsável pelo desmatamento, o 

que produz um efeito de sentido que transfere para o próprio Bosque a responsabilidade 

por não guardar/cuidar da floresta nativa. A conjunção adversativa “embora” acompanhada 

do “não” reforça, ao mesmo tempo, o sentido de “oposição” e “negação” à existência da 

floresta nativa, efeito de sentido relativizado pela utilização em seguida da conjunção 

“todavia”, que ameniza o processo de desmatamento do projeto imobiliário da companhia, 

silenciando a ação especulativa da CTNP na região, que tinha como objetivo principal a 

implantação de um empreendimento capitalista, baseado na venda de terras para 

agricultura.  

Tal silenciamento fica mais evidente quando o texto se utiliza de um efeito de 

substituição, ou seja, a ausência da floresta nativa é substituída pela “existência de espécies 

originais da região”, como a Figueira Branca, que no texto é associada à fertilidade da terra 

e a Peroba “a mais alta espécie vegetal da floresta do Norte do Paraná”, expressando a 

riqueza da região.  

Interessante perceber que a preocupação em estabelecer tais associações produz 

efeito de sentido que reforça a relação entre fertilidade/riqueza e 

crescimento/desenvolvimento, indicando promessa para todos os migrantes de um 

Eldorado - imagem muito veiculada pelo projeto e propagandas da própria CTNP na época.  

Estes aspectos, presentes no texto, estabelecem um elo entre passado e presente, ou 

seja, a fertilidade da figueira branca com o atual crescimento populacional da cidade e 

região, bem como a Peroba (a mais alta espécie) com a crescente verticalização da cidade. 

Mais ainda, a imagem gravada na Placa indica que no passado Londrina era uma pequena 

clareira no meio da Mata e, no presente, o Bosque, segundo os londrinenses, representa 

“um pedaço do paraíso” no meio da “selva de pedra”. Em suma, texto e imagem, além de 

afirmarem o papel da CTNP como sendo responsável pelo progresso da cidade, também 

tentam eximir a colonizadora pela responsabilidade da devastação da “floresta nativa”. 

Afinal, ela “reservou uma área pública” que mantém duas espécies originais: a Figueira 

Branca e a Peroba”. 

 

CATEDRAL 



“Aqui é o ponto central do traçado urbano de Londrina, concluído em Londres. Neste 

local instalou-se a Igreja Matriz, em 1934, inicialmente de madeira. Uma nova igreja 

começou a ser erguida em 1938, inaugurando-se as torres dez anos depois. O atual 

edifício da Catedral é de 1972.” 

A palavra “Aqui” logo no início do texto enfatiza que o local onde a Catedral foi 

construída “é o ponto central do traçado urbano de Londrina, concluído em Londres”. Ao 

passo que remete à ação dos colonizadores ingleses, conferindo um sentido cosmopolita 

para o planejamento da cidade, silencia o autor do projeto, ou seja, a  Companhia de Terras 

Norte do Paraná, empreendimento capitalista, responsável pelo projeto colonizador da 

região.  

A relação que o texto estabelece com Londres reafirma um vínculo com a tradição 

colonizadora dos ingleses, que atuaram anteriormente em outras regiões continentais, a 

exemplo da América do Norte, África e Ásia. 

Cumpre observar que a expressão “Neste local” reitera a intenção da palavra 

“Aqui” utilizada no início do texto para expressar o ponto central da cidade, onde 

“instalou-se a Igreja Matriz, em 1934, inicialmente de madeira”, a exemplo da maioria das 

concepções das cidades planejadas. A imagem da primeira Igreja gravada na placa nos 

remete a um passado de um pequeno povoado nascido numa clareira de mata nativa, 

portanto uma edificação de madeira em harmonia com a paisagem. Após mencionar essa 

primeira igreja, o texto transmite uma idéia de substituição de uma igreja pela outra, como 

se fosse um processo contínuo, produzindo um sentido de “fugacidade” próprio da 

modernidade. A foto gravada na placa silencia a segunda igreja, uma edificação neo-gótica 

que foi demolida, dando lugar à atual Catedral, em 1972.  Entretanto, a referência que o 

enunciado faz à inauguração das torres, dez anos após o início do edifício, produz um 

implícito quanto à importância e ao estilo arquitetônico dessa segunda Igreja.  No 

conjunto, texto e imagem silenciam a destruição de um patrimônio cultural da cidade que, 

até hoje, é motivo de controvérsia entre os londrinenses. 

 

VIAÇÃO GARCIA 

“Aqui funcionou a oficina da Viação Garcia, empresa pioneira que desde 1934 

acompanha o crescimento da cidade. Presente durante todos os anos de Londrina, a 

Viação Garcia faz parte da sua história.” 

A Viação Garcia é apresentada como empresa pioneira da cidade sem que haja 

referência às atividades desenvolvidas ao longo de sua existência, o que demonstra que o 

texto parte do princípio que é de conhecimento público o caráter dessa empresa. No lugar 

da descrição das atividades econômicas, a placa registra o pioneirismo e a presença 



permanente na história da cidade. A referência apenas à oficina, oculta um segundo uso 

desse espaço, onde hoje funciona o Shopping Royal Plaza, quando lá funcionou um ponto 

de venda de passagens da Viação Garcia. 

 

Considerações finais 

 

Sendo as placas, parte do patrimônio urbano e, por conseguinte, suportes de 

memória coletiva que produzem sentidos e demarcam lugares identitários, e que silenciam 

outros, o projeto de pesquisa vem realizando entrevistas junto à população londrinense 

com vistas a perceber como se identificam com os lugares de memória definidos pelo 

projeto “Aqui tem História”. Cabe ressaltar que as entrevistas vêm sendo realizadas no 

próprio local onde se encontram as placas com transeuntes e usuários do espaço. As 

entrevistas possuem caráter qualitativo e constituirão material de análises para a 

compreensão dos significados atribuídos pelos entrevistados a esses lugares de memória. 

Desta forma, a intenção é a de perceber as relações de identificação e de pertença aos 

espaços definidos pelo poder público municipal com o “Aqui tem História”. 
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