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Resenha do livro:  
TEMBIL, Márcia. Em busca da cidade moderna: Guarapuava...Recompondo 
histórias, tecendo memórias. Guarapuava: Editora da UNICENTRO, 2007. 220p. 
 
Resenha por Carlos Herold Junior1 
 
 Com a intenção de pesquisar a história da educação no Paraná, especificamente em 
Guarapuava, temos nos preocupado com um levantamento bibliográfico sobre a produção 
historiográfica feita sobre a região. Foi com esse objetivo que encontramos e saudamos a 
publicação de Em busca da cidade moderna: Guarapuava...Recompondo histórias, 
tecendo memórias·. 
 Márcia Tembil, doutora em história pela UNESP, é professora do departamento de 
história da Universidade do Centro-Oeste do Estado, UNICENTRO, em Guarapuava, 
Paraná. A obra em questão vale ser considerada não somente por aqueles que se interessam 
pela história do Paraná ou, ainda mais especificamente, pela de Guarapuava. A proposta 
analítica da autora, bem como sua habilidade no manuseio do referencial teórico e do 
amplo leque de fontes primárias transcende a circunscrição temática, configurando-se em 
uma leitura que oportuniza um “afiamento” do instrumental de pesquisa daqueles que se 
ocupam da pesquisa histórica. 
 Inquietando-se com as diferentes representações urbanas em torno do 
relacionamento entre os processos de modernização e a produção da memória e da história 
de Guarapuava, Márcia Tembil objetiva analisar a forma como a realidade guarapuavana, a 
partir da década de 1950 absorveu, filtrou e realizou os ímpetos modernizantes da 
sociedade brasileira do período, verificando como essa questão de caráter mais estrutural 
nos aspectos sociais, políticos e econômicos, impactou a forma como a cidade foi analisada 
em seu presente e em seu passado a partir das questões concernentes aos arranjos 
arquitetônicos. A autora inicia sua obra advertindo que esse intento será perseguido sem 
secundarizar o “cotidiano dos ‘habitantes ordinários’”, em uma definição de Certeau por 
ela utilizada.  
 Para isso, Tembil divide seu trabalho em três capítulos: 1) Decifra-me ou te devoro: 
a cidade – seus temas e seus problemas; 2) A ótica do progresso: uma leitura sobre a 
modernização de Guarapuava e 3) Reminiscências do passado: leituras sobre as 
memórias de uma cidade moderna. 
 O Capítulo 1 possui um duplo objetivo, materializado em uma configuração 
também duplicada sem, entretanto, obscurecer a unidade. Tembil lança as bases 
metodológicas e teóricas de seu estudo focando, primeiramente, as diferentes abordagens 
sobre as cidades, costurando com mestria diferentes conceitos, áreas do conhecimento, 
transitando de uma abordagem conceitual para uma de caráter histórico, tudo para por em 
evidência o valor e as dificuldades que a construção histórica e social do “urbano” coloca 
ao pesquisador. É sobre essa dificuldade que a autora reflete, buscando situar a história e o 
historiador nessa questão. Isso ela faz ao afirmar: 
 
 

Sob essa ótica, a tarefa do historiador reside, como já colocamos 
anteriormente, em recolher representações que se compõem “de sistema 
de idéias e imagens dos homens de um outro tempo”, mergulhando no 
imaginário social de uma outra época, para em seguida construir sua 
própria representação. Nesse sentido, no que se refere às representações 
urbanas, o olhar do historiador deve se preocupar em contemplá-las 
como componentes da prática social global”de forma a presentificar uma 
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ausência, visualizando nos traços da historicidade delineados pelos 
homens de um tempo que não o seu, vestígios de uma vida pulsante que 
um dia habitou o passado. (TEMBIL, 2007, P. 53). 

 
 
 No Capítulo 2 - Ótica do progresso: uma leitura sobre a modernização de 
Guarapuava -, Tembil, iniciando com a constatação de que “a Guarapuava atual pouco 
lembra a cidade que se gestou no decorrer do século XIX”(p.61), analisa o processo de 
formação da cidade, partindo da ocupação territorial, passando pelo apogeu e crise do 
tropeirismo, pelo desenvolvimento da atividade madeireira, pelas discussões relacionadas 
às estradas e estradas de ferro, chegando às transformações arquitetônicas sofridas pela 
cidade nas últimas décadas. Aqui, Márcia Tembil cumpre o proposto na introdução e 
realiza essa análise utilizando-se de quadros, fotos, artigos de jornais e revistas, 
amarrando-os com depoimentos de pessoas que vivenciaram o amplo processo descrito 
pela autora. Ao analisar os Ventos de mudança: o sonho da cidade moderna, a autora 
recheia seu estudo da relação entre o “passado colonial” e a “cidade moderna”, trazendo à 
baila questões culturais relacionadas ao consumo e ao lazer dos habitantes da cidade, 
querendo enxergar, a partir daí, as influências que esses hábitos causaram nas pressões 
modernizantes em torno da configuração urbana de Guarapuava. 
 Com isso, a autora inicia o terceiro capítulo, explicitando a seguinte constatação: 
“Com efeito, o discurso de modernização e progresso acabou por legitimar a ordem de 
intervenção no espaço urbano de Guarapuava, criando uma outra cidade em substituição à 
de modelo colonial...”(TEMBIL, 2007, p. 137). Entretanto, Márcia Tembil também 
verifica o que ela chama de “paradoxo”:  
 

A mesma sociedade que, por sua dinâmica, rompe diuturnamente com o 
passado, revestindo-se da efemeridade do presente, apela para a memória 
em busca de referências reconhecíveis e portadoras de sentidos que a 
vida contemporânea não permite entrever. Estamos, portanto, frente à 
constatação de não ser possível repetir o passado e um sentimento 
compulsivo de repeti-lo (TEMBIL, 2007, p. 144). 

  
 Por conta dessa observação, encontramos uma ampla análise das variadas 
estratégias de estímulo e elogio à construção e preservação da memória presentes em 
artigos de jornais, crônicas e relatos. Depois de explorá-los amplamente, a autora sintetiza 
todo o seu estudo, escrevendo: 
 

Enfim, juntando-se à materialidade presente na arquitetura, nos restos de 
ruas e praças, executam a tarefa de acrescentar à cidade visível as 
invisíveis, legitimando, dessa forma, aquilo que integra a pretensão das 
políticas de preservação do patrimônio histórico: a memória e a história 
de uma cidade. (TEMBIL, 2007, p. 204). 

 
 
 Trata-se, de fato, de um trabalho que, mediante suas características, chamamos de 
uma pesquisa “de fôlego”. Entretanto, após a citação acima, que finaliza o capítulo final, 
ao entrarmos nas considerações finais, notamos que a intensidade e a riqueza observadas 
em todo o trabalho continuam a aparecer, mas com um relevo menor. A conclusão do 
estudo em questão é reduzida a retomar algumas questões e, simplesmente, sinalizar as 
conseqüências teóricas que o trabalho descortinou competentemente e que clamam para ter 
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suas conseqüências aprofundadas. Opção ou resultado compreensíveis por finalizarem um 
processo de pesquisas e estudos que durou anos. Esse término, porém, dá ao leitor a 
sensação de que mais algumas considerações sobre a relação entre cultura, cidade e 
memória fariam jus às pertinentes provocações lidas nas páginas precedentes. 
 Essa pequena observação, todavia, em nada diminui o valor dessa obra. Afinal, esse 
potencial apenas sinalizado na conclusão existe devido ao exímio recorte empírico e ao 
diálogo teórico amplo e preciso entabulado no decorrer do estudo. Além disso, Em busca 
da cidade moderna: Guarapuava...Recompondo histórias, tecendo memórias é um texto 
fluido e belamente construído. Esse fato realça a importância e a densidade dessa 
investigação que, certamente, enriquece as pesquisas históricas sobre a cidade e sobre o 
Estado do Paraná. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Professor adjunto do Departamento de Pedagogia da UNICENTRO, Guarapuava, PR. 


