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Resumo 
A compreensão sobre a evolução econômica do Paraná perpassa por um conjunto de ideias que 
nortearam a formatação de políticas e ações governamentais. Para além da esfera 
governamental, se observa ainda acentuada presença ideológica nas obras que buscaram 
interpretar o desenvolvimento econômico do Paraná. Parte-se assim de um conjunto de ideias 
que influenciou autores e políticos desde a emancipação do estado em 1853, e que puderam ser 
vistas ainda na década de 1950. Analisa-se a presença do arcabouço desenvolvimentista na 
interpretação do estado por meio da obra Formação de uma economia periférica: o caso do 

Paraná, do professor Pedro Calil Padis, buscando ainda contrapor sua visão, e buscar algumas 
relativizações que contribuam para compreender a relação entre as atividades primárias no 
estado e a industrialização.  
 
 
Palavras-chave: Paraná; Paranismo; desenvolvimentismo; desenvolvimento econômico; 
industrialização 
 
 
Abstract 
The comprehension of Paraná’s economic evolution pass trought a conjunct of ideas that guide 
the government acts and programs formatting. Out of governamental sphere, still notable the 
ideological presence to interpret the economic development of Paraná. This paper starts the 
analysis from ideas that influenced autors since Paraná emancipation in 1853, to 1950’s when it 
could be looked yet. Then, the paper analyses the Developmentalist influence in professor Pedro 
Calil Padis’ thesis, named Formação de uma economia periférica: o caso do Paraná, discussing 
his conclusions for comprehension between primary activitities and industrialization process in 
Paraná.  
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1 Graduado em ciências econômicas pela Universidade Estadual de Maringá, mestrando em História 
Econômica pela Universidade de São Paulo, sob a orientação do Prof. Dr. Guilherme Grandi (FEA/USP). 
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Introdução 

  

A estruturação deste trabalho é resultado de levantamentos e pesquisas 

bibliográficas com objetivo de compreender a evolução econômica do Paraná e as 

principais ideias que nortearam esse processo no âmbito político e governamental.  

 Como será observado, a presença marcante de ideologias no Paraná se espraiou 

para além da atividade econômica, influenciando também os autores que buscaram 

interpretar o estado. Ainda que muitas vezes sem objetivos historiográficos, essas obras 

hoje são consideradas clássicas e preponderantes para se compreender o Paraná.  

Assim, podem ser observados elementos do pensamento Paranista nas obras de 

referência de fins do século XIX até os anos 1950, já encadeados pela pesquisadora Ana 

Maria Burmester (1990) na coletânea República em Migalhas: história regional e local. 

No que tange o pensamento desenvolvimentista este trabalho baseia-se na obra 

intitulada Formação de uma economia periférica: O caso do Paraná, do pesquisador 

Pedro Calil Padis, que foi construída como resultado da participação do pesquisador na 

formulação do Plano de Desenvolvimento do Paraná, o PDP, e não com objetivos 

historiográficos. Por fatores que serão demonstrados, esta obra veio a público 

tardiamente, num cenário já incompatível onde suas ideias já haviam sido superadas, 

porém, é uma obra fundamental para se compreender o Paraná.  

Destaca-se, por fim, como uma contraposição, a obra do IPARDES denominada 

Economia e Sociedade, que surge num objetivo diametralmente oposto ao de Padis 

(1981). Para o IPARDES era importante compreender a grande transformação da 

economia paranaense na década de 1970 negando toda a influência das ideias em voga 

na construção de Padis. Ao passo que o autor anterior, com um interessante conjunto de 

dados estatísticos busca entender as razões do subdesenvolvimento paranaense, 

buscando perspectivas de superação.  

Metodologicamente, busca-se transpor a análise restrita da obra, considerando o 

seu contexto e a própria trajetória do autor, que forçosamente se imprime no seu 

trabalho. Busca-se construir, portanto, um diálogo entre a obra, o autor e sua vida. 

Discute-se brevemente, por se constituir o tema central de estudos do 

pesquisador, a origem da indústria na região norte do Paraná e sua relação com o capital 

gerado pelas atividades primárias.  

 Por fim, ressalta-se a necessidade identificada em se revisitar as obras históricas 

do Paraná e, por meio de uma atualização metodológica, com pleno respeito ao trabalho 
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dos autores, verificar a validade dos argumentos, permitindo, ou não, novas 

interpretações.  

 

 

Exaltação e Ufanismo 

 

 A busca pela identidade paranaense a partir da emancipação do Paraná em 1853 

motivou a criação de um ideal típico da sociedade paranaense, influenciado também por 

elementos positivistas e liberais. O denominado Paranismo foi, portanto, uma expressão 

dessa tentativa, que residiu no meio intelectual e aristocrático da região do Paraná 

tradicional, de Curitiba. É sobretudo um pensamento idílico e ufanista. 

 Embora o neologismo Paranismo tenha sido criado somente em 1927, por 

Romário Martins2, esse conjunto de ideias e expressões são marcantes em diversos 

meios, uma vez que os seus entusiastas, em sua maioria, foram ligados a atividades-

chaves na sociedade paranaense, sobretudo, professores, advogados, políticos e 

proprietários da própria imprensa. E surge daí o conhecido movimento Paranista no 

campo das artes e da literatura. 

 Esses elementos ficam impressos nas seguintes citações sobre o Paraná: 

Aguardando anciosa a locomotiva que em pouco tempo chegará ao 
lado de leste, e não estará pressentindo, como um corollaro mais 
fecundo, as férreas linhas que a prenderão às Sete Quedas, assombrosa 
maravilha do majestoso Paraná, onde um dia ressurgirá 
indubitavelmente a Nova Guaíra, a futura Omaha da américa do sul? 
(MONTEIRO TOURINHO3, In. Revista Paranaense, 1881:14). 
O Paraná pela sua situação geographica, diversidade de altitudes e 
feracidade do seu solo, tem na agricultura um futuro invejável, que já 
se manifesta auspicioso nas culturas atuaes. (...) Hoje o Paraná possue, 
seguramente, 500 mil habitantes4. 
O pinheiro esponta por toda a parte transpondo os tufos arbustivos e as 
searas do europeu laborioso, com intermitências de campo, descrevem 
de um e de outro lado o poder da atividade agrícola, que a zona inculta 
rápido transforma no maior fastígio do labor rural. Tudo floresce em 
torno: ora é o vinhedo que se alarga esbatendo o verdor da coxilha, ou 

                                                           
2 O Historiador paranaense Romário Martins, embora tenha sido o criador da palavra que reúne em si os 
elementos mencionados, o Paranismo, excetua-se dos autores aqui mencionados, em cujas obras é 
possível se observar um elevador grau de ufanismo e exacerbação da realidade. Romário Martins é 
reconhecido pelo elevado rigor científico em suas obras históricas do Paraná.  
3 O Capitão-engenheiro Francisco Antonio Monteiro Tourinho foi um dos construtores da Estrada da 
Graciosa, e um dos responsáveis pela construção da ferrovia que liga Curitiba à Paranaguá (GAZETA DO 
POVO, 27 fev. 2015. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/economia/o-primeiro-
paranaense-quatro-estrelas-d1981y2tvdp3rr9s1m14znkj5>. Acesso em 15 mai. 2017). 
4 De acordo com o IBGE, no censo de 1900 o Paraná possuía 327.136 habitantes (IBGE,2017).  
 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/o-primeiro-paranaense-quatro-estrelas-d1981y2tvdp3rr9s1m14znkj5
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/o-primeiro-paranaense-quatro-estrelas-d1981y2tvdp3rr9s1m14znkj5
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o centeial de um ouro pálido, que ondeia como um grande oceano 
sobrepondo à vastidão intérmina dos campos, ou ainda é o milharal 
alinhado que se perde de vista, alongando a haste eril como se 
comprehendesse a sua missão de conquistar as terras abruptas.  
(MARTINS, R. A Lavoura. Paraná rural. 1911:161-163).  
Disponível em: 
https://archive.org/stream/Lavoura15#page/n221/mode/2up 
 
(...) Até 1853 éramos São Paulo. A nossa história foi a daquella 
grande unidade brasileira. (...) mas hoje não somos mais nem filhos de 
São Paulo, somos nós mesmos. (...) estamos creandoaspectos 
característicos, um pedaço da civilização brasileira. Fundem-se no 
Paraná, subordinadas ao elemento disciplinador do nosso poder de se 
adaptar, quase todas as raças europeias.  
Se o paranaense como agrupamento ethnico não pode assim existir, é 
inteiramente falso que não tenhamos “uma natureza característica”. 
Ahi está o pinheiro. Ergue-se rachitico, tímido, hesitante, quando as 
terras paulistas se nos avizinham. Estende-se largamente pela faixa 
catharinense até rarear e extinguir-se no território gaúcho. Mas o 
pinheiro grande altivo e nobre, é o nosso pinheiro. Grande e nobre 
como o paranaense que agasalha o forasteiro com todo o seu carinho, 
da-lhe o melhor que tem (...). O pinheiro erecto e dominador 
symboliza o Paraná. Resume nosso destino. Reflecte nossa 
mentalidade.  
O caminho de ferro busca hoje, em duas direcções o mesmo oeste 
lendário. Approxima-se das quedas d’agua. Reservatório inexgottaveis 
de energia que se quer transformar para auxílio do Paraná e do Brasil 
(...). 
Se a história foi a paulista, o paranaense já provou, no alvorecer da 
republica a tempera férrea de sua fibra e a sua comprehensão elevada 
do dever, num facto de brilho inolvidável. 
Somos diverso do paulista e do gaúcho (...). Louvamos o poder 
dynamico das iniciativas que fazem crescer e prosperar.  
Por isso, tudo o que fazemos vem modelado à nossa própria feição, 
imperado pela índole que nos caracteriza – um impulso forte para as 
conquistas avassaladoras do progresso (...). 
Vem d’ahi o nosso progresso material que anno a anno, nos faz 
crescer na escala brasileira.  
Marchamos para a liderança econômica que nos assegura os factores 
que possuímos. (...) Estamos na vanguarda dos que são por si, dos que 
vivem por si. É o grande Paraná.  
É a terra que o fez grande, generoso e bom! Salve o Paraná!5 
(ROCHA NETTO, B. M. Diário da Tarde. 4 abr. 1930 pp. 1-2.)6 

 

                                                           
5 Bento Munhoz da Rocha Netto, foi governador do Paraná (1951-1955). O texto é uma conhecida 
resposta ao artigo de Brasil Pinheiro Machado, onde o Paraná é descrito como apenas um território de 
passagem, sem características marcantes e não dotado de grandes qualidades, publicado na revista A 

Ordem (Rio de Janeiro, fev. de 1930:8). Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/ 
DocReader.aspx?bib=367729&PagFis=0&Pesq=>. Acesso em: 15 mai. 2017. 
6 Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib= 800074&pasta=ano%20193 & 
pesq=>. Acesso em: 15 mai. 2017. 

https://archive.org/stream/Lavoura15#page/n221/mode/2up
http://memoria.bn.br/DocReader/%20DocReader.aspx?bib=367729&PagFis=0&Pesq
http://memoria.bn.br/DocReader/%20DocReader.aspx?bib=367729&PagFis=0&Pesq
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=%20800074&pasta=ano%20193%20&pesq
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=%20800074&pasta=ano%20193%20&pesq
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 Considerando ainda este contexto literário, é interessante observar elementos 

que demonstram que a construção histórica está fortemente ligada às ideias Paranistas 

ainda na década de 1950. 

 De acordo com Burmester (1990), que analisa as obras de Wilson Martins e 

Temístocles Linhares, é identificado nos autores um elevado grau de influência das 

alterações que começam a se processar no Paraná nos anos 1950, como o crescimento 

populacional e urbano, as decorrentes dos resultados significativos da cultura cafeeira e 

a grande influência exercida pela imigração desde fins do século XIX. 

Foram eles intelectuais que viveram um “novo surto de 
desenvolvimento”, muitas vezes ligados aos poderes públicos, e que 
ao perceberem as aparências evidentes ou ocultas, as avaliaram e 
registraram. Seus “olhares” não são idênticos: ainda que todos 
pretendessem o rigor da ciência, colocavam-se em pontos diferentes 
(...) (BURMESTER et. Al., 1990:146). 

 
 A presença de elementos como a visão do Paraná como uma civilização nova 

dentro do Brasil, dinamizado pela presença do imigrante branco e europeu, trazendo em 

si e incorporando à sociedade valores morais positivos e patrióticos são marcantes 

dentro das obras dos autores mencionados. O que da vida ao Paraná é o trabalho, 

sendo o imigrante definido como seu ator principal (BURMESTER et. Al.,1990:154; 

OLIVEIRA, 2005:217).  

 Esta visão busca a criação de um cenário que é incompatível com os resultados 

demonstrados em discussões historiográficas posteriores, e buscam compreender, 

sobretudo, a presença do escravo negro nas atividades econômicas do Paraná7 e da 

própria população indígena que habitava a região. Ou seja, cria a imagem do imigrante 

europeu como o personagem que dá origem aos valores do homem paranaense. 

 Desta forma, as obras guardam em si um elevado grau do ideal paranista, 

embora editadas nos anos 1950, e inseridas num conjunto de técnicas de pesquisas mais 

aperfeiçoadas. A obra de Temístocles Linhares, elaborada em comemoração ao 

centenário da emancipação política do estado, em 1953 é composta de um significativo 

conjunto de dados estatísticos sobre as atividades econômicas do Paraná, embora, 

sempre intrincadas de um fundo sociológico, como a composição de uma raça 

(BURMESTER et. Al., 1990:155). 

Aqui [nas obras] ele [o progresso e o desenvolvimentismo] se 
processa a partir de homens brancos, urbanizados e laboriosos... 
Nestes traços se fixam as diferenças que conferem o caráter regional 

                                                           
7 Ver: GALLARDO, Dário Horácio. Senhores e escravos no Paraná, 1800-1830. Dissertação (mestrado). 
FEA/USP, 1986. 
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da História do Paraná, determinando as opções historiográficas que 
buscarão comprovar “cientificamente” estas “verdades” 
(BURMESTER et. Al., 1990:159). 

 
 A cada atividade econômica atribui-se um significado simbólico, tal como a 

existência de valores cordiais por meio da cultura do mate, ou mesmo a ideia da 

formação de uma elite aristocrática, transpondo ao Paraná, a formação social resultante 

da cultura cafeeira no estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Ao mesmo passo de uma 

completa negação da influência do negro, considerados “rústicos senhores primitivos” 

(BURMESTER et. Al. 1990:155; OLIVEIRA, 2005:217; MARTINS, 1955:136). 

 

 

A interpretação de uma economia periférica: a tese de Pedro Calil Padis 

 

O professor Pedro Calil Padis nasceu na cidade paulista de Atibaia, no dia 2 de 

janeiro de 1939. Sabe-se por meio do depoimento de amigos da época, observados num 

livro de visitas virtual do município8, alguns traços precoces de sua personalidade, 

como no depoimento de YoneCamara, que o descreve ao recordar-se dele dos tempos 

do ginásio “como uma pessoa simples, inteligente, intelectual” e um traço marcante de 

sua personalidade: um idealista. Certamente, esse traço tenderia a se acentuar, como 

pode ser observado por meio de sua vida e suas obras.  

 Aos 30 anos Padis já era doutor em economia. Formou-se em ciências 

econômicas pela Universidade de São Paulo em 1961. Atuou como professor da PUC 

de São Paulo e Campinas, da Fundação Getúlio Vargas, da Faculdade de Economia de 

Piracicaba e da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araraquara, atualmente 

reunida à UNESP. Sabe-se ainda que atuou como professor e pesquisador nas 

Universidades de Reims, Nanterre e Sorbonne sob orientação de Celso Furtado, onde 

também dirigiu o Instituto de Estudos de Desenvolvimento Econômico e Social – 

IEDES, durante sua estada na Europa.   

 A tese desenvolvida pelo professor Padis foi primeira grande contribuição 

acadêmica para os estudos relativos ao desenvolvimento do Paraná, e advém de um 

intelectual com uma breve carreira acadêmica. Ainda que não tenha o objetivo de “fazer 

história”, como mesmo afirma, trata-se de uma interpretação sobre as condições e o 

desenvolvimento do Paraná, pautadas necessariamente em uma significativa construção 
                                                           
8 O livro de visitas de Atibaia pode ser acessado por meio do portal Atibaia Mania. Disponível em: 
<www.atibaiamania.com.br/espaco/livro/>. Acesso em: 15 mai. 2017. 
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historiográfica. Assim, busca “(...) desvendar as barreiras continuamente antepostas à 

boa eclosão do nosso país” (PADIS, 1981:1). 

 Intitulada Formação de uma Economia Periférica: o caso do Paraná, a tese 

defendida no ano de 1970, na PUC de São Paulo busca uma interpretação para o 

subdesenvolvimento do Estado baseada na análise da sua evolução territorial e 

econômica, investigando assim, as razões que determinaram a sua condição de Estado 

periférico nos anos 1960. 

 O termo periférico foi usado por Raul Prebisch, em seu primeiro trabalho na 

Comissão Econômica para a América Latina – Cepal9, fazendo referência aos países 

subdesenvolvidos, especializados na exportação de produtos de baixo valor agregado 

(GONÇALVES, 2011). Além de implicações teóricas, Padis, inicialmente observa uma 

característica simbólica comum aos países da América Latina, que é o nascimento a 

partir do mar, permanecendo de costas, um para os outros. Esse aspecto simbólico é 

caracterizado pela formação de países “voltados para fora10”. Essa característica é 

compreendida pela estrutura econômica e institucional desses países, herdada do 

período agrário exportador, no qual, especializaram-se e voltaram-se à exportação, com 

elevada dificuldade de incorporar o progresso tecnológico (CORAZZA, 2006). 

Simbolicamente a afirmativa também demonstra a dificuldade de diálogo e de união 

entre esses países.  

A produção para o mercado internacional de países periféricos, ao inibir o 

aparecimento de outras atividades econômicas, resulta na dependência da 

performanceda economia dos países de centro11, pautando o desenvolvimento dos 

países periféricos em ciclos (PADIS, 1981). Na visão de outros pensadores, pode-se 

também compreender a análise do desenvolvimento econômico sob um processo 

contínuo, uma vez que observa-se na economia paranaense uma gradativa transição 

entre as atividades econômicas ao longo dos anos, com tendência de ascensão e declínio 

motivadas por distintas variáveis, desde produtividade, o clima, o preço internacional, o 

estado de guerra, até a ocorrência plena de sua substituição, permitindo ainda a 

                                                           
9 A comissão Econômica para a América Latina e o Caribe – CEPAL foi criada em 25 de fevereiro de 
1948 com o objetivo de monitorar as políticas direcionadas à promoção do desenvolvimento e formulação 
de políticas públicas. (CEPAL, 2017).  
10 O termo países “voltado para fora”, na teoria cepalina, reside na característica de países 
subsedenvolvidos voltados para a produção primária agro-exportadora, constituindo assim, economias 
periféricas. Ver: CORAZZA, 2006. 
11 O termo “países de centro” na teoria cepalina, se refere aos países com economia desenvolvida, os 
quais concentram tecnologia, desenvolvendo atividades industriais. Ver: CORAZZA, 2006. 
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reminiscência de atividades correlatas, e de uma estrutura social formada pela atividade 

econômica (IZEPÃO, 2008). 

No entanto, a visão de Padis foi construída considerando, no caso dos países 

subdesenvolvidos, a necessidade de aplicação da totalidade de recursos na atividade 

capaz de dinamizar a pauta de exportação, logrando assim êxito, e com seu declínio, 

instalando um período de estagnação econômica. Certamente, esta visão é válida, 

porém, acredita-se, não radicalmente, como afirmada.  

Na tese, o estado é observado como uma composição de 3 subsistemas 

econômicos, distintos, que não se relacionam, nem se integram. São eles, da região 

Sudoeste, do denominado Paraná Velho e do Norte. A região Sudoeste, de colonização 

mais recente entre as demais, relaciona-se com a economia gaúcha, sendo resultante de 

problemas enfrentados naquele Estado, que motivaram um processo de migração. A 

denominada Paraná Velho, é onde plenamente se encontram as características próprias 

do Estado, uma vez que concentra os poderes administrativos e políticos. Quanto à 

região Norte, onde é direcionada uma maior atenção, sobretudo pelo fenômeno de 

crescimento como resultado da intensa atividade cafeeira, é considerada uma extensão 

da economia paulista. Sua colonização e expansão cafeeira tiveram como principal 

influência a economia existente no Estado de São Paulo.  

A tese estrutura-se em 13 capítulos, onde se busca, nos dois primeiros, investigar 

as condições de formação e ocupação territorial do que atualmente se constitui o Estado 

do Paraná. De forma conhecida na historiografia do Estado, sabe-se que a ocupação do 

território parte de duas dinâmicas distintas, uma partindo da região ocidental, sob o 

domínio espanhol, como determinava o tratado de Tordesilhas. Vertente à qual 

apresentou a primeira tentativa de colonização por meio de comunidades indígenas 

junto ao rio Paraná, bem como pela fundação de 15 reduções jesuíticas (IZEPÃO, 

2008).  

Além da ocupação, Padis destaca também as características geográficas e 

geológicas do território, pautado nas referências de Orlando Valverde12, em relação ao 

clima, baseia-se nas referências de Reinhard Maack13, onde justifica a diversidade das 

atividades produtivas no Estado, sendo resultante, em parte considerável, da 

combinação do solo com o clima. Quanto à população, observa a descontinuidade no 

processo de crescimento, observando dados de Romário Martins, que demonstram que 

                                                           
12 Trabalho publicado em 1957, pelo Conselho Nacional de Geografia. 
13 Trata-se de um Boletim Geográfico, publicado em 1950. 
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nos últimos anos da década de 1770, a população do planalto já era maior que a do 

litoral, região originária da ocupação.  

Ao se inserir nas questões econômicas, a tese reafirma ser esta a principal 

motivação para a ocupação do território, assim como no modo de estabelecer núcleos 

populacionais, uma vez que, estes se deram de acordo com as possibilidades de 

realização de atividades em caráter permanente, ou seja, motivadas tanto pelo estímulo 

externo, bem como da capacidade de subsistência.  

No cenário brasileiro, colonial, com a descoberta das minas de ouro na região de 

Minas Gerais, o interesse pela exploração de metais desloca-se para lá, declinando 

assim as iniciativas realizadas na baía de Paranaguá, e necessariamente conduzindo esta 

região a busca de atividades distintas. De modo que, duas atividades destacadas 

encontraram meios de estabelecimento, a atividade tropeirista e a produção da erva-

mate.  

A atividade tropeirista teve por objetivo abastecer de suprimentos as regiões 

mineradoras, e isto beneficiou o Paraná em razão de sua posição geográfica, 

constituindo passagem obrigatória de tropas vindas do sul do Brasil e do Uruguai, que 

se destinavam a Minas Gerais e demais regiões auríferas (PADIS, 1981). 

Quanto à atividade ervateira, os principais fatores que justificam a adoção desta 

atividade extrativa como esteio econômico, se encontram primeiramente ligado ao 

ambiente, uma vez que a planta é natural da região. Em segundo lugar, questões 

políticas, principalmente relativas ao Paraguai e Argentina.  

Padis aprofunda em sua tese esses fatos políticos que foram capazes de 

promover significativas variações na cotação do produto. Um dos principais 

apresentados é o embargo das exportações paraguaias pelo ditador Francia, bem como a 

Guerra do Paraguai, que favoreceu as exportações brasileiras, sobretudo para o Uruguai 

e Argentina. Destaca-se a construção do primeiro engenho em 1815, aperfeiçoando o 

beneficiamento do produto, até quando existiam 90 deles, em 1854. Como impacto 

negativo em relação à exportação, observa-se a crise europeia a partir de 1836, a Guerra 

dos Farrapos, assim como a Guerra Civil Argentina, em 1846. Principalmente à 

instabilidade de preços é atribuído o seu declínio, assim como pela concorrência com a 

região catarinense.  

 A pecuária pode ser considerada importante no que se refere à ocupação do 

território, uma vez que as tropas tinham como destino geralmente as minas de Goiás. 

Não se tratando, porém, da criação de animais, as fazendas era usadas para invernadas. 
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A atividade de exportação madeireira coexistiu com o mate, no entanto, passando a 

representar um ganho significativo após o declínio da atividade ervateira, sobretudo 

pelo potencial de exploração existente, ainda que persistissem dificuldades para a 

exploração. A logística para o escoamento do produto tornava-se dificultosa, uma vez 

que chegar aos centros onde havia elevada demanda, como São Paulo e Rio de Janeiro, 

tornava o custo pareado com o pinho de origem americana e canadense. No entanto, três 

fenômenos se sobrepuseram a estas dificuldades: a inauguração da ferrovia entre 

Curitiba e Paranaguá, em 1895, a intensificação do processo de urbanização de São 

Paulo e do Rio de Janeiro, no começo do século XX, assim como as dificuldades 

impostas à importação de madeira durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) 

(PADIS, 1981).   

 Para Padis, até a terceira década do século XX, o Paraná se estabeleceu como 

uma economia periférica e dependente, uma vez que as atividades mineradora e 

ervateira se instalaram por uma demanda estrangeira, se sujeitando ao comportamento 

das exportações. A atividade madeireira de forma análoga à do mate, e o tropeirismo 

como um reflexo de uma atividade externa ao Paraná. Observa que:  

O repouso na ideia de que o desenvolvimento econômico – ou pelo 
menos, a expansão econômica – viriam como consequência do 
comércio externo levou o Estado a um duro desengano: quando o 
mercado externo não mais se interessou pelos produtos paranaenses o 
sistema econômico retrocedeu” (PADIS, 1980:213).  
 

 Assim, a visão estabelecida por Padis, se assenta num contexto muito maior que 

especificamente o caso do Paraná, mas na transposição para a região, de teorias em voga 

durante sua formação, bem como consideradas para a superação do 

subdesenvolvimento.  

 A análise de Padis possui uma grande influência do pensamento 

desenvolvimentista existente no Brasil, e corrente no Estado do Paraná na década de 

1960, período no qual as pesquisas foram realizadas. Isso deve ser considerado uma vez 

que busca-se uma análise calcada sobre os fundamentos da dialógica transtemporal. 

Pois, a obra ao ser construída, incorpora o autor, sendo, portanto, inevitável, a projeção 

de si, de sua formação, suas crenças e vivências (ARRUDA, 2014).  

É neste esforço que se busca resgatar o ambiente, a formação e a personalidade 

do professor Pedro Calil Padis.  Portanto, a visão sobre a realidade econômica e social 

do Estado do Paraná começa a se formar por meio da realização de trabalhos de campo, 

onde afirma: 
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Iniciei uma intensa pesquisa de campo que se estendeu por mais de 
uma centena de municípios do Estado, onde tive a oportunidade de 
entrevistar as mais diferentes pessoas e descobrir algumas 
características específicas em sua economia (PADIS, 1981:4).  
Tive ainda a longa oportunidade de manter longas e interessantes 
entrevistas com muitos de seus técnicos [do Pladep/Codepar] e com os 
[técnicos] do IBC, ou vários professores da Universidade Federal do 
Paraná, ou, ainda, alguns ex-governadores do Estado (PADIS, 
1981:5).  
 

 Essas afirmativas demonstram que o trabalho de Padis, não se fundamentou 

unicamente por fontes primárias, localizadas em arquivos. Buscou compreender a 

condição e a evolução econômica por meio de fatos e memórias, advindas inclusive de 

tradição oral. No que tange a estrutura da formação de sua obra, ainda que não tenha 

objetivos historiográficos, observa-se uma similitude com o pensamento de Braudel, 

quando, em 1979, considera que “é na somatória de pequenos acidentes e relatos de 

viagem, que uma sociedade se revela” (ARRUDA, 2014:27).  

 

 

O conceito de desenvolvimento econômico adotado  

 

 A significação de desenvolvimento, dentro da área econômica não é uníssona, 

impossibilitando um único e claro conceito. Sendo assim, sua definição é resultante da 

reunião de diversas correntes em torno de dois objetivos fundamentais: o crescimento 

quantitativo do produto, onde o crescimento econômico superponha o crescimento 

demográfico de forma sustentada, e de um conjunto de transformações associadas a este 

crescimento, referindo-se a mudanças na estrutura e melhorias de indicadores sociais. 

Na visão de Bresser-Pereira (2008), é indissociável a relação entre essas duas instâncias, 

uma vez que não se pode precisar o quanto a mudança em uma instância impactará na 

outra, tornando, portanto, dúbia a separação desses objetivos no pensamento das teorias 

do desenvolvimento econômico. 

 Nos modelos de tradição Neoclássica14 o objetivo a ser alcançado se encontra na 

acumulação de capital, ou seja, na formulação de políticas e medidas econômicas que 

persigam o aumento do produto interno de um país, considerando como uniforme a 

realidade das nações. Para esta corrente, o crescimento econômico de um país 

automaticamente melhora o padrão de vida da população, e por consequência o 

                                                           
14 Compreendem os modelos de tradição neoclássica os de Meade, Solow, e de inspiração keynesiana, 
como Harrod, Domar e Kaldor (SOUZA, 1999).  
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desenvolvimento do país. No entanto, deixa de considerar algumas externalidades que 

podem ocorrer neste processo, que historicamente podem ser observadas, tais como, 

deterioração dos termos de troca15, por meio da transferência do excedente de renda pra 

outros países; desequilíbrio entre setores produtivos da economia, tais como, alimentos 

e bens de consumo em detrimento de bens mais rentáveis, dentre diversos desequilíbrios 

que podem ser observados entre o setor exportador e o mercado interno (SOUZA, 

1999).  

 Numa segunda corrente, entende-se uma distinção significativa entre o 

crescimento e o desenvolvimento, uma vez que o aumento do produto interno de um 

país não gera desenvolvimento equilibrado, nem benefícios para a população como um 

todo. Distingue-se ainda a realidade dos países, considerando o subdesenvolvimento de 

países, os denominados periféricos (SOUZA, 1999). É desta linha de pensamento que, 

por meio da Cepal, a partir da década de 1940, o desenvolvimentismo ganha 

notoriedade no Brasil, orientando a análise e a formulação de políticas de Estado de 

forma sistemática, e norteando o pensamento de diversos economistas, políticos e 

intelectuais.   

 Dessa forma, o pensamento cepalino, a ideia de industrialização e planejamento 

do Estado como estratégias para vencer o subdesenvolvimento se desdobraram também 

para os Estados do Brasil, numa perspectiva regional. E durante quase uma década o 

pensamento da Cepal foi orientador de políticas adotadas pelo Estado do Paraná, sendo 

responsável em determinado grau pela configuração tanto econômica, como social do 

Estado na atualidade.  

Se num passado próximo este pensamento foi visto como uma doutrina 

balizadora de ações governamentais, hoje torna-se interessante também do ponto de 

vista historiográfico. Em termos de país, era este o pensamento que estabeleceu as 

condições preponderantes para a formação da tese de doutorado do professor Pedro 

Calil Padis.  

 Sob este cenário se deu o contato inicial do professor Padis com o Estado do 

Paraná, que se estabeleceu ao integrar a equipe da Sociedade de Análises Gráficas e 

Mecanográficas Aplicadas ao Complexo Social - SAGMCS16, que foi contratada pelo 

governador Ney Braga para a elaboração de um plano de desenvolvimento do Estado, 

                                                           
15 Os termos de troca são determinados pelos preços das exportações de um país divido pelo preço de suas 
importações, impactando no seu bem-estar (KRÜGMAN, 2010). 
16 A SAGMACS foi uma instituição de estudos e pesquisas com foco no planejamento urbano e regional, 
bem como desenvolvimento econômico e social, fundada em pelo padre Lebret em 1950. 
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realizando assim, intensas pesquisas de campo, para as quais, como já dito 

anteriormente, entrevistou muitas pessoas, visitando com esta finalidade, mais de 100 

municípios paranaenses (PADIS, 1981).  

 

 

Análise de Padis sobre a região Norte  

 

 Padis inicia seu estudo sobre o norte do Paraná analisando sua estrutura 

geográfica, bem como sua forma de ocupação, que diferia da tradicional existente no 

Estado. Sabe-se que as características da região norte, assim como a forma de 

colonização adotada, divergentemente das tradicionais regiões cafeeiras não receberam 

em larga escala a mão de obra imigrante, bem como se realizou por meio de companhias 

colonizadoras financiadas por capital estrangeiro. Apresenta ainda, as dificuldades 

encontradas para a produção do café, tal como a instabilidade do preço de exportação, 

os aspectos climáticos e as crises de superprodução, que influenciaram diretamente para 

o estimulo e declínio da atividade cafeeira no Estado, bem como a representação da 

cafeicultura paranaense na produção nacional.  

Ressalta-se neste momento, que mais do que compreender a construção 

historiográfica do autor, que fundamenta o pensamento de Padis, cabe destacar o que 

significava, para Padis, as consequências desta relação criada entre os dois Estados, bem 

como os desequilíbrios advindos desse processo.  

Partindo de uma publicação utilizada e realizada pelo CODEM17 (1966), Padis 

observa a visão de que a cafeicultura seria capaz de alavancar a expansão econômica, 

mas, no entanto, a consolidação dessa expansão seria possível somente com os recursos 

gerados pela cafeicultura. Neste pensamento, a cafeicultura no norte do Paraná foi 

advinda mais do progresso e da expansão da economia paulista, do que de um 

desenvolvimento propriamente do Paraná, fato que pode ser observado ao verificar que 

até a metade da década de 1960 a região estava praticamente isolada do restante do 

Estado, principalmente pela ausência de meios de comunicação. Estando, no entanto, 

facilmente ligada a São Paulo. Padis destaca ainda que pouco antes da realização de sua 

pesquisa observava-se na região o desejo de desligar-se politicamente e 

administrativamente do Paraná, incorporando-se a São Paulo. 

                                                           
17 Refere-se ao estudo realizado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento, da cidade de Londrina. 
Denomina-se: Londrina, a situação de 66.  
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 Por meio da visão do Paraná como uma economia periférica, conclui o autor, 

que esta relação com São Paulo promovia a evasão de boa parte da renda gerada no 

Estado, tornando-o assim, dependente do Estado vizinho. Observa que, o crescimento 

da cultura cafeeira, em termos de representatividade significativa na pauta de 

exportações paranaense, a integração da região com o restante do Estado, 

consequentemente com o porto de Paranaguá foi promovida pelo governo. Afirma que a 

dificuldade de escoamento via Paranaguá era tamanha que até o início dos anos 1960, os 

exportadores preferiam o porto paulista. Tendência que se inverte gradativamente, no 

entanto, não modificando as condições quanto à renda, pois, mesmo as firmas 

exportadoras de Paranaguá eram filiais de Santos.  

 Conclui que a atividade cafeeira trouxe consigo enormes benefícios para a região 

e para o Estado, porém, é fato que também afastou em determinado grau as 

possibilidades de uma formação industrial como já em voga no cenário nacional. 

Portanto, não era mais a cafeicultura o centro dinâmico da economia nacional:  

Pode-se dizer que o Paraná, ainda em uma medida difícil de ser 
avaliada, através de sua produção de café, contribuiu, nos últimos 
vinte anos [década de 1950 e 1960] com parcelas ponderáveis de sua 
renda, quer para subsidiar o parque industrial paulista, quer para 
atenuar os déficits orçamentários da união (PADIS, 1980:143). 

 

 No que se refere às perspectivas, para Padis, no período, embora a visão seja 

bem pessimista, observou um elevado potencial no fortalecimento dos setores 

dinâmicos da economia, como a indústria petroquímica, elétrica e eletrônica, onde, 

sobretudo na petroquímica o Estado possuía perspectivas animadoras. A presença de 

jazidas de xisto piro-betuminoso seriam capazes de garantir o ramo. Além da 

possibilidade de reflorestamento, para a produção de papel. Considera ainda as 

moradias precárias, que permitiriam o crescimento da indústria da construção civil. Por 

fim, a indústria de café solúvel, no entanto, dependente esta dos resultados do comércio 

exterior.  

  

  

A situação política e a defesa da tese 

 

Pouco se sabe sobre as atividades políticas e a militância do professor Calil, 

porém, o depoimento do professor Singer leva a crer, que mais que um idealista, Calil 

era um militante, em busca de uma sociedade mais justa, em um período pautado pela 
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perseguição política, censura e autoritarismo: o regime militar. Nas palavras de seu 

amigo Paul Singer, responsável por sua indicação a Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Araraquara:  

Trabalho e militância para ele, tendiam a se fundir numa mesma 
atividade. O aprendizado de economia não era para ele a mera 
aquisição de um instrumental profissional, mas a conquista de meios 
para entender uma realidade que era preciso mudar a qualquer custo. 
Os estudantes perderam um mestre querido, os professores perderam 
um colega e um líder. Os que se engajam nas lutas pelos direitos do 
povo perderam um fiel e valoroso camarada. (PERSPECTIVAS. 
1980:3). 
 

No contexto do regime militar, por força do Ato Institucional nº 5, com o 

fechamento do congresso, concedendo ao governo militar amplos poderes se inicia o 

ciclo de demissões e aposentadorias de professores universitários. Assim, o AI-5 

instituído no dia 13 de dezembro de 1968 concedeu ao presidente da república o poder 

de intervenção nos Estados e Municípios, sem as limitações previstas na própria 

constituição, assim, podendo suspender direitos políticos, cassar mandatos eletivos nas 

três esferas de governo, entre outras ações (PLANALTO, 2017).  Justificado como um 

ato necessário à “segurança nacional” e à manutenção da “ordem democrática” 

decretou-se nos dias 28 e 29 de abriu de 1969 a demissão e aposentadoria de diversos 

professores das instituições de ensino superior públicas, federais e estaduais. Ao todo 

foram 65 professores18, sendo, 42 no primeiro decreto e 23 no segundo, no qual 

constava o nome do professor Pedro Calil Padis (ADUSP, 2004). 

Privado da atividade que mais lhe importava, de dar aulas, prosseguiu sua 

atividade junto ao CEBRAP. Logo após a defesa de sua tese, foco de estudo neste 

                                                           
18 Por força do 1º decreto de 25 de abril de 1969, publicado no D.O.U. no dia 28 de abril de 1969 foram 
compulsoriamente aposentados os professores: Abelardo Zaluar, Alberto Coelho de Souza, Alberto 
Latôrre de Faria, Augusto Araújo Lopes Zamith, Aurélio Augusto Rocha, BolivarLamounier, Carlos 
Alberto Portocarreto de Miranda, Eduardo Moura da Silva Rosa, Elisa Esther Frota Pessoa, Eulália 
Marias Lahamayer Lobo, Florestan Fernandes, Guy José Paulo de Holanda, Hassim Gabriel Merediff, 
Hélio Marques da Silva, Hugo Weiss, Ildico Maria Erzsebet, Jayme Tiomno, João Batista Villanova 
Artigas, João Cristóvão Cardoso, João Luís Duboc Pinaud, José Américo da Mota Pessanha, José Leite 
Lopes, José de Lima Siqueira, Lincoln Bicalho Roque, Manoel Maurício de Albuquerque, Maria Célia 
Pedroso Torres Bandeira, Maria Heloisa Villas Boas, Maria José de Oliveira, Marina São Paulo de 
Vasconcellos, Marina Coutinho, Mário Antonio Barata, Milton Lessa Bacios, Mirian Limoeiro Cardoso 
Lins, Moema Eulália de Oliveira Toscano, Plínio Sussekind da Rocha, Quirino Campofiorito, Roberto 
Bandeira Accioli, Sara de Castro Barbosa, Wilson Ferreira Lima. Por força do 2º decreto de 29 de abril de 
1969, publicado no D.O.U. na mesma data foram compulsoriamente aposentados os professores: Alberto 
de Carvalho da Silva, Bento Paulo Almeida Ferraz Júnior, Caio Prado Junior, Elza SalvatoriBerquó, 
Emília Viotti da Costa, Fernando Henrique Cardoso, Hélio Lourenço de Oliveira, Isaías Raw, Jean 
Claude Bernardet, Jon AndoniVergarecheMaitrejean, José Arthur Gianotti, Júlio Puddles, Luiz 
Hildebrando Pereira da Silva, Luiz Rey, Mário Schenberg, Octávio Ianni, Paulo Mendes da Rocha, Olga 
Baeta Henriques, Paula Beiguelman, Paulo Alpheu Monteiro Duarte, Paulo Israel Singer, Pedro Calil 
Padis, Reynaldo Chiaverini, Sebastião Baeta Henriques. Ver: ADUSP, 2004. 
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trabalho, no ano de 1970, exilou-se na França, onde, num curto espaço de tempo, 

segundo a revista Perspectiva (1980:180), “(...) conseguiu a mesma estima e sucesso na 

carreira de professor e pesquisador (...)”. Sabe-se ainda que atuou como professor e 

pesquisador nas Universidades de Reims, Nanterre e Sorbonne, onde também dirigiu o 

Instituto de Estudos de Desenvolvimento Econômico e Social – IEDES. 

Após o exílio na França, em 1977 reiniciou sua atividade de professor junto a 

Fundação Getúlio Vargas e a PUC de São Paulo, exercendo também atividades de 

consultoria para o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e outras empresas. Foi 

reintegrado ao Instituto de Letras Ciências Sociais e Educação de Araraquara, para o 

qual, não reassumiu as atividades (PERSPECTIVAS, 1980). No entanto, como Padis 

mesmo comentou em algumas correspondências ao amigo TamásSzmrecsányi, nunca 

teve tempo para se dedicar à publicação da sua tese. 

Dessa forma, a publicação da tese de doutorado do professor Padis é tardia, 

ocorrendo 10 anos após a sua defesa, e 1 ano após a sua morte. Foi publicada sem 

retoque, exatamente como foi defendida. 

O motivo pela demora, sabe-se pela apresentação feita para a publicação, por 

TamásSzmrecsányi, ser a indisponibilidade de tempo, por outras atividades 

profissionais. Porém, sob outro prisma, cria-se uma hipótese política.  

Uma vez que trata de temas como subdesenvolvimento e teorias críticas, em 

relação à formação de uma economia periférica, é possível que intencionalmente a tese 

tenha sido mantida em ambiente restrito. Uma vez que, no instante da defesa o professor 

Padis já havia sido compulsoriamente aposentado, bem como estava na iminência da 

sucessão de fatos políticos que representaram uma brusca interrupção sua carreira, 

obrigando-o a buscar condições de vida e de atuação profissional na França, o trabalho 

pode assim ter ficado em segundo plano por questões de sua própria segurança, 

evitando maiores retaliações do regime militar do que as já causadas.  

 Com a volta ao Brasil, em 1977, Padis, a pedido de Tamás, aceita que seja feita a 

publicação, onde expressa numa carta:  

Pensei na proposição que me fez concernente à publicação da minha 
tese pela HUCITEC e resolvi aceitá-la. Com prazer.  
Para tanto, preciso atualizá-la em vários capítulos; reescrever 
inteiramente o último e fazer alguns reparos em outros. Por outro lado, 
tenho a intenção de refazer a introdução para dar-lhe um conteúdo 
teórico mais nítido e explícito. Quando da redação, tive o cuidado de 
passar o ‘pente fino’ em tudo que pudesse dar margem a uma 
interpretação mais ‘perigosa’. Acho que é hora de pôr as coisas às 
claras.  
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É evidente que isso tomará algum tempo. Por isso gostaria de saber de 
você [Tamás] duas coisas. A primeira, se a sua proposta ainda está em 
pé. Em segundo lugar, e no caso de uma afirmativa à primeira 
questão, quando você quer ter o manuscrito em mãos.” 16/01/1977 
(PADIS, 1981:VIII). 

 
 

Talvez esteja na preocupação de alguma consequência política, o sentido das 

frases “(...) dar margem a uma interpretação mais perigosa” e “Acho que é a hora de 

por as coisas às claras” (PADIS, 1977). O real motivo, definitivamente, não se sabe 

precisar. 

O professor Pedro Calil Padis faleceu no dia 29 de abril de 1980, aos 41 anos 

quando retomava sua carreira acadêmica, forçosamente interrompida por um regime 

autoritário. Atuava neste instante como professor da Fundação Getúlio Vargas, e na 

PUC de São Paulo como coordenador geral dos cursos de pós-graduação da Faculdade 

de Economia e Administração. Segundo registro de seu filho19 estava em campanha 

para a reitoria da PUC de São Paulo. 

 

 

Crítica à visão desenvolvimentista: uma nova visão sobre o Paraná 

 

Em 1986 surge o primeiro trabalho de análise da obra do professor Padis, 

elaborada pelo professor Igor Zanoni Constant Carneiro Leão, como dissertação de 

mestrado no Instituto de Economia da Universidade de Campinas - UNICAMP. 

Intitulada O Paraná nos anos 70, o autor apresenta uma visão crítica à interpretação de 

Padis, utilizando-se de uma visão sobre o Paraná elaborada pelo Ipardes, no ano de 

1982. 

O cenário paranaense apresentou alterações significativas ao longo década de 

1970. Diferentemente das previsões de Padis, a indústria cresceu em altas taxas, 

constituindo-se como centro dinâmico da economia no Estado. Fruto do 

transbordamento da indústria paulista, bem como o resultado de investimentos de 

capital gerado pela atividade industrial no Estado de São Paulo, assim como pelo capital 

internacional. A estreita relação formada pela indústria e agricultura incorporou 

tecnologia, sendo expoentes da produção agrícola no Estado o trigo e a soja. Observa-se 

também um significativo processo de urbanização, resultando na formação de polos 

                                                           
19 Registro observado no livro de visitas virtual de Atibaia, pertencente ao portal Atibaia Mania. 
Disponível em: <www.atibaiamania.com.br/espaco/livro/>. Acesso em: 15 mai. 2017. 
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industriais, tal como a Região Metropolitana de Curitiba. Inerente ao processo observa-

se uma inversão de papeis no Estado que, tradicionalmente atraiu fluxos migratórios e, 

passa a expulsar a população do campo, como resultado da mecanização e de culturas 

menos intensivas em mão de obra (LEÃO, 1989). 

 Este fenômeno surpreende, derrubando preceitos da visão tradicional do Paraná, 

e muito do que foi observado na visão de Padis (1981). O projeto paranaense de 

desenvolvimento, que buscava a industrialização endógena não foi capaz de estabelecer 

plenamente seus objetivos. 

A significativa transformação ocorrida no Estado leva a criar mecanismos de 

compreensão sobre as próprias mudanças, que se concretiza a partir da criação do 

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social – IPARDES20. O 

IPARDES foi criado em 1973, originário de um Grupo de Estudos para as Atividades 

Agroindustriais no Paraná – GEAAIP, ligado ao Banco de Desenvolvimento do Paraná 

– BADEP.    

Em diferentes temporalidades e cenários, Padis e o IPARDES possuem objetivos 

uníssonos: de compreender a realidade paranaense elaborando diagnósticos como 

resultado de pesquisas que buscaram levantar o maior número de informações sobre a 

realidade do Estado, passando a se estabelecer, ao interpretá-la, como dois modelos 

antagônicos de interpretação sobre a economia paranaense. 

 

 

A visão do Ipardes em Economia e Sociedade 

 

 O estudo denominado Paraná: Economia e Sociedade – foi publicado pelo 

IPARDES em fevereiro de 1982, um ano após a publicação tardia de Padis (1981), com 

o objetivo principal de constituir um diagnóstico atualizado e uma análise integrada do 

perfil da sociedade paranaense em caráter científico para acompanhar e antever a 

performance de indicadores econômicos do Paraná (IPARDES, 1982:iii). 

 Dividido em dois capítulos, aborda todos os setores da economia paranaense, 

sobretudo a influência da agricultura moderna, o carro chefe da economia paranaense a 

partir dos anos 1970 e suas relações com a indústria e as condições sociais do estado. 

                                                           
20 O objetivo do IPARDES é o estudo sobre a realidade econômica e social do Estado do Paraná, 
promovendo através da pesquisa para formulação e implementação de políticas públicas, junto à 
Secretaria de Planejamento do Paraná. Desta forma, as pesquisas do instituto se concentram na sociedade, 
na economia e no meio-ambiente (IPARDES, 2017). 
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 Esta nova interpretação não tem origem em uma visão ideológica dentro do 

Estado como as observadas anteriormente, mas sim numa visão crítica ao arcabouço 

desenvolvimentista. Ela é crítica porque fundamenta-se numa visão teórica e histórica 

da evolução da economia e sociedades paranaenses, partindo da recusa ao paradigma 

cepalino, tal como compreendido e reelaborados pela CODEPAR e por Padis[1981] 

(IPARDES, 1984). Recusando as relações de centro e periferia, considera que o norte 

paranaense constituiu desde sua ocupação parte do núcleo capitalista da economia 

brasileira, cujo dinamismo advém de uma agricultura dinâmica, diversificada e 

modernizante (IPARDES, 1984). 

 Deve-se considerar que no instante em que o trabalho foi composto, o objetivo 

fundamental era compreender o êxito da economia paranaense e não mais discutir 

estratégias para promover o desenvolvimento e, desta forma a visão considera que a 

permanência deste êxito condicionava-se naquele instante à incorporação de tecnologia 

capaz de refletir em uma melhora de produtividade, assim como das relações 

institucionais internas do país, considerando que o estado já estava plenamente inserido 

na dinâmica e nos objetivos federais para os estados. Compreendendo como razões para 

crises somente os reflexos de crises ocorridas no país como um todo, denomina como a 

chave para o desenvolvimento econômico paranaense a agroindústria. Elemento que se 

verificou até a atualidade.  

 

 

A atividade primária da região norte e a indústria: uma breve discussão 

 

 Discute-se nesta sessão, decorrente da análise dos argumentos da interpretação 

de Padis (1981), e da contraposição de IPARDES (1982), a significativa 

industrialização efetivamente observada no Paraná a partir de 1970 e influência da 

utilização do capital cafeeiro gerado até a década de 1960 neste processo, que 

constituem o tema maior de estudo do pesquisador. 

Pela dependência grande sobre o setor primário, inviabilizando as possibilidades 

de crescimento econômico pautado na indústria, Padis observa a possibilidade da 

produção de bens agropecuários de alta qualidade, fornecendo tanto para o mercado 

interno como externo. Mas, é claro ao enfatizar que “muitos anos decorrerão até que o 

Paraná deixe de ser uma economia periférica e subsidiária do centro dinâmico do 

país” (PADIS, 1981:204). Para o qual, entenda-se, o Estado de São Paulo. 
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Esse fato não ocorreu, havendo durante a década de 1970 um significativo 

crescimento industrial no Paraná decorrente da nova orientação política do governo, que 

passou a observar o Paraná como uma economia complementar, sendo integrado aos 

objetivos da união no desenvolvimento da agroindústria.  

 Há ainda a busca de uma relativização dos argumentos do estudo de IPARDES, 

uma vez que afirma-se que o capital gerado pela cafeicultura não guarda relação com 

atividades industriais, baseado na completa relação de complementariedade com a 

indústria paulista já estabelecida e com seu complexo viário.  

Nestas condições e, dadas as características da produção agrícola do 
Paraná, dificilmente poderia surgir um capital industrial no Norte 
(assim como não apareceu no interior de São Paulo), já que em 
primeiro lugar, pelas facilidades de transporte, teria que enfrentar a 
concorrência da indústria paulista. Em segundo lugar, todo sistema 
bancário e comercial atrelado ao café paranaense, tinha sua sede em 
São Paulo e seus possíveis excedentes financeiros, que pudessem ser 
investidos na indústria, o seriam em São Paulo; isto porque a região 
não apresentava a infra-estrutura adequada à indústria (carência de 
energia elétrica, etc). Por outro lado, a economia de pequenos 
produtores apresentava poupanças atomizadas, as quais muito 
provavelmente dirigiam-se para a construção civil, ou outras 
atividades urbanas não industriais (IPARDES, 1982:11). 

 

 Nestes termos, essa relativização se dá em relação à promoção de infraestrutura 

na região norte ao longo da década de 1960, projeto baseado no pensamento 

desenvolvimentista, no qual Pedro Calil Padis participou, e construído com significativa 

participação do capital cafeeiro por meio da CODEPAR21. Considerando indústria 

mesmo atividades de transformação complementares à cultura cafeeira, observa-se que 

a ausência de um complexo viário desenvolvido não poderia impedir um setor de suprir 

a demanda regional. 

 O argumento sobre a presença de poupanças atomizadas deve ser considerado, 

pois, a cafeicultura no norte baseou-se, sobretudo, pela presença de pequenos 

proprietários, sem grande capacidade de investimento. No entanto, a formação de 

cooperativas pode ser observada também, como é a origem do próprio banco 

Bamerindus. Relativiza-se assim o argumento de que o capital gerado fosse totalmente 

utilizado na compra de terras, ou em investimentos no setor financeiro paulista 

(IPARDES, 1981:11).  

                                                           
21 A CODEPAR – Companhia de desenvolvimento do Paraná foi um instrumento governamental criado 
em 1962 para promover o desenvolvimento e financiamento de atividades industriais e infraestrutura por 
meio da gestão de um fundo orçamentário, o FDE – Fundo de Desenvolvimento Econômico, composto 
por meio do direcionamento de impostos de âmbito estadual (IVC – Imposto de Vendas e Consignações).  
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 Em relação ao surgimento de um capital industrial no interior paulista, a visão 

também deve ser relativizada, considerando os trabalhos de Cano (2006) e Truzzi 

(1985) onde são estudadas as raízes da concentração industrial em São Paulo, e a 

relação entre o café e a indústria na região de São Carlos – SP. Nestes termos, é 

interessante avaliar se o norte paranaense guarda alguma similitude com o complexo 

cafeeiro paulista.  

 É fato que a indústria no Paraná não apresentou o mesmo dinamismo da 

agricultura, porém, é interessante avaliar que nos anos 1950 houve um aumento da 

participação industrial paranaense na indústria brasileira. Embora esse percentual seja 

pouco significativo, como pode ser entendido esse aumento de participação?  

 
 

Quadro 01 - Participação da indústria paranaense no total da indústria brasileira 
Participação da indústria paranaense no total da indústria nacional 

Anos  Participação (%) 
1907 4,50% 
1919 3,40% 
1939 2,20% 
1949 2,90% 
1959 3,20% 
1970 3,00% 

Fonte: Adaptação do autor, com base em: IPARDES, 1982:41. 
 

 É possível se compreender que a redução da participação da indústria do Paraná 

no cenário brasileiro até a década de 1940 é decorrente de um aumento do número de 

indústrias localizadas em outras regiões, sobretudo São Paulo. No entanto, como pode 

ser compreendido o aumento da participação nas décadas de 1940 e 1950, período no 

qual o Brasil também aumentou seu conjunto de indústrias, e no qual o café representou 

um grande aumento de capital no estado do Paraná? 

Como demonstrado, alguns argumentos relativos ao período anterior a 1970 

carecem de uma explicação mais aprofundada no trabalho, pois, em alguns instantes 

lança-se mão de uma bibliografia já estabelecida em fins da década de 1960, como 

MAGALHÃES FILHO (1969). Em outros observa-se algumas controvérsias, como ao 

ressaltar a atomização da poupança e investimento no setor financeiro e industrial 

paulista, ao ponderar que a concorrência paulista não é a explicação mais relevante 

para a ausência da diversificação industrial (...) (IPARDES, 1982:11) e considerar a 

compra de terras como um “provável” investimento principal. 
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A hipótese de atividades industriais originárias de investimentos do capital 

gerado pelo café deve ser entendida como a possibilidade de uma pequena indústria 

regional, que talvez persista por meio de pequenos estabelecimentos, ou que mesmo 

tenha desaparecido com o declínio do café. No entanto, deve ser diferida da moderna 

indústria do Paraná, surgida na década de 1970, influenciada tanto mudança da 

concepção de indústria, integrando as atividades primárias na agroindústria, como 

resultado também de programas estabelecidos entre os governos federal e estadual, e 

pela nova política adotada pelo BADEP22, após 1968. 

Cabe ressaltar que esta discussão não constitui uma defesa plena do argumento 

de que o café financiou incipientes atividades industriais no norte paranaense, mas sim 

da busca de uma compreensão mais profunda da utilização deste capital e de sua 

dinâmica, neste instante, por meio de uma crítica ao pensamento dos intérpretes. 

 

 

Considerações Finais 

 

Conclui-se que o pensamento paranista está presente em obras históricas do 

Paraná, influenciado no pensamento de alguns autores, como mencionados aqui Wilson 

Martins (Um Brasil Diferente) e Temístocles Linhares (Paraná Vivo), ambos analisados 

por Burmester et. Al. (1990). Ambos os trabalhos foram escritos na década de 1950, 

num período posterior ao acentuado ufanismo paranaense, período em que havia uma 

maior consolidação dos métodos científicos em pesquisa histórica e mesmo com um 

relativo conjunto de informações estatísticas da economia paranaense, e guardam em si 

uma análise com alto grau determinístico. 

Entende-se como divergente as motivações que levaram à elaboração da tese de 

Padis, e o trabalho do IPARDES. Um de superação do subdesenvolvimento, outro de 

compreensão acerca de um processo de dinamismo e desenvolvimento. Porém, se 

irmanam num único objetivo: compreender, por meio da pesquisa historiográfica e do 

levantamento de dados, a evolução e o desenvolvimento econômico do Estado. Uma 

visão hoje considerada superada, frente à formação de uma interpretação pautada um 

processo recente, ocorrida em um processo temporalmente rápido. Pois, em apenas uma 

década (de 1970) as transformações ocorridas para as quais Padis previa a 

                                                           
22 BADEP – Banco de Desenvolvimento do Paraná, foi a nomenclatura adotada pela CODEPAR, por 
força da reforma financeira de 1967. 
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impossibilidade de realizar, aconteceram. Tempo este, que seu próprio estudo 

permaneceu desconhecido e que, por uma conjuntura política adversa não pode 

acompanhar. Um encadeamento tão rápido, que a sua própria compreensão foi 

complexa.  

A visão do IPARDES, ao partir de uma negação do pensamento cepalino é 

fundamental para se pensar o Paraná como uma economia integrante da dinâmica 

brasileira e com relações equilibradas com o estado de São Paulo. Construída com um 

conjunto de informações e instituições mais desenvolvidas, representa uma importante 

interpretação e fonte de dados sobre o desenvolvimento econômico do Paraná, 

sobretudo após os anos 1970, embora permaneça uma lacuna para as décadas anteriores. 

 Como defendem os dois autores, não há o objetivo de compor um trabalho 

historiográfico, mas o são, à maneira que o estudo da história, dos documentos e dos 

fatos, nos quais se debruçam buscando uma interpretação são necessários ao 

entendimento e à compreensão do desenvolvimento econômico e social de uma região. 

Se os mecanismos de superação do subdesenvolvimento pensados por Padis não 

cabiam mais à realidade paranaense quando de sua publicação, nos anos 80, bem como 

se a interpretação apresenta falhas, assim devem ser entendidas, como uma obra 

inacabada, sem retoques.  

Pelo valor historiográfico é uma obra importante, bem como para a compreensão 

do cenário e do pensamento que conduziu um intelectual à formulação de suas ideias. 

Para além de historiográfico, é a composição, in natura, do pensamento de um homem 

de seu tempo. Se idealista foi desde a juventude, buscou sê-lo, com o instrumental e 

referencial existente à sua época, para encontrar melhores condições de vida em seu 

país. 

 O Ipardes, instituição hoje consolidada, é um órgão fundamental para se 

compreender o Paraná, seja pelos trabalhos técnicos desenvolvidos, pelas obras e pela 

ampla discussão de pensamento. Certamente, sem esse marco institucional e a busca por 

um trabalho científico que negasse ideologias tão presentes no estado seria impossível 

se estabelecer uma importante contraposição e compreender o estado sob outro prisma. 

 

 

Referências Bibliográficas 
 
ADUSP. O Controle Ideológico na USP: 1964-1978. São Paulo: Adusp, 2004. 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
Ideologia, autores e obras históricas do Paraná 

 

24 

ARRUDA, José Jobson de Andrade. Historiografia: teoria e prática.1 ed. São Paulo: 
Alameda, 2014. 

ATIBAIAMANIA, Portal de Internet da cidade de Atibaia. Disponível em: 
<http://www.atibaiamania.com.br/> Acesso em: 15 mai. 2017. 

BRESSER-PEREIRA, L.C. O Conceito Histórico de Desenvolvimento Econômico. 
Texto para Discussão EESP/FGV 157, dezembro 2006). Versão de 31 de maio de 2008. 
Disponível em: <http://www.bresserpereira.org.br/papers/2006/06.7-
conceitohistoricodesenvolvimento.pdf> Acesso em 15 mai. 2017. 

BURMESTER et. Al. O Paranismo em questão: o pensamento de Wilson Martins e 

Temístocles Linhares na década de 1950. In. República em migalhas: história regional e 
local. São Paulo: Marco Zero, 1990. 

CANO, W. Desequilíbrios regionais e concentração industrial no Brasil (1930-1970). 3 
ed. São Paulo: UNESP, 2007.  

CEPAL, Comissão econômica para a América Latina e o Caribe., 2017. Disponível 
em:<http://www.cepal.org>. Acesso em: 15 mai. 2017. 

CORAZZA, G. O ‘regionalismo aberto” da CEPAL e a inserção da América Latina na 
Globalização. Ensaios FEE, Porto Alegre, v.27,n.1,p.135-152, maio 2006. Disponível 
em:<http://revistas.fee.tche.br/index.php/ensaios/article/viewFile/2114/2496..> Acesso 
em: 15 mai. 2017. 

GALLARDO, Dario Horácio. Senhores e escravos no Paraná, 1800-1830. Dissertação 
(mestrado). FEA/USP, 1986. 

GAZETA DO POVO, edição 27 fev. 2015. Disponível em: 
<http://www.gazetadopovo.com.br>. Acesso em: 15 mai. 2017. 

GONÇALVES, Luiz Eduardo. As relações Brasil – CEPAL (1947-1964). 1 ed.  
Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2011. 

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br>.  Acesso em: 15 mai. 2017. 

IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Paraná: 
Economia e Sociedade. 1ª ed, Curitiba: Ipardes, 1982. 

IZEPÃO, Rosalina Lima. Planejamento, Política e Economia: uma análise da prática 
governamental paranaense. Tese (doutorado). Programa de pós-graduação em História 
Econômica (FFLCH/USP). São Paulo, 2008. 

KRÜGMAN, P; OBSTFELD M. Economia Internacional. 8ª ed. São Paulo: Pearlson 
Prentice Hall, 2010.  

LEÃO, Igor Zanoni Constant C. As Desventuras do Paranismo. Revista FAE, Curitiba, 
v.2, n.3, set/dez.,pp. 9-20. 1999. Disponível 
em:<http://www.fae.edu/publicacoes/pdf/revista_da_fae/fae_v2_n3/as_desventuras_do_
paranismo.pdf> Acesso em: 15 mai. 2017. 

LEÃO, Igor Zanoni Constant C. O Paraná nos Anos setenta. Curitiba: Ipardes, 1989. 

MAGALHÃES FILHO, Francisco. Paraná:premissas para uma política econômica. 
Revista paranaense de desenvolvimento. Curitiba, 10 jan/fev. 1969. 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
Ideologia, autores e obras históricas do Paraná 

 

25 

MARTINS, Romário. Paraná Rural. A Lavoura. Pp. 161-163, 1911. Disponível em: 
<https://archive.org/stream/Lavoura15#page/n221/mode/2up>. Acesso em: 15 mai. 
2017. 

MARTINS, Wilson. Um Brasil diferente. Ensaio sobre fenômenos de aculturação no 
Paraná. São Paulo: Anhembi, 1955. 

OLIVEIRA, Marcio. O “Brasil diferente” de Wilson Martins. Caderno CDH. Salvador, 
v.18, n.44, pp. 215-221. Mar/Ago., 2005. 

PADIS, P. C. Formação de Uma Economia Periférica: o caso do Paraná.1 ed. São 
Paulo: HUCITEC, 1981. 

PARANAENSE, revista. Biblioteca nacional. Hemeroteca. Disponível 
em:<http://www.bn.gov.br>. Acesso em: 15 mai. 2017. 

PERSPECTIVAS. Homenagem, São Paulo, n.3, pp. 179-181. 1980. Disponível em: 
<http://seer.fclar.unesp.br/perspectivas/article/viewFile/1703/1384> Acesso em: 15 mai. 
2017. 

PLANALTO. Ato Institucional nº 5 de 13 de dezembro de 1968. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-05-68.htm> Acesso em: 15 mai. 
2017. 

ROCHA NETTO, Bento Munhoz. Diário da Tarde. 4abr, pp.1-2, 1930. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib= 800074&pasta=ano%20193 
&pesq>. Acesso em: 15 mai. 2017. 

SOUZA, Nali de Jesus. Desenvolvimento Econômico. 4ª ed., São Paulo: Atlas, 1999. 

TRUZZI, Oswaldo Mario Serra. Café e indústria no interior de São Paulo (o caso de 
São Carlos). Dissertação (mestrado). EAESP/FGV, São Paulo, 1985. 

 

 

https://archive.org/stream/Lavoura15#page/n221/mode/2up
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=%20800074&pasta=ano%20193%20&pesq
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=%20800074&pasta=ano%20193%20&pesq

	Leonardo Antonio Santin Gardenal

