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Resumo. Este texto apresenta uma reflexão do ensino e imigração pautada no jornal Folha do 
Oeste e uma possibilidade de aplicação na primeira edição de 2015 do Curso Pré-Vestibular 
da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO). Na contemporaneidade os jornais 
são utilizados para percepção de vários fenômenos,  inclusive para visualizar a imigração, 
especialmente nos estudos históricos. Acreditando na impossibilidade de distinguir ensino e 
pesquisa, esse trabalho se constitui  por abordar a imigração com reflexões para o ensino, 
principalmente com o intuito de desmistificar que a imigração no país ocorreu apenas na 
virada do século XIX para o XX. Apresenta-se outra especificidade de imigrantes os do pós-
guerra.  Para  atingir  esse  objetivo  ampara-se  nos  pressupostos  de  Luca  (2014)  para  a 
abordagem do jornal nos estudos históricos, bibliografias que tenham relação com o ensino de 
história e autores que analisaram a imigração no pós-guerra como Judt (2008) e Shephard 
(2012). Como fontes, utilizam-se algumas matérias do jornal Folha do Oeste do período de 
1946-1960. Optou-se pelo jornal Folha do Oeste por sua grande duração, circulou de 1937 a 
1981; pela sua área de abrangência atingindo não apenas o município de Guarapuava (PR), 
mas o que hoje chamamos de região oeste do Estado;  e seu fácil  acesso:  várias edições 
encontram-se digitalizadas pelo  Centro  de Documentação e Memória de Guarapuava.  Os 
resultados deste trabalho confirmam que os jornais são ricas fontes para várias temáticas, 
instigando os estudantes em sala de aula.

Palavras-chave: ensino; imprensa periódica; jornal Folha do Oeste.

Financiamento: O Curso Pré-Vestibular da Universidade Estadual do Centro-Oeste faz parte 
do Projeto de Extensão: Extensão Universitária e Juventude: contribuições para a formação 
científica e cultural, e consta com financiamento institucional.

Introdução

Com a intenção de oferecer um curso preparatório para o vestibular da Universidade 

Estadual  do  Centro-Oeste  foi  criado  o  Curso  Pré-Vestibular  UNICENTRO  em  2010, 

inicialmente com aulas aos sábados, e posteriormente passou a funcionar com aulas diárias no 
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é da Prof. Dra. Elaine Maria dos Santos e a coordenação pedagógica da Prof. Dra. Ana Lúcia Suriani Affonso.



Campus Cedeteg em duas edições anuais que acompanhavam a realização dos vestibulares da 

instituição.  Atualmente  encontra-se na sua  décima edição,  denominada  apenas  de  edição 

2015. 

Em cada edição, o preparatório oferta 100 vagas para estudantes do terceiro ano do 

Ensino Médio e alguns que já concluíram essa etapa. Os participantes do projeto são oriundos 

do Município de Guarapuava e de municípios próximos, como Candói, Pinhão, Cantagalo, 

Laranjeiras do Sul, entre outros. 

O Curso Pré-Vestibular UNICENTRO oferta aulas de Língua Portuguesa, Matemática, 

História,  Filosofia,  Sociologia,  Biologia,  Física,  Geografia,  Química,  Redação,  Língua 

Espanhola  e  Língua  Inglesa.  Conta  com  atendimentos  a  possíveis  dúvidas,  presença  de 

profissionais de diversas áreas, atividades culturais e aplicação de simulados. Os professores, 

bolsistas e voluntários, utilizam de metodologias diversas, definidas pelos próprios docentes.

Neste contexto, ofertaram-se aulas sobre a temática imigração pós-Segunda Guerra 

Mundial  pautados  no  jornal  Folha  do  Oeste,  pelos  professores  de  Sociologia  e  História, 

respectivamente primeiro e segundo autores deste texto. As aulas inicialmente foram apenas 

uma proposta que foi aplicada no dia 9 de outubro de 2015. A organização da aula e os dados 

de um questionário relativos ao processo migratório dos estudantes é o que será relatado no 

item resultado. 

Objetivos
Esse trabalho apresenta  uma proposta de aulas sobre imigração pautada no jornal 

Folha  do  Oeste  e  sua  aplicabilidade  na  edição  de  2015  do  Curso  Pré-Vestibular 

UNICENTRO. A partir desse objetivo, desmistificou-se a imigração como um fenômeno que 

ocorreu no Brasil apenas no final do século XIX e início do XX com a substituição da mão de 

obra escrava pela imigrante. Apresentaram-se outras formas de imigração, especialmente a 

imigração do pós-Segunda Guerra Mundial.

Resultados

No dia 9 de outubro de 2015 foi aplicada a experiência sobre o processo migratório 

durante a edição 2015 do Curso Pré-Vestibular UNICENTRO. As aulas iniciaram com a 

projeção e discussão dos conceitos imigração,  emigração e migração.  Os professores  das 

disciplinas  destacaram  que  a  imigração  é  a  visão  do migrante  no  seu  local  de  destino. 

Enquanto emigração é a visão do migrante em seu local de origem e migração é o processo 

que esses sujeitos se encontram envolvidos. Para essas definições utilizou-se Santos (1997).



Depois  dessa  primeira  discussão,  inclusive  com exemplos  na  forma de  desenhos, 

destacou-se a importância do estudo sobre movimentos migratórios. Para destacar o processo 

migratório na atualidade apresentaram-se três situações a migração europeia, especialmente 

com a imagem 1, a migração ilegal nos Estados Unidos com um vídeo da telenovela América 

de  20052 e  o  processo  migratório  no  Brasil  que  na  atualidade  recebe  imigrantes 

principalmente Sírios e Haitianos. 

Imagem 1: Menino Sírio (imigrante) afogado

Fonte: http://www.correiodopovo.com.br/Noticias/565816/Familia-de-menino-sirio-afogado-tentou-fugir-varias-
vezes-da-guerra. Acesso: 08/10/2015

Durante essa discussão os professores apresentaram a imagem 2 do jornal satírico 

francês Charlie Hebdo. Esse periódico é conhecido por ironias, principalmente relacionadas a 

religião.  Conforme  se  observa  a  imagem  2  refere-se  ao  mesmo  episódio  da  imagem1 

acrescido de uma ironia religiosa.

Imagem 2: Jornal Charlie Hebdo ironiza morte de menino sírio 

Fonte: http://www.gazetadopovo.com.br/ra/grande/Pub/GP/p4/2015/09/17/Mundo/Imagens/Cortadas/Charlie-
kgJF-U101692336074Xs-1024x691@GP-Web.jpg . Acesso: 08/10/2015.

2 A telenovela América foi exibida pela Rede Globo e tinha como temática a história da personagem Sol 
que objetivava morar nos Estados Unidos, e para isso, atravessou ilegalmente a fronteira dos Estados Unidos. 



Na sequência, os professores destacaram que o Brasil é um dos grandes receptores de 

imigrantes, e é envolvido em vários processos migratórios. A imigração ao Brasil, segundo 

Salles e Bastos (2012),  passou por quatros períodos imigratórios;  são eles: o primeiro até 

1906 (considerado o substituição da mão de obra escrava pela imigrante); o segundo de 1906 

até a Primeira Guerra Mundial (1914-1918); o terceiro até o Fim do Estado Novo (1945); e o 

quarto do pós-Segunda Guerra Mundial (1946) até os dias atuais.

Depois disso, os professores centraram a explicação na imigração do pós-Segunda 

Guerra Mundial  nos pesquisadores Judt e Shephard.  Os professores apresentaram as duas 

obras  para  os  estudantes,  passando  para  que  esses  visualizassem  algumas  imagens.  Os 

docentes explicaram o contexto em que ocorreu a imigração desses sujeitos no pós-Segunda 

Guerra Mundial com uma linguagem acessível.

Segundo Judt (2008) e Shephard (2012) durante a Segunda Guerra Mundial (1939-

1945)  os  povos  “dominados”  foram  obrigados  pela  Alemanha  Nazista  a  trabalharem, 

inicialmente,  em suas terras  e posteriormente  em solo alemão.  Essa população de vários 

países foi obrigada a colaborar com os nazistas em campos de concentração e em fábricas de 

armamentos subterrâneas. 

Conforme Shephard (2012), pouco antes do fim da Segunda Guerra os povos foram 

“libertados” pelos aliados; milhares de pessoas não tinham como voltar para seus estados 

nacionais, por vários motivos. Alguns não queriam retornar pelo fato das suas nações estarem 

sob o domínio de outra  perspectiva  ideológica,  nessa situação encontrava-se a Polônia e 

alguns Estados anexados pela União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas (URSS). Outros 

sujeitos não conseguiam regressar, pois seus Estados Nacionais não tinham uma logística para 

receber esse retorno.

Com  isso,  Judt  (2008)  e  Shephard  (2012),  apresentam algumas  categorias  dos 

habitantes dos campos de refugiados que não tinham como voltar para a casa. Os deslocados 

eram  aqueles  que  teriam  como  voltar,  desde  que  seu  país  viabilizasse  a  logística.  Os 

refugiados não tinham como voltar e precisavam migrar para outro país, pois caso voltassem à 

sua origem seriam mortos. Havia ainda os colaboracionistas que, de alguma forma, auxiliaram 

a Alemanha Nazista. Apesar dessa diferenciação de conceitos, Shephard (2012) apresenta que 

a classificação nos campos de refugiados não foi homogênea e esteve sujeita a falhas. 

Diante dessa situação, e com os sujeitos nos campos de refugiados, os aliados criaram 

organizações internacionais para resolver essa questão e encaminhar esses sujeitos para países 

como Estados  Unidos,  Austrália,  Argentina  e  Brasil. As  políticas  imigratórias  no  Brasil 



dificultaram a vinda de imigrantes, por isso, outros países como Estados Unidos e Argentina 

receberam um número maior de imigrantes.

A vinda  desses  imigrantes  ao  Brasil  foi  apresentada pela  imprensa  periódica.  No 

Município  de  Guarapuava,  o  periódico  Folha  do  Oeste destaca  um discurso  sobre  esses 

imigrantes. 

Considerando o que foi  exposto, foram apresentados os pressupostos da análise de 

jornal  propostos por  Luca  (2014)3 aos estudantes  do curso  Pré-Vestibular  UNICENTRO. 

Especificamente, sobre o jornal Folha do Oeste, alguns trabalhos o mencionaram, entre eles o 

de Silva (2010), Maria (2011) e Santos (2015). Segundo esses autores o periódico Folha do 

Oeste foi fundado em 1937 e extinto em 1981, foi considerado o periódico de maior duração 

do Município de Guarapuava. Além de Guarapuava circulou por outros municípios, inclusive 

na Capital Estadual, Curitiba, e na Federal, Rio de Janeiro e, posteriormente, Brasília. 

Conforme Maria (2011) a inovação do jornal  Folha do Oeste foi  a  publicação de 

imagens, mesmo não possuindo essa tecnologia, seu fundador, Antonio Lustosa de Oliveira4, 

importou-a  para  a  aplicabilidade  no  jornal.  O  jornal  Folha  do  Oeste,  que  era  publicado 

semanalmente  pela  gráfica  Guairacá,  também  de  propriedade  de  Lustosa  era  editado 

totalmente  em  preto  e  branco,  com  aproximadamente  8 páginas,  com  imagens,  e  foi 

considerado até 1970 o periódico mais importante do município de Guarapuava.  

Depois  de  mencionar  alguns  aspectos  sobre  o  jornal  Folha  do  Oeste  foram 

apresentadas algumas matérias5, que destacam o processo migratório do pós-Segunda Guerra 

Mundial.  A  primeira  matéria  apresentada  para  os  estudantes  foi:  Assim sim,  mas  assim 

também,  não! (imagem  3).  Essa  matéria  possui  o  seguinte  trecho: “Querem  trabalhar 

conosco? Querem nos ajudar? Demo nos às mãos e nós os ajudaremos também. A casa, 

porém, é nossa. Nós, é que lhes diremos quais os ‘aposentos’ em que poderão ficar” (FOLHA 

DO OESTE, 11/08/1946). A matéria em questão versa sobre um encontro do Presidente do 

3 A pesquisadora Luca (2014) ressalta que não existe uma unanimidade na pesquisa que se ampara em 
jornais (fonte periódica), mas alguns elementos podem auxiliar na análise. Entre os elementos, destacam-se: 
atentar para as características da materialidade do periódico, organização das matérias, caracterização do grupo 
responsável  pela  publicação,  principais  colaboradores e analisar  todas as  fontes  com base  na  problemática 
escolhida.
4 A  pesquisadora  Silva  (2010)  comenta  sobre  alguns  aspectos  da  biografia  de  Antonio  Lustosa  de 
Oliveira. A autora aponta que Lustosa foi um influente político e empresário tanto no Município de Guarapuava 
como de projeção estadual e nacional, exerceu os cargos de Prefeito, Deputado Federal e Estadual e Presidente 
da Caixa Econômica Federal no Paraná. Em algumas publicações esse sujeito utilizava o pseudônimo de João do 
Planalto. O nome João seria uma forma de inserir-se na multidão como um nome considerado comum, o planalto 
com a identificação com Guarapuava, situada geograficamente no Terceiro Planalto Paranaense.
5 Optou-se pela diferenciação entre matéria, reportagem e nota apresentada por Rabaça e Barbosa (2014). 
Os autores  mencionam que matéria  é a designação  para qualquer  escrito  jornalístico,  enquanto  reportagem 
precisa de uma abordagem mais precisa com um rigor de apuração de dados maior; a nota um escrito conciso.



Conselho de Imigração  e Colonização (CIC)  com jornalistas  na Capital  do país  (Rio  de 

Janeiro).  Na  reunião  se  questiona  onde  deveriam  ser alojados  os  imigrantes,  o  que  era 

decidido pelos brasileiros. 

Imagem3: Edição de 11 de agosto de 1946 do jornal Folha do Oeste

 

Fonte: Centro de Documentação e Memória de Guarapuava
CEDOC/G (UNICENTRO)

Outra matéria citada aos estudantes foi:  O Brasil receberá imigrantes por via aérea,  

na edição de 5 de junho de 1949. Essa matéria é relevante, pois destaca que os imigrantes não 

vieram apenas por via marítima, mas também por via aérea. Enfatiza-se que o Brasil também 

utilizava desse meio de transporte para trazer seus imigrantes no período do pós-guerra: 

O serviço de transporte aéreo começará imediatamente, o que significa uma espécie 
de tratamento vigoroso do organismo nacional um tanto avitaminado. Consignando 
êsse  fáto  não  é  de mais  lembrar-se  a necessidade premente  de  cobrir  os claros 
demográficos abertos na agricultura, na indústria que se expande e no comércio que 
procura se adaptar às realidades do após guerra (FOLHA DO OESTE, 05/06/1949).

Nesta mesma matéria também se destaca que os imigrantes seriam direcionados tanto 

para  a  lavoura,  como  para  a  indústria,  com  isso,  infere-se  que  foram  direcionados 

principalmente para os estados de São Paulo (indústria) e Paraná (agrícola).

A  matéria  seguinte  mostrada  em  sala  de  aula  (Imigrantes  italianos  que  desejam 

imigrar para o Brasil) na edição de 26 de agosto de 1951. Essa matéria contrapõe a primeira 



(FOLHA DO OESTE, 11/08/1946), pois se o governo brasileiro escolheria onde se fixaria os 

imigrantes, como uma matéria poderia apresentar as condições dos imigrantes ao embarcarem 

ao país? Diante disso, o que foi comentado não é o mesmo que foi executado. 

Com relação a imigrantes que vieram efetivamente para o município de Guarapuava, 

foi mencionado para os estudantes sobre os Suábios do Danúbio, que instalaram-se no Distrito 

de Entre Rios6. A matéria (Colonos para Guarapuava) na edição de 10 de junho de 1951 

menciona a vinda desses sujeitos: “Estão chegando em nossa cidade, os primeiros grupos de 

emigrantes de raça germânica para a colonização dos campos de Entre Rios” (FOLHA DO 

OESTE,  10/06/1951).  Tanto  essa  matéria  como  a  de  15 de  maio  de  1949  apresentam 

equivocadamente o conceito emigrantes: “Já se acham em nossa cidade, alojados no Quartel 

do  1º  Esq.  Ind.  De  Cavalaria,  os  emigrantes  destinados  a  nossa  zona.  São  emigrantes 

polonezes  e  hugrainos”  (FOLHA  DO  OESTE,  15/05/1949).  No  caso  específico,  ambas 

deveriam utilizar, o termo imigração. 

Durante  a  aula  foi  entregue  uma  atividade  com  10  questões  para  os  estudantes 

responderem para obtenção de dados. A aplicação foi feita aos 20 estudantes presentes; dois 

estudantes  optaram  por  não  devolver  o  questionário, com  isso,  para  a  pesquisa  foram 

preenchidos 18 questionários, sem identificação de autoria.

As questões de 1 e 2 do questionário perguntaram se o estudante conhecia os termos 

imigração,  emigração e migração:  “Você sabe o que significa imigração? ” e “Consegue 

diferenciar migração, imigração e emigração”. Na primeira questão, um participante afirmou 

que  não  conhecia  previamente  o  termo  imigração;  na  segunda  questão,  dois  estudantes 

afirmaram desconhecer a diferenciação dos termos. Portanto, na quase totalidade, os discentes 

afirmaram conhecer o significado dos termos. 

As questões 3,  5 e 6 eram, respetivamente:  “Você mora em que Município?”;  “É 

natural  (nasceu)  em qual  Município?” e “  Já morou em outros municípios?”.  O objetivo 

dessas questões era verificar que os estudantes promoveram algum tipo de migração, não 

morando no município de nascimento.  A maioria deles, 13, reside no mesmo município que 
6 A história do grupo Suábios do Danúbio, encontra-se relacionado à migração. Segundo Elfes (1971) 
essa população de alemães provenientes da Suábia, Bavária e Francônia antes da primeira guerra (1914-1918) 
instalou-se no Império Austro-Húngaro as margens do Rio Danúbio. Com as guerras, a imigração desse grupo 
foi cessando e se constituiu em um grupo fechado. No fim da primeira guerra o Império Austro-Húngaro foi 
dividido surgindo Iugoslávia, Romênia e Hungria. Na segunda guerra (1939-1945), esses sujeitos lutaram junto 
com os iugoslavos contra a invasão alemã e, posteriormente, soviética. Ao fim da guerra, eles foram expulsos 
dessa localidade pelos soviéticos e conseguiram abrigo na Áustria. Vivendo em situação de precariedade, uma 
organização suíça os auxiliou na imigração para o Brasil. Uma comissão viabilizou sua vinda para o Brasil, 
inicialmente  se instalariam no Estado de Goiás,  mas devido a dificuldade de linha férrea e um clima mais 
agradável, optaram pelo Paraná, e com acordos entre Governo Federal, Estadual e Municipal, imigraram para o 
Distrito  de  Entre  Rios  em Guarapuava.  Ver  também:  STEIN,  M.  N.  O Oitavo  Dia:  produção  de  sentido 
identitários na Colônia Entre Rios- PR. Guarapuava: UNICENTRO, 2011.



nasceu, sendo poucos, 5, os que moram em outro. Apenas um desses afirmou que não nasceu 

no Estado do Paraná, nasceu em São Paulo, mas, posteriormente, deslocou-se ao Município de 

Candói. Com relação ao morar em outros municípios 12 afirmaram que nunca moraram fora 

do município que residem atualmente, enquanto 6 apontam que já moraram em mais de que 

um município.

A questão número 10 foi: “Pretende depois de graduado residir no mesmo município 

que mora atualmente?”.  Dos 18 questionários 10 estiveram escritos que pretendem residir, e 

7 apontam que não. Essa questão é a única que apresenta a ausência de resposta de um dos 

estudantes.

Outras questões propostas no questionário foram as seguintes: questão 4:“Você mora 

em que área?”  Dos 18 questionários, 11 apontaram que moram na área urbana, e 7 na área 

rural.  Questão 7: “Que curso pretende fazer no vestibular?” Essa pergunta apresentou em 

alguns casos mais de uma opção, os cursos mais mencionados foram Engenharia Civil (não 

oferecido pela UNICENTRO) e Enfermagem (oferecido pela UNICENTRO e uma instituição 

particular  do  Município  de  Guarapuava).  Questão  8:  “Em  qual  instituição”.  Dos  18 

questionários, 11 escolhem como uma das opções a UNICENTRO e 7 optam por instituições 

como Faculdade Campo Real, Faculdade Guairacá, Faculdade Guarapuava, um dos estudantes 

apontou a UnoChapecó e outro que seguiria carreira na FAB (Força Aérea Brasileira) com o 

curso de Ciências Aeronáuticas. Questão 9: “Realizará o ENEM” (Exame Nacional do Ensino 

Médio). Apenas um estudante afirmou que não realizará o exame.

Considerações Finais

O Curso Pré-Vestibular UNICENTRO é um projeto relevante tanto para os estudantes 

como para os professores. Para os estudantes é mais uma oportunidade para se prepararem 

para  os vestibulares,  bem como para o Exame Nacional  do Ensino Médio (ENEM),  que 

também é uma das opções para o ingresso em instituições públicas e particulares. 

Para os professores, o projeto é um espaço de formação, igualmente para os graduados 

e  graduandos,  pois  apresenta  oportunidades  de  práticas  metodológicas  como  a  que  foi 

apresentada neste texto. 

Outro  fator  que  merece  ser  ressaltado  refere-se  aos dinamismos  das  aulas  e  da 

preparação, buscou-se nessa aula sobre imigração apresentar fontes históricas aprofundando 

com  o  conteúdo  que  pode  ser  objeto  do  vestibular.  A partir  disso,  desenvolveu-se  a 

consciência histórica dos estudantes, um dos deveres dos professores em sala de aula.



Com os dados obtidos pelo questionário aplicado na aula sobre imigração, percebe-se 

que  a  maioria  dos  estudantes  conseguem  diferenciar  os  termos  imigração,  migração  e 

emigração, possivelmente tiveram conhecimento nas aulas durante o ensino fundamental e 

médio. 

Por fim, destaca-se a necessidade de novas tentativas, novas experiências em sala de 

aula para instigar os estudantes, especialmente nas disciplinas como História, Sociologia e 

Filosofia que levem os sujeitos a sentirem-se parte da história, desenvolvendo o conhecimento 

crítico.  Além disso,  é  necessário  que  os  professores  demonstrem que  as  disciplinas  não 

precisam ser fatigantes e que o conhecimento pode ser construído de várias formas.
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