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Péssimo! Sempre a velha história! Ao terminar a construção da casa, notamos que sem nos dar 
conta aprendemos, ao construí-la, algo que simplesmente tínhamos de saber, antes de começar 

a construir. O eterno aborrecido “Tarde demais!”. – A  melancolia de tudo terminado!... 

Nietzsche, Além do bem e do mal, §277 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 

Este trabalho é uma investigação sobre a trajetória do militar, político e empresário 

Sydnei Lima Santos, negro nascido no Rio de Janeiro que teceu boa parte da sua história em 

Curitiba. Mudou-se para a cidade em 1951 e fundou vinte e dois anos mais tarde, em 1973, o 

que viria a ser uma das maiores Universidades do estado do Paraná, a Tuiuti. São analisados os 

caminhos de sua ascensão social, especificamente o exército, a política, as relações pessoais e o 

campo do ensino privado, buscando compreender as possibilidades mais ou menos abertas ao 

negro em uma sociedade curitibana de meados do século XX que passava por importantes 

transformações modernizadoras. Exploramos os seus indicadores estatísticos e a sua “ideologia 

conservadora” própria, formulada por alguns intelectuais locais. Com isso, tornamos possível 

compreender o sentido da trajetória  e de algumas das suas vicissitudes no contexto local 

específico. A improvável trajetória do “Coronel Sydnei” demonstra as transformações e, 

principalmente, as permanências das relações sociais racializadas no Sul do Brasil. 

 

Palavras-chave : trajetória, ascensão social, relações raciais, Curitiba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

Este trabajo es una investigación sobre la trayectoria del militar, político y empresario 

Sydnei Lima Santos, negro nacido en 1925 en Rio de Janeiro que hizo grande parte de su 

historia en Curitiba. Se mudó para la ciudad en 1951 y fundó, veintidós años después, en 1973, 

lo que sería una de las mayores Universidades del estado de Paraná, la Tuiuti. Se analizan los 

caminos de su ascensión social, específicamente el ejército, la política, las relaciones 

personales y el campo de la educación privada, buscándose comprender las posibilidades más o 

menos abiertas al negro en una sociedad curitibana de la mitad del siglo XX que pasaba por 

importantes transformaciones modernizadoras. Exploramos los indicadores estadísticos propios 

de ese proceso y su “ideología conservadora”, formulada por algunos intelectuales locales. Con 

eso, hacemos posible comprender el sentido de la trayectoria y de algunas de sus vicisitudes en 

el contexto local específico. La improbable trayectoria de “Coronel Sydnei” demuestra los 

cambios y, principalmente, las permanencias de las relaciones sociales racializadas en el Sur de 

Brasil. 

 

Palabras-clave : trayectoria, ascensión social, relaciones raciales, Curitiba 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Aproximei-me do tema “relações raciais” através dos seminários de leitura e discussão 

das obras de Florestan Fernandes realizados no grupo PET1 do curso de Ciências Sociais da 

UFPR. A abordagem de A integração do negro na sociedade de classes parecia realizar, para 

mim, como nenhuma outra obra que havia lido até o momento, a ligação entre a teoria 

sociológica que vinha aprendendo desde o início da graduação e alguns problemas brasileiros 

concretos. Mas não quaisquer problemas, senão aqueles em torno do que talvez seja o tema 

mais desafiador da sociologia brasileira, tanto no passado quanto hoje: as “relações raciais” 

(GUIMARÃES, 1999, p. 14). Percebi essa centralidade ao discutir problemas como a 

instauração da “ordem social competitiva” e, mais tarde, a “revolução burguesa no Brasil”. 

Disciplinas do curso de graduação como Antropologia Brasileira e Sociologia Brasileira 

confirmaram a percepção. A professora Liliana Porto, que foi tutora do PET desde meu 

ingresso, em 2007, até 2009, também inspirou essa aproximação, pelo contato regular que ela 

proporcionou com o tema “relações raciais” (desde o ponto de vista da Antropologia) e pelo 

seu envolvimento com a implantação e avaliação do sistema de cotas na UFPR desde alguns 

anos antes. 

O interesse concreto, entretanto, surgiu apenas no momento dramático de realização do 

projeto de pesquisa para a monografia. Em meio aos seminários Florestan Fernandes a 

professora Simone Meucci, tutora do PET desde 2009, comentou uma reportagem da Folha de 

São Paulo sobre um “Coronel Sydnei”, fundador da Universidade Tuiuti do Paraná; um dos 

empresários negros mais bem sucedidos do país. 

Na própria reportagem (CARVALHO, 2008), o depoimento de um dos seus filhos (pois 

o “Coronel” faleceu em 2001) apresentava-o como um caso de extraordinária ascensão social, 

embora não livre das manifestações do “preconceito racial”. O caso revestiu-se de interesse 

sociológico ainda maior por ter-se passado em Curitiba, cidade que no senso comum é coberta 

por uma aura “europeia”. Sydnei Lima Santos nasceu em 1925 no Rio de Janeiro, formou-se 

na Escola Militar de Resende em 1946, mudou-se tenente para Curitiba em 1951 e residiu na 

cidade até seu falecimento em 2001. Nesse tempo, construiu a grande obra que o consagrou: a 

Tuiuti (fundada em 1973). Foi vereador entre 1968 e 1972; por duas vezes ocupou a 

presidência do Coritiba Foot Ball Club, o Coxa Branca; recebeu, em 1988, o título de cidadão 

honorário de Curitiba. Sua história esteve intimamente ligada à da cidade. 

                                                             
1 Programa de Educação Tutorial. 
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A partir desses elementos, decidi pesquisar a trajetória do “Coronel Sydnei”. Tinha 

como objetivo desvendar seus principais caminhos de ascensão social e identificar as 

situações típicas de ocorrência do “preconceito racial” ao longo da trajetória, com especial 

atenção à situação “racial” de Curitiba à época. O andamento da investigação obrigou a uma 

reformulação dos propósitos do projeto, principalmente pela impossibilidade de traçar aquelas 

“ocorrências”. 

Encontrei um ótimo acervo de periódicos, entrevistas e informações sobre Sydnei Lima 

Santos nos arquivos do curso de História da Tuiuti. O material fazia parte de um projeto de 

resgate da história da instituição desenvolvido por professores e alunos por volta de 1999. A 

partir dele foi possível começar a traçar concretamente a trajetória, o que no entanto tornou-se 

plenamente possível apenas através de uma publicação do CPDOC da FGV (TRAJETÓRIAS, 

2002) que continha longa entrevista com o “Coronel” concedida pouco antes da sua morte. 

Ficou claro que as principais perguntas deveriam ser dirigidas àquela trajetória que fôssemos 

capazes de reconstruir, e não a “ocorrências” particulares. 

Chegamos ao problema que anima este trabalho: a excepcionalidade da trajetória do 

“Coronel Sydnei”. A princípio ela impressiona a) pela ascensão social em geral e b) por ele 

ser negro e tê-la construído, em sua maioria, em Curitiba – cidade que no senso comum é 

considerada “branca” e “europeia”. Propomos as seguintes perguntas: a) quais as principais 

vias de ascensão social do “Coronel Sydnei”2? b) Quais as suas relações com os processos 

socioeconômicos em curso na Curitiba da época? c) A “raça” é um conceito relevante para a 

compreensão da trajetória e dessas relações? d) Qual o significado da trajetória naquele 

contexto específico? 

Para responder a essas perguntas, seguiremos os seguintes procedimentos: a) 

reconstruiremos a trajetória de Sydnei antes da mudança para Curitiba; b) caracterizaremos, 

através de alguns dados estatísticos e de história econômica do Paraná, o particular processo 

social de modernização por que passava o estado nos anos 50, 60 e 70; c) analisaremos a 

“ideologia conservadora” dominante, formulada por intelectuais locais, que proporcionava, ao 

seu modo, inteligibilidade para esse processo social; d) reconstruiremos a trajetória do 

“Coronel Sydnei” em Curitiba; e) interpretaremos a trajetória a partir das suas relações com as 

características socioeconômicas e “raciais” do processo social local de modernização. 

Utilizamos o conceito “raça” de acordo com Antonio Sérgio Guimarães (2002, p. 50; 

2008, p. 65-66), ou seja, como forma de apreender a sua existência enquanto fato social. 

                                                             
2 Com ênfase no período entre a mudança para Curitiba, 1951, e a fundação da Faculdade, 1973. 
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Nossa pergunta sobre a relevância da “raça” para a trajetória interroga as suas determinações 

propriamente sociais, nesse sentido tanto suas causas quanto seus efeitos. 

 



 

2 TRAJETÓRIA DE SYDNEI LIMA SANTOS ATÉ A MUDANÇA PARA 

CURITIBA E “VOCAÇÃO DE EDUCADOR” 

 

Reconstituiremos o início da trajetória de Sydnei Lima Santos, tendo como principal 

objetivo ir além da imagem superficial da trajetória com que nos deparamos quando 

começamos a pesquisá-la. Seu sucesso final é comumente explicado como um produto da 

“vocação” de educador. Buscaremos uma compreensão sociológica, e portanto um pouco 

mais complexa, da formação dessa “vocação” ao longo das situações concretas que pudemos 

identificar antes da mudança de Sydnei para Curitiba. Será a primeira aproximação à análise 

sociológica da trajetória como um todo. 

Sydnei Lima Santos nasceu em 1925 no Rio de Janeiro e cresceu no bairro Piedade. 

Seus pais se conheceram naquela cidade, embora fossem ambos naturais de Sergipe. O pai de 

Sydnei era da Marinha; foi forçado a entrar para a escola de aprendizes-marinheiros 

(“laçado”) como costumava acontecer, na época, no Nordeste (CARVALHO, 2008; 

TRAJETÓRIAS, 2002, p. 731-732). Os castigos físicos ainda eram comuns na Marinha no 

início do século e atingiam principalmente os negros, estigmatizados pela escravidão3. Ele 

chegou a tenente, o nível mais baixo do oficialato (TRAJETÓRIAS, 2002, p. 732). Isso 

significa que o pai de Sydnei não frequentou as instituições de formação de oficiais de patente 

superior e que passou a maior parte da carreira em posições de graduado (nível básico) e 

oficial subalterno. Sydnei teve apenas uma irmã, mais nova, que também seria no futuro dona 

de escola. A família tinha alguma estabilidade econômica devido ao emprego do pai, mas a 

situação não era tão confortável: Sydnei e a irmã, com 10 e 9 anos, aproveitaram os 

conhecimentos aprendidos em cursos preparatórios, ele para o Colégio Militar e ela para o 

Instituto de Educação, para oferecer algum tipo de aula às crianças da vizinhança e assim 

“obter uma renda extra” (EMPREENDEDORES, 2005, p. 114), “pois a vida naqueles tempos 

não era fácil” (Ibidem). Apesar disso, a situação de militar era atraente, pois quaisquer que 

fossem as dificuldades familiares, elas não impediram que a mãe de Sydnei o influenciasse a 

optar pela carreira paterna. 

A narrativa de Sydnei sobre a própria história não menciona o pai como influente no 

momento decisivo em que optou por seguir também essa profissão. A mãe, ao contrário, foi 

determinante (TRAJETÓRIAS, 2002, p. 732). Sydnei formou-se no Colégio Militar do Rio de 

Janeiro em 1945. Era um privilégio que podia ter alguma relação com o emprego do pai, 

                                                             
3 Os castigos físicos na Marinha foram abolidos apenas em 1910, após a “Revolta da Chibata”. No exército, eles 

já eram proibidos desde 1828 (RODRIGUES, 1965, p. 76). 
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apesar de Sydnei ter frequentado um curso preparatório para a admissão. Por causa do 

Colégio de que era egresso, tinha a opção de entrar diretamente como cadete na Escola Militar 

de Resende, atual AMAN (Academia Militar das Agulhas Negras), sem necessidade de 

realizar os exames regulares. A Escola Militar era, e ainda é, um dos principais centros de 

formação dos oficiais destinados às posições superiores do Exército. O ingresso era muito 

disputado, mas, de forma não-oficial, “vedado” aos negros (FONSECA apud 

NASCIMENTO, 1968, p. 98). Em 1946 haveria restrições não-oficiais ao ingresso de negros 

na Escola Militar, na Escola Naval, na Aeronáutica e na carreira diplomática 

(NASCIMENTO, 1968, p. 85), e em 1961 os negros comporiam ainda apenas 8% em média 

dos estudantes do Instituto de Educação, do Colégio Militar, do Colégio Naval e do Pedro II 

(Idem, p. 67), algumas das principais instituições educacionais da capital federal.  

O ingresso garantido na Escola Militar de que Sydnei dispunha era um privilégio, dados 

a importância da instituição e as interdições “raciais” de ingresso que potencialmente o 

poderiam atingir. Mas, a princípio, queria abrir mão dele para tentar seguir uma carreira civil, 

e ainda por cima em uma profissão “nova”: a química industrial, ancestral da engenharia 

química (TRAJETÓRIAS, 2002, p. 732). Tal era a sua resolução que perdeu as datas 

regulares de realização dos exames físicos para a admissão privilegiada à Escola Militar. Mas 

os apelos da mãe (Ibidem) e, certamente, a consciência da ousadia de seus planos iniciais, 

fizeram-no ceder e seguir o caminho mais seguro. Conseguiu uma nova oportunidade para 

realizar os exames e ingressar na Escola. 

As informações que já apresentamos e discutimos permitem afirmar que a família (ou 

talvez a mãe, que é quem de fato aparece como articuladora no momento decisivo da escolha 

da carreira) prezava muito pela estabilidade econômica e pela educação dos filhos. No 

depoimento ao CPDOC, Santos atribui a possibilidade de refazer os exames físicos a uma 

casualidade, adicionando em seguida que fortuitamente não foi indagado pelos responsáveis 

pelo exame sobre o motivo de não haver comparecido na ocasião adequada (Ibidem). Tudo 

indica que o momento da escolha da carreira do único filho homem foi um momento familiar 

difícil. Para um filho de suboficial ou oficial subalterno, ingressar na Escola Militar, mais do 

que garantia de estabilidade econômica, era garantia de ascender socialmente. Isso, no 

entanto, deveria ser contrabalançado pelo conhecimento íntimo das privações impostas pela 

profissão. E talvez por uma percepção de que as possibilidades naquele meio não eram 

ilimitadas para alguém negro e de origem humilde como Sydnei. 

Muitos aspectos do funcionamento do meio militar correspondem à dinâmica das 

relações pessoais e das indicações. A percepção das limitações impostas por esse 
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funcionamento às próprias ambições podia passar por um diagnóstico desse tipo. Mas os 

critérios “personalistas” são ambivalentes por natureza. Se, por um lado, Sydnei atribuiu a um 

par de circunstâncias fortuitas a sua nova chance para fazer valer o privilégio de entrada na 

Escola Militar4, por outro a possibilidade de seu pai influenciar, ordenar ou suplicar uma 

segunda chance para o filho era real. E esse proceder estaria bem de acordo com o teor do 

momento difícil e decisivo vivido pela família, em que estava em jogo o futuro (a 

estabilidade) do único descendente homem. 

Afinal, Sydnei entrou em 1946 para a Escola Militar de Resende (era o ano da 

redemocratização pós-Estado Novo). Mas o episódio que reconstruímos revela que não foi 

sem alguma resignação. Se a estabilidade foi um fator central dessa escolha, a trajetória de 

Sydnei mostraria que sua ambição não foi suprimida. O vislumbre da carreira civil, lembrado 

ainda aos 76 anos (na ocasião da entrevista concedida ao CPDOC) como componente 

importante do momento em que acabou optando pelo caminho militar, aparece na narrativa 

autobiográfica como uma primeira demonstração dessa característica. Ainda no interior do 

Exército, seus interesses se dirigiriam, nos anos seguintes, para atividades específicas ligadas 

à instrução e ao ensino. Paralelamente à sua carreira principal, Sydnei atuaria como professor 

e, quando abandonasse (reformado) o Exército em circunstâncias específicas, em 1967-1968, 

seria para dedicar-se integralmente ao ensino e ao empreendedorismo no ramo da educação 

privada. 

A insatisfação com a vida de militar foi uma constante até que isso ocorresse. Recém 

saído aspirante a oficial da Escola Militar de Resende, em 1948, decidiu servir no Regimento 

Escola de Infantaria do Rio de Janeiro, cujas funções eram de ensino e demonstração de 

técnicas bélicas (TRAJETÓRIAS, 2002, p. 734). Pôde escolher em qual unidade servir devido 

à sua boa colocação entre os colegas de formatura. Apesar do caráter diferenciado dessa 

unidade militar, ela exigia, assim como as outras, períodos longos de permanência em campo 

e convocações urgentes à prontidão. O clima era de paranoia com relação à ameaça dos 

“comunistas”, que poderiam até mesmo estar disfarçados de companheiros, e o serviço na 

Capital Federal desgastava (Idem, p. 734-735). Além disso, os deslocamentos entre a 

                                                             
4 “Mas naquele dia o pessoal estava voltando de Resende e, por uma dessas coisas do destino, dois outros 

colegas não puderam fazer o exame físico: um machucou o pé e o outro teve um impedimento qualquer. Eles 
voltaram, mas já tinham nova data marcada para fazer o exame. Encontrei os colegas, que disseram: ‘Ah, vai 
porque está tudo pronto. É só você chegar lá e tal’. (...) Cheguei lá e ninguém me perguntou nada – coisa que 
não acontece no Exército, porque sempre a primeira pergunta é: ‘Por que o senhor não apareceu? Qual a 
justificativa que o senhor tem?’” (TRAJETÓRIAS, 2002, p. 732-733) 
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residência, o quartel e o curso5 em que já trabalhava como professor tomavam tempo demais 

(Idem, p. 737). 

A esses inconvenientes, que Sydnei contornaria parcialmente ao mudar-se para Curitiba 

em 1951, muito provavelmente somava-se outro fator que o indispunha para com a carreira 

militar que estava construindo; esse outro fator era menos “conjuntural”. Sydnei escolheu 

como arma de especialização a Infantaria. Essa é uma escolha para toda a carreira (CASTRO, 

1990, p. 53). A etnografia de Celso Castro realizada na AMAN revela que no tempo em que 

Sydnei frequentou a instituição6, idealmente a escolha da arma de especialização seguia certos 

traços da “personalidade” do cadete, que em seguida passaria a desenvolver o “espírito” 

próprio da arma (Idem, p. 56). Na prática, outros fatores costumavam intervir, inclusive 

tradições familiares e testes psicotécnicos (Idem, p. 54); mas o principal era a 

correspondência com as características pessoais, a identificação, e o gosto do cadete por 

determinado estilo de vida.  

Pelo menos desde A distinção (BOURDIEU, 2007) sabemos de forma empiricamente 

fundamentada que em grande medida as divisões do gosto correspondem a certas divisões 

entre as classes sociais. Esse tipo de preferência, que é um dos componentes estruturantes das 

“personalidades”, reflete hierarquias sociais produzidas no interior da ordem capitalista. 

É flagrante o desajuste entre as características de personalidade associadas à Infantaria e 

as preferências e capacidades mais intelectuais (a matemática e a “vocação” de educador) que 

são tão ressaltadas nas descrições de Sydnei e na sua autoimagem7 posterior. Segundo Castro, 

a principal característica do infante, conforme imaginada no interior da Escola Militar, era a 

“rusticidade” (CASTRO, 1990, p. 62). Relatos atestam que a Infantaria era considerada a 

“‘arma dos boçais’, título aliás que os infantes não rejeitam” (Ibidem), e que nas brincadeiras 

competitivas entre as diferentes armas, deles era dito “burros”, que “‘só sabem contar até 

dois’, que têm ‘Q.I. de ameba’, que ‘só servem para rastejar e para atirar’” etc. (Idem, p. 65)8. 

Mas talvez o mais interessante para nós seja que considerava-se que o infante não tinha 

nenhum conhecimento específico, sendo o mais “militar” dos militares, e que com muito mais 

dificuldade do que os outros poderia encontrar um trabalho fora do Exército:  

                                                             
5 Não foi possível descobrir que tipo de curso era esse. 
6 “desde então [1930] a forma de socialização profissional dos cadetes na Academia Militar manteve-se em 

equilíbrio; ou seja, o cadete de hoje vive uma experiência na Academia muito próxima à do cadete naquela 
época.” (CASTRO, 1990, p. 135). A pesquisa de Castro foi realizada no final da década de 80. 

7 Conforme as pudemos perceber através das publicações oficiais da Tuiuti, das entrevistas com pessoas 
próximas e da entrevista concedida por Santos ao CPDOC (TRAJETÓRIAS, 2002). 

8 A seguinte música era cantada pelos próprios infantes durante os exercícios: “Eu tinha que estudar / resolvi me 
exercitar. / Na tropa perguntaram / como é que eu vou ficar? / Bem burro, bem burro / bem burro mas bem 
forte.” (CASTRO, 1990, p. 66). 
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‘onde é que ele vai encontrar uma firma que contrate ele para ficar marchando o dia inteiro?’ Os infantes 

respondem, brincando, que só se forem contratados como mercenários em alguma guerra, com o que 

pretendem mostrar que a opção feita pela carreira militar foi definitiva, que pensam em permanecer no 

Exército (Idem, p. 67). 

 

A ênfase nos aspectos físico (em detrimento do mental) e específico da carreira militar 

condicionavam a opção pela Infantaria e estruturavam o desenvolvimento posterior do 

“espírito” da arma. Se, concordando com o Bourdieu de A Distinção (2007), admitimos que a 

identificação com essas características guarda alguma relação com as visões de mundo 

diferenciadas das classes sociais, que são também visões sobre os lugares apropriados no 

mundo social para cada um de seus membros, devemos observar a) que a valorização da força 

física (e da coragem a ela ligada, também uma característica do militar da infantaria) tem 

relação com as condições de vida da classe trabalhadora (Idem, p. 358); b) que a 

especialização militar assim como a intenção de permanecer naquela carreira representam, 

entre outras coisas, uma busca por estabilidade profissional. A partir desses elementos torna-

se claro, pela “homologia entre os espaços sociais”9, o caráter subalterno da Infantaria em 

relação às outras armas10. 

O Exército “abrigava muitos filhos de famílias de posses e posições” (TRAJETÓRIAS, 

2002, p. 732), contrapostos àqueles como Sydnei, “para quem a carreira militar era uma 

segurança” (Ibidem). Assumimos que essa diferenciação entre os cadetes exerceu alguma 

influência na escolha de Sydnei, podendo mesmo tê-la constrangido a um ajuste – não em 

relação às suas aspirações ou mesmo “personalidade”, mas em relação à sua origem social e 

condição racial. 

Essa é uma hipótese interessante porque estabelece a existência de um desajuste 

duradouro entre as capacidades e ambições de Sydnei e as possibilidades oferecidas pelo 

Exército. Mais: caso esteja correta, mostra que tal instituição, apesar de oferecer-lhe 

oportunidades de estabilidade (e, como veremos adiante, de ascensão por outros caminhos), 

impunha a Sydnei algumas restrições difíceis de suportar. Abdias do Nascimento cita uma 

reportagem jornalística de 1950 que afirma que se um negro chegava a capitão do Exército 

não ascendia nunca a posto mais elevado (FONSECA apud NASCIMENTO, 1968, p. 98). 

                                                             
9 “as práticas e os bens que estão associados às diferentes classes nos diferentes domínios da prática organizam-

se segundo estruturas de oposição que são perfeitamente homólogas entre si por serem todas homólogas do 
espaço das oposições objetivas entre as condições.” (BOURDIEU, 2007, p. 167) 

10 A etnografia de Celso Castro aponta mas não explora as relações entre as armas desde esse ponto de vista 
hierárquico, por nossa hipótese homólogo às hierarquias sociais fora da Academia Militar. 
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Apesar de no futuro, e já em outro contexto institucional, Sydnei ter sido capaz de provar o 

contrário, seria natural que um homem ambicioso e capaz, mas de origem não elevada e ainda 

por cima negro, como Sydnei, se sentisse injustiçado e impotente frente a tal ordem 

institucional. Nesse caso, teria-se estabelecido no início de sua carreira um drama profissional 

capaz de explicar a persistente atuação futura em busca de conquistas para fora do Exército. 

A princípio, portanto, o Exército foi para Sydnei acima de tudo uma fonte de 

estabilidade. O trabalho como educador, mesmo que ainda no interior do Exército, era-lhe, 

por outro lado, uma fonte maior de realização. Caso contrário não se teria voltado para as 

funções de instrutor e, posteriormente (a partir de 1958), para o magistério militar. Quando 

ele resolveu deixar definitivamente a instituição (o que ocorreu em 1967 ou um pouco antes), 

foi porque considerava-se plenamente capaz de maior realização e maiores conquistas através 

de uma atuação autônoma como educador e empresário da educação. Naquele momento 

preciso, que seria o momento de inflexão da sua trajetória, Sydnei provavelmente já havia 

começado a compreender a sua própria história e a projetá-la para o futuro mais ou menos 

como uma “vocação”. Isso ocorreu o mais tardar por volta de 1967-1968, quando, ao ser 

reformado do Exército, Santos “estava envolvido até a medula com o Colégio [Tuiuti]11” 

(TRAJETÓRIAS, 2002, p. 741) e possivelmente já traçava planos para ingressar no mercado 

do ensino superior. O drama profissional vivido no Exército (que levantamos como hipótese), 

existente em virtude da clara insatisfação com ele, poderia ser diluído na realização da 

“vocação” de Santos. A insatisfação e a “vocação”, portanto teriam se desenvolvido em 

estreita relação. 

Além disso, a sua esposa, quando idosa, também realizava de si a imagem de educadora 

(RANGEL SANTOS, 1999). Portanto, o casamento pode ter sido um outro elemento 

importante para o desenvolvimento da “vocação”. Sydnei casou-se no Rio de Janeiro com 

Maria de Lourdes Rangel, entre 1948 e 195112. Ela era curitibana e tinha parentes na Capital 

Federal, em cuja casa estava hospedada quando eles se conheceram. Nascida em 1922 (ou 

seja, três anos mais velha do que Sydnei), já era formada no Magistério. Nas duas entrevistas 

de Maria de Lourdes de que dispomos, ambas realizadas quando ela e Sydnei já eram 

divorciados (RANGEL SANTOS, 1999), percebe-se uma ênfase ainda maior no amor pela 

educação do que a que transparece na entrevista dele. Em Curitiba, Maria de Lourdes foi 

professora do Ginásio Moysés Lupion e do curso preparatório que o casal fundaria em 1958, 

presidiu a associação mantenedora da EPHEDA, uma escola para deficientes auditivos, foi 

                                                             
11 Criado em 1967. 
12 Não pudemos definir com mais exatidão a partir dos relatos que reunimos. 
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ativa no processo de fundação da Faculdade Tuiuti, em cuja primeira turma de Pedagogia ela 

se formou13, e ocupou vários cargos na empresa do casal e em sua mantenedora (a SET – 

Sociedade Educacional Tuiuti). 

Maria de Lourdes Rangel procedia de uma família com recursos econômicos, de acordo 

com o tipo de instrução que afirma ter recebido: 

 
Meu pai (...) era muito controlador. Ele nos educou para sermos damas, ensinando-nos as regras de 

etiqueta e propiciando-nos requintada educação. Preceptoras vindas dos Estados Unidos foram 

responsáveis pela minha alfabetização. Elas eram muito severas. Na juventude, passei então a estudar no 

colégio Inter Americano, com moças do mundo todo. (PROMOVER, jul 2002) 

 

Conforme veremos adiante, ao reconstruir um pouco do clima “racial” de Curitiba nos 

anos 50, apesar de todas as qualidades que Sydnei pudesse ter deveria ser um tema muito 

delicado para a família de Maria de Lourdes o casamento com um homem negro do Rio de 

Janeiro. Só se mudaram para Curitiba após o nascimento do primeiro filho. A esposa enfatiza 

no mesmo depoimento que a educação internacional que recebeu contribuiu muito para 

“enxergar a vida como ela deveria ser: mais livre e não dependente apenas da família” 

(Ibidem). Talvez essa afirmação diga respeito, entre outras coisas, a concepções “raciais” 

mais liberais. Além da influência do casamento para a construção da “vocação” de educador, 

a situação presumivelmente tensa instaurada frente à família da esposa, bem como a origem 

social dela, podem ter contribuído para conformar as elevadas ambições de Sydnei. 

Segundo Maria de Lourdes, a Faculdade Tuiuti era um projeto do casal fomentado 

desde muito antes da sua concretização14 – embora eles não esperassem chegar às enormes 

proporções atuais da Universidade (PROMOVER, jul 2002).  Comprova-o o fato de que 

naquilo que a maioria das narrativas sobre a história da instituição assumem como seu início, 

ou seja, o curso preparatório fundado em 1958, já havia uma forte característica “familiar”: o 

curso funcionava na residência de Sydnei e Maria de Lourdes. Esse clima seria mantido pelo 

menos nos primeiros anos da Faculdade, segundo uma professora (ALLEGRETTI, 1999). 

Mas apesar do caráter conjunto da obra, foi o marido que se notabilizou no seu comando. 

Temos os seguintes indicadores de que a “vocação” de educador constituiu-se em um 

importante elemento da autoimagem de Santos e da imagem forjada oficialmente por sua 

instituição: a) na entrevista ao CPDOC (TRAJETÓRIAS, 2002), o próprio Santos deixa claro 

                                                             
13 Iniciou o curso de Pedagogia na PUCPR, mas devido aos trabalhos de aprovação da Faculdade Tuiuti, que 

requeriam viagens a Brasília, teve que abandoná-lo. Formou-se logo após na Tuiuti. 
14 “Quando estávamos no cursinho [c. 1958], pensamos em ter uma Universidade” (RANGEL SANTOS, 1999). 
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que perseguiu deliberadamente, mesmo enquanto ainda era militar, o objetivo de dedicar-se 

inteiramente à educação, enfatizando além disso aquela situação de sua infância que já 

demonstraria o pendor e a posse das capacidades para essa atuação15; b) a esposa de Sydnei 

afirmou em entrevista que, apesar de ser oficial do exército, “a vocação dele era ser professor 

(...) mesmo” (RANGEL SANTOS, 1999); c) entrevistas com pessoas próximas, ligadas aos 

primórdios da Tuiuti (professoras e estudantes), revelam que o tratamento então comumente 

utilizado na instituição era “Professor Sydnei” (PONTES, 1999; VIEIRA, 1999; WERNECK, 

1999); d) os veículos de comunicação oficiais da Tuiuti também utilizam “Professor Sydnei” 

(O TUIUTI, maio 1988; Idem, ago 1988; PROMOVER, maio/jun 2001), apesar de ele ter 

sido durante praticamente todo o tempo administrador e reitor da instituição; e) após a sua 

morte, tanto as publicações institucionais da Tuiuti (PROMOVER, dez 2001; Idem, jul 2002) 

– que passou a ser administrada por seus filhos – quanto a imprensa (MORRE FUNDADOR, 

2001; CARVALHO, 2008) entrelaçaram a vida de Santos com a sua obra educacional, 

continuando a chamá-lo de “Professor Sydnei” – apesar de ele ter ficado mais conhecido na 

cidade como “Coronel Sydnei”. 

A autoimagem pessoal compreendida em termos de “vocação” pode ser considerada um 

elemento “ideológico” da “ilusão biográfica” inerente à narrativa sobre a própria vida 

(BOURDIEU, 1994). O mesmo caráter “ideológico” perpassa as interpretações realizadas 

pelas pessoas próximas e pelo discurso institucional. Mas mesmo reconhecendo a inserção 

desses discursos “ideológicos” em lutas sociais, ou seja, o fato de que eles têm em vista 

determinados objetivos no interior dessas lutas, não podemos ignorar a função de móvel da 

ação que possuiu a interpretação sobre si mesmo em termos de “vocação”. Por isso a 

consideramos, uma vez claro que ela é enunciada desde uma posição no mundo social, como 

um dos móveis determinantes da trajetória em análise. 

Motivada por uma necessidade de dar sentido à história de vida, a “ilusão biográfica” 

baseia-se na seleção e no encadeamento de determinados fatos. Isso dá-nos alguns indícios da 

posição de enunciação da narrativa sobre si mesmo baseada na ideia de “vocação”. Na 

maioria das narrativas sobre a trajetória de Santos, divulgadas pelos veículos oficiais da Tuiuti 

(O TUIUTI, maio 1988; Idem, ago 1988; PROMOVER, mai/jun 2001; Idem, dez 2001; 

TUIUTI ESPECIAL, maio 2004) e pela imprensa local (MORRE FUNDADOR, 2001), a 

                                                             
15 Referimo-nos à precoce função de “professores” desempenhada por ele e por sua irmã quando tinham 10 e 9 

anos. 
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trajetória inicia em 1958, com o primeiro passo de Santos no ramo do ensino privado16. Isso 

ocorre porque essas publicações têm como principal objetivo expor o entrelaçamento da vida 

de Santos com a história da Tuiuti – que começa realmente em 1958. Entretanto, apesar de 

pressuporem a “vocação” de educador, essas narrativas tendem a não explicitá-la.  

Ao contrário, em duas publicações específicas, justamente aquelas que têm por objetivo 

explorar mais a vida de Santos do que a história da instituição (TRAJETÓRIAS, 2002; 

EMPREENDEDORES, 2005), um determinado fato biográfico bem anterior a 1958 recebe 

destaque. É aquela história segundo a qual quando tinham apenas 10 anos (em torno de 1935), 

Sydnei e a irmã já davam aulas (talvez de “reforço”) para as crianças da vizinhança. Isso é 

apresentado como o “ponto de partida” em “uma ordem lógica que é também cronológica” 

(BOURDIEU, 1994) de narrativas que iluminam a trajetória de Santos sob o ponto de vista da 

“vocação” de educador. Em um dos casos (TRAJETÓRIAS, 2002, p. 736), é ele mesmo que 

enfatiza esse elemento na narrativa sobre si; no outro, ao traçar o seu “perfil”, a publicação da 

Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (EMPREENDEDORES, 2005, p. 

114) mobiliza esse fato para apresentar Santos como um “empreendedor” do ramo. Nos dois 

casos, a mobilização do fato e a forma como ele é mobilizado (como “ponto de partida” 

lógico e cronológico das narrativas) transformam a “vocação” no grande princípio da “ilusão 

biográfica”, da criação de sentido para a história de vida. Cabe notar que com isso a 

“vocação” transforma-se também em explicação para excepcional história de ascensão de 

Sydnei: a fundação e o crescimento da Faculdade seriam a realização merecida da “vocação 

de educador” 17. 

Para além da “ilusão biográfica”, a “vocação” desenvolveu-se em paralelo com a 

insatisfação manifestada diante da vida militar. Era entre esses dois elementos que estava em 

jogo a realização pessoal. O que os unia eram as oportunidades proporcionadas pelo Exército: 

em primeiro lugar a estabilidade e em segundo a possibilidade de ascender socialmente. 

Através do Exército, e apesar da insatisfação com ele, foi possível acumular diferentes tipos 

de capitais18 que seriam mais tarde convertidos em vista da concretização do desejo de deixá-

                                                             
16 Em 1958 ele funda em sociedade com um colega tenente do Exército um curso preparatório para o Colégio 

Militar de Curitiba, recém inaugurado. 
17 A história da instituição (e a de Santos, sem a qual não pode ser contada) é muito recorrente nas publicações 

oficiais da Tuiuti. Se, por um lado, apresentar Santos como “educador” ou “professor” tem o efeito de 
legitimar sua trajetória como empresário, a insistência na história da instituição ligada a Santos tem o efeito de 
legitimá-la enquanto obra educacional. 

18 Utilizamos o conceito de “capital” apresentado por Bourdieu em “As formas de capital” [The forms of capital] 
(BOURDIEU, 1986) e empregado analiticamente em A distinção (BOURDIEU, 2007). Uma definição 
ajustada para o caso que analisamos seria: “Capital, (...) como uma capacidade potencial para produzir lucros e 
para reproduzir a si mesmo de forma idêntica ou expandida, (...) é uma força inscrita na objetividade das 
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lo. É muito claro o sentido de reforço mútuo desses capitais (social, econômico, cultural) no 

episódio específico da fundação da Faculdade em 1973. Mas até mesmo quatro ou cinco anos 

antes disso, a possibilidade de sair do Exército para dedicar-se ao ensino já evidenciava as 

potencialidades da convergência dos capitais. Foi ao longo desse acúmulo, que ditava 

objetivamente as possibilidades de valorização social disponíveis, que se desenvolveu a 

“vocação” de educador – na forma de uma progressiva especialização, que canalizou cada vez 

mais para esse âmbito a dedicação de Santos dentro e fora do Exército. Portanto, parecem ter 

sido concomitantes o aproveitamento das oportunidades da carreira militar e a formação de 

uma identidade própria, transformada em narrativa sobre si mesmo, que apontava para a 

atuação em outro âmbito. Assim parece ter-se constituído a “vocação” de educador, mais ou 

menos segundo a fórmula “ajustamento das disposições à posição, das esperanças às chances” 

(BOURDIEU, 1990, p. 23) ou “necessidade tornada virtude” (Ibidem), definições que a 

aproximariam da construção de um habitus. 

Se o que une o desenvolvimento da “vocação” e a insatisfação com o Exército são as 

oportunidades por ele oferecidas, que fazem com que Sydnei nele permaneça até sentir-se 

preparado para ingressar em outro ramo, o que move esses elementos nesta primeira parte da 

trajetória é a busca por realização. Segundo Weber, a “vocação profissional” é “a valorização 

do cumprimento do dever no seio das profissões mundanas como o mais excelso conteúdo 

que a auto-realização moral é capaz de assumir.” (WEBER, 2004, p. 72). A narrativa 

autobiográfica sobre dedicação incondicional à chefia da Tuiuti como um fim em si mesma19 

é um indício de que a “auto-realização moral” do “Coronel Sydnei” dirigiu-se, com o tempo, 

e extraiu sua motivação, da execução do trabalho de cuidar do seu próprio negócio no ramo 

da educação privada como “um fim absoluto em si mesmo” (Idem, p. 54). Realizou-se, 

portanto, a “vocação”, no alcançar seu objetivo último. 

Decorre que podemos interpretar o problema da “vocação” desde duas perspectivas: a) a 

“ilusão biográfica” enquanto sentido atribuído a posteriori (mas que, por seu caráter 

intencional, mantém-se em estreita relação com as intenções cultivadas ao longo da vida); b) a 

sua formação progressiva ao longo das situações descritas, em que aproximar-se das funções 

                                                                                                                                                                                              
coisas de forma tal que tudo [no mundo social] não é igualmente possível ou impossível.” (BOURDIEU, 
1986). 

19 Testemunhou o próprio “Coronel Sydnei” sobre o trabalho: “Venho para cá de manhã, passo o dia inteiro, às 
vezes varo a madrugada, porque me satisfaz. Não é porque eu possa ganhar dinheiro. Claro que se eu trabalho 
devo ganhar. A remuneração tem que ser justa também. Mas não é por isso que continuo trabalhando. Porque 
eu podia viajar, andar pelo exterior e até pelo interior do Brasil e tal. Se eu não viajar, não me incomodo, mas 
me incomodo se eu deixar de fazer o que faço.” (TRAJETÓRIAS, 2002, p. 761) 
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ligadas ao ensino correspondia simultaneamente ao aproveitamento de certas oportunidades20 

e à construção de uma identidade própria. Procuramos entendê-las como formas 

complementares de explicação sociológica (e parcial) da trajetória.  

Levantamos alguns elementos sociológicos que contribuem para a compreensão do 

início da trajetória de Sydnei Lima Santos. É uma explicação parcial, nos limites impostos por 

nosso ponto de vista sociológico, individual e por nossos instrumentos de apreensão da 

realidade. A trajetória é também um tipo de narrativa que significa ao seu modo a vida em 

apreciação. Seguindo a nota metodológica de Norbert Elias sobre a função da explicação 

sociológica da vida de um indivíduo (ELIAS, 1995, p. 19), afastamo-nos do reducionismo 

pretendendo apenas contribuir para a inteligibilidade de um maior número de aspectos da sua 

trajetória. 

Ser professor e educador, dentro e fora do Exército, não satisfez as ambições de 

realização de Santos. A mudança para Curitiba em 1951 trouxe-lhe novas oportunidades nos 

dois âmbitos, e as condições específicas da cidade formatariam a passagem mais importante 

da sua trajetória, o que denominamos “ponto de inflexão”: de militar e educador a empresário 

da educação. Foi a posição de empresário que correspondeu, assim que reuniu as condições 

para atingi-la, às suas ambições.  

Para compreender a trama da trajetória de Santos em Curitiba, exploraremos a seguir 

desde um ponto de vista mais geral os anos que marcaram essa passagem. Caracterizaremos 

os processos socioeconômicos em marcha no Paraná e em Curitiba quando da mudança de 

Sydnei (1951) e nas três décadas seguintes. Analisaremos a interpretação desse processo que 

foi realizada por alguns intelectuais locais no calor dos acontecimentos. Guiamo-nos pelas 

seguintes perguntas: que transformações e permanências econômicas e sociais podem ter sido 

significativas para a trajetória? Que tipo de consciência sobre esse processo se fez dominante 

à época? Essa consciência pode ter sido significativa também para o entendimento da 

trajetória? 

                                                             
20  Seria uma cadeia explicativa do aproveitamento dessas oportunidades, por exemplo: a imposição da 

alternativa “segura” da carreira militar, aceita com alguma resignação; as limitações provavelmente impostas 
por essa carreira às ambições e à auto-realização de Santos; a possibilidade de um direcionamento inicial, no 
seu interior, às atividades educacionais; o casamento com uma mulher também envolvida nesse campo de 
atividade e que o valorizava. 



 

3 MODERNIZAÇÃO NO PARANÁ E EM CURITIBA NOS ANOS 50, 60 

E 70 

 

Octavio Ianni escreveu no final dos anos 50 a obra As metamorfoses do escravo 

(IANNI, 1988): uma análise da história econômica do Paraná e das relações sociais 

racializadas nos períodos escravista e de transição do regime de trabalho escravo para o livre. 

Seu principal argumento é que a escravidão foi, ao contrário do que se propalava já no início 

dos anos 5021 , um dos pilares da formação econômica e social do estado sulino. A 

consequência disso é que, a exemplo das outras regiões onde teve importância22, a escravidão 

constituiu um duradouro padrão de relações sociais assimétricas no interior de um complexo 

“psicossocial” e cultural (Idem, p. 207) mais amplo. Em suma, Ianni defende, contra as 

interpretações da elite paranaense dos anos 50 e 60 (que examinaremos adiante), que as 

relações raciais no Paraná, guardadas as devidas proporções, tinham muito em comum com o 

problema no resto do país. Ao menos do ponto de vista mais básico da persistência da 

dominação de um grupo “racial” sobre outro no interior do sistema capitalista. 

Em um artigo da mesma época, “A situação social do polonês” (IANNI, 1987, p. 167-

195), Ianni defende que as condições particulares da imigração de europeus ao longo do 

século XIX para o Paraná e mais especificamente para Curitiba engendraram uma “situação 

racial extremamente complexa” (Idem, p. 192), que correspondia em linhas gerais à estrutura 

do padrão de relações raciais assimétrico. Os imigrantes poloneses e seus descendentes, 

provavelmente pelo tipo de inserção que tiveram na sociedade capitalista local ao longo do 

tempo (Idem, p. 193-194), teriam sofrido uma inferiorização semelhante àquela por que 

passou o negro. Assim como este, após a Abolição, “metamorfoseou-se” de “escravo” em 

“negro” sem perder simbolicamente a essência que o tornava inferior, o “polonês” virou 

“polaco” na “ideologia racial” local. 

Foi ainda nos anos 50 que Ianni registrou através de observações, relatos e entrevistas a 

persistência em Curitiba de relações sociais racializadas baseadas nesses estereótipos. 

Tratavam-se de noções “raciais” porque associavam traços físicos e hereditariedade a 

características social e economicamente relevantes, tudo com um viés de determinismo 

                                                             
21 Ver, por exemplo, a obra de Wilson Martins que nega a importância da escravidão e do escravo no Paraná, 

mesmo no período escravista do Brasil (MARTINS, 1989), e a obra mais vulgar, mas imbuída do mesmo 
espírito, de Temístocles Linhares (LINHARES, 1985). Conforme argumentaremos em seguida, esses autores 
faziam parte de uma “elite intelectual” paranaense (MARCHIORI, 2009, p. 78) pouco interessada na 
contestação das suas teses realizada por Ianni. Após a publicação de As metamorfoses do escravo, mantiveram 
um “silêncio eloquente” (MEUCCI, 2007, p. 14).  

22 Como o Nordeste descrito em Casa Grande e Senzala (FREYRE, 2003a). 
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biológico (GUIMARÃES, 1999, p. 33-34). Como se tratava de uma sociedade capitalista, as 

raças eram associadas a posições e desempenhos específicos no seu interior de acordo com a 

ênfase em características mais ou menos valorizadas. 

Esse quadro de persistência da desigualdade racial acompanhava o progresso capitalista: 

“em 1950, Curitiba já assumiu feição caracteristicamente urbano-industrial, com estrutura 

social complexa e marcada por atividades produtivas específicas de uma economia capitalista 

em mudança.” (IANNI, 1988, p. 263). Os negros inseriam-se naquele contexto principalmente 

nas posições mais básicas do proletariado urbano (Idem, p. 270), mas isso já era um progresso 

em relação à situação anterior e abria para eles novas possibilidades de valorização social. A 

Curitiba analisada por Ianni, na mesma época da chegada de Sydnei, mudava rapidamente, e 

com essas mudanças trazia possibilidades novas mesmo para os grupos que ainda eram alvos 

típicos da inferiorização de tipo “racial”. 

 

3.1 Processo de modernização econômica e social no Paraná nos anos 50, 60 e 70 

 

Analisemos alguns indicadores das transformações locais no período em que Sydnei 

construiu sua trajetória. Seguiremos o crescimento populacional, a urbanização e a 

industrialização do Paraná e de Curitiba através de dados demográficos e econômicos. Eles 

são indicadores do processo de aprofundamento econômico e social do capitalismo que, como 

veremos neste capítulo, induziu tanto o abalo das concepções “raciais” vigentes e de suas 

bases concretas quanto a reedição do racialismo local em novas construções intelectuais. Ou 

seja, seguiremos ao longo dos anos 50, 60 e 70 o desenvolvimento de um capitalismo em cujo 

interior reproduzem-se os estereótipos raciais identificados por Ianni nos anos 50. As bases da 

fundação da Tuiuti foram estabelecidas, ao longo da trajetória do “Coronel”, nesse período de 

transformações e permanências entrelaçadas. 

Os dados utilizados são oriundos dos seguintes sítios: Estatísticas do século XX  e Séries 

estatísticas & séries históricas, ambos mantidos pelo IBGE; IPEADATA , mantido pelo IPEA. 

Quando as informações apresentadas possuírem outra fonte, indicaremos expressamente. 

O Paraná foi um dos estados brasileiros com maior crescimento populacional entre 1940 

e 1960, apresentando índices muito maiores do que as médias nacional e mesmo da região 

Sul. Apesar de sofrer um incremento demográfico maior que a média nacional já desde o 

primeiro recenseamento geral (1872), no período em causa a tendência se acentuou mais do 

que em qualquer outro. 
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A população do Paraná cresceu 71,1% na década de 1940, o que representa um 

incremento médio de 5,6% ao ano. Dessa forma, passou de 1.236.276 habitantes em 1940 

para 2.115.547 no recenseamento realizado dez anos depois. O incremento populacional do 

estado entre 1950 e 1960 foi ainda maior, chegando a 101,7% – uma média de 7,1% ao ano. 

Ao final desse período, o Paraná contava com 4.268.239 habitantes. Esses números 

ultrapassam com folga os da região Sul, cuja população cresceu, entre 1940 e 1950 e entre 

1950 e 1960, 36,7% e 50,2% respectivamente. Os valores para o país são ainda menores: 26% 

e 36,5%. Essas diferenças demonstram o peso do incremento demográfico do estado, devido 

principalmente à expansão econômica de setores já tradicionais, como o madeireiro e o 

cafeicultor. Este último alimentando o rápido desenvolvimento da região Norte do estado – 

primeiro o Norte Pioneiro e, a partir dos anos 50, também o Norte Novo (OLIVEIRA, 2001a, 

p. 33). 

Na década seguinte, a população paranaense seguiu crescendo acima das médias da 

região Sul e nacional, mas perdeu uma parte do ímpeto que animou a tendência nos anos 

anteriores. Os dados do recenseamento de 1970 apontam que o Paraná atingiu 6.928.868 

habitantes, um crescimento de 62,3% em relação ao censo de 1960. A região Sul teve um 

incremento de 40%, ao passo que o do Brasil foi de 33,1%. A dinâmica populacional 

paranaense sofreu um forte refreamento nos anos 70, quando o estado apresentou um 

crescimento de apenas 7,5% na década, passando para 7.449.752 habitantes segundo o censo 

de 1980. Essa diminuição refletiu, ainda que de forma muito mais aguda, as tendências sulina 

e nacional, que também diminuíram sua marcha de crescimento, que foi de 17,5% e 28,2%, 

respectivamente. Nos anos 80 o estado retomaria um ritmo de crescimento populacional 

maior do que o da década anterior, chegando a 13,3%, mas já definitivamente distante do 

auge alcançado nas décadas de 40, 50 e 60.  

Curitiba, a capital paranaense, acompanhou os altos índices de crescimento 

populacional do estado na década de 50. Pulou de 180.576 para 361.300 habitantes no 

intervalo, um aumento de 100,1%. A comparação das dinâmicas populacionais da cidade e do 

estado através dos números absolutos dos censos anteriores (1872, 1890, 1900, 1920 e 1940) 

revela grandes variações relativas, o que nos obriga a concluir que não há, antes do intervalo 

em que concentramos nossa atenção, qualquer determinante central que sejamos capazes de 

distinguir. Por outra parte, apesar do baixo incremento populacional da capital nos anos 40 

(28,4% que contrastam com os 71,1% do estado no mesmo período), os índices registrados a 

partir da década seguinte mostram que o crescimento do estado se fez acompanhar de um 

crescimento da sua capital que foi a princípio paralelo – 101,7% para o estado e 100,1% para 
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a cidade nos anos 50; fazendo-se em seguida sucintamente maior – 62,3% para o estado e 

68,5% para a cidade nos 60; e finalmente muito maior – 7,5% de crescimento populacional 

para o estado contra 68,5% para a sua capital, mantendo em igual patamar, nos anos 70, o 

ritmo da década anterior. Nos anos 70 (e também nos 80), Curitiba foi a capital brasileira com 

maiores taxas de crescimento populacional (ZIRKL, 2003, p. 90). Em 1980 Curitiba já 

superava um milhão de habitantes. 

A dinâmica populacional de Curitiba repete o padrão que prevê um ritmo de 

crescimento inigualado entre 1950 e 1960. Mas após esse auge, mantém-se um índice alto 

mesmo com o refreamento da tendência de incremento estadual. Cessa a febre da ocupação do 

Norte, mas não o crescimento da capital. Dois fatores que ajudam a explicar essa manutenção, 

que sinaliza o desencadeamento de um acelerado processo de urbanização em todo o estado, 

são a concentração nas principais urbes dos investimentos na indústria, então em pleno 

desenvolvimento, e a modernização agrícola (LEÃO, 1991, p. 71). Segundo Igor Leão, 

Curitiba, juntamente com a sua região metropolitana, é privilegiada pelo “boom” industrial 

dos anos 70, “concentrando fortemente” o emprego industrial do estado (Idem, p. 70). A esse 

tipo de empregos somam-se todos aqueles derivados da estrutura administrativa, naturalmente 

concentrada na capital. A modernização agrícola cooperou com a tendência à urbanização 

pela diminuição da oferta de trabalho no campo e concentração da propriedade. 

Os anos de significativas mudanças na estrutura econômica do estado, assinalados pelo 

“boom” industrial, foram antecedidos por altíssimas taxas de crescimento populacional nas 

duas décadas anteriores. Nos anos 40 e 50, dois setores econômicos impulsionaram esse 

crescimento demográfico: a indústria madeireira, que já em 1930 liderava as vendas do estado 

e conheceu seu auge em 1964 (LIMA, 2007, p. 55), e o café, relacionado com a ocupação 

acelerada do Norte que foi intensificada nesse período, e que alcançou seu auge em 1953 

(OLIVEIRA, 2001a, p. 34). Ambos os setores cresceram na esteira da decadência da indústria 

do mate. Porém, quando estes entraram por sua vez em decadência, trouxeram consigo a 

inversão da tendência demográfica observada até o final da década de 60. A consequência 

mais marcante da sua decadência foi a emigração de significativo contingente populacional do 

Paraná para outros estados: em torno de 1.200.000 pessoas (BONINI, s/d, p. 8), oriundas 

principalmente das áreas rurais que se dirigiram para as cidades ou para as novas fronteiras 

agrícolas (OLIVEIRA, 2001a, p. 37). Isso explica a quase estagnação demográfica entre 1970 

e 1980.  

Assim, nos anos 70, quando ocorreu o surto de desenvolvimento industrial concentrado 

em Curitiba, o fenômeno demográfico mais notável não era mais o crescimento da população 
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do estado, que despencou, mas a urbanização. Nos anos 50, seu peso foi obscurecido pelo 

crescimento paralelo da população paranaense, mas destaca-se em seguida por ter mantido 

altos índices desde então. Se é verdade que a população da cidade já havia crescido antes do 

surto de industrialização, este último é sem dúvida um dos fatores que a possibilitou continuar 

crescendo a altas taxas, já não atreladas ao incremento populacional do resto estado. 

Nesse sentido, é importante notar que o fenômeno da urbanização no Paraná 

concentrou-se fortemente na cidade de Curitiba. Os dados comentados apontam que a sua 

participação na população do estado manteve-se constante, em torno de 8,5%, nos 

recenseamentos de 1950, 1960 e 1970. Isso mostra um crescimento paralelo. No 

recenseamento de 1980, no entanto, essa participação subiu para 13,8%, revelando, à parte as 

grandes quantidades de emigrados para outros estados, o destaque da dinâmica populacional 

própria da cidade, já que seu crescimento nas décadas de 60 e 70 manteve índices constantes 

(68,5%). 

A indústria desenvolvida no Paraná na década de 70 tinha um caráter agroindustrial 

(LEÃO, 1991, p. 67; WILLERS, 2006, p. 57). O setor madeireiro e o café já conheciam sua 

crise definitiva, ao passo que outros setores agrícolas (“não-tradicionais”) como a soja 

ascendiam no ritmo da mecanização e acompanhados pela agroindústria, que recebia 

importantes investimentos do governo federal. Mas as indústrias tradicionais recebiam ainda 

impulsos dos investimentos em infraestrutura realizados pela instituição de fomento 

econômico, a CODEPAR (criada em 1962 e que em 1970 se tornaria BADEP). Dentre esses 

investimentos, Dennison de Oliveira destaca a construção da Rodovia do Café, que facilitou a 

exportação do produto do Norte do estado pelo porto de Paranaguá (OLIVEIRA, 2001a, p. 

48)23. Os ramos econômicos tradicionais ainda tinham peso, e parte do conservadorismo das 

elites paranaenses articulado em uma “ideologia conservadora” (que analisaremos adiante) 

provavelmente deveu-se também à crise apenas gradual desses ramos. 

Mas para além do auxílio às indústrias tradicionais, a atuação das instituições de 

fomento foi ainda mais importante para a atração e construção do setor moderno da economia 

paranaense, incluindo o agroindustrial. A partir dos anos 70, a política de investimentos do 

BADEP seria mais direta, financiando a instalação de grandes empresas sobretudo na capital 

do estado (Idem, p. 53). 

                                                             
23 Dessa forma, contribuindo também para consolidar a influência da capital sobre a região Norte, que sofria até 

então forte influência de São Paulo por trazer dali boa parte dos bens que consumia e por exportar seu café 
através do porto de Santos. 
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O economista Igor Leão chega a problematizar a distinção entre os grandes setores 

econômicos no Paraná em função do caráter agroindustrial apresentado pelo seu crescimento 

a partir do final da década de 60 (LEÃO, 1991, p. 67). Ou seja, parte da população que os 

indicadores situam como empregada na indústria na verdade empregava-se na agroindústria. 

Mas a distinção entre os setores primário e secundário da economia não deixa de ser útil para 

os nossos propósitos, principalmente porque através dela pode-se entrever o desenvolvimento 

de um setor industrial diferenciado em Curitiba e região metropolitana. São atividades que 

Leão denomina não-tradicionais, e que se caracterizam por não estarem mais completamente 

ligadas ao setor agrícola ou extrativista. Destacam-se a metal-mecânica e a refinaria da 

Petrobras em Araucária, instalada em 1976 (OLIVEIRA, 2001a, p. 70). O estabelecimento de 

um ramo industrial mais moderno em Curitiba explica-se, segundo Jandir Lima, 

principalmente pela proximidade com os mercados consumidores de Rio de Janeiro e São 

Paulo e pelas pressões políticas que exigiam a descentralização (em relação a São Paulo) do 

desenvolvimento industrial que estava em marcha (LIMA, 2007, p. 59). 

Para que tenhamos uma ideia da expansão do setor industrial na década de 70 

comparemos a população economicamente ativa empregada na indústria conforme 

quantificado nos censos populacionais (ver Tabela A). Utilizaremos para tanto os dados 

constantes na publicação Séries retrospectivas do Paraná: dados históricos da indústria – 

1940-80, do IPARDES (1993, p. 20-23).  

Em 1940, a PEA ocupada na indústria representava 8,35% do total. Na década seguinte, 

11,12%. Seguindo ainda as conclusões de Lima, podemos afirmar que esse aumento ocorreu 

devido à expansão dos setores tradicionais da indústria paranaense – madeira e café (LIMA, 

2007, p. 56). Já em 1960, é registrado um descenso da participação dos trabalhadores 

industriais no conjunto da PEA, de 11,2% para 6,6%. Isto é, a proporção cai para um patamar 

abaixo do de duas décadas antes. Isso é explicado pelo violento aumento populacional dos 

anos 50, apesar de os setores tradicionais continuarem em ascensão. Em termos brutos, a PEA 

ocupada na indústria passou de 35.492 em 1940 para 77.246 em 1950 e finalmente para 

93.323 em 1960. Houve um aumento absoluto, mas marcado pela desaceleração da indústria 

tradicional e pela inexistência de outro núcleo de desenvolvimento industrial. A imigração 

acentuada, com o consequente aumento absoluto da PEA, diluiu o seu valor relativo. 

A proporção da PEA ocupada na indústria aumentou significativamente no censo de 

1970, mais que dobrando em termos brutos e chegando a alcançar 232.576 pessoas, ou 

10,22% do total. A defasagem entre o crescimento nominal e o relativo deve-se ao ainda 

acentuado incremento populacional do mesmo período. Em 1980 os números revelam, de um 
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lado, a estagnação da longa tendência demográfica de incremento e, de outro, o novamente 

acentuado crescimento da participação do trabalho industrial na composição da PEA. Esta 

passou a ser de 18,22%, ou 521.522 pessoas. 

Curitiba possuía, ao longo de todo o período, uma população economicamente ativa de 

caráter mais industrial do que o resto do estado. A existência de variações mais ou menos 

equivalentes às sofridas pela proporção da PEA industrial do Paraná aponta que manteve-se, 

ao longo das décadas estudadas, uma concentração pouco variável do trabalho industrial na 

capital. Nota-se que no intervalo de 40 anos ele deixou de representar 32,78% do trabalho 

industrial da UF para representar 24,18%. Esse dado sugere uma lenta tendência à 

descentralização desse tipo de ocupação, o que deve ser admitido, mas com importantes 

ressalvas. 

Em primeiro lugar, várias cidades do interior cresceram e se tornaram, no período, 

importantes polos econômicos regionais, passando a disputar com a capital sobretudo os 

postos ligados ao desenvolvimento da agroindústria. Em segundo lugar, e apesar desse fator, 

na década de 70 a PEA de Curitiba praticamente dobrou, ao passo que a paranaense 

permaneceu quase estável. Ainda assim, a capital manteve em um nível muito parecido a sua 

quota no total do trabalho industrial do estado. Se considerarmos que o crescimento do 

interior nesse quesito é diluído em uma enormidade de municípios, o incremento absoluto da 

PEA industrial com a manutenção da mesma quota para Curitiba evidencia um aumento da 

concentração. Em terceiro lugar, recordamos a afirmação do economista Igor Leão, de que os 

gêneros não-tradicionais e mais modernos da indústria assentam em Curitiba e na região 

metropolitana (1991, p. 70). De fato, comparando os dados da publicação do IPARDES 

(1993, p. 32 e 252) relativos à distribuição do pessoal empregado por gêneros da indústria e 

por municípios, Curitiba, frente ao estado como um todo, apresenta uma proporção 

consideravelmente menor da sua força de trabalho ocupada nas indústrias que pudemos 

identificar como tradicionais (extrativismo mineral, madeireira e de produtos alimentícios). 

Em 1970 essas razões são de 39,8% em Curitiba contra 56,4% no Paraná e em 1980 são de 

33,6% contra 46,8%. 

 

Tabela A 

 

Ano 

PEA na indústria no Paraná PEA na indústria em Curitiba  

b/a Absoluto (a) % da PEA total Absoluto (b) % da PEA total 

1940 35.492 8,35% 11.633 24,39% 32,78 
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1950 77.246 11,12% 21.062 30,98% 27,20 

1960 93.323 6,6% 25.935 21,31% 27,79 

1970 232.576 10,22% 56.960 26,85% 24,49 

1980 521.522 18,22% 126.104 30,09% 24,18 

Fonte: informações constantes em Séries retrospectivas do Paraná: dados históricos da 

indústria – 1940-80, do IPARDES (1993, p. 21, 251 e 253) 

 

Outro fator importante para a concentração industrial em Curitiba e Região 

Metropolitana foi a criação da Cidade Industrial de Curitiba (CIC) a partir de 1972, ou seja, 

no auge do processo de crescimento do setor industrial no estado. A CIC foi uma área 

reservada para a instalação de plantas industriais, urbanizada e subsidiada pelos governos 

estadual e municipal. A criação de algo equivalente já era prevista desde o Plano Diretor da 

cidade aprovado em 1966 (OLIVEIRA, 2001a, p. 59-61). À parte as despesas que a CIC 

representou para os órgãos públicos, notadamente a vultosa dívida assumida pela URBS, 

“alterou-se o perfil da economia urbana local, com significativo aumento da participação no 

PIB industrial do estado e com o aumento do número de empregos gerados na indústria” 

(Idem, p. 61). 

A variação do PIB do Paraná ao longo da década de 70 foi muito positiva. Nesse 

período o seu valor quase triplicou (incremento de 182,5%), superando em muito o 

crescimento também pronunciado do PIB brasileiro (128,8%). Um indicador dos efeitos desse 

crescimento, ainda que muito questionável, é o aumento do PIB per capita, que no Paraná 

subiu 162,7% no período. Isso é ainda mais significativo porque, ao passo que os censos de 

1960 e 1970 já vinham registrando altos índices de incremento do PIB paranaense (128,7% e 

77,5% respectivamente), o PIB per capita variava lentamente (13,4% e 9,3% nas mesmas 

ocasiões). Assim, na década de 70 houve um aumento da produção de riqueza no estado 

independentemente do aumento populacional (de apenas 7,5%). 

Todos os indicadores analisados apontam para o mesmo processo de modernização 

econômica e social. Nos anos 50 Curitiba e o Paraná conheceram o maior salto populacional 

de sua história desde o primeiro recenseamento realizado no Brasil (1872). A taxa de 

crescimento foi quase três vezes a do país no mesmo intervalo. Nos anos 60 e 70, 

principalmente nos primeiros, ocorreram os maiores índices de crescimento da população 

urbana no Paraná, outra vez acompanhando a tendência nacional mas exacerbando sua 

magnitude. Finalmente, os anos 70 foram os do salto econômico movido pelo setor industrial. 

Uma vez mais o Paraná realizou de forma intensa essa etapa da história econômica brasileira, 
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possuindo um papel que, se não foi central, ao menos destacou-se por seu ímpeto. Curitiba foi 

o grande centro dessas mudanças rápidas e algo profundas em sentido modernizador ocorridas 

entre as décadas de 1950 e 1970. 

É necessário destacar que, ao requerer pessoal mais especializado e ao fazer frutificar 

concomitantemente uma economia mais especializada, a industrialização local foi, em grande 

parte, responsável pela consolidação de novas demandas educacionais. A formação de um 

mercado educacional racionalizado acompanhou a generalização da instrução como recurso 

efetivo de competição por posições econômicas. Em 1968, às portas do período de maior 

desenvolvimento industrial do Paraná no intervalo analisado, ocorreu através de uma reforma 

universitária a abertura para a expansão do ensino superior privado (SAMPAIO, 2000, p. 58). 

A “verdade simples de que as pessoas investem em si mesmas” (SCHULTZ, 1973, p. 32) é 

tanto mais verdadeira para a esfera da instrução e qualificação quanto mais o padrão da 

sociedade competitiva se alastra e aprofunda, de par com a especialização funcional fruto da 

industrialização. Isso torna necessária para o sucesso individual a adoção de uma atitude 

estratégica frente à educação. Modificava-se e crescia a demanda por qualificação, o que teria 

consequências gerais óbvias para o negócio educacional do “Coronel Sydnei”. 

 

3.2 A ideologia conservadora da modernização paranaense 

 

Qual o significado de todas essas transformações econômicas e sociais? Desde um 

ponto de vista extremamente geral, o desenvolvimento das relações capitalistas de produção é 

acompanhado pelo aprofundamento dos processos de racionalização da vida (WEBER, 2001, 

p. 8; p. 132; p. 224-225, nota 115). O principal nexo entre esses dois fenômenos é a 

universalização do trabalho livre. Ao afirmar que Curitiba já tinha a “feição urbano-

industrial” de uma “economia capitalista em mudança” no início dos anos 50 (IANNI, 1988, 

p. 263), Octavio Ianni identifica na cidade um alto grau de instanciação desses processos 

muito gerais. 

Ao desencadeamento simultâneo da formação de uma sociedade urbano-industrial e da 

imposição da economia de mercado (racionalizada) (WEBER, 1999, p. 419), associa-se 

tipicamente o desenvolvimento da “ordem social competitiva”24. Ela contém o princípio de 

                                                             
24 Podemos caracterizar a “ordem social competitiva”, tendo em vista a definição weberiana de “ordem social” 

(WEBER, 2002, p. 127), como uma forma de distribuição dos bens, honras, serviços e oportunidades baseada 
num mercado de trabalho livre e competitivo, funcionando pelo princípio da meritocracia. 
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hierarquização social ideal da “sociedade de classes”, ou seja, o reconhecimento do mérito 

individual. 

Na modernidade, os processos de transformação da sociedade são marcados 

profundamente por sua divisão em classes. Isso é verdadeiro tanto do ponto de vista marxista 

quanto do weberiano – para Weber na medida em que as classes são grupos de 

condicionamento com interesses potencialmente comuns (WEBER, 1999, p. 199-203). A 

transformação da sociedade moderna opõe as classes de diversas formas – inclusive através 

do conflito violento – fundamentalmente com base no contraste dos seus interesses. Para Karl 

Mannheim (1986), as classes sociais desenvolvem “estilos de pensamento” próprios, 

verdadeiros complexos determinados por suas formas típicas de experiência social. São visões 

de mundo modeladas de forma não deliberada pelos conflitos e para os conflitos sociais e 

incorporam o senso da estrutura de posições ocupadas pelas classes e pelos grupos. O “centro 

comum” (Idem, p. 89) que unifica um “estilo de pensamento” é a percepção dos interesses 

associados à própria posição. Os “estilos de pensamento” condicionam as mais variadas 

expressões intelectuais: as produções políticas, artísticas, literárias, etc. 

Desde a perspectiva da “sociologia do conhecimento” de Mannheim25, a ordem social 

competitiva deveria ser considerada um ideal de organização da sociedade de classes que 

também é ligado a certos interesses. O seu estabelecimento, embora represente o 

aprofundamento dos princípios ideais de hierarquização da própria sociedade de classes, é um 

terreno de lutas sociais que as opõe e formata o surgimento de “estilos de pensamento”. Como 

demonstrou Florestan Fernandes para o caso da “raça branca” em São Paulo (FERNANDES, 

2008), o desenvolvimento da ordem social competitiva pode ser contrário aos interesses mais 

gerais de determinados grupos dominantes, mesmo no interior do capitalismo. Todo um 

padrão de pensamento e ação surgiu espontaneamente, naquele caso, como forma de 

resguardar a estrutura social em que a posição privilegiada da “raça branca” era relativamente 

confortável. Assim, mesmo com o desenvolvimento do sistema capitalista, manteve-se 

parcialmente atuante uma forma tradicional de hierarquização, resistente às pressões para o 

estabelecimento da ordem social competitiva. Os meios concretos mais gerais da sua 

                                                             
25 A “sociologia do conhecimento” transpõe o fundamento das divergências intelectuais e de visão de mundo 

entre os grupos para o conflito social, supondo na raiz do “estilo de pensamento” uma “intenção básica” 
funcionalmente orientada no “processo social geral” (MANNHEIM, 1986, p. 126) – que na sociedade 
capitalista é profundamente marcado pela luta de classes. 
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reprodução eram, complementarmente, a aceitação do “mito da democracia racial”26 e o 

“preconceito racial”27, como forma de manutenção das distâncias sociais. 

Todo o processo de modernização e desenvolvimento da sociedade capitalista urbano-

industrial no Paraná que indicamos no item anterior foi acompanhado da elaboração de uma 

interpretação própria, racializadora, por parte das suas elites. A transformação da sociedade, 

portanto, ensejou formas de consciência dos interesses em jogo – e essa foi uma delas (e 

dominante). Exporemos essa interpretação através de duas das suas obras mais 

representativas, argumentando em seguida que ela constituiu, no sentido de Mannheim, a) 

uma ideologia (MANNHEIM, 1973, p. 66);  b) um tipo de “pensamento conservador” 

(MANNHEIM, 1986, p. 110-131). O seu conservadorismo teve como principal ferramenta 

um conceito de cultura/etnia informado por uma teoria “racialista”28. Explicou a singularidade 

e o progresso do Paraná em termos econômicos e culturais em função da sua formação 

étnico/racial e do papel do imigrante e de seus descendentes. Com isso, tornou “científicas” as 

concepções racialistas do senso comum local, documentadas por Octavio Ianni, segundo as 

quais mesmo na sociedade profundamente capitalista e racionalizada os diferentes grupos 

sociais concebidos como “raças” têm ocupações e papeis mais ou menos determinados. O 

significado da trajetória do “Coronel Sydnei” em Curitiba depende em parte da compreensão 

do viés racial dessa interpretação, que constituiu uma matriz duradoura da identidade 

paranaense e principalmente curitibana. 

Analisaremos as obras Paraná vivo, de Temístocles Linhares (1985 [1953]), e Um 

Brasil diferente, de Wilson Martins (1989 [1955]). Ambas foram escritas no contexto das 

comemorações do centenário da emancipação política do Paraná, organizadas pelo governo 

estadual de Bento Munhoz da Rocha Neto. Seus autores eram amigos pessoais do governador 

(MARCHIORI, 2009, p. 80) e faziam parte de uma “elite intelectual” local (Idem, p. 78). 

Consideramos essas obras cristalizações de uma “ideologia”, no sentido marxista de 

Mannheim (1973, p. 66) a) porque formam uma unidade, mais ou menos como um “estilo de 

pensamento” e b) porque exprimem, conforme demonstraremos, um ocultamento de certos 

aspectos da realidade em função dos interesses de um grupo dominante. 

                                                             
26 Principalmente como uma “consciência falsa da realidade racial brasileira” (FERNANDES, 2008, v. 1, p. 311-

312). 
27 O “preconceito de cor” na sociedade que se faz competitiva seria um fenômeno que emerge com a função de 

“[defender] a própria posição do ‘branco’ em face do ‘negro’ como raça dominante.” (FERNANDES, 2008, v. 
1, p. 303). 

28 Uma “‘biologia’ vulgar”, de acordo com a definição de Antonio Sérgio Guimarães (1999, p. 30), que é, em si 
mesma, um fato social. 
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A tese central das duas obras é a singularidade do Paraná 29 , cuja elaboração 

correspondia a uma histórica necessidade de “autoafirmação em termos de território, de um 

povo, de uma cultura que fosse distinta da cultura anteriormente assimilada como paulista” 

(Idem, p. 80). É que após ser movimentada por ciclos econômicos marginais, como o da 

mineração e do tropeirismo 30 , que faziam dela mais um caminho para as atividades 

responsáveis pela integração econômica do extremo sul (RIBEIRO, 2006, p. 372), a “quinta 

comarca” da província de São Paulo, durante o ciclo da erva-mate, começou a produzir 

“riqueza efetiva, através da exploração de mercadoria nobre, isto é, de cotação universal” 

(CARNEIRO, 1963, p. 96). Aliada a fatores políticos31, essa forma de economia capitalista 

voltada para o mercado externo (os países platinos) possibilitou um projeto de autonomia 

política por parte das elites locais, que foi finalmente conquistada em 1853. O Paraná foi o 

último dos atuais estados do Sul a conquistá-la. 

Na virada do século XIX para o XX, a principal manifestação da necessidade de 

“autoafirmação” foi o movimento literário simbolista local, que no âmbito das identidades 

componentes do estado valorizava a figura do caboclo, chegando mesmo a depreciar o 

imigrante (MARCHIORI, 2009, p. 18-19). Um marco importante para os impulsos 

identitários posteriores foi a criação, em 1900, do IHGP (Instituto Histórico, Geográfico e 

Etnográfico Paranaense) (Idem, p. 19). Romário Martins, seu idealizador, seria nos anos 20 

um dos principais representantes de uma nova instanciação da tendência, o movimento 

paranista. Nesse movimento o imigrante ainda era uma figura que inspirava temor (Idem, p. 

20), desta vez no clima de insegurança nacional quanto à integração dos “quistos” 

estrangeiros. 

Esses movimentos de elaboração identitária tiveram seu ápice nos anos 50 (OLIVEIRA, 

2007), precisamente através das obras que analisaremos. Para Simone Meucci, “o grande 

desafio enfrentado pelas elites paranaenses nos anos 50 foi a definição da vocação e da 

identidade do Estado” (MEUCCI, 2007, p. 7), numa atualização daquelas tendências 

originárias instilada pelas profundas transformações econômicas e sociais que começavam a 

ocorrer. Complementavam essas transformações a) o numeroso contingente de descendentes 

                                                             
29 Tese apresentada claramente na introdução de Um Brasil diferente (MARTINS, 1989). 
30 Quando ao atual território paranaense “faltavam-lhe intrinsecamente, fontes de vida, meios de riqueza capazes 

de despertar a cupidez governamental, e que forçassem a criação de uma administração separada.” 
(CARNEIRO, 1963, p. 96). 

31 As frentes das revoluções Farroupilha (1835-1845) no Sul e Liberal (1842) em Minas Gerais e São Paulo 
ameaçavam unir-se, para isso dependendo do acesso à quinta comarca do estado de São Paulo, a de Curitiba. O 
governo imperial teria prometido a emancipação política caso os precursores dos paranaenses não aderissem 
aos movimentos revolucionários na década de 1840, funcionando assim como uma barreira (WACHOWICZ, 
1967, p. 83).  
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de imigrantes, ainda longe de estarem totalmente “aculturados”; b) as grandes migrações 

desde outros estados que, na primeira metade do século XX, rapidamente conformaram o 

Norte do Paraná. Elas trouxeram consigo uma grave preocupação quanto aos compromissos 

políticos e culturais das novas populações32. A tese da singularidade paranaense frente ao 

resto do Brasil, considerada mais acentuada do que a dos outros estado sulinos, tentava 

explicar, à sua maneira, essa transformações: simultaneamente enaltecendo o Paraná, criando 

para ele uma identidade única apoiada na imigração e reservando-lhe um lugar especial no 

futuro industrial e progressista previsto para o Brasil a partir dos desenvolvimentistas anos 50. 

Congregando esses três elementos, a tese da singularidade tornou-se uma narrativa histórico-

sociológica que assumiu os contornos de um “mito” (MARCHIORI, 2009, p. 77; OLIVEIRA, 

2007). Ele foi e é efetivo na medida em que se transformou em interpretação “oficial” do 

Paraná (SANTOS, 2007, p. 34), constituindo uma matriz duradoura da sua autoimagem que, 

por enaltecer a contribuição de determinados grupos étnico/raciais e relegar outros ao segundo 

plano, até hoje é contestada em vários trabalhos (MARCHIORI, 2009; MORAES & SOUZA, 

1999; OLIVEIRA, 2005; OLIVEIRA, 2007; SANTOS, 2007). 

Um Brasil diferente e Paraná vivo foram escritos sob influência tardia de Casa grande & 

senzala. Em primeiro lugar, a principal motivação intelectual das obras (mais explícita no 

caso de Um Brasil diferente, por ser mais rigoroso) era contestar a validade nacional das teses 

de Gilberto Freyre sobre a formação da sociedade brasileira (MARTINS, 1989, p. 5). Em 

segundo lugar, elas adotaram o particular culturalismo de Freyre como principal ferramenta 

conceitual. 

Contestando Gilberto Freyre, Martins procurou demonstrar que no Sul do Brasil, 

especialmente no Paraná, a matriz civilizacional luso-brasileira (das três raças) não se 

aplicaria por a escravidão nunca ter sido uma instituição fundamental (MARTINS, 1989, p. 

128) – ou, no caso de Paraná vivo, em uma versão um pouco menos radical da mesma ideia, 

porque não houve imigração em massa de africanos (LINHARES, 1985, p. 126) e porque a 

partir das levas imigradas de europeus a modificação do “complexo racial e cultural” conferiu 

ao estado características regionais cada vez mais acentuadas” (Idem, p. 98-99). Esse é o ponto 

de partida da tese da singularidade. 

A tese da singularidade, principal componente do “mito fundador da província”, 

abrange nas obras analisadas os primórdios, o futuro e a encruzilhada que é como seus autores 

                                                             
32 São Paulo era estado de origem de 53,1% de todos os indivíduos de outros estados residentes no Paraná em 

1950. De Minas Gerais eram naturais 23,6% deles, de Santa Catarina 9,5% e do Rio Grande do Sul 5,3% 
(LYNN SMITH, 1967, p. 225). 
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viam o período em que elas foram escritas. Uma narrativa que toma forma como se a singular 

semente da vida paranaense cobrasse no futuro a sua marginalidade no cenário nacional até 

então. A época da ideologia modernizadora seria uma encruzilhada porque era o limiar do 

desencadeamento do processo no qual a elite intelectual paranaense representada por Linhares 

e Martins via a possibilidade de uma desforra no despontar de uma sociedade local superior 

frente à sociedade nacional decadente em termos culturais, “raciais” e econômicos. Em 

poucas palavras, uma sociedade local já ajustada, já afim ao caráter industrial, técnico, 

racional, “nórdico” (setentrional) da sociedade do futuro. Gestada à parte dos centros da vida 

social nacional, em grande medida por causa do desprezo de suas discretas riquezas, o Paraná 

(e indiretamente também o Sul do Brasil) teria, segundo o espírito dessa elite intelectual, a 

chance de finalmente mostrar o valor de sua superior constituição no inevitável advento da 

vida moderna (industrial e urbana), para a qual sua população mais branca seria também mais 

apta33.  

Os seguintes elementos compõem a tese da singularidade. Em primeiro lugar, a 

identificação acrítica das sociedades setentrionais (europeias e norte-americana) com a 

sociedade moderna34; identificação que passa pela fusão (confusão) dos conceitos de raça e 

cultura, culminando na associação politicamente orientada de populações mais brancas com a 

construção da sociedade do futuro. Contra esse procedimento lembramos que, para Weber, a 

racionalização moderna é um fenômeno de “significação universal” (WEBER, 2001, p. 1). 

Segundo, o darwinismo social que, herdeiro dos projetos higienistas da virada do século, 

prevê (e, de uma forma ou de outra, constata) a diminuição dos contingentes raciais 

indesejados35 – basta ver o capítulo sobre a escravidão da obra de Martins (1989, p. 133-134); 

e que prevê ainda concomitantemente à ascensão da “ordem social moderna” a 

preponderância não apenas das populações mas também das sociedades mais aptas porque 

mais brancas. Isso fundamenta, acreditamos, de par com suas perspectivas racialistas, boa 

parte do otimismo das obras desses ideólogos locais sobre o futuro do Paraná no cenário 

nacional36. Terceiro, está em causa não apenas a formação e ascensão de “um Brasil 

                                                             
33 “Outra coisa que me parece típica da influência cultural estrangeira [europeia] nas populações meridionais do 

Brasil é o tipo industrial de civilização que estamos criando, em contraposição ao tipo agrícola e pastoril que 
ainda se observa fundamentalmente no Norte do país.” (MARTINS, 1989, p. 3) 

34 Temístocles Linhares utiliza inúmeras vezes os Estados Unidos da América como grande modelo de sociedade 
urbano-industrial moderna (LINHARES, 1985, p. 47; p. 69; p. 130; p. 149; p. 211; p. 212; p. 259). 

35 Ambos os autores mobilizam o argumento climático para justificar a instalação preferencial dos imigrantes 
europeus no Sul do Brasil (LINHARES, 1985, p. 9; p. 24; MARTINS, 1989, p. 18-25). 

36 Sobre o otimismo da ideologia: “Nessas condições, os compromissos do Paraná com o imediato, com o mundo 
deste instante, com a ‘agora’ inserto em sua vida, são de tal ordem imperativos que mal lhe chegam aos 
ouvidos as vozes desse passado sem profundidade e de escassa estratificação. Terra do futuro, como lhe 
chamou Nestor Victor há perto de setenta anos atrás, o acento que a marca hoje é bem o do presente, o do seu 
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diferente”, mas de um novo Brasil. Martins e Linhares insistentemente comparam o estado do 

Paraná com São Paulo e o incluem na matriz “diferente” conformada pelo imigrante 

(LINHARES, 1985, p. 98-99; p. 183). Isso mostra claramente sua intenção de não apenas 

apostar na identificação do imigrante com o desenvolvimento industrial e com a sociedade 

moderna, mas também apoiar essa aposta na então recente explosão do estado ao Norte como 

uma potência econômica renovadora no cenário nacional37. Em quarto e último lugar, a tese 

da singularidade sustentada pelos autores paranaenses nunca chega ao extremo de não 

reconhecer a sociedade local ou sulina como parte da sociedade brasileira. Mesmo Wilson 

Martins, mais radical que Linhares na defesa da singularidade, enfatiza o caráter 

“aculturativo” da “nova dimensão” brasileira que seria o Paraná, em que teria sido possível “o 

predomínio de uma ideia nacional a tantas culturas antagônicas” (MARTINS, 1989, p. 446); 

isso apesar das evidências mais concretas reconhecidas pelos autores, uma vez que “sem 

escravidão, sem negro, sem português e sem índio, dir-se-ia que a sua definição humana [do 

Paraná] não é brasileira” (Ibidem). 

São a marginalidade originária do Paraná e a posterior imigração, na visão dessa 

ideologia, os dois maiores aspectos conformadores do futuro moderno do estado, pois não 

preso aos tradicionalismos e aos compromissos das outras regiões – tanto as que já 

conheceram a prosperidade e a decadência quanto as marginalizadas desse novo curso da 

história brasileira que é a corrente modernizadora em apreciação. Mas o futuro desejado não é 

garantido nem mesmo por traços tão singulares e definidos quanto os que Linhares e Martins 

veem nas grandes linhas do desenvolvimento histórico paranaense. Dissemos anteriormente 

que as suas obras, e talvez mesmo o clima em que elas se tenham gestado, situam-se na 

encruzilhada do passado e do futuro, conforme determinados por sua própria interpretação 

histórico-sociológica. Encerram um compromisso, portanto, com a realização da tendência 

sintetizada. A tese da singularidade do Sul, e em especial do Paraná, destaca a região da 

matriz civilizacional descrita por Gilberto Freyre e a candidata (e nela aposta) para berço de 

uma nova civilização brasileira. Talvez menos tropical, como queria o inovador 

pernambucano, e mais “nórdica” (setentrional) por imitação do que os autores paranaenses 

viam como a autêntica civilização moderna. O situar-se na encruzilhada determina a opção 

dessa interpretação sobre o Paraná pelo imigrante, seu elemento (inegavelmente, mas não tão) 

                                                                                                                                                                                              
desenvolvimento e crescimento até aqui nunca alcançados.” (LINHARES, 1985, p. 7) e ainda: “Talvez ainda 
seja cedo para prognosticar sobre o futuro. Mas acerca do grande papel que caberá ao Paraná no cenário 
nacional é que não se admitem dúvidas” (LINHARES, 1985, p. 102). 

37 Que em suas relações migratórias e econômicas com o Paraná seria “o impacto viril, o gesto agressivo que 
fecunda a alma paranaense, o novo ser paranaense do futuro” (LINHARES, 1985, p. 98-99). 
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singular e de aí então definidor, como renovador da matriz brasileira já esgotada frente às 

possibilidades e exigências do futuro. Atitude, finalmente, que nos seus desenvolvimentos 

racistas evidencia um compromisso maior com os anseios políticos de uma sociedade 

paranaense que se quer destacar de várias formas no cenário nacional do que com o 

conhecimento crítico da realidade, conhecimento capaz de subsidiar a construção de uma 

sociedade de fato mais moderna ou justa. 

Explorada a tese da singularidade, deparamo-nos com uma grande proximidade 

metodológica em relação à obra magna de Freyre. Os autores paranaenses baseiam-se no seu 

particular culturalismo, perspectiva estreitamente associada e informada por uma teoria 

racialista, embora não reduzida a ela38. Através desse conceito é que Martins e Linhares 

conferem um caráter racial à sua interpretação do processo histórico paranaense. 

O culturalismo de Freyre, sua grande contribuição aos estudos raciais subsequentes – 

pois subsidiou uma reapreciação do papel principalmente do negro na formação do povo 

brasileiro – apoiou-se em uma ideia essencialista de cultura. Isso porque assumiu que as 

possibilidades ao alcance de cada povo se acomodariam às suas características culturais, 

historicamente construídas mas tão poderosas na projeção para o futuro que dificilmente se 

poderia entrever mudanças profundas ou sua diluição nas características de uma sociedade 

mais moderna. Em Casa grande & senzala (FREYRE, 2003a) o português é o grande 

protagonista da história da civilização nos trópicos principalmente por causa de sua cultura 

“contemporizadora” tomada como essência. E essência ativa na conformação da ordem social, 

cuja efetividade supera mesmo a necessidade analítica de avaliar as instituições de caráter 

mais impessoal e suas influências sobre as relações sociais. O negro, apesar de sua cultura 

mais fragmentada em função das origens várias dos diversos contingentes imigrados, também 

possuiria uma essência cultural africana que o teria permitido ser “o maior e mais plástico 

colaborador do branco” (FREYRE, 2003a, p. 372) na colonização. 

O Brasil teria sido forjado pela essência “contemporizadora” do português e pela 

empreitada civilizatória da família patriarcal, com a colaboração do negro e a participação do 

indígena. Não é possível no marco analítico de Casa Grande e Senzala entrever a 

modernização das relações sociais principalmente porque desde a perspectiva da 

modernização todo tipo de essência íntima (que é uma síntese personalizadora) é idealmente 

irrelevante. Apenas caracteres específicos para cada desempenho na economia capitalista, 

                                                             
38 Para a compreensão desse culturalismo singular de Gilberto Freyre foram imprescindíveis as reuniões com o 

grupo PET do curso de Ciências Sociais da UFPR em que discutimos a obra. Sou muitíssimo grato a todos os 
colegas pelo aporte na forma de interesse e dedicação. 
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tomados individualmente, são fatores relevantes na ordem competitiva. A extrema 

personalização39 dos fatores explicativos da ordem social que é presente na grande obra de 

Freyre tende no máximo, em uma perspectiva de futuro, à unificação “essencial” do povo 

brasileiro em uma cultura/ordem social40 mistificada, refratária à análise que tem em vista as 

possibilidades de construção de uma ordem social competitiva. 

As “essências” culturais que Freyre utiliza em Casa grande & senzala são racialistas 

porque associam, sob o conceito de “cultura”, traços físicos, características sociais e 

transmissão hereditária (utilizamos o conceito de “teoria racialista” de Antonio Sérgio 

Guimarães anteriormente evocado [GUIMARÃES, 1999, p. 33-34]). Partem de noções raciais 

as ideias de “português” (“contemporizador”), de “negro” (seu “mais plástico colaborador”) e 

da “mestiçagem” como forma por excelência de integração (racial/cultural) do povo 

brasileiro. 

Para apreender a materialização da influência de Freyre sobre os dois autores 

paranaenses, especialmente o fundamento racialista do conceito de “cultura”, analisemos o 

seguinte trecho de Paraná Vivo: 

 
Dirigida assim para a ação, para a busca ininterrompida e insatisfeita, a vida urbana de Curitiba foi se 

expandindo. Os imigrantes alemães principalmente lhe haviam preparado o terreno para se tornar a cidade 

industrial que já vem sendo (...). 

São milhares e milhares de operários que se incorporam dessa forma aos quadros e valores sociais, 

caracterizando uma sociedade apoiada na industrialização. 

(...) 

Talvez ainda não se tenha alcançado tudo quanto seria lícito esperar em matéria de conforto e 

modernismo, mas não é possível esconder o alto nível atingido pelo “home” paranaense sobretudo nessas 

cidades [Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Apucarana, Foz do Iguaçu, Guarapuava e Ponta Grossa] 

e para o qual muito contribuiu a influência germânica, como já dissemos. 

Está claro que o simples fato de tais cidades estarem crescendo vertiginosamente seja bastante para dizer 

tudo, a respeito dessa ação estruturante [do imigrante alemão] a que nos estamos referindo. (LINHARES, 

1985, p. 182-183) 

 

Destacamos nesse trecho a presença de dois elementos fundamentais, norteadores da 

obra Paraná vivo: a indústria é considerada suporte de uma sociedade moderna e rica; o 

imigrante, sobretudo o alemão, é considerado por motivos culturais o agente por excelência 

da industrialização e da modernização social local. Esses dois pontos são comuns a Um Brasil 
                                                             
39 Importa a persona, máscara (MAUSS, 2003), enquanto síntese renovável de uma essência intraduzível mas 

infinitamente prolífica. 
40 A fusão dessas duas coisas é o problema que apontamos. 
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diferente, embora menos explícitos – talvez por tratar-se de obra menos panfletária. Somados 

à tese da singularidade paranaense, com seus elementos constitutivos que já apontamos, 

concentram o conservadorismo da ideologia (característica que abordaremos adiante). 

Primeiro, tomemos o peso que possui na interpretação sociológica do autor a indústria 

como suporte de uma sociedade moderna e rica, capaz sobretudo de oferecer conforto 

material a seus membros através da produtividade do trabalho. Esse conforto é considerado, 

ao longo da obra, a medida não apenas da faceta material da modernização (o que tem 

justificativas bastante óbvias), mas também de seus efeitos culturais, de sua faceta subjetiva 

por assim dizer. Assim, a cultura mais moderna em formação no Paraná, que opõe-se àquela 

cultura tradicional proscrita por seus vínculos supostamente longínquos e minguantes com a 

formação nacional, se distinguiria principalmente por seu “caráter mais utilitário e técnico” 

(LINHARES, 1985, p. 5), que também significa capaz de gerar conforto. A vocação moderna 

do Paraná em fase de formação discutido por Linhares tem em seu lado material a 

industrialização e a urbanização e em seu lado subjetivo a “cultura” utilitária e técnica. Assim 

como Freyre vinculou o sucesso da civilização nos trópicos ao caráter contemporizador do 

português, Linhares vincula a emergência (já em curso) de um Paraná industrial e moderno ao 

“caráter mais utilitário e técnico” dos imigrantes alemães que nele se estabeleceram (direciona 

sua atenção principalmente para Curitiba). Wilson Martins, por sua vez, compartilha do 

sentido geral desse argumento, vendo na predisposição urbana (MARTINS, 1989, p. 63; 

Idem, p. 333) e na “simpatia pela máquina” (Idem, p. 333-334) dos descendentes de alemães 

índices da sua importância na conformação e, sobretudo, na projeção futura do estado. 

O segundo elemento que destacamos do trecho de Paraná vivo é a caracterização do 

imigrante (principalmente alemão) como grande agente da industrialização e da modernização 

no Paraná e em sua capital. Para Wilson Martins, os alemães foram a única etnia imigrada que 

não tinha “vocação agrícola” (Ibidem), mas urbana. O capítulo de Paraná vivo dedicado à 

“vida urbana” (LINHARES, 1985, p. 170-185), de onde tiramos a longa citação que ora 

analisamos, é dedicado à defesa da importância do imigrante alemão para o desenvolvimento 

local dessa faceta da vida moderna. Linhares considera que é na cidade que a singularidade da 

formação civilizacional paranaense frente à nacional condensa-se e se faz mais visível (Idem, 

p. 170). Sendo a cidade também, além de unidade apta à condensação dessas manifestações 

culturais que no meio rural se encontram dispersas e menos aparentes, o lugar por excelência 

do “racionalismo e da lógica moderna” (Idem, p. 171), lugar-clímax desse tipo de civilização. 

Afirma: “Curitiba é bem a cidade que, em matéria de vida urbana, se apresenta com algumas 

formas altas de civilização não muito encontradiças nas grandes metrópoles brasileiras.” 
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(Idem, p. 173) e ainda: “Essas formas altas de civilização urbana que se generalizaram quase 

por todas as cidades paranaenses de vida mais estável tiveram seus melhores artífices, não 

resta dúvida, nos imigrantes alemães.” (Ibidem). Wilson Martins, a esse respeito, é mais 

específico. Apresenta enfaticamente a contribuição do alemão para as realizações da vida 

urbana paranaense, especialmente nas especialidades econômicas tipicamente urbanas como o 

comércio, a indústria (MARTINS, 1989, p. 339), os ofícios manuais, artísticos e as profissões 

liberais como professor e dentista (Idem, p. 256). 

A cultura urbana, técnica, racional e industrial do imigrante alemão, conforme exposta 

pelos autores da ideologia da modernização paranaense nos anos 50, torna seus descendentes 

os grandes portadores do progresso da civilização “urbano-industrial” no estado. Isso ocorre 

apesar do reconhecimento das contribuições maiores de outros grupos étnicos para a formação 

cultural geral do Paraná41. A associação clara dessa visão racialista com a estrutura de classes 

sociais vigente na Curitiba dos anos 50 é mostrada por Ianni no seguinte exemplo, que 

instancia também a clássica maleabilidade das definições “raciais” no Brasil:  

 
Em suma, na medida em que o componente étnico ou racial nem coincide nem é indiferente à hierarquia 

das classes sociais, ele aparece diretamente nas condições socioculturais de circulação e mobilidade social 

das pessoas, famílias e grupos. (...) Em Curitiba, por exemplo, o “loiro” que se acha na burguesia pode ser 

“alemão”. Ao mesmo tempo, o “loiro” que se acha no proletariado pode ser “polaco”. (IANNI, 1987, p. 

264) 

  

Os imigrantes em geral são o elemento que fundamenta a tese da singularidade. Mas na 

medida em que ela compõe uma narrativa “mitológica” mais ampla, é a imagem 

ideologicamente construída do imigrante alemão que dá o sentido positivo e progressista 

desejado para o estado; que lhe garante um futuro de destaque no plano nacional – industrial, 

urbano, moderno e produtivo. 

A ideologia de que acabamos de analisar alguns aspectos é conservadora, no sentido de 

Mannheim (1986, p. 110-136). É um caso particular da matriz por ele chamada “pensamento 

conservador”, construído em sua especificidade pela síntese de a) tese da singularidade, uma 

                                                             
41 Contribuição que Martins reconhece mais do que Linhares, até mesmo porque analisou mais sistematicamente 

as várias características culturais do homem paranaense em formação como o vestuário, a comida, a 
organização familiar, etc. Por exemplo, ao contrapor a importância dos variados grupos étnicos em termos de 
contribuição cultural ao triângulo das “três raças”, supostamente válido para o resto do Brasil, Martins afirma 
em uma das mais citadas passagens de sua obra que “aqui [no Paraná] a figura geométrica seria, na mais 
simplificadora das hipóteses, um polígono irregular de sete lados, cujas faces, em extensão decrescente e de 
tamanho variável, representariam os elementos polonês, ucraniano, alemão, italiano, os ‘pequenos grupos’, o 
índio e o negro, estes últimos em proporção praticamente insignificante.” (MARTINS, 1989, p. 108). 
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forma de contestação de Gilberto Freyre, e b) emprego metodológico do seu culturalismo 

peculiar.  

Os desenvolvimentos modernizantes, baseados no aprofundamento das relações 

capitalistas, que foram rapidamente desencadeados no Paraná (e ainda mais na sua capital) a 

partir dos anos 50 trazem consigo novas oportunidades de valorização social baseadas nos 

critérios da ordem social competitiva (o mais fundamental é a meritocracia). A abertura 

dessas oportunidades aparecerá claramente ao longo da trajetória do “Coronel Sydnei” em 

Curitiba no capítulo seguinte. Mas elas representam um desafio às formas de hierarquização 

social mais tradicionais, porque por mais efetivos que sejam os mecanismos de manutenção 

das hierarquias extracompetitivas no interior do sistema capitalista42, o aprofundamento das 

suas bases materiais e morais coloca em competição (a princípio pecuniária, em última 

instância por valorização social) indivíduos antes separados por barreiras mais rígidas ou 

mesmo legais, como era o caso da escravidão. A ideologia é conservadora porque, à parte 

todas as suas particularidades e influências constitutivas, ao interpretar o Paraná partindo da 

sua suposta conformação “racial” singular, ela é o próprio “tradicionalismo tornado 

consciente” (Idem, p. 111) relativamente à estrutura “racial” contemporânea de distribuição 

do privilégio. Traz em seu bojo a naturalização da hierarquia social-“racial” estabelecida, o 

que significa que “a elite intelectual local parecia não assumir o problema da desigualdade, 

traduzido pelo estado das relações raciais, como um problema relevante” (MEUCCI, 2007, p. 

14). 

A ideologia, ao contrário, incorpora e dá tratamento científico a um senso das 

hierarquias sociais que é o mesmo que dá origem ao “preconceito racial”. A persistência do 

racialismo que fundamenta o “preconceito racial” no interior de uma sociedade tendente ao 

critério competitivo capitalista está ligada a um grau de experiência social que, de uma forma 

ou de outra, o confirma. Porque o aprofundamento da situação concreta de competição sem a 

existência de condições iniciais mais ou menos equivalentes (das diferentes “raças” assim 

concebidas) tende mais a reproduzir e aprofundar as distâncias do que a suprimi-las. É o que 

demonstra o “ciclo de desvantagens cumulativas” que Carlos Hasenbalg (2005, p. 221) 

descobriu em suas pesquisas nos anos 70. Associado ao ideal de hierarquização meritocrática 

da ordem social competitiva, isso tem o efeito de naturalizar as diferenças “raciais” no 

sistema capitalista. 

                                                             
42 O “preconceito racial” é um desses mecanismos. 



42 

Segundo Mannheim, o conservadorismo se apega ao concreto e “não consegue ir além 

da estrutura atual da sociedade” (MANNHEIM, 1986, p. 113). Frente às transformações 

apontadas e às possibilidades de maior generalização da competição, a ideologia conservadora 

fixou as identidades étnico-raciais que identificou e estabeleceu os seus lugares apropriados 

na conformação inevitável da sociedade urbano-industrial. Utilizou os mesmo pressupostos 

que explicam a existência do “preconceito racial” na ordem competitiva. Aproximando-se 

dessas identidades a partir do seu passado, como é também característico do “pensamento 

conservador” (Idem, p. 121), extraiu dele (mais especificamente da suposta singularidade 

paranaense formada pela história da imigração europeia) a inteligibilidade da estrutura social 

contemporânea e das transformações por que ela passava.  

A ideologia conservadora da modernização paranaense foi uma expressão da 

experiência social de um determinado grupo dominante (“elite intelectual” local com 

importantes ligações políticas), ansioso pelos benefícios técnicos da modernização, mas 

refratário aos desenvolvimentos sociais que lhe correspondem com o aprofundamento da 

ordem competitiva. Ela representou uma tentativa de profilaxia desses desenvolvimentos 

através da reinterpretação do processo social local contemporâneo partindo do seu passado. 

Nessa operação, consolidou identidades étnico-raciais e condicionou idealmente a elas o 

progresso da sociedade urbano-industrial. Como já comentamos, a influência dessa 

construção identitária que une imigração europeia e modernidade persiste em elaborações 

mais recentes da singularidade curitibana: “capital das etnias” e “capital ecológica”. 



 

4 TRAJETÓRIA DO “CORONEL SYDNEI” EM CURITIBA 

 

Sydnei Lima Santos mudou-se para Curitiba em 1951, dois anos antes da publicação de 

Paraná vivo e quatro anos antes da publicação de Um Brasil diferente. Construiu sua trajetória 

em meio à vigência dessas grandes interpretações sobre o Paraná e os paranaenses e, em certa 

medida, contra essas interpretações. Refutando-as concretamente. Octavio Ianni escreveu As 

metamorfoses do escravo a partir de pesquisas realizadas em Curitiba entre 1955 e 1960. À 

sua própria maneira também refutou alguns dos pontos centrais da “ideologia conservadora” 

paranaense (principalmente a questão da importância local da escravidão de africanos e 

descendentes). O “silêncio eloquente” dos meios intelectuais locais em torno ao trabalho de 

Ianni (MEUCCI, 2007, p. 14) foi uma reação intelectual deles à refutação. Não pudemos 

traçar a reação social à refutação concreta que a ascensão do “Coronel Sydnei” representou. 

Mas investigando as principais vias dessa trajetória podemos ter uma noção mais exata do seu 

significado naquele contexto específico.  

Para tanto, neste capítulo reconstruiremos o período curitibano da trajetória, desde 1951 

até 1973. Dividimo-lo em duas partes. Na primeira, até por volta de 1968 ou 1970 

enfatizamos o que chamamos “inflexão” da trajetória. Até então ela havia sido marcada pela 

ascensão na carreira militar; ao longo desse período, no entanto, a atuação de Santos voltou-se 

cada vez mais para fora do Exército, para o ramo do ensino privado. Continuou ascendendo 

como militar entre 1951 e 1968, mas modificando a composição dos seus diferentes capitais – 

preparando a “inflexão” que ocorreu precisamente em 1968. Na segunda parte, exploramos as 

circunstâncias da fundação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Tuiuti, em 1973, que 

foi a grande concretização daquela inversão de rumo. Procuramos observar como as grandes 

linhas da trajetória convergiram para possibilitá-la. 

 

4.1 “Inflexão” da trajetória: carreira na educação privada até a fundação da Faculdade  

 

Nos cerca de três anos em que serviu no Regimento Escola de Infantaria no Rio de 

Janeiro (“uma unidade de elite” [ver Anexo A]), Santos ascendeu de aspirante a primeiro-

tenente (duas promoções). Conforme já assinalamos, o serviço na capital era desgastante, 

principalmente por causa da necessidade de estar em alerta perene e por causa dos enormes 

tempos de deslocamento até o quartel (TRAJETÓRIAS, 2002, p. 735-737). Santos mudou-se 

para Curitiba no mês de setembro de 1951. Afirma que tomou a decisão em parte por causa da 

maior tranquilidade da rotina, em parte para viver mais próximo da família e dos conhecidos 
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da esposa – condição que, segundo ele, facilitaria o cuidado com o filho pequeno que já 

tinham à época (TRAJETÓRIAS, 2002, p. 736). Chegando à cidade tenente, serviu primeiro 

no 20º Regimento de Infantaria, no quartel do bairro Bacacheri, sendo logo promovido a 

capitão e assumindo a função de instrutor do CPOR (Centro de Preparação de Oficiais da 

Reserva) (Ibidem). 

A nova situação no Exército, sobretudo após a promoção para capitão que foi 

rapidamente conquistada em Curitiba, era bastante melhor do que a que possuía até 1951 no 

Rio. Antes, deslocava-se demoradamente pela cidade; já em Curitiba, feito capitão, tinha 

direito a viatura e tardava dez minutos no trajeto entre o quartel e sua residência. Santos 

menciona as comodidades do “interior” como grandes motivações da mudança. Dado o 

tamanho reduzido do efetivo militar em comparação com a Capital Federal, é provável que 

Curitiba não oferecesse mesmo oportunidades muito melhores na carreira militar e que não 

fosse precisamente isso que ele buscava – apesar da promoção rápida que obteve para capitão. 

Mas apesar de pequena e tranquila, Curitiba reunia comodidades de “capital” e era 

economicamente promissora. 

Ainda no ano da chegada a Curitiba, 1951, Santos começou a dar aulas particulares de 

Matemática e Português para pretendentes à “Escola de Sargento das Armas, à Escola de 

Especialistas da Aeronáutica e à Escola da Marinha” (TRAJETÓRIAS, 2002, p. 737). 

Aproveitou os conhecimentos exigidos pelo progresso na carreira militar para ministrar aulas 

preparatórias aos pretendentes à mesma carreira. Uma das motivações era a ampliação dos 

ganhos. A iniciativa surgiu de um colega e vizinho gaúcho que já oferecia essas aulas na 

própria casa, e contou com o tempo de sobra de que Sydnei então dispunha (TRAJETÓRIAS, 

2002, p. 738). Com o posto no Centro de Preparação e essas aulas, a dedicação de Sydnei já 

se voltava para o ensino no interior da carreira militar (como instrutor) e fora dela (como 

professor de matemática e língua portuguesa). O vínculo e, mais do que o vínculo, o reforço 

mútuo, entre as atividades em esferas distintas foi uma das características marcantes desta 

etapa da trajetória. Confirmava-se a possibilidade de converter os capitais adquiridos numa 

esfera em capitais e ganhos em outra esfera. É a primeira vez na trajetória em que 

conseguimos divisar um uso e sistemático dessa matriz. 

A simbiose entre a atuação como educador/instrutor dentro e fora do Exército confirma-

se pelas mudanças de situação ocorridas por volta de 1958. Naquele ano, Santos prestou 

concurso para o magistério militar na área de matemática. Foi aprovado em segundo lugar no 

Brasil (RANGEL SANTOS, 1999) e entrou para o corpo docente do Colégio Militar de 
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Curitiba, que começou a funcionar em 1959. Passando para a situação de reservista43, 

desempenhou essa função até o encerramento da carreira militar. Também em 1958, Santos 

fundou o seu próprio curso preparatório, destinado especificamente à admissão nos exames de 

ingresso do Colégio Militar que seria aberto. O empreendimento foi realizado em sociedade 

com um colega militar, carioca como Santos, chamado Waldyr Jansen de Mello. É bem 

possível que essa manobra se tenha adiantado à abertura de qualquer outro preparatório, pois 

os sócios aproveitaram a oportunidade e a experiência (Waldyr também foi instrutor do 

CPOR em Curitiba) tão logo “quando souberam da perspectiva de criação do Colégio Militar” 

na cidade (TUIUTI ESPECIAL, 2004). 

De um ponto de vista esquemático, podemos comparar a situação profissional de Santos 

em 1951/1952 à situação de 1958/1959. No primeiro momento (1951/1952), no Exército ele 

era instrutor do CPOR e fora dele dava aulas em um curso pertencente a um vizinho, também 

militar. No segundo momento (1958/1959), no Exército ele era reservista do magistério 

militar e fora dele era professor e sócio de um curso preparatório talvez sem concorrentes na 

cidade (ao menos nos primeiros anos). Em 1951 era tenente; chegou a capitão no ano seguinte 

e permaneceu nesse posto até cerca de 196044. Não descobrimos quando recebeu a promoção 

para coronel, mas foi entre 1960 e 1967 (quando “aposentou-se” do Exército). A melhora da 

sua situação é evidente, mas também o é o paralelismo. Ou seja, naqueles dois momentos a 

atividade de educador fora do Exército tinha uma relação direta com a que era desempenhada 

no seu interior e com as vantagens auferidas da carreira em geral. Além disso, com o tempo 

aumentaram o status e a importância da ocupação em cada um dos âmbitos paralelamente – 

dentro e fora da instituição. Fora a melhora geral da situação, a grande diferença é que no 

segundo momento (em 1958) assentaram-se as bases para uma maior autonomia da atuação 

como educador fora do Exército. 

Ao que tudo indica, simplesmente ser professor fora do Exército não correspondia às 

ambições de Santos. Ele permaneceu engajado até a sua consolidação como empresário da 

educação, não arriscando sair do Exército para tentar uma carreira de docente civil. A 

propriedade do curso preparatório, mesmo que em sociedade, abriu-lhe perspectivas de 

atuação exclusiva no ramo que eram mais realistas e de acordo com as suas pretensões. Já 

esclarecemos que oficialmente a história da atual Universidade Tuiuti do Paraná iniciou 

                                                             
43 Contando, por isso, com condições diferenciadas de regime de trabalho. 
44 A primeira edição de seu livro ABC do Admissão data de 1960 e refere-se a um de seus autores como 

“Capitão Sydnei Lima Santos”. 
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mesmo em 1958. Uma reflexão breve sobre o caráter oficial desse marco pode ajudar-nos a 

compreender melhor o significado do acontecimento para a trajetória do “Coronel Sydnei”. 

Mostramos em uma seção anterior que a maioria das narrativas (oficiais e veiculadas na 

imprensa) sobre a Tuiuti e o “Professor Sydnei” fundem a vida e a obra através de uma ideia 

pouco definida de “vocação”. Em geral estabelecem a fundação do curso em 1958 como 

ponto de origem da história de sucesso e conquistas da instituição e de seu fundador. A forma 

dessa autoimagem institucional separa, no plano simbólico, o “projeto” da Tuiuti da vida de 

militar e mesmo político do “Professor Sydnei”. Uma operação muito artificial de acordo com 

o que registramos até agora. Sem o Exército, o “Professor Sydnei” não teria a formação que 

teve, os relacionamentos45, os sócios46, não teria se mudado para Curitiba e talvez nem 

mesmo tivesse desenvolvido qualquer pendor que pudesse ser denominado a posteriori 

“vocação de educador”47. Mas narrativa que funde a história da instituição e do seu fundador 

a partir de 1958 praticamente silencia sobre a atuação em outras esferas. A construção 

“ideológica”48 que é essa narrativa adverte-nos que a vida do “Coronel Sydnei” de fato sofreu 

uma ruptura naquele ponto. 

A percepção de ruptura contida na narrativa é mais um efeito da história oficial da 

instituição. Mas essa visão “ideológica” fornece uma pista sobre o caráter da mudança na 

trajetória ocorrida em 1958 em torno da criação do curso. Aproveitando essa pista, preferimos 

interpretar o momento como uma “inflexão” de sentido na trajetória. Até 1958 ela foi de 

ascensão na carreira militar com o acúmulo paralelo de diferentes tipos de capital. Após a 

fundação do curso, a carreira militar começou a perder importância para a de empresário da 

educação, que se beneficiou dos capitais anteriormente acumulados. A atividade de educador 

é o que ligou esses dois polos. Em 1967-1968 houve de fato uma ruptura49, quando Santos 

desprendeu-se definitivamente da carreira militar. Mas a ruptura não teria sido possível sem a 

anterior “inflexão”. Ela foi finalmente coroada em 1973, com a abertura da Faculdade. Esse 

evento, que colocou Santos entre um seleto grupo de empresários do ensino superior no 

                                                             
45 A casa em que sua esposa se hospedava no Rio de Janeiro era vizinha da casa de um colega do Colégio 

Militar, e foi por meio dele que Sydnei e Maria de Lourdes se conheceram (TRAJETÓRIAS, 2002, p. 735). 
46 Teve ainda outro sócio militar depois do major Waldyr Jansen de Mello. 
47 Lembramos que a primeira carreira civil que propôs a si mesmo, a princípio, nada tinha a ver com a docência. 
48 No sentido específico empregado por Pierre Bourdieu em “A ilusão biográfica” (BOURDIEU, 1995). 
49 Sobre as circunstâncias da saída do Exército em 1967-1968: “Então, eu não tinha mais nada com o Exército. E 

disse: ‘Tenho que sair disso aqui’.” (TRAJETÓRIAS, 2002, p. 742). E ainda, no discurso de agradecimento 
pelo título de Cidadão Honorário de Curitiba recebido em 1988: “Identifiquei-me logo com as questões da 
Educação. Repentinamente percebi que se impunha uma decisão a respeito dos rumos de minha vida pessoal. 
Optei pela vida civil, na qual me encontro há vinte anos, sempre na educação.” (O TUIUTI, ago 1988). 
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Brasil, confirmou a precisão do seu julgamento naqueles momentos decisivos delineadores da 

trajetória. 

A estrutura inicial do primeiro empreendimento no ramo do ensino privado era a mais 

básica e ele funcionava na casa de Sydnei e da esposa Maria de Lourdes, na Rua 24 de maio. 

Não obstante, havia um vasto público e o curso, inclusive pelo ímpeto antecipador de sua 

criação, foi um sucesso. Teve, entre 1958 e 1966, quinhentos ou seiscentos alunos, dos quais a 

maioria foi aprovada no exame de admissão do Colégio Militar (RANGEL SANTOS, 1999). 

A esposa também lecionou no curso, disciplina de História. Lembramos que antes ela já havia 

trabalhado como professora em um ginásio da cidade.  

Em 1959, ano de fundação da PUCPR, Santos ingressou no seu curso de Orientação 

Educacional (mais tarde incorporado ao de Pedagogia), formando-se nos anos seguintes 

(TRAJETÓRIAS, 2002, p. 741). Licenciou-se em Matemática no início dos anos 60 pela 

mesma Universidade Católica (Ibidem). Isto é, os anos que se sucederam à abertura do curso 

preparatório foram também de intensa formação docente, iniciada imediatamente ao atingir a 

condição de reservista, em 1959, e ao dispor do maior tempo livre por ela proporcionado. 

Ainda quando cursava Matemática, Santos foi convidado pela PUCPR para coordenar o 

curso de Orientação Educacional. Recusou a proposta em função do envolvimento com a 

própria empresa (Ibidem). Além disso, nos primeiros anos do curso, ele e o sócio, Waldyr 

Jansen de Mello, aproveitaram a experiência que já possuíam e escreveram juntos um livro 

didático destinado à preparação para o exame de acesso ao Ginásio. Chamava-se ABC do 

Admissão e sua primeira edição saiu em 1960 (MELLO; SANTOS, 1960). Foi publicado na 

oportunidade pela Gráfica da Papelaria Requião, de Curitiba. A contar pela quantidade de 

atividades desempenhadas, esse foi um período muito intenso. Aí é que Santos pode ter 

percebido os benefícios de ver-se desobrigado de parte das ocupações militares, aproveitando 

muito bem o tempo de que dispunha para especializar-se. 

Entre 1964 e 1966 a sociedade foi desfeita. Na edição de 1968 do livro, já pela Editora 

FTD, apenas o “Major Waldyr” consta como autor. É que a cisão da sociedade ocorreu nos 

seguintes termos: Sydnei ficou com a parte do curso que pertencia a Waldyr e este com a 

parte de Sydnei no livro. Foi um passo mais concreto em direção à autonomização da atuação 

como empresário. Na partilha, Sydnei manteve a instituição de ensino que seria o embrião de 

sua maior realização. Em 1964, o curso preparatório foi batizado como “Curso Tuiuti” em 
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homenagem à sua história e à de seus fundadores50. O depoimento da esposa de Sydnei leva a 

crer que na ocasião da escolha do nome, Waldyr ainda era sócio. 

Sem a participação de Waldyr, Santos fez uma nova sociedade em 1966, desta vez com 

o general Adalberto Massa. Por também ser reservista, o general possuía tempo para cuidar do 

curso e dos planos de expansão. No mesmo ano (no dia 24 de outubro) foi fundada a 

Sociedade Educacional Tuiuti (SET). Era uma instituição mantenedora, declarada sem fins 

lucrativos, que abrigaria a rápida expansão do negócio educacional nos anos seguintes. Ainda 

em 1966, e já sob a SET, foram abertos a Escola Primária Tuiuti e o Miniginásio Tuiuti 

(TRAJETÓRIAS, 2002, p. 730; RANGEL SANTOS, 1999), este um antecessor da EJA. No 

ano seguinte, 1967, a empresa cresceu com a abertura do Primeiro e do Segundo ciclos 

regulares (atuais Ensino Fundamental e Médio) (TUIUTI ESPECIAL, maio 2004) e com o 

Maternal (EMPREENDEDORES, 2005, p. 114). Dessa amplitude lograda em apenas dois 

anos nasceu o Colégio Tuiuti.  

Depois de construir uma trajetória fortemente ligada à carreira militar, a criação do 

colégio foi a senha para interrompê-la. Em 1967, Santos conquistou uma distribuição tal das 

suas capacitações, ocupações e propriedades (dos seus capitais) que a atividade de empresário 

da educação pôde-se finalmente autonomizar em relação à carreira militar. 

Naquele ano, contando 42 de idade, elegeu-se vereador de Curitiba pela ARENA. Foi 

uma situação peculiar. Segundo a Constituição vigente (do mesmo ano, 1967), o militar eleito 

para cargo político deveria ser movido para a reserva ou reformado. O “Coronel”, que já tinha 

o estatuto de reservista em função do Magistério militar, afirma que buscou a eleição para a 

Câmara Municipal principalmente em vista da reforma – que equivale a uma aposentadoria: 

“Foi o caminho que encontrei para prosseguir minha vida com a atividade educativa” 

(TRAJETÓRIAS, 2002, p. 742). Aparentemente, a notoriedade que já possuía em Curitiba foi 

suficiente para possibilitar a eleição (Ibidem). 

Àquela altura, os negócios expandiam-se a pleno vapor e reformas educacionais que 

seriam promovidas pelo governo militar nos próximos anos abririam oportunidades 

interessantíssimas de carreira e negócios para quem as soubesse ou pudesse aproveitar. Santos 

demonstrou, na ocasião, acurada percepção das mudanças em curso. Em 1968 ocorreu uma 

reforma universitária “extensa e profunda” (SAMPAIO, 2000, p. 58) que constituiu o marco 

                                                             
50 O nome foi escolhido pelo seguinte: o curso ainda funcionava na casa de Sydnei e Maria de Lourdes, na Rua 

24 de maio. Foi o dia da batalha de Tuiuti, ocorrida na Guerra do Paraguai, e pelo papel desempenhado pela 
infantaria naquele acontecimento, era também a sua data comemorativa. Além disso, ambos os sócios 
pertenciam à infantaria. 
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legal da expansão (sobretudo privada) do ensino superior no Brasil nos anos 7051. Em 1971 

foi aprovada a “Reforma Passarinho”52, responsável por obrigar as normalistas a cursar 

pedagogia caso desejassem ocupar as posições de administração, orientação, planejamento, 

inspeção e supervisão escolar53. 

O proponente da reforma, Jarbas Passarinho, que foi Ministro da Educação de 1970 a 

1974, era instrutor da Escola Militar de Resende em 1948, nos tempos de cadete de Sydnei. 

Um artigo de Passarinho sobre o “Coronel”, escrito para o jornal curitibano Gazeta do Povo, e 

uma carta ao seu filho, Carlos Eduardo Rangel Santos, ambos reproduzidos em quadros 

visíveis nas instalações atuais da Universidade Tuiuti do Paraná, depõem a favor da existência 

de alguma proximidade entre os dois militares, sugerindo que de alguma forma Passarinho 

acompanhou a “trajetória” de Santos (Anexo A – Quadro visível nas instalações da UTP) e 

teve por ele alguma afecção. 

O “Coronel” foi reformado e assumiu o cargo de vereador de Curitiba em 1968, 

permanecendo na Câmara até o final de 1971, quando terminou o mandato de quatro anos. O 

breve balanço feito por ele mesmo da passagem pela política institucional é de que foi uma 

experiência um pouco decepcionante. Sobretudo porque não viu em nenhum colega 

verdadeiro “espírito público” (TRAJETÓRIAS, 2002, p, 742). Não obstante, admitiu que ele 

mesmo, para concorrer ao cargo, foi movido mais pelo interesse pessoal de deixar 

definitivamente a vida militar do que por esse espírito (Ibidem). Mesmo no discurso oficial de 

agradecimento pelo título de Cidadão Honorário de Curitiba recebido da Câmara Municipal 

em 1988, Santos não deixou de transparecer sutil crítica ao funcionamento da instituição:  

 
“Aqui cada um tem de exibir até o talento que não tem. (...) Esta casa é muitas vezes mal compreendida 

porque cada edil não se conforma com sua missão precípua de legislar somente. (...) Estes desencontros 

são os responsáveis, em muitos casos, pelo retardamento nas atividades condicentes ao desejo comum de 

fazer o povo feliz.” (O TUIUTI, ago 1988) 

 

Curioso essa consagração pública ter ocorrido justamente no ano do centenário da 

Abolição da escravidão. É significativo que não haja, nem na edição comemorativa do 

periódico da Tuiuti e nem no discurso de Santos, qualquer menção ao (para nós) óbvio 

simbolismo da ocasião. 

 

                                                             
51 Lei 5.540 de 11 de novembro de 1968. 
52 Lei 5.692 de 11 de agosto de 1971. 
53 Cf. art. 33 da Lei 5.692 de 11 de agosto de 1971. 
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4.2 Fundação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Tuiuti 

 

A fundação da Faculdade Tuiuti, em 1973, foi o momento culminante da trajetória que 

analisamos. A consagração e o reconhecimento posteriores alcançados pelo “Coronel Sydnei” 

dependeram diretamente desse empreendimento. Por isso a investigação de como ele foi 

constituído sobrepõe-se ao interesse de questionar sobre seu crescimento posterior. A Tuiuti 

alcançou enormes proporções: recebeu o status de Universidade em 1997, tornando-se na 

ocasião a terceira maior de Curitiba, atrás apenas da UFPR e da PUCPR. Em 2008, foi 

considerada “o maior negócio já levantado por um negro no Brasil” (CARVALHO, 2008). 

Mas após 1973, o “Coronel Sydnei” pôde-se dedicar com exclusividade à Tuiuti. Ao abordar 

sua trajetória desde o ponto de vista das condições mais gerais de ascensão social do negro no 

Brasil, somos obrigados a dar mais importância ao peculiar itinerário que levou à fundação da 

instituição do que ao período em que o “Coronel” já tinha estabilidade e autonomia no ramo 

educacional. Isso é ainda mais verdadeiro porque esse evento tem um ar de desfecho, de 

concretização do sonho e das ambições cujo desenvolvimento acompanhamos até aqui. Além 

disso, consideramos a sua concretização um momento “crítico”, possibilitado da forma 

precisa como ocorreu pela convergência dos elementos mais importantes que viemos 

destacando ao longo da trajetória. 

Segundo Santos, a intenção de construir a Faculdade surgiu pouco antes de 1970, ano 

em que iniciaram-se os trabalhos preparatórios – “prédio, instalações, biblioteca e tudo o que 

se precisa no nível superior” (TRAJETÓRIAS, 2002, p. 740). O período de dois anos desde o 

final do mandato de vereador (1968) foi o primeiro em que ele teve, oficialmente54, tempo 

integral para dedicar-se à educação e aos seus negócios. A sociedade com Adalberto Massa 

foi desfeita antes de 1970, ou seja, antes do início dos preparativos concretos para o novo 

empreendimento. Uma familiar do falecido general confiou-nos que a ruptura foi tensa e que 

ele guardou algum rancor de Santos devido à forma como ocorreu o processo.  

De acordo com Maria de Lourdes, contrariando a afirmação do “Coronel”, o sonho de 

criar uma instituição de ensino superior era compartilhado pelo casal desde o tempo do curso 

preparatório, ou seja, entre 1958 e 1966 (RANGEL SANTOS, 1999). Não podemos afirmar 

se a eleição para vereador (1967) e a ruptura da sociedade com Massa (1970) foram ou não 

passos tomados pelo “Coronel” tendo em vista a criação da Faculdade. Para decidir seria 

                                                             
54 Na análise dos numerosos atos legislativos da Câmara Municipal de Curitiba entre 1968 e 1971, encontramos 

pouquíssimas ações que se subtraíam à regra – mudança do nome de tal via (CÂMARA...; 
UNIVERSIDADE..., 1993). 
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necessário dar razão a ele ou à sua esposa, quando é apenas plausível essa motivação precoce. 

O certo é que os dois acontecimentos a facilitaram. Por sua vez, certamente teve alguma 

influência a “Reforma Passarinho” (1971), que fez aumentar sensivelmente a demanda por 

pessoal formado em Pedagogia e Psicologia.  

Se a aprovação da reforma não apressou os trabalhos de preparação para a abertura da 

Tuiuti, pelo menos respaldou a escolha dos cursos de Pedagogia e Psicologia como dois dos 

três inaugurais. O outro foi Letras português/inglês. É preciso notar, não obstante, que foi 

enviado para o Conselho Federal de Educação um projeto que previa a abertura de outros 

cursos (TRAJETÓRIAS, 2002, p. 741). Mas eles foram vetados porque, de acordo com a 

instrução do órgão de regulamentação, a Faculdade nova só poderia arrancar com três 

(Ibidem). Os detalhes da aprovação constam no Parecer nº 1.255 de 1973 sob o processo nº 

3.355 de 1973 do Conselho Federal de Educação (CFE)55.  

No parecer do conselheiro paranaense Algacyr Munhoz Maeder56 sobre a abertura da 

Tuiuti lê-se: “os planos estaduais de educação e de desenvolvimento envolverão, nos 

próximos anos, um grande número de professores e técnicos em educação”. É clara a 

referência aos cursos de Pedagogia e Psicologia, que eram típicos da expansão do setor 

privado no início dos anos 70 (SCHWARTZMAN apud SAMPAIO, 2000, p. 60). Eram 

“carreiras modernas”, “novas áreas profissionalizantes” (Ibidem), assim como Ciências 

Contábeis e Administração. Ligavam-se à vida crescentemente urbana e à diversificação 

econômica que caracterizaram o período no Brasil e faziam parte de um mercado educacional 

que as instituições privadas procuraram ocupar rapidamente respondendo às novas demandas. 

O CFE, que existe desde 1961, era o órgão de regulamentação do ensino superior 

responsável entre outras coisas por controlar a abertura de novas instituições. A centralidade 

do órgão no desempenho da função de autorização e reconhecimento fazia com que ele fosse 

arena política por excelência da disputa entre setor público e privado – este último acabando 

por prevalecer nos anos 70 (SAMPAIO, 2001, p. 66) – e entre os diferentes estados. Seus 

membros eram denominados “conselheiros” e acediam ao cargo usualmente por indicação 

política. A quantidade de conselheiros de cada estado no CFE era determinante para as 

possibilidades de expansão do seu ensino superior. As dificuldades e facilidades que Sydnei 

alega ter enfrentado de acordo com as diferentes composições do CFE mostram o caráter 

fundamentalmente político da instituição de regulamentação (TRAJETÓRIAS, 2002, p. 744). 
                                                             
55 Uma cópia do documento encontra-se disponível nos arquivos do curso de História da UTP. Atualmente, o 

CFE chama-se Conselho Nacional de Educação. 
56 Para uma biografia escrita quando ele ainda era vivo, consultar Galeria de ontem e de hoje, de David Carneiro 

(1963, p. 695) 
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Transparece que o fator mais importante para a aprovação da abertura de novos cursos era ter 

um paranaense ou um amigo no conselho. 

Parece-nos claro que os planos do casal de expansão dos negócios para o ensino 

superior convergiram com uma série de fatores conjunturais, com o processo socioeconômico 

mais amplo e inclusive com uma política pública de longo alcance implementada pelos 

colegas de corporação do “Coronel”. Afinal, ser militar durante o regime de 64 não era um 

mau negócio. 

Se os planos foram beneficiados por essa convergência, o mandato de vereador também 

beneficiou, de forma mais concreta, a realização do empreendimento do “Coronel Sydnei”. E 

para além da disponibilidade concedida pelo cargo para dedicar-se exclusivamente às 

atividades de educador e empresário (através da “aposentadoria” militar). Das influências 

positivas do cargo político para o empreendimento podemos destacar uma segura e outra 

provável. A primeira foi a aprovação na Câmara Municipal do Projeto de Lei nº 167 de 1971, 

do qual decorreu a Lei Municipal nº 3.964 assinada pelo prefeito à ocasião Jaime Lerner. A 

lei “Declara de utilidade pública a Sociedade Educacional Tuiuti” (CÂMARA...; 

UNIVERSIDADE..., 1993, p. 1307). A segunda influência, provável, foi o ingresso em um 

novo círculo social, condição que lhe propiciou o estabelecimento de novos contatos 

influentes somados às relações do círculo da esposa e do grupo militar. 

A declaração da utilidade pública da Sociedade Educacional Tuiuti, mantenedora do 

grupo educacional do “Professor Sydnei”, pode estar ligada também à “Reforma Passarinho”. 

Lê-se no artigo 4557 que as instituições de ensino privadas poderão receber auxílio técnico e 

financeiro do Estado quando funcionarem adequadamente e quando esse auxílio for 

considerado o meio mais econômico de realizar os objetivos educacionais públicos. Esse 

ponto vai ao encontro dos benefícios específicos concedidos às instituições declaradas de 

utilidade pública. O principal, além do repasse de recursos públicos, são certas formas de 

isenção fiscal (BRASIL, 1935). Não é possível averiguar se tais benefícios foram realizados, 

mas o status de instituição de utilidade pública da SET deixava aberta a possibilidade. 

Outras duas aplicações da declaração de utilidade pública chamam atenção nos registros 

da Câmara Municipal de Curitiba ao longo do mandato do “Coronel”. A instituição dedicada 

a deficientes físicos EPHEDA, de que sua esposa chegou a ser presidente, também recebeu a 

distinção58. Não descobrimos se ela a presidia no momento. O mesmo ocorreu com o Clube 

                                                             
57 Lei 5.692 de 11 de agosto de 2011. 
58 Projeto de Lei nº 122 de 1970; Lei Municipal nº 3880 (CÂMARA...; UNIVERSIDADE..., 1993, p. 1264). 
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dos Subtenentes e Sargentos do Exército de Curitiba59. A autoria dos projetos relacionados à 

SET e à EPHEDA não consta nos registros; o último projeto de lei, entretanto, é de Sydnei 

Lima Santos. Necessário notar que o projeto de declaração de utilidade pública da SET foi o 

último deles a ser apresentado, e apenas no último ano do mandato do “Coronel”. Ao menos a 

declaração da EPHEDA, cuja aprovação data do ano anterior, já tinha entrado em vigência. 

Naquele momento ele deveria ter uma clara noção da tramitação do processo e dos benefícios 

concretos conferidos pela declaração. 

O prédio que primeiro sediou a Tuiuti encontra-se no bairro Bigorrilho60. Seu terreno 

foi comprado em 1926 pela União Brasileira de Educação e Ensino (pertencente aos Irmãos 

Maristas), que construiu no local um Juvenato, espécie de seminário (FENIANOS, 1997, p. 

20). O “Juvenato Champagnat” funcionou até 1969, quando foi vendido para a realização de 

um loteamento (Idem, p. 26). Como ocupava uma chácara de 160.000 m2, boa parte da sua 

área tornou-se a região do Bigorrilho hoje apelidada “Champagnat”. O edifício construído 

pelos Maristas, entretanto, permaneceu em pé e rodeado por uma propriedade ainda ampla. A 

SET alugou essa propriedade em 1972 para instalar a Faculdade Tuiuti (Idem, p. 27). Tanto o 

loteamento como a Faculdade utilizaram estrategicamente o nome francês do patrono dos 

Irmãos Maristas para conferir “requinte” aos empreendimentos. Os alunos eram convidados 

pela Tuiuti a estudar no “Jardim Champagnat” (Idem, p. 9). 

Nos anos 60 a região ainda tinha feições rurais, apesar de distar apenas três ou quatro 

quilômetros do centro de Curitiba. A venda da propriedade dos Maristas foi um marco para a 

sua urbanização. O processo foi paralelo à fundação e ao crescimento da Faculdade Tuiuti e 

estimulado pela aprovação da Lei de Zoneamento e Uso do Solo de 196661. Esse plano 

urbanístico previu a passagem do trajeto de um dos principais corredores de transporte 

público da cidade (canaleta de ônibus biarticulado, vias das famosas estações-tubo de 

Curitiba) a apenas uma quadra de distância da propriedade que sediava a Tuiuti. De acordo 

com as especificações da nova lei de ocupação territorial, o eixo de transporte público 

permitia um padrão de alta densidade demográfica no seu entorno. Por isso o loteamento que 

surgiu um pouco antes da Tuiuti e apenas três anos após a aprovação do plano era parte de 

uma grande onda de interesse das imobiliárias e construtoras na região (FENIANOS, 1997, p. 

28). Já nos anos 80 a maioria das ruas do Bigorrilho estava pavimentada e começaram a surgir 

os primeiros edifícios. A ocupação cresceu vertiginosamente. Nos anos 90, o Bigorrilho (e 
                                                             
59 Projeto de Lei nº 115, de 1971; Lei Municipal nº 4008 (CÂMARA...; UNIVERSIDADE..., 1993, p. 1300). 
60 Demolido recentemente, pois em 5 de fevereiro de 2008 foi consumido por um incêndio. 
61 Para uma análise sumária dos planos urbanísticos de Curitiba cf. o artigo do alemão Frank Zirkl (2003) e para 

uma referência mais aprofundada cf. Curitiba e o mito da cidade modelo, de Dennison de Oliveira (2000). 
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principalmente sua zona mais nobre, ainda hoje apelidada “Champagnat”) foi o bairro de 

Curitiba que cresceu mais rapidamente: “Os jornais noticiavam a invasão de prédios” 

(FENIANOS, 1997, p. 28). A Tuiuti surgiu e cresceu junto com essa região da cidade, 

ocupada durante a “invasão de prédios” pelas classes média e média alta. Foi uma faceta do 

processo de urbanização ocorrido nas décadas seguintes ao grande salto populacional do 

Paraná (1950-1960). 

Em 1973, ano de fundação da Tuiuti, havia em Curitiba três instituições de ensino 

superior importantes: a Universidade Federal do Paraná (fundada em 1950), a Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná (1959) e a Faculdade de Direito de Curitiba (1950). Esse 

juízo está de acordo com a percepção da professora Alboni Vieira, uma das primeiras a ser 

contratada pela nova instituição (VIEIRA, 1999). A Tuiuti, com três cursos e 500 vagas 

abertas para o primeiro ano, nasceu já nesse grupo seleto das grandes instituições locais e a 

uma primeira vista disputando alunos com elas. Mas para Vieira, a fundação de uma nova 

faculdade “soava muito bem” (Ibidem) no contexto da cidade. Algacyr Munhoz Maeder, 

relator do parecer do CFE que serviu de base à aprovação da abertura da Tuiuti, afirmou no 

relatório de 1973 que “a faculdade proposta é necessária e será altamente benéfica à região de 

Curitiba”, destacando a localização das instalações em bairro de “fácil acesso, quer de ônibus 

ou automóvel, quer através de uma caminhada62. De fato, pela localização, a Tuiuti englobava 

uma área da cidade relativamente distante das outras grandes. A UFPR localizava-se bem no 

centro, a três ou quatro quilômetros da Tuiuti, e a PUC, por sua vez, a três ou quatro 

quilômetros do centro só que para o lado oposto, no bairro Prado Velho. 

O primeiro vestibular para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Tuiuti foi 

realizado no dia 23 de novembro de 1973. Destinava-se a ocupar as 500 vagas abertas: 200 no 

curso de Pedagogia, 200 no de Psicologia e 100 no de Letras. O relatório do CFE mencionado 

atesta que a solicitação inicial do “Coronel” previa a abertura de mais lugares, mas que ele 

cedeu às exigências de redução. As duas Universidade de Curitiba já ofertavam os principais 

cursos da Tuiuti. A PUC abriu o curso de Pedagogia em 1952 e o de Psicologia (o primeiro do 

tipo no Paraná) em 1969. A UFPR ofertava Pedagogia desde 193863, e abriu Psicologia no 

mesmo ano que a Tuiuti ou um ano depois (ambos foram reconhecidos pelo Ministério da 

                                                             
62 Parecer nº 1.255 de 1973 sob o processo nº 3.355 de 1973 do CFE. Disponível nos arquivos do curso de 

História da UTP. 
63 Chamava-se Curso Superior de Educação (BEGA, 2006, p. 39). 
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Educação no mesmo ano, 1976)64. Havia, virtualmente, uma concorrência direta entre os 

cursos abertos pela Tuiuti e os já existentes, e em geral mais tradicionais, na cidade. 

Mas a contar pelo número de candidatos inscritos para Psicologia, que são os dados que 

pudemos reunir, o primeiro vestibular teve sucesso: 467 candidatos disputaram as 200 vagas. 

O número de matrículas foi de 215, contando com os alunos posteriormente remanejados do 

vestibular para outros cursos da Tuiuti (HESKETH; ALMEIDA, 1979). Portanto, a avaliação 

informal do “Coronel”, de que haveria demanda (TRAJETÓRIAS, 2002, p. 741), foi acertada. 

E não apenas em função da localização, uma vantagem que contrabalançava a competição 

com as outras instituições. Dispomos de informações sobre o curso de Pedagogia que 

permitem traçar uma espécie de perfil do seu público e fornecer mais um elemento para 

ajudar a explicar o sucesso do empreendimento. 

Em sua maioria, “as alunas” de Pedagogia da Tuiuti eram mulheres normalistas mais 

velhas, “havia poucos jovens, pessoal mais profissional” – o mesmo valendo para os cursos de 

Letras e Psicologia (WERNECK, 1999). Em Pedagogia, havia apenas duas “mocinhas”, que 

também já eram normalistas. Mas o principal é que havia muitas diretoras de escola que 

“sentiram necessidade de uma atualização” (Idem) em função da “reforma Passarinho”. 

Algumas alunas (diretoras) vinham de cidades próximas, como Araucária, e também de outras 

mais distantes; duas eram de Telêmaco Borba, para onde voltavam nos finais de semana 

(VIEIRA, 1999). Pode-se fazer uma imagem mais clara da predominância de um perfil “mais 

profissional” (WERNECK, 1999) através do seguinte testemunho: 

 
(...) a Chloris Justen era diretora do Instituto de Educação na época, a Doacir Rocha era diretora daquele 

grupo escolar (...) Amâncio Moro parece-me. (...) A Edna era diretora de um colégio parece-me que no 

Boqueirão, a Glaci era inspetora de ensino, a Ilsa inspetora de ensino também, a Irena era inspetora de 

ensino, morava em São José [dos Pinhais]. A Ivone diretora de outro colégio, Leonor era professora no 

Colégio Estadual, era advogada e coordenadora do Colégio Estadual do Paraná, a Lourdes Maria diretora 

do Tiradentes, você veja quantas diretoras. Maria Luiza Malucelli, a Norma trabalhava na Secretaria de 

Educação, a Irmã Lucina era diretora do Colégio Nossa Senhora Menina. Então você vê, todas ou 

supervisoras, orientadoras, diretoras. (WERNECK, 1999) 

 

Para a professora pioneira Alboni Vieira, essa composição fazia com que a turma fosse 

“representativa da comunidade” (VIEIRA, 1999). A expressão tem claramente o sentido de 

que a Tuiuti congregou naqueles primeiros anos um grande número de mulheres importantes 

na sociedade local. O perfil muito específico do público dos primeiros anos da Tuiuti 
                                                             
64 Não foi possível averiguar os dados dos cursos de Letras. 
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provavelmente foi um fator que a assegurou na concorrência com as instituições maiores e 

mais tradicionais. Em primeiro lugar, a “Reforma Passarinho” de 1971 criou esse mercado 

extra que impediu a Tuiuti de entrar em concorrência direta pelo mesmo público com as 

Universidades de Curitiba. Em segundo lugar, as mensalidades da Tuiuti não eram baratas65, o 

que poderia ter efeito restritivo sobre os mais jovens, e a concorrência do vestibular era 

pequena (aproximadamente dois candidatos por vaga para a primeira turma do curso de 

Psicologia). Esses eram fatores que tornavam a Tuiuti atraente para o pessoal “mais 

profissional”, assim como podem tê-lo sido a relativa homogeneidade do público (em sua 

maioria feminino) e o sentimento de pertencer à “comunidade”. Estaria bem para uma moça 

ou senhora da boa sociedade curitibana frequentar aquele ambiente predominantemente 

feminino, com capela, “o jardim maravilhoso”, “um bosque lindo” (WERNECK, 1999); e 

ademais, um empreendimento familiar com um ambiente institucional “familiar” (PONTES, 

1999; VIEIRA, 1999). 

Através do curso de Pedagogia, o “Coronel” e a esposa ampliaram ou reforçaram um 

círculo de contatos “representativo da comunidade”, que, para o seu acesso aos grupos locais 

dominantes, deve ter tido um efeito semelhante àquele produzido pelo ingresso na Câmara 

Municipal. Essa inserção na “comunidade” curitibana, que ocorreu aos poucos e através de 

diversas vias conforme viemos demonstrando, sem dúvida foi importante para o crescimento 

do empreendimento do “Professor Sydnei” e para o seu reconhecimento. Até a sua eleição, 

em 1967, a trajetória no campo da educação estava fundamentalmente ligada ao Exército. 

Depois disso, nota-se acentuadamente a mobilização da política e dos contatos pessoais. 

O curso de Psicologia da Tuiuti também destaca-se localmente, mas por outras razões. 

Segundo o censo demográfico de 1970, naquele ano havia somente 13 profissionais formados 

em psicologia na cidade de Curitiba, 3 homens e 10 mulheres (IBGE, 1970, p. 36-37). O 

censo de 1980 registra 1357 psicólogos, 180 homens e 1177 mulheres (IBGE, 1982-1983, p. 

324). À parte os outros dois cursos de psicologia já existentes, a Tuiuti contribuiu de forma 

muito significativa para esse aumento. Observando o quadro de matrículas constante em 

relatório de 1979 do Conselho Federal de Educação (HESKETH; ALMEIDA, 1979), 

concluímos que em 1977 (ano de formatura da primeira turma de Psicologia) e 1978 

formaram-se na Tuiuti aproximadamente 400 psicólogos e psicólogas. A provável 

manutenção, em 1979, da tendência esboçada no quadro de matrículas corresponderia à 

formatura de mais 200 profissionais. Ou seja, considerando que eles permanecessem em 

                                                             
65 No período 1973-1976 a mensalidade custava 250 cruzeiros: “A Tuiuti não foi uma faculdade barata, como 

não é, mas sempre trouxe muita bagagem, enriquecimento para o currículo” (WERNECK, 1999). 
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Curitiba, a Tuiuti teria sido responsável pela formação de aproximadamente a metade dos 

psicólogos existentes na cidade em 1980. Foi muito importante localmente para a criação e 

conformação desse novo campo profissional. 

Conforme já indicamos, o autor do relatório que permitiu a autorização de 

funcionamento da Faculdade Tuiuti foi o paranaense Algacyr Munhoz Maeder. Prefeito de 

Curitiba em 1945 e eminente professor de física e matemática, ele escreveu livros didáticos 

para o ginásio amplamente utilizados entre os anos 40 e 70 (METZ, 2008, p. 53-60). 

Provavelmente Sydnei conhecia seus livros, e talvez os tivesse utilizado nos cursos 

preparatórios ou no seu ginásio. Maeder foi o único paranaense conselheiro do CFE até 1975, 

ano em que morreu. Nos anos 80 outro paranaense foi nomeado, Jucundino da Silva Furtado. 

Após sua morte, Santos o substituiu entrando para o Conselho em 1989. 

Dada a dinâmica do CFE nos anos 70, o regionalismo poderia ser um motivo suficiente 

para que Maeder desse atenção à criação de uma nova instituição de ensino superior no 

Paraná. Mas há alguns elementos que ligam mais especificamente os interesses do ex-prefeito 

aos do “Coronel”. Em primeiro lugar, ambos tinham algum tipo de relação com Jarbas 

Passarinho, Ministro da Educação à época. Algacir Munhoz Maeder foi por ele nomeado 

reitor da UFPR em 1971, permanecendo no cargo até 22 de abril 1973 – apenas dois meses 

antes da aprovação do relatório sobre a Tuiuti. É ainda de Passarinho que ele recebeu por 

telegrama a notícia de que seria honrado com a Ordem Nacional do Mérito Educativo, 

concedida por decreto no dia 24 de maio de 1972 (RAMIREZ, s/d). Esses fatos indicam que 

Maeder tinha boas relações com os militares e era reconhecido nacionalmente como um dos 

expoentes da educação no estado do Paraná. Em segundo lugar, uma informação que reforça o 

paralelismo de interesses de Santos e Maeder. A nora deste, Solange Nogueira Maeder, foi 

membro da equipe de correção de provas do primeiro vestibular da Tuiuti e depois diretora da 

recém criada Faculdade e “com seu pulso firme e postura no trato da educação, estruturou o 

funcionamento da Tuiuti” (PONTES, 1999). 

Em 1974 iniciaram-se as aulas dos três cursos da Faculdade. No final de 1976 

formaram-se as primeiras turmas de Pedagogia e Letras, formando-se um ano depois a de 

Psicologia. 

A consagração posterior do “Coronel” veio principalmente em função da Tuiuti. 

Devemos destacar dois eventos que o atestam: o recebimento do título de Cidadão Honorário 

de Curitiba na Câmara Municipal em 18 de agosto de 1988, em que o discurso de 

agradecimento de Santos destacava principalmente sua dedicação à causa da educação (O 

TUIUTI, ago 1988); e a nomeação para o cargo de conselheiro do CFE em 1989 
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(TRAJETÓRIAS, 2002, p. 745), através da influência do seu amigo (e companheiro de 

partido [ARENA] nas eleições de 1967) Ney Braga66. Também nos anos 80, o “Coronel 

Sydnei” ocupou por duas vezes temporariamente o cargo de presidente do Coritiba Foot Ball 

Club – em 1986 e 1987. Ele era vice-presidente de secretaria e assumiu o cargo máximo do 

Coxa Branca em vista do adoecimento do presidente efetivo do conselho, Evangelino da 

Costa Neves. 

 

                                                             
66 Ney Amintas de Barros Braga. Um dos políticos mais importantes do Paraná no século XX. Foi chefe de 

polícia do estado, prefeito de Curitiba, governador do Paraná e senador da República. Também militar, era 
general já em 1963, e “descende (...) de troncos importantíssimos na tradição e na família paranaense 
(CARNEIRO, 1966, p. 831). 



 

5 ASCENSÃO DO “CORONEL SYDNEI” E RELAÇÕES RACIAIS NO 

BRASIL 

 

Realizaremos a seguir uma interpretação de cunho mais geral da trajetória. 

Questionaremos o ponto de partida da nossa pesquisa: a ideia transmitida pelo senso comum e 

pelas interpretações “nativas” de que a trajetória do “Coronel Sydnei” foi excepcional. Com 

isso, complementaremos nossa crítica inicial à “vocação de educador”. Sem negar 

completamente a excepcionalidade da trajetória, refletiremos sobre as condições específicas 

que a determinaram, partindo da identificação da influência de “vias tradicionais” de ascensão 

social do negro. No segundo item, exploraremos brevemente o significado da trajetória em 

relação ao contexto em que foi construída. 

 

5.1 Vias tradicionais de ascensão social do negro 

 

Nossa narrativa sobre a trajetória do “Coronel Sydnei” é motivada por uma provocação 

inicial: a excepcionalidade da posição de empresário alcançada por um homem negro de 

origem social relativamente humilde em Curitiba. A análise do processo de modernização em 

curso na época mostrou que ele, quisesse ou não, desafiava por seu êxito as concepções 

dominantes sobre a estrutura social racializada. Desde esse ponto de vista, a trajetória 

impressiona não apenas pela ascensão social em geral e pela importância da posição 

alcançada por um negro apesar do racialismo das concepções dominantes (dois pontos que 

apresentamos na introdução como motivadores da pesquisa); mas impressiona também pelo 

tipo da posição alcançada: empresário. 

Que o “Coronel” tenha chegado a empresário de um ramo ascendente e “novo” nos anos 

70 representa, por um lado, um rompimento simbólico com a associação muito abstrata entre 

imigrante/“alemão”/“branco” e “moderno”/“burguês” que era vigente desde a sua chegada a 

Curitiba. Por outro, mostra um rompimento material radical, mesmo enquanto exceção, com o 

jugo das condições desvantajosas de ascensão social do negro no Brasil sob a ordem social 

que se fazia competitiva. Alguns dos principais mecanismos concretos de atualização da 

competição desigual, responsável por essas desvantagens, são o “preconceito racial” 

(FERNANDES, 2008, v. 1, p. 303) – que é o mais geral deles –, a “preterição” (NOGUEIRA, 

1998, p. 239) e o “ciclo de desvantagens cumulativas” (HASENBALG, 2005, p. 221). 

É diante dessas condições concretas que chegamos ao fundo do problema da 

excepcionalidade da trajetória. Enfatizamos que as possibilidades de ascensão estiveram 
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duplamente vinculadas às concepções racialistas dominantes e às constelações de 

possibilidades concretas. Esse duplo vínculo condicionava as ideias, aspirações e as 

estratégias ao alcance do agente. São também dois polos em que a trajetória aparece como 

improvável. Entretanto,  observamos claramente ao longo dela que foi no âmbito concreto que 

o “Coronel” realizou uma ruptura determinante com a estrutura social racialmente desigual. A 

ruptura propriamente dita foi o tornar-se empresário (em 1958, com a abertura do próprio 

curso preparatório), pois desse fato advieram posteriormente a consagração e a ideia acabada 

da trajetória “excepcional” que tomamos como ponto de partida da investigação. Tornando-se 

empresário em um mercado progressivamente competitivo, ele superou finalmente os 

mecanismos propriamente competitivos responsáveis pela manutenção das distâncias 

“raciais” – como o “ciclo de desvantagens cumulativas”. 

Mas antes de o “Coronel Sydnei” tornar-se empresário da educação, uma série de 

condições possibilitou a ruptura. Essas condições foram proporcionadas por três esferas 

específicas de atuação: a) o Exército, b) a atuação docente e c) a política e as relações 

pessoais. Em cada seção em que exploramos a trajetória, enfatizamos as influências 

construtivas de uma dessas esferas para os desenvolvimentos posteriores. Na seção sobre a 

fundação da Faculdade Tuiuti, além de atentar sobretudo para as influências de “c”, 

descrevemos a culminância da trajetória através do reforço mútuo das influências da atuação 

nas três esferas (dos capitais acumulados nelas). Segue-se que foi através desse progressivo 

efeito de reforço mútuo que o “Coronel Sydnei”, realizando a sua maior obra, rompeu com as 

determinações do “ciclo de desvantagens cumulativas”. 

Essas três esferas foram identificadas por diversos autores como vias típicas de 

ascensão social do negro e do mulato na sociedade do trabalho livre. Gilberto Freyre escreveu 

sobre o destaque alcançado por negros e mulatos nas Forças Armadas e nas competições 

esportivas no Brasil67. Oracy Nogueira, no seu estudo de comunidade em Itapetininga, 

destacou o papel do magistério público para a ascensão social do negro68, apesar das 

dificuldades antepostas por aquele mecanismo que ele denominou “preterição”. Octavio Ianni, 

                                                             
67 "Observa-se, entretanto, nas gerações mais novas de brasileiros - gerações menos atingidas por aquelas 

diferenças de garantias sociais - a ascensão do mulato não mais claro como mais escuro, entre os atletas, os 
nadadores, os jogadores de foot-ball, que são hoje, no Brasil, quase todos mestiços. (...) O mesmo é certo do 
grosso do pessoal do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, do pessoas das Forças Públicas e dos Corpos de 
Bombeiros: dos seus campeões nos sports, entre os quais os negros retintos parece que são cada vez mais 
raros, embora de modo algum ausentes. Predomina o pardo. O mestiço. Pardos e mestiços fortes, que vêm 
enfrentando vantajosamente os brancos e os pretos nos jogos, nos torneios, nos exercícios militares." 
(FREYRE, 2003b, p. 796) 

68 “Das carreiras intelectuais, aquela em que os elementos de cor têm aparecido com mais frequência tem sido a 
do magistério público” (NOGUEIRA, 1998, p. 188) 
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sobre a realidade curitibana dos anos 50, afirmou que as principais vias de ascensão para os 

negros eram a aquisição de instrução, a atividade política e as relações pessoais69. Também 

foram identificadas outras esferas, não relevantes para nossa investigação, como o rádio 

(PEREIRA, 2001, p. 26). 

Nesse sentido, apesar do desafio que representava à estrutura social racializada e às 

concepções “raciais” vigentes, a posição de empresário da educação do “Coronel Sydnei” foi 

construída através da atuação em esferas tradicionais de ascensão social do negro. Ou seja, em 

primeiro lugar, a trajetória não aponta, necessariamente, um afrouxamento das determinações 

impostas pelo “ciclo de desvantagens cumulativas”. As esferas que convencionamos chamar 

tradicionais não são tipicamente “competitivas”. O Exército e o magistério militar (e de certa 

forma também a atuação do “Coronel” no ensino privado antes da fundação do Colégio 

Tuiuti, que estava em estreita relação com a atividade no Exército) são profissões do âmbito 

público, não regidas pela competição de mercado. A política e as relações pessoais 

(exemplificadas pela eleição para vereador e pelo casamento, por exemplo), também não são 

esferas de mercado. Em segundo lugar, a excepcionalidade da trajetória, contra a percepção 

inicial induzida pela ideia de “vocação”, deve ser deslocada do ponto de chegada (empresário 

de um ramo novo e competitivo) para as suas causas: a) a atuação em esferas tradicionais, b) o 

efeito de reforço mútuo das influências oriundas dessas esferas e c) as conversões de capitais 

realizadas até a derradeira viabilização da Faculdade Tuiuti. 

Dessa forma, colocamos a excepcionalidade da trajetória do “Coronel” em outras bases. 

Em primeiro lugar, não é excepcional pela realização de uma “vocação”. Segundo, o é apenas 

em parte pela posição e posterior consagração alcançadas; se em si elas são de fato 

positivamente impressionantes, a análise da trajetória permitiu explicá-las, na medida do 

possível, em função de vias típicas e não excepcionais de ascensão social do negro. Terceiro, 

o que subsiste da excepcionalidade é aquilo que nos parece realmente significativo 

sociologicamente: a atuação simultânea em esferas tradicionais, a articulação dessa atuação e 

a conversão das conquistas nessas esferas para a conquista de uma posição dominante na 

economia local em modernização. Vale notar que essa explicação sociológica, se bem 

compreendida, não diminui em nada os méritos do agente, pelo qual, aliás, sentimos 

admiração. 

 

                                                             
69 "Dentre os canais de ascensão social aparentemente independentes do sistema econômico, a aquisição de 

instrução tende a se tornar em Curitiba o mais eficaz, ao lado da atividade política em estilo tradicional." 
(IANNI, 1988, p. 266-267) 
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5.2 Significado da trajetória 

 

A alcunha militar pela qual Sydnei Lima Santos ficou conhecido em Curitiba é 

emblemática da trajetória que reconstruímos. Claro que o Exército foi o ponto de partida de 

todas as suas conquistas, e isso pode ter sido motivo suficiente para o sucesso do apelido. Mas 

para além dessa causa, parece possível associá-lo ao sentido mais geral da trajetória. 

Partimos da reportagem da Folha de São Paulo em que seu filho Carlos Eduardo Santos 

afirmou o seguinte: 

 
Se não fosse o Exército, meu pai não teria feito a universidade. O uniforme de coronel era uma arma 

contra o preconceito. Em 1951, ele chegou a uma Curitiba dominada por alemães, poloneses e italianos. 

Para não sofrer preconceito, ele saía na rua de farda e armado. (CARVALHO, 2008) 

 

Essa atitude era uma reação à realidade “racial” local, no sentido sociológico em que 

empregamos a expressão. Ela servia para impor e fazer respeitar – de forma autoritária – uma 

posição já conquistada no Exército. Santos parece ter utilizado essa tática desde a chegada a 

Curitiba. Mas a ascensão na carreira militar ocorreu fundamentalmente nesta cidade: foi 

tenente, capitão e, finalmente, coronel. E ficou marcado pelo último posto. Não foi, portanto, 

antes de 1960 que se consolidou a fama de “Coronel Sydnei”. Pode ser que, já empresário da 

educação desde 1958, à altura em que tornou-se coronel (depois de 1960) não lhe fosse mais 

necessário andar pela cidade ostentando os símbolos e a autoridade da farda. No entanto, se 

isso for verdade, mesmo assim não impediu que o êxito como empresário (a partir de 1958 e 

ao longo das décadas seguintes) fosse reconhecido em uma relação estreita com a patente. Já 

mostramos a importância fundamental do Exército para que Santos superasse as barreiras 

concretas e propriamente competitivas à sua ascensão, enquanto negro. Percebemos agora, de 

acordo com o depoimento do filho, que a instituição também foi importante simbolicamente 

(e não apenas, pois ele chegou a andar armado!) como forma de combater o preconceito 

“racial” desde a chegada a Curitiba e ao longo da trajetória na cidade. Além disso, sendo uma 

das vias tradicionais de ascensão do negro, a alta posição militar70 era menos desafiadora à 

ordem simbólica estabelecida do que o sucesso que o “Coronel” alcançou na iniciativa 

privada. E certamente mais segura. 

                                                             
70 Mesmo já superando as constatações de Abdias do Nascimento na década de 1950 de que “capitão” era uma 

espécie de posição-teto para o negro no Exército Brasileiro  (NASCIMENTO, 1968, p. 98). 
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Naquela esfera mais competitiva é que o reconhecimento do bom desempenho era mais 

incerto e mais sujeito às concepções raciais vigentes. A alcunha pela qual se notabilizou 

indica que o “Coronel” continuou impondo, a partir da autoridade militar, o reconhecimento 

da posição alcançada na iniciativa privada. Defendeu e “forçou” o reconhecimento do sucesso 

em um ramo idealmente competitivo de atuação. 

Finalmente, o sentido geral que extraímos da trajetória é que o sucesso do “Coronel 

Sydnei” foi “forçado” contra a estrutura social vigente, a) no plano das oportunidades 

competitivas através da atuação em esferas tradicionais e b) no plano simbólico através do 

respaldo institucional do Exército, uma dessas esferas. As mudanças que ocorriam em 

Curitiba nos anos 50, 60 e 70, no sentido do desenvolvimento da sociedade capitalista, 

urbano-industrial e competitiva, abriram novas possibilidades de ascensão, que Santos pôde e 

soube aproveitar. Mas essas mudanças vieram acompanhadas de manifestações do 

conservadorismo e da perpetuação de posições “raciais” naturalizadas. A excepcionalidade da 

trajetória do “Coronel Sydnei”, com todas as particularidades que identificamos neste 

capítulo, revela a ambiguidade do processo social em que foi construída. 

 

 

 

 



 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa possui uma séria limitação: não realizamos entrevistas com nenhuma 

pessoa envolvida mais diretamente na trajetória. Nosso contato com ela foi, portanto, bastante 

indireto e algumas vezes faltou-nos algum dado importante que não pudemos averiguar. É o 

caso da incerteza acerca do ano exato em que o “Coronel” tornou-se coronel. Mas os 

objetivos que propusemos fizeram-nos prescindir das entrevistas pois já havia vasto material 

disponível (em publicações e nos acervos da Tuiuti) à espera de reunião, análise e 

interpretação. Esse material deu-nos trabalho suficiente e acreditamos dele poder extrair 

algumas conclusões. Mas isso não invalida o interesse de aprofundar o tema ampliando a 

gama de métodos utilizados. 

A trajetória do “Coronel Sydnei” até a fundação da Faculdade Tuiuti revela três grandes 

vias de ascensão social: a) a carreira militar, b) a política e as relações pessoais e c) a 

instrução formal e a atividade docente. São vias que denominamos tradicionais, de acordo 

com os diagnósticos de Gilberto Freyre (2003b, p. 796), Octavio Ianni (1988, p. 266-267) e 

Oracy Nogueira (1998, p. 188) sobre as condições de ascensão do “negro” e do “mulato” na 

sociedade do trabalho livre. Não são esferas sujeitas diretamente à competição capitalista do 

mercado de trabalho. Se a posição de empresário da educação que notabilizou o “Coronel 

Sydnei” pode ser considerada “moderna” – tanto por seu caráter de iniciativa privada 

(competitiva) quanto por seu nicho específico, ligado às transformações “modernizantes” da 

sociedade urbano-industrial (ramo novo de atividade) –, os caminhos que a oportunizaram 

não o são. Ele alcançou uma posição economicamente dominante na estrutura social 

capitalista através do reforço mútuo e da conversão de capitais acumulados em esferas que 

consideramos tradicionais de atuação.  

Dividimos a análise da trajetória em períodos de acordo com as configurações 

particulares desses processos de acúmulo e conversão de capitais. O primeiro período foi o da 

juventude de Sydnei Lima Santos antes da mudança para Curitiba (1951), em cuja 

reconstrução questionamos a formação do que seria posteriormente chamado “vocação” de 

educador e lançamos a hipótese de que constituiu-se um desajuste entre as ambições de 

Santos e as limitações impostas pela carreira que abraçou e que lhe oferecia, naquele 

momento, condições de estabilidade: a de militar. Essa hipótese foi confirmada pela análise 

do período seguinte (1951 até 1968/1970), marcado pela diversificação das esferas de atuação 

e por sua convergência em direção a uma meta: a conquista da posição de empresário do ramo 

educacional. A fundação, em sociedade com outro militar, do Colégio Tuiuti (1958) foi um 



65 

“ponto de inflexão” em que a trajetória de ascensão na carreira militar e de especialização 

como educador se transformou, progressivamente, na trajetória de educador e empresário da 

educação. A eleição de Santos para o cargo de vereador de Curitiba (1967) selou de vez essa 

mudança, ao forçar a “aposentadoria” (reforma) militar. Finalmente, verificamos no processo 

de fundação da Faculdade Tuiuti (1968/1970 até 1973) a mobilização dos vários tipos de 

capital (social, econômico, cultural) acumulados ao longo da trajetória. O êxito do “Coronel 

Sydnei” como empresário em um ramo novo e competitivo da economia foi possível apenas 

através dessa combinação estratégica de influências de várias esferas não-competitivas, do 

ponto de vista econômico. 

Por si, a ascensão através da atuação em esferas tradicionais já indica a efetividade do 

conceito de “raça” para a compreensão da trajetória. Os caminhos tradicionais o eram em 

relação às possibilidades de ascensão do “negro”. O relato sobre a ocorrência do “preconceito 

racial” na trajetória do “Coronel” reforça essa conclusão. O conceito de “raça”, portanto, 

definido conforme Antonio Sérgio Guimarães (2002, p. 50; 2008, p. 65-66), permitiu revelar a 

existência de um racialismo que, não bastasse influenciar as possibilidades concretas de 

grupos sociais na competição capitalista, traduziu-se, naquele momento e local preciso em 

que se desenvolveu a trajetória, em uma explícita “ideologia conservadora”. Tendo superado 

as determinações competitivas do “ciclo de desvantagens cumulativas” (HASENBALG, 

2005, p. 221), as conquistas do “Coronel Sydnei” desafiavam ainda as concepções racialistas 

mais gerais vigentes localmente, que associavam grupos raciais a determinadas posições na 

estrutura da sociedade capitalista. 

A trajetória mostrou que o conservadorismo dessa sociedade foi duplamente “forçado”. 

O “Coronel” contornou concretamente os obstáculos competitivos à ascensão e 

simultaneamente defendeu, ou mesmo impôs, o reconhecimento do status adquirido de 

dominante – proprietário – em um setor novo e competitivo da economia. As resistências 

antepostas mostram a persistência do racialismo na sociedade em mudança, expondo algumas 

contradições do singular processo de modernização local. Nossa investigação endossa que, 

apesar do sucesso finalmente alcançado pelo “Coronel Sydnei”, “triunfou a modernização 

conservadora” (OLIVEIRA, 2001, p. 352) no Paraná. 

Emerge das nossas conclusões, em primeiro lugar, o interesse no aprofundamento do 

tema, talvez investigando através de entrevistas com pessoas próximas ao “Coronel” de que 

forma ele próprio encarava o “preconceito” em uma sociedade “dominada” por imigrantes e 

seus descendentes. Em segundo lugar, emergem algumas novas perguntas de maior alcance. 

Quais foram os agentes da expansão do ensino superior privado em Curitiba e no Paraná nos 
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anos 70? Esse ramo estava aberto, naquele momento, a novos agentes, ou a entrada do 

“Coronel Sydnei” foi, também sob esse aspecto, uma exceção? Havia outros ramos novos ou 

em expansão que também permitiram a entrada de novos agentes como empresários no 

mercado competitivo? As elites mais tradicionais não tinham interesse econômico imediato 

nesses ramos? São todas perguntas relacionadas com o tipo de modernização que 

identificamos e cujas respostas contribuiriam para o conhecimento das transformações e 

permanências que nele se processaram. 
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ANEXO 

 

Anexo A – Quadro visível nas instalações da UTP 

 

 


