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EDUCAÇÃO DO CAMPO EM
CANDÓI
A educação para a população do campo está prevista no artigo 28 da LDB, na qual
define o atendimento à população do campo com adaptações necessárias as peculiaridades da vida rural e de cada região.
A garantia de uma educação do campo com qualidade tem como objetivo a valorização da cultura do campo em consonância com as necessidades da comunidade,
os direitos sociais e a formação integral das crianças, jovens e adultos do campo –
agricultores familiares, ribeirinhos, extrativistas, pescadores artesanais, assentados
de Reforma Agrária, acampados, caiçaras e quilombolas. Essa preocupação por parte
dos movimentos sociais vem de longa data, visto que, as políticas educacionais para
este público, por parte do Estado são mais recentes.
Amparadas pelo Parecer 1011/10 e a instrução conjunta nº 001/2010 da SEED/SUED/
SUDE, que trata da definição da identidade das escolas, 06 (seis) escolas do município de Candói, em 2012, tiveram efetivadas as mudanças de nomenclatura para
Escola Municipal do Campo, sendo elas: Escola Municipal do Campo Península do
Cavernoso, (Península do cavernoso); Escola Municipal do Campo Francisco Solano
Bueno, (Cachoeira); Escola Municipal do Campo Emilio Francisco Silva (Paz); Escola
Municipal do Campo Miguel Martim (Rio Novo); Escola Municipal do Campo São Pedro (São Pedro) e Escola Municipal do Campo Heraclides Mendes de Araújo (Lagoa
Seca). Os educandos atendidos nas escolas citadas pertencem às famílias de pequenos agricultores, assentamentos de Reforma Agrária e comunidades quilombolas.
Para que as escolas do município de Candói não fossem do campo apenas na
nomenclatura, iniciou-se na Semana Pedagógica do ano letivo de 2013, a formação
continuada dos professores, com estudos sobre a legislação que contempla a Educação do Campo e as reflexões referentes às práticas pedagógicas das escolas.
Entre os dias 22 a 24 de agosto de 2013 o município sediou o Encontro Estadual de
Educação Do Campo, tendo como lema: “Por uma política pública, que garanta aos
povos do campo, das florestas e das águas, o direito a Educação do Campo no lugar
onde vivem”. Nesse encontro participaram cerca de 120 municípios com um grupo
de aproximadamente mil pessoas entre eles, educadores e educadoras; educandos,
educandas e pais; lideranças de movimentos sociais e sindicais. Nesse contexto houve uma reflexão sobre a atual conjuntura do campo e da Educação do Campo. A
partir das reflexões apresentadas e do diagnóstico feito foi elaborada a Carta de Candói/2013 e uma pauta de compromissos e lutas, apresentando propostas e demandas
da Educação do Campo.
Com a intenção de preparar os profissionais da educação de Candói sobre a Educação do Campo, o município buscou parceria junto a Universidade Estadual do Cen7

tro-Oeste, (Unicentro) para ofertar Pós-graduação, a qual ofertou o Curso de Fundamentos e Práticas das áreas do Conhecimento . O projeto destinou-se a atender
preferencialmente educandos e educandas recém-formados da Licenciatura em Educação do Campo, professores da cidade de Candói/PR e região e a comunidade em
geral, em um total de 60 vagas.
Concluíram o curso 30 pessoas, das quais, 10 são do município de Candói,
uma é de Foz do Jordão e os demais estudantes da Unicentro de vários municípios do
Paraná.
A Universidade disponibilizou os professores que ministraram as aulas da pós-graduação. A Prefeitura Municipal de Candói ofereceu transporte para os professores,
alojamento aos cursistas e professores na Casa Familiar Rural e funcionários para
preparar as refeições. A compra dos alimentos e limpeza do local foi de responsabilidade dos cursistas.
O trabalho de conclusão do curso foi uma coletânea de cadernos didáticos nas áreas de Ciências Humanas e Sociais, Ciências da Natureza, Matemática e Linguagens.
O material elaborado e ora apresentado, foi reproduzido pela Secretaria Municipal de
Educação por meio da Prefeitura Municipal e disponibilizado para todas as escolas de
Educação Básica do município de Candói.
Os desafios são muitos para se efetivar uma educação do campo satisfatória no
município, mas espera-se que a produção e distribuição desses cadernos seja uma,
entre as várias futuras ações a serem realizadas para contribuir para uma Educação
do Campo que forme pessoas com os conhecimentos necessários para uma emancipação plena, quer seja vivendo no campo ou na cidade, se elas assim desejarem e/
ou puderem.

Andréia Savoldi Teixeira

Gelson Kruk da Costa

Secretária Municipal de Educação

Prefeito Municipal
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CONTEXTUALIZANDO A
PRODUÇÃO
Nos últimos anos muito se tem discutido sobre a importância de adequar a
formação inicial, continuada e da pós-graduação dos professores às necessidades
das comunidades nas quais estão inseridas as escolas do campo. Historicamente
essa adequação não aconteceu ou foi relativizada. Essa questão ganhou relevância e
uma atenção especial a partir do grande movimento nacional de Educação do Campo,
resultado dos embates provocados pelos movimentos sociais, a partir, especialmente
das Conferências Nacionais por uma Educação do Campo. Esse Movimento provocou
a instituição de importantes políticas públicas nessa área.
A partir disso, os movimentos sociais têm criado demandas às Universidade
públicas que respondem com a criação de Grupos de Pesquisa, de cursos de
graduação e pós-graduação, de projetos de extensão, dentre outras ações.
A Unicentro, em 2008, no Departamento de Pedagogia ampliou o debate
acerca dessas questões e criou o curso de Licenciatura em Educação do Campo
(consolidado de 2010 a 2013), a partir de um Edital do governo federal e das demandas
apresentadas pelos movimentos sociais da região. Esse fato criou uma relação com
os sujeitos do campo e trouxe para dentro da universidade outras demandas.
A partir de então, foram realizados vários projetos de pesquisa, de extensão e
consolidaram-se quatro turmas de pós-graduação em Educação do Campo (presencial
e gratuita). A última dessas turmas foi possível a partir de uma parceria entre o
Laboratório de Educação do Campo/Unicentro e a Prefeitura/Secretaria municipal de
Educação de Candói e teve suas aulas realizadas em Candói, na Casa Familiar Rural.
Essa turma cursou especialização em Educação do Campo: fundamentos e práticas
das áreas do conhecimento, totalizando uma carga horária de 633 horas, sendo 531
horas de aulas e 102 horas de atividades realizadas no tempo comunidade. Havia na
matriz curricular uma carga horária de formação comum para todos e outra optativa,
direcionada à área de Linguagens ou Ciências Humanas ou Ciências da Natureza e
Matemática. A organização das aulas se deu em Regime de Alternância. A turma era
9

composta por professores da rede municipal de Candói e de egressos da Licenciatura
em Educação do Campo da Unicentro.
O trabalho de conclusão de curso, diferente do que em geral se faz, exigiu dos
estudantes a produção de um material pedagógico, direcionado ao trabalho a ser
realizado em escolas de Educação Básica. Foram produzidos, então, cinco cadernos:
o primeiro direcionado aos anos iniciais do Ensino Fundamental, intitulado Aspectos
históricos e geográficos do município de Candói; outros três direcionados aos anos
finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, intitulados Caderno didático de ciências
e agroecologia; Gêneros discursivos e Reforma Agrária: orientações metodológicas
na área de Linguagens e Modelagem Matemática: uma possibilidade de ensino da
Matemática em escolas do campo; e um Caderno de leitura Guarani-Mbya – Português
Desejamos aos leitores desse caderno que ele possa contribuir para qualificar
os processos educativos realizados nas escolas, especialmente, do campo. O material
aqui apresentado resulta do esforço de estudantes e professores da pós-graduação
em Educação do Campo em estabelecer, a partir da realidade do campo a relação
entre teoria e prática, bem como contribuir para construir proposições que rompam
com a centralidade da sala de aula.
Parabenizamos: os orientadores e as orientadoras pelo belo trabalho realizado;
os autores e autoras pelo empenho e capricho na construção dos materiais e
agradecemos à equipe da Prefeitura/Secretaria Municipal de Educação pela parceria
que possibilitou os trabalhos.

Candói e Guarapuava, agosto de 2017.
Marlene Lucia Siebert Sapelli, Marcos Gehrke e Angela Maria Deschk da Rocha
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APRESENTAÇÃO
CAROS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE CANDÓI,
As disciplinas de História e Geografia contemplam conteúdos sobre o município a serem desenvolvidos nos Anos iniciais do Ensino Fundamental. O presente material contém produções sobre a História e a Geografia do Município de Candói, criado
em 27 de Agosto de 1990, alguns deles encontrados em matérias escritas no jornal da
A.C.D.C. (Associação Comunitária para o Desenvolvimento de Candói) no período de
1994 a 1997, em apostila elaborada pela Secretaria Municipal de Educação no período de 1997 a 2000, em documentos sobre a emancipação política do município em
arquivos particulares, em pesquisas acadêmicas de estudantes do ensino superior e/
ou trabalhos de conclusão de cursos de pós-graduação e em dados disponíveis nos
órgãos oficiais como IBGE e IPARDES.
Nosso objetivo foi organizar neste caderno esses materiais, que nem sempre
estão disponíveis à toda população, nem organizados de forma a serem usados didaticamente por nós, educadores das escolas do município de Candói.
Com este trabalho, buscamos desenvolver uma produção coletiva, não para os
educadores, e sim com os educadores, para atender a necessidade da rede municipal
de educação em ter um material didaticamente organizado, para trabalhar os conteúdos de História e Geografia do município de Candói.
Consideramos assim, de grande importância a produção e a socialização do
material, objetivando qualificar os processos educativos vinculados ao trabalho com
os conteúdos da área de Ciências Humanas, tão necessários para a formação crítica
dos sujeitos.
Na produção deste material, nominado de “Aspectos históricos e geográficos
do município de Candói” tivemos como objetivos:
Produzir material didático, com conteúdos da Área de Ciências Humanas, sobre o município de Candói – PR;
Caracterizar o município de Candói/PR;
Historicizar a criação e colonização do município de Candói;
Construir elementos geográficos sobre Candói/PR;
Ampliar o domínio da língua padrão;
Ampliar o domínio dos conhecimentos da área de Ciências Humanas.
A produção deste material ocorreu por meio dos seguintes encaminhamentos
metodológicos:
Pesquisa bibliográfica em materiais que abordam temas relacionados com o
município de Candói, bem como os fundamentos sobre cultura. Destacamos como referência os seguintes autores: Ferreira (2006), Lopes (2007), Marcondes (1987; 1998)
11

e Napolitano (2001).
Análise documental de documentos coletados junto aos órgãos oficiais e particulares, como mapas, leis, jornais, atas, fotografias, cartazes, folders, que foram
analisados no seu contexto histórico.
História oral quando aconteceram conversas e coletas de depoimentos de antigos moradores da região, que participaram ou acompanharam o processo de formação cultural do município.
Registros fotográficos com reunião de fotografias de acervos público e particular, de diferentes eventos sociais e históricos. Também foram usados registros fotográficos atuais de paisagens naturais e culturais do município.
Coleta de dados em bases e sites oficiais de organizações como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Paranaense de Desenvolvimento
Econômico e Social (IPARDES), Mistérios de Desenvolvimento Social (MDS), Ministério da Educação e Cultura (MEC), Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Brasil (FETRAF), Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), Movimento dos Trabalhadores
Sem Terra (MST), Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), União Nacional das
Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidaria (UNICAFS), Organização
das Cooperativas do Brasil (OCB) e DATASUS.
Os integrantes do grupo, divididos em subgrupos e orientados pelos professores Fábio Pontarolo e Ana Cristina Hammel da Universidade Federal da Fronteira Sul
(UFFS) e Robson Tiago Coradeli da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), entre 2014 e 2016, após muitos encontros de estudo, decisões, encaminhamentos gerais e sistematizações, produziram o material didático.
O caderno didático produzido constitui-se de aproximadamente 200 páginas,
dividido em quatro unidades, assim organizadas:
Unidade I: Conhecendo a origem do município;
Unidade II: Conhecendo a Geografia de Candói;
Unidade III: Conhecendo a população de Candói: formas de trabalho e manifestações culturais;
Unidade IV: Candói atual: Desafios e possibilidades.
Cada unidade apresenta diversidade textual sobre o tema que aborda, como,
texto informativo, mapas, tabelas, quadros informativos, fotografias, receitas culinárias, artigo de opinião, entre outros. Foram elaboradas sugestões de atividades pedagógicas nas unidades I e II e deixamos as unidades III e IV para o exercício da produção criativa dos professores que fizerem uso deste material em suas aulas.

Os autores
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UNIDADE I – CONHECENDO A
ORIGEM DE CANDÓI
1. O GRANDE TERRITÓRIO
1.1. O DISTRITO DE GUARAPUAVA
Candói é um município da região centro-sul do Estado do Paraná. Foi criado
pela Lei Estadual n.º 9.353/1990, no dia 27 de agosto de 1990. Quem nasce neste
município é denominado candoiano.
Figura 1: Território do município de Candói em 2016.

Fonte: www.google.com.br

Figura 2: Foto aérea da sede do município de Candói.

Fonte: www.citybrazil.com.br.
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Antes de ser município, Candói era um distrito do município de Guarapuava
Venha conosco conhecer um pouco da história de Candói antes e após sua
separação de Guarapuava.

1.2. O SIGNIFICADO DO NOME DO MUNICÍPIO DE CANDÓI

De acordo com João Carlos Vicente Ferreira, na obra: Municípios Paranaenses
origens e significados de seus nomes, a etimologia do nome Candói é de origem
Kaingang - “Cando-y” e significa “Eu tenho a arma”.
O nome do município faz homenagem ao Cacique Candoy, antigo chefe da
tribo dos Votorões, do grupo indígena Kaingang, que habitava a região. Também faz
referência ao Rio Candói, afluente da margem direita do Rio Jordão.
Em 30 de dezembro de 1948, através da Lei n.º 199, foi alterada a grafia de
Candoy, para Candói.

1.3. POVOS INDÍGENAS DE CANDÓI
O presente texto, que fala dos povos indígenas de Candói, foi escrito a partir
das leituras e pesquisas de matérias escritas para o Jornal da A.C.D.C (Associação
Comunitária Para o Desenvolvimento de Candói), entre os anos de 1994 e 1995, na
seção do Departamento de Preservação da Memória, elaboradas pelas professoras e
16

pesquisadoras Alcioly T. G. de Abreu e Gracita G. Marcondes.
O território que hoje constitui o município de Candói era habitado por indígenas
da tribo dos Votorões que pertenciam ao grupo Kaingang, uma subdivisão dos povos
Jê.
No mapa a seguir é possível observar como era a distribuição dos povos
indígenas do Brasil antes da chegada do colonizador português.

Figura 3: Tribos indígenas que habitavam o território brasileiro antes da chegada dos europeus.

Fonte:http://professormarcianodantas.blogspot.com.br/2014/12/os-indigenas-brasileiros.html.
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Segundo Abreu; Marcondes (1994), os indígenas Kaingang da tribo dos Camés
(região de Guarapuava), Votorões (região de Candói e Pinhão) e Dorins (região
de Laranjeiras do Sul) eram semi-nômades e possuíam costumes parecidos, pois
habitavam espaços físicos com o mesmo clima, flora e fauna.
A tribo dos Votorões dominava a região do atual Candói e Pinhão, até o Rio
Iguaçu, que eles chamavam de Rio Covó, hoje uma comunidade do município de
Mangueirinha –PR.
O primeiro grupo a ser catequizado foi o dos Camés. Os Votorões só foram
catequizados a partir de 1812 no Aldeamento do Atalaia, em Guarapuava. O cacique
dos Votorões foi batizado pelo padre Francisco das Chagas Lima com o nome de
Hypólito Candoy.
Os Camés e Votorões muitas vezes lutavam entre si para medir forças, mas
quando os Dorins começaram a lhes roubar as mulheres, eles se uniam e atacavam
os Dorins, que tinham que se mudar constantemente.
Em 1818 os Votorões foram destroçados pelos Dorins em seus próprios
territórios. Após essas lutas, os Votorões se abrigaram no Aldeamento do Atalaia
(Guarapuava) e com o apoio dos Camés lutaram até 1825 contra os Dorins, que
acabaram destruindo totalmente o Aldeamento do Atalaia. Até por volta de 1828,
Camés, Votorões e Dorins continuaram a lutar entre si. Após esse período de muitas
lutas, os Votorões do Candói refugiaram-se nos Campos de Palmas e Campo Erê,
comandados pelos caciques Condá e Viri.
O modo de vida dos grupos indígenas varia de uma etnia para outra. De
acordo com matéria escrita pelas pesquisadoras e professoras Alcioly Therezinha
G. Abreu e Gracita G. Marcondes, para o Jornal da Associação Comunitária para
o Desenvolvimento de Candói (A.C. D. C), em Junho/1995, na página nº 11, os
indígenas que habitaram as terras do atual município de Candói, tinham características
específicas. A partir da pesquisa das autores chegamos a conclusão que:
•

Eles moravam em cabanas sem janelas e sem divisões, com uma única
entrada;

•

Essas cabanas tinham chão de terra batida, as paredes eram rebocadas
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com água, cinza, barro e esterco de animais.
•

A cobertura era feita com folhas de palmeiras ou capim; Devido ao clima
frio da região faziam fogueira no centro das cabanas e dormiam com os pés
virados para o fogo.

•

Usavam a rede para descanso e a cama era um amontoado de capim ou
palha de milho;

•

Procuravam os lugares mais altos para morar, debaixo dos pinheiros, pois o
pinhão era o seu fruto predileto;

•

Como nas elevações o vento sopra mais forte, costumavam cavar buracos
no chão das cabanas para se protegerem dos ventos frios do inverno;

•

Quando se mudavam costumavam queimar as antigas cabanas;

Figura 4: Araucária angustifólia, também conhecida como pinheiro-do-paraná.

Fonte: http://ruralpecuaria.com.br/.
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Figura 5: O pinhão é a semente da araucária, bastante
apreciado na alimentação humana. É encontrado dentro
da pinha nos galhos das árvores fêmeas.

Fonte: http://mariameira.com.br/

•

Além do pinhão, que era o fruto preferido, eles se alimentavam de caça,
pesca, larvas, mel, palmito e frutos silvestres.

•

Consumiam também o milho, mandioca, abóbora, feijão guambê (silvestre).

•

Da mandioca e do milho faziam farinha.
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Figura 6: Mandioca

Figura 7: Milho

Fonte: hortas.info/como-plantar-mandioca.

Fonte:http://incia.com.br.

Figura 8: Derivados de mandioca

Fonte: mdemulher.abril.com.br.
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•

Também eram fontes alimentares dos povos indígenas:

•

As aves eram colocadas semivivas no espeto; as penas eram queimadas
pelo fogo.

•

As larvas eram assadas na cinza e dos corós de paus podres, chupavam o
líquido gorduroso.

•

Os peixes eram assados no espeto, na grelha de varas ou em um buraco
forrado e coberto com folhas e terra; em cima desta faziam fogo.

•

A bebida preferida era o Kiki, feito de milho verde e fermentado em cocho
de madeira. No inverno misturavam mel para ficar mais quente. Era servida
nas festas e funerais do grupo.

•

Outra bebida usada era o tererê,
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•

Eram agricultores: plantavam milho, feijão, abóbora e mandioca.

•

Utilizavam a queimada para preparar o terreno e o plantio era feito pelas
mulheres.

•

Domesticavam os animais como: o cão, o macaco, o bugio, o quati e aves
como papagaio, tirivas, gavião branco e baitacas.

Figura 9:Tiriva

Fonte: dedo-de-prosa.blogspot.com.

Figura 10: Quati

Fonte: http://www.parqueestadualserradomar.sp.gov.br
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Marcondes, Abreu (1995), descrevem que em relação ao vestuário os homens
andavam nus, com um cordel de couro ou embira trançada, na cintura. Nas pernas
colocavam um cipó amarrado com pelo de porco do mato, para se proteger contra as
cobras. Interessante é o uso que eles faziam das fibras da casca da urtiga: esfregavam
com taquara e cinza para tirar o ardume para depois usá-la para fazer o curucacha,
um poncho que usavam para se proteger do frio. Também com as fibras da urtiga as
mulheres faziam suas tangas que eram presas à cintura por um cinto largo e tinham
franjas compridas até os joelhos.
Tanto os homens quanto as mulheres raspavam as sobrancelhas e arrancavam
os pelos do corpo. Adoravam pintá-lo. Os brincos e colares que usavam eram feitos de
conchas, dentes e unhas de animais e caroços.
Marcondes, Abreu (1995), citam que os indígenas possuíam hábitos de higiene,
eles banhavam-se diariamente. As mulheres colocavam folhas ou flores aromáticas
atrás da orelha. Elas usavam banha de papagaio para deixar os cabelos sedosos.
Segundo as autoras os jovens se casavam na idade dos 12 aos 14 anos. Os
homens eram polígamos¹, podiam casar até 6 vezes. As mulheres, no entanto, só se
casavam novamente quando abandonadas pelo marido.
Sobre o parto das kaingang, as autoras destacam que quando as mulheres
percebiam que se aproximava o dia do parto, elas preparavam uma cama de folhas,
debaixo de uma árvore, onde pudessem se apoiar de cócoras, próximo a um rio ou
riacho. Era o pai que cortava o umbigo da criança com os dentes. Após o parto, a mãe
e a criança permaneciam fechadas na maloca por 30 dias para evitar contatos com
maus espíritos.
No artesanato destacava-se a cestaria com trançados de taquara, de fibras
de urtiga grande, cipó imbê e palha de milho, em forma de cestas, peneiras, redes,
chapéus, faixas para carregar os filhos à tiracolo. Muitas peças eram decoradas de
preto e vermelho. Também faziam bonitos enfeites com penas, com formas e cores
variadas.

¹ Pessoas que têm mais de um cônjuge ao mesmo tempo.
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Figura 11: Cestaria.

Fonte: http://www.radiocacula.com.br/noticias/cidades/.

A cerâmica Kaingang, de acordo com Marcondes, Abreu (1995), era uma
cerâmica fina com pouco mais de 1 centímetro de espessura. Era feita com barro
selecionado nas barrancas dos rios e misturada com carvão. Depois de moduladas
as peças ficavam durante uma semana abrigadas do sol e do vento. Depois eram
envolvidas em folhas como a barba de bode e colocadas em covas, debaixo de galhos
para queimar. Posteriormente eram expostas à fumaça para adquirirem a cor preta e o
brilho. As autoras destacam que cerca de 12.312 peças de cerâmica Kaingang foram
recolhidas pela equipe do professor Igor Schmyz em sítios arqueológicos da região
quando realizou pesquisas na usina Hidrelétrica de Salto Santiago. Também foram
recolhidas outras peças na Usina de Salto Segredo.
Entre as armas usadas pelos kaingang de Candói, destacavam-se machados,
facões de pedra, arcos e tacapes. As flechas eram muito finas e feitas de taquara ou
outra madeira leve, com pontas de pedra ou osso.
Tambores, chocalhos, flautas de taquara e apitos eram os instrumentos musicais
desse grupo.
Marcondes, Abreu (1995), descrevem que durante os funerais, os mortos eram
enterrados em pé, em covas ovais com 13 ou 14 palmos, forradas com folhas. Do
lado direito eram colocados o curucacha, as armas e os enfeites. Do lado esquerdo ia
uma panela de farinha, um tição e um canudo de taquara com água. Era comum os
kaingang fazerem dança fúnebre, bebedeira e comilança nos funerais.
Com a chegada dos colonizadores espanhóis e portugueses na região dos
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campos de Guarapuava, da qual Candói fazia parte, os povos indígenas foram
aos poucos sendo catequizados e consequentemente sofrendo alterações na sua
cultura. Os indígenas eram considerados indesejáveis por ocuparem as terras que
eram o principal objetivo dos colonizadores. Para escaparem dos confrontos com os
colonizadores, os indígenas dessa região foram se afastando da área ocupada e se
fixando em lugares mais afastados dos não indígenas que chegavam.
No século XIX, a atividade tropeira e a consequente expansão das fazendas
de gado sobre os campos gerais, de Guarapuava e de Palmas, atingiu diretamente
os territórios tradicionalmente ocupados pelos Kaingang. Após violentos embates
os grupos que sobreviveram passaram a viver nos aldeamentos organizados pelo
Governo. No início do século XX, passaram a viver em reservas criadas pelo Serviço
de Proteção ao Índio (SPI), posteriormente denominado Fundação Nacional do Índio.
Decorridos mais de 500 anos de contato, os Kaingang preservam o seu idioma,
possuem nomes indígenas e conhecem seu grupo clânico, apesar de raramente
utilizarem a pintura corporal.
Na região do atual município de Candói, não há povos indígenas fixados
atualmente, mas frequentemente vêm a esse município povos indígenas da reserva
indígena de Mangueirinha para comercializarem seus artesanatos.
Observe no mapa a seguir, como estão distribuídos, no estado do Paraná, os
povos indígenas existentes:
Figura 12: Reservas Indígenas do Paraná

FONTE: https://www.google.com.br
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Fonte: https://pt.wikibooks.org/wiki/Civiliza%C3%A7%C3%A3o_macroj%C3%AA/
Hist%C3%B3ria.

1.4. A CHEGADA DOS COLONIZADORES
Segundo Marcondes (1998), os primeiros não indígenas a chegar na região
que hoje compõe o município de Candói e que pertencia à tribo dos Votorões, grupo
indígena de origem kaingang, foram os padres da Companhia de Jesus, em 1610,
época das Reduções Jesuíticas Espanholas, quando a parte Oeste do Paraná
pertencia à Espanha.
De acordo com Marcondes (1994), após a destruição das reduções essa
área voltou a ser ocupada pelos não indígenas entre 1820 e 1830, principalmente
por portugueses e seus descendentes. O atual município de Candói aparece como
“LUGAR DOS ANFÍBIOS”, abrangendo os territórios próximos aos rios Coutinho,
Jordão e Cavernoso, no Rol de Paroquianos de 1825, elaborado pelo padre Francisco
das Chagas Lima. O Rol de Paroquianos era como se fosse um censo feito pelo
padre, em forma de relatório, onde aparecia o nome, idade, estado civil e residência
dos paroquianos.
Nesse relatório aparecem como os primeiros proprietários do “Lugar dos
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Anfíbios”, Manoel Mendes de Araújo, Athanagildo José Cordeiro, Joaquim Mendes,
Jacob Dias de Siqueira, Pedro José, que era fazendeiro de Manoel Elias de Araújo e
José Duarte.
Manoel Elias de Araújo, também residia no “Lugar dos Anfíbios”, onde era
proprietário da Fazenda Candói, a qual tinha recebido como doação do governo
imperial. Ele era casado com Clara Magdalena dos Santos.
Marcondes (1994), destaca que o casal Manoel Elias de Araújo e Clara
Magdalena dos Santos não teve filhos e adotou uma criança, a quem batizaram com o
nome de Ponciano José de Araújo, e que mais tarde seria padre. Com a morte dos pais,
o padre Ponciano herdou a fazenda Candói. Apesar de padre, Ponciano tinha filhos
com duas mulheres de Palmeira - PR, que reconheceu, sendo eles: Pedro Alexandrino
de Araújo, (com Alexandrina Mafalda Rosa), João de Abreu e Araújo e Cândido José
de Almeida e Araújo, (com a viúva Maria Ritta Brandina de Almeida). Em 1832, o
Padre Ponciano assumiu a Paróquia de Nossa Senhora do Belém, em Guarapuava
trazendo em seguida os 3 filhos, que foram educados em sua companhia e quando
adultos passaram a se ocupar das atividades ligadas à pecuária e ao tropeirismo nas
terras recebidas do Capitão Manoel Elias de Araújo. No dia 04/11/1855, esses filhos,
Pedro Alexandrino de Araújo, João de Abreu e Araújo e Cândido José de Almeida
e Araújo, cadastraram no lugar denominado Candói, obtida por herança do padre
Ponciano José de Araújo, uma propriedade de campos de criar, logradouros e matos
de lavrar, medindo duas léguas de comprimento e um quarto de fundo, dividindo ao
sul pelo rio Jordão, ao norte pelo rio Cavernoso, a leste pelo ribeirão denominado
Candói e a oeste por diversos, entre os quais o rio Jordão e o arroio do Corvo Branco.
Pode-se dizer, que os três filhos do Padre Ponciano e seus descendentes
foram os pioneiros do Candói após a ocupação das terras da tribo Votorões do grupo
indígena Kaingang.
Muitos dos descendentes das três famílias casaram-se entre si, dando origem
a uma numerosa descendência, que ainda se faz presente no Candói perpetuando
muitos sobrenomes, entre eles os Araújos, Abreu, Oliveira, Silvério, Almeida, Souza,
Mendes e tantos outros.
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Em 21 de dezembro de 1892, foi criado o Distrito Policial de Candoy e no dia 05
de abril de 1913, através da Lei n.º 1.316, foi criado o Distrito Judiciário.
Candói foi distrito de Guarapuava até 27 de agosto de 1990, data da sua
emancipação política.

2. A CRIAÇÃO DE CANDÓI
2.1. A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CANDÓI

O município de Candói foi criado pela Lei Estadual n.º 9.353 de 27 de agosto
de 1990.
Por município, entende-se o espaço territorial político dentro de um estado ou
unidade federativa. É o espaço administrado por uma prefeitura. O município possui a
sua zona rural e a zona urbanizada.
Um mesmo município pode ter várias cidades, também chamadas de distritos,
de forma que o nome do município será o mesmo da cidade principal ou do distrito
sede, e é nesse distrito que se encontra a administração ou a prefeitura.
Observe no mapa a localização do município de Candói, na cor vermelha, entre
os 399 municípios que compõe o Estado do Paraná:
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Figura 13: Municípios do Paraná

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014).

Até a data da criação do município de Candói (27/08/1990), ele era distrito
do município de Guarapuava, município mãe, que agora ficou município limítrofe de
Candói ao norte e leste.
Também podemos dizer que em 27 de agosto de 1990 ocorreu a emancipação
política de Candói.
Emancipação política é quando um município tem sua sede, não dependendo
mais da cidade polo e passando a receber seus próprios recursos, diz-se então que
ele foi emancipado politicamente. RANCIARO, (2014).
Dessa

forma,

emancipação

política

significa

o

ato

de

se

tornar livre ou independente. O município que se emancipa, adquire autonomia no
âmbito político. Pode escolher seus representantes, elaborar suas leis, administrar e
aplicar os impostos recebidos na melhoria de vida da sua população.
Vale lembrar que durante a Ditadura Militar no Brasil (1964-1985), com política
centralizadora, para criação de um novo município se exigia Lei Estadual com critérios
de acordo com os estabelecidos pela lei Complementar Federal 01/67, determinando
que:
•

Inicialmente deveria ser encaminhado à Assembleia Legislativa uma
representação, assinada, no mínimo, por 100 (cem) eleitores, residentes
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ou domiciliados na área do futuro município, assinaturas estas com firmas
reconhecidas, e comprovar que:
•

A população estimada do futuro município era superior a 10.000 (dez mil)
habitantes ou não inferior a 5 (cinco) milésimos da existente no Estado;

•

Os eleitores não eram inferiores a 10% (dez por cento) da população;

•

O futuro município possuía centro urbano já constituído, com número de
casas superior a 200 (duzentas) pessoas;

•

A arrecadação, no último exercício, era de 5 (cinco) milésimos da receita
estadual de impostos.

•

Num segundo momento, a Assembleia Legislativa, se atendidas às
exigências anteriores, determinava a realização de plebiscito para consulta
à população da área territorial a ser elevada à categoria de Município. Esse
plebiscito deveria seguir as seguintes regras:

•

Votaria quem comprovasse residência há mais de 1 (um) ano, na área a ser
desmembrada;

•

A cédula oficial conteria as palavras “Sim” ou “Não”, indicando
respectivamente a aprovação ou rejeição da criação do Município.

Somente seria criado o novo município se o resultado do plebiscito tivesse
maioria favorável e se os votantes que comparecessem às urnas fossem pelo menos
50% (cinquenta por cento) dos eleitores inscritos.
Como o movimento para criação do município de Candói iniciou-se em 1987,
essas eram as exigências a serem cumpridas. Posteriormente com a Promulgação
da Constituição Federal de 1988, a Constituição do Estado Do Paraná (1989) e Lei
Complementar Estadual nº. 56/91 (Alterada Pela Lei Complementar n. 57, 66 e 70) os
critérios para a criação de um novo município no Estado do Paraná sofreram algumas
alterações.
Vamos conhecer como foi o processo emancipatório do município de Candói:
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2.2. O MOVIMENTO EMANCIPACIONISTA DO DISTRITO DE CANDÓI

O Distrito de Candói, localizado na região centro-sul do Paraná, desde a década
de 80 promoveu, através da ACDC – Associação Comunitária para o Desenvolvimento
de Candói - reuniões e encontros com residentes e autoridades locais, visando à
emancipação do território que abrangesse todas as localidades rurais, incluindo as
do Distrito de Paz, visto que economicamente e em conformidade com a lei estadual,
possuíam o número de habitantes, de eleitores e arrecadação necessários para a
criação de um novo município.
Sua economia, assentada na agropecuária, na indústria de papel e celulose
e no comércio, era próspera. Segundo Zwaricz, 2013, a construção da Hidrelétrica
Nei Aminthas de Barros Braga, em sua divisa, mais conhecida como Hidrelétrica de
Segredo, entre 1982-1992, ampliaram perspectivas futuras de dinamização de sua
economia.
A Construção da Indústria Lutcher e da Hidrelétrica de Segredo gerou uma
população na Vila Segredo de mais de 5.000 residentes, localizada no Distrito da Paz
e, como as demais localidades, reivindicava maior atenção pelo gestor de Guarapuava,
distante aproximadamente 80 km da Sede.
Entretanto, o município-mãe, Guarapuava, era totalmente contrário à
emancipação, tendo em vista as perdas financeiras que acarretariam tal decisão.
O Distrito de Candói sempre manteve representatividade junto à Câmara
Municipal de Guarapuava, por possuir vereadores eleitos pela comunidade distrital
(1988), como Mauricio Mendes Araujo, Pedro Kaveski e Manoel Andrade Barroso, este
da localidade de Vila Jordão, possuidores de fazendas ou residentes no distrito, os
quais, politicamente, representavam um forte grupo de apoio, além dos ex-vereadores
como Heraclides Mendes Araujo e Elias Farah Neto, e de famílias centenárias de
Guarapuava que eram proprietárias de terras no Distrito.
Relatam documentos que a luta pela emancipação do Distrito de Candói e Paz,
foi novamente retomada através da ACDC. Em 08 de fevereiro de 1987, no Jornal
Esquema Oeste, na coluna “Opinião Pessoal” foi publicada uma matéria do Secretário
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da Associação Celson Luiz Pacheco com o título: “A única saída para Candói:
emancipar-se para desenvolver”. Nela Celson Luiz Pacheco, serventuário da
Justiça, militante em Candói, relatou suas considerações para a justificativa da criação
do município de Candói, englobando os atuais distritos de Paz e Candói do município
de Guarapuava que em outros tempos eram um, o qual, em seu entendimento era a
única e mais acertada alternativa para o desenvolvimento daquela região.
Em 28 de março de 1987, foi realizado o primeiro encontro comunitário para a
formação de uma comissão que tinha por função estudar a criação do futuro município
de Candói, contando com a presença de mais de 140 pessoas, dentre as quais, o
Deputado Estadual Cândido Pacheco Bastos, Vereador Heraclides Mendes Araujo,
o Secretário de Administração de Guarapuava Peri de Oliveira, representando o
Prefeito Nivaldo Passos Kruger, o Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos
de Guarapuava, Edgard Virmond e Mauricio Mendes Araújo, engenheiro agrônomo
e Chefe do Núcleo Regional da SEAG - Secretaria de Estado da Agricultura em
Guarapuava, e lideranças político-partidárias locais.
A Comissão em prol da emancipação do Candói ficou composta por quarenta
representantes, cujos membros foram escolhidos e votados por unanimidade.
De acordo com as exposições feitas através dos meios de comunicação de
Guarapuava, os motivos para a população requerer a emancipação foram:
•

Descaso da Prefeitura de Guarapuava no atendimento à população, nas
áreas de saúde, educação e manutenção de estradas;

•

Possuir número suficiente de moradores, eleitores e de ter uma economia
centrada na agropecuária e estar distante a quase 100 km da sede.
Condições estas estabelecidas na Constituição do Estado, que favoreciam
à emancipação;

•

Evitar o êxodo rural das comunidades para a Sede;

•

Proporcionar a aplicação de seus recursos para a sua população residente.

Ao longo do processo (1980/90), a ACDC, realizou convênio com a UNICENTRO
– Universidade Estadual do Centro Oeste, para a realização do Projeto Diagnóstico do
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Perfil Sócio Econômico e Potencialidades do Município, estudos esses necessários
para conhecimento mais abrangente da realidade local e assim possibilitar as medidas
a serem tomadas após a emancipação pelo governo municipal que fosse eleito.
A comissão que buscava a emancipação política de Candói enfrentou vários
obstáculos e superou inúmeras dificuldades políticas, quer internamente entre os
seus membros, quer na Assembleia Legislativa, bem como junto ao Poder Executivo
de Guarapuava que era contrário à emancipação de Candói.
Entre os próprios residentes locais de Vila Jordão, Paz e Lagoa Seca,
existiam confrontos políticos com os residentes de Corvo Branco e de outros núcleos
comunitários, quanto à criação do município de Candói, em razão da localização da
Sede. Os residentes em Vila Jordão, com mais de 5.000 residentes em razão da
Fábrica Lutcher e da Hidrelétrica Nei Aminthas de Barros Braga, eram contrários a
sede se localizar na comunidade de Corvo Branco.
Correntes político-partidárias do Distrito foram buscar, junto à Assembleia
Legislativa do Estado do Paraná, apoio à emancipação, principalmente através dos
Deputados de Guarapuava, Cândido Pacheco Bastos, Artagão de Mattos Leão,
Leônidas Chaves e Cesar Silvestri.
O processo foi iniciado através da Resolução Nº 062/89 da Assembleia
Legislativa do Paraná, publicada no Diário Oficial do Estado Nº 3.519, de 08 de
dezembro de 1989 que, pela unanimidade de votos dos Juízes do Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná, autorizou a realização de plebiscito no Município de Guarapuava,
visando à criação do Município de Candói.
Com a Resolução Nº 169/90, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em vista
do contido no Acórdão Nº 15.783, de 22 de março de 1990, proferido nos autos sob
fls. 910.042, C1.5, foi pedido a realização de plebiscito visando à criação do Município
de Candói, pertencente ao Município de Guarapuava.
Em 13 de maio de 1990, foi realizado o plebiscito, nas diversas Seções
Eleitorais do futuro território do município de Candói. Dos 9.236 habitantes aptos a
votar, participaram 5.786 eleitores.
Com a aprovação de 58,02% dos eleitores, consolidou-se a vontade popular
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pelo desmembramento do município de Guarapuava.

Figura 14: Fotografia do plebiscito realizado no dia 13
de maio de 1990, nas dependências da antiga Escola
Municipal Ormi França Araujo.

Fonte: Arquivo particular do Sr: Celson Luiz Pacheco.

A distância e a falta de estrutura administrativa para atender as necessidades
dos núcleos rurais, aliadas à vontade política, foram as principais causas da criação
do novo município.
O município de Candói foi criado pela Lei 9.353, de 27 de agosto de 1990, pelo
Governador em exercício Anibal Khury, na gestão de Jaime Lerner, através de proposta
de Projeto de Lei do Deputado Artagão de Mattos Leão que, em seu art.1º, explicita:
Art.1º Fica criado o Município de Candói, com território desmembrado do
Município de Guarapuava, formado com área do Distrito de Candói e do
Distrito de Paz, com sede na localidade de Candói, com as seguintes divisas:
Começa no Rio Cavernoso, no encontro com a Estrada Capão da Lagoa –
Cantagalo, segue pela referida estrada até o encontro com a Estrada Capão
da Lagoa – Campo Fechado, segue por esta até o Lajeado dos Porcos,
descendo o Lajeado dos Porcos, até sua foz no Rio Campo Real, descendo
o Rio Campo Real até sua foz no Rio Jordão, descendo o Rio Jordão até sua
foz no Rio Iguaçu, descendo o Rio Iguaçu até a foz do Rio Cavernoso, Rio
Cavernoso acima até o encontro com a Estrada Capão da Lagoa – Cantagalo,
ponto inicial.
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Observe na figura seguinte como ficou o mapa do município de Candói após
seu desmembramento de Guarapuava:
Figura 15: Primeiro mapa do Município de Candói

Fonte: Arquivo particular do Sr: Celson Luiz Pacheco.

Neste período, o atual município de Foz do Jordão fazia parte do recém-criado
município de Candói. Foz do Jordão separou-se de Candói em 26 de dezembro de
1995.
No mapa a seguir, a divisão do território do município de Candói em regiões
administrativas, após o desmembramento da comunidade de Segredo, atual município
de Foz de Jordão.
Figura 16: Regiões Administrativas de Candói

Fonte: Secretária Municipal de Agricultura de Candói – Setor de
Regularização Fundiária – Tiago Giacomet.
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Fonte: Jornal da A.C.D.C., Ano I, Nº 1. Maio/1994. P.4-5.

A importância dessa associação em Candói confirma-se ao observarmos as
diversas ocasiões e participações dos membros dessa associação na busca pela
emancipação política de Candói. Os jornais publicados pela A.C.D.C. entre os anos de
1994 e 1997 são importantes fontes históricas sobre o município de Candói, trazendo
aspectos históricos da política, economia e sociedade candoiana.
No entanto, atualmente, essa associação não mais existe. O antigo prédio,
hoje, é uma propriedade particular que é alugada para uma distribuidora de bebidas.

2.3. ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO

Assim como em nossa casa há muitas tarefas para serem realizadas e precisase que as tarefas sejam divididas entre todos que moram nela para que ela fique
organizada, num município também tem muitos serviços que precisam ser prestados
aos cidadãos e essas tarefas também são divididas entre muitas pessoas para que o
município seja bem organizado e ofereça bons serviços aos seus moradores.
Para cuidar daquilo que é público, ou seja, é de todos, certas pessoas são
escolhidas para cuidar daquilo que serve a todos e também são encarregadas de
arrecadar o dinheiro necessário e gastá-lo nos serviços que os moradores do município
precisam.
O prefeito eleito pela população é o responsável em executar os serviços nos
municípios, e os vereadores fazem as leis do município.
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São as leis que dizem o que podemos ou não fazer e quais são os direitos e
deveres que cada um de nós tem como cidadão.
Quando a sociedade julga que seus governantes não estão administrando bem
o município, ela tem o direito e o dever de reclamar, e essa reclamação nós também
chamamos de política.

Fonte: (Adaptado de http://www.turminha.mpf.mp.br/eleicoes/o-que-e-politica-1)

A organização política brasileira está dividida em Três Poderes, que são: Poder
Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. Observe na imagem a função de cada
poder:
Figura 17: Função dos Três Poderes

Fonte: www.guiadedireitos.org.
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Veja na tabela abaixo os representantes de cada poder:
Tabela 01 – Representantes dos Três Poderes

Poder

PAÍS

Executivo

Presidente da República
Vice-presidente da república
Ministros

Legislativo

Congresso Nacional,
constituído pela Câmara
dos Deputados e pelo
Senado (deputados
federais e senadores)

Judiciário

Tribunais Superiores
Ministros

ESTADO

MUNICÍPIO

Governador
Vice-governador
Secretários

Prefeito
Vice-prefeito
Secretários

Assembleia Legislativa
(deputados estaduais)

Câmara Municipal
(vereadores)

Tribunais
Desembargadores
Juízes

Fonte: Adaptado de http://www.turminha.mpf.mp.br/eleicoes/os-tres-poderes.

Veja como fica a distribuição dos poderes no município:
Poder Executivo: É formado pelo prefeito e vice-prefeito (eleitos), por seus
secretários (escolhidos pelo prefeito) e por funcionários públicos (parte desses são
funcionários concursados e fixos e outra parte é indicada pelo prefeito). É importante
lembrar que o Poder Executivo deve cumprir leis que definem como deve ser feito o
trabalho e como deve ser gasto o dinheiro. Para administrar melhor a cidade, o prefeito
e seus secretários podem propor novas leis que são analisadas pelos vereadores que
podem aprová-las ou não.
Conheça na tabela seguinte os prefeitos e vice-prefeitos que já fizeram parte
do Poder Executivo de Candói, desde a primeira administração política do município
até a atual:
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Tabela 02 – Poder Executivo em Candói (1993 – 2020)

PERÍODO

PREFEITO / VICE-PREFEITO

1993 – 1996

Elias Farah Neto / Anselmo Albino Amâncio

1997 – 2000

Waltzer Donini / Nerci Ceríaco de Oliveira Lopes

2001 – 2004

Elias Farah Neto / Cesar Antonio Bottin

2005 – 2008

Maurício Mendes de Araújo / Vilson Kraus de Lima

2009 – 2012

Elias Farah Neto / Gilvan Francisco Czarnieski

2013 – 2016

Gelson Kruk da Costa / Jeferson Morandi

2017 - 2020

Gelson Kruk da Costa / Christian Picolo

Fonte: Arquivos da Câmara Municipal de Candói.

Poder Legislativo: É composto pelos vereadores que têm como função
modificar ou manter leis antigas e/ou propor novas leis. Os vereadores também têm o
dever de fiscalizar o trabalho da prefeitura. As leis também podem ser propostas pelo
poder executivo e até pelos cidadãos, mas será preciso que os vereadores aprovem
a lei. Cada vereador tem o seu gabinete, um escritório onde ele e seus assessores
estudam os problemas da cidade e recebem cidadãos e autoridades para ouvir suas
opiniões. Na hora de debater e votar as leis, os vereadores se reúnem na Câmara
Municipal.
Conheça na tabela seguinte, os vereadores que já participaram do Poder
Legislativo de Candói, desde a primeira administração política do município até a
atual:
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Tabela 03 – Poder Legislativo em Candói (1993-2020)

PERÍODO

VEREADORES

1993 – 1996

Antonio Odacir de Oliveira
Arlindo Kaliszak Sirigalli
Bodan Martins
Darcy Picolo
Francisco Presa
José Olair de Oliveira
Luis Carlos G. Gomes
Roseli de Araújo Seibel
Vilson Kraus de Lima
Amaro Mendes de Araújo
Arlindo Kaliszak Sirigalli
Darcy Picolo
Dionízio Martins
João Luiz Correa
Leonides Antunes Deschk
Odair Oliveira
Pedro Kavetzki
Rodolpho Manoel da Silva
Salvador Ivatiuk
Teófilo Kich
Vilson Kraus de Lima

1997 – 2000

2001 – 2004

Amaro Mendes de Araújo
Aurimar Teixeira da Rosa
Hércules A. Martins
Leonidas M. de Deus
Leonides Antunes Deschk
Luiz Carlos Brustolin
Luiz Carlos L. de Paula
Pedro Kavetzki
Salvador Ivatiuk

2005 – 2008

Amaro Mendes de Araújo
Arlindo Kaliszak Sirigalli
Darcy Picolo
Gilvan Francisco Czarnieski
Giovane Ivatiuk
Leônidas Mattos de Deus
Nilce Aparecida dos Santos
Pedro Sedorko Sobrinho
Pedro Tavares Pereira

2009 – 2012

Antônio Carlos de Araújo
Arlindo Kaliszak Sirigalli
Aurimar Teixeira da Rosa
Giovane Ivatiuk
João Oliveira Ramos
Leônidas Mattos de Deus
Leonides Antunes Deschk
Valmir Czarnieski
Valter Oliveira da Luz
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2013 – 2016

Arlindo Kaliszak Sirigalli
Aurimar Teixeira da Rosa
Celso Turok
Giovane Ivatiuk
Leônidas Mattos de Deus
Leonides Antunes Deschk
Luiz Carlos Brustolin
Sandra dos Santos
Valter Oliveira da Luz

2017 - 2020

Aurimar Teixeira da Rosa
Celso Miguel Turok
José Carlos Aparecido Modesto
Mauri Bellé
Nilson José Rodrigues
Osmar José Mis
Sergio Vargas
Valdir Costa
Valter Oliveira da Luz

Fonte: Arquivos da Câmara Municipal de Candói.
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Observe as informações da tabela:
Tabela 04 – Número de vereadores dos municípios brasileiros

Número de habitantes
do município

Número mínimo de
vereadores permitido
pela Constituição

Número máximo de
vereadores permitido
pela Constituição

Até 1 milhão

09

21

Mais de 1 milhão
até 5 milhões

33

41

Mais de 5 milhões

42
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Fonte: www.guiadedireitos.org.

Poder Judiciário: Em termos gerais, não existe órgão do Poder Judiciário
municipal ou Tribunal municipal, mas não podemos dizer que não há Poder Judiciário
nos municípios.
Um número variável de municípios compõe uma determinada comarca, que é
o território sobre o qual um ou mais juízes têm autoridade. Em regiões com cidades
muito pequenas uma Comarca pode se estender por mais de um município, mas em
geral a comarca inclui apenas um município.
E
jurisdição

essa
de

um

comarca
fórum

consiste
central

em

uma

comandado

região
por

que

um

juiz

está
de

sob

a

direito.

Portanto, podemos dizer que o Judiciário Municipal é representado pelo juiz de direito
daquela comarca que emite as chamadas decisões e é assessorado por todo um
quadro de funcionários.
O judiciário que conhecemos normalmente e no qual corre a maior parte dos
casos (processos) é estadual ou federal.
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Candói pertence à Comarca de Guarapuava juntamente com os municípios de
Campina do Simão, Foz do Jordão e Turvo mas já vem buscando junto aos órgãos
competentes tornar-se uma comarca, conforme matéria publicada no Jornal REDESUL
DE NOTÍCIAS, de 28/03/2014.

2.4. SÍMBOLOS DE CANDÓI
A identidade de um município também se expressa nos símbolos que o
representam, como a Bandeira, o Hino e o Brasão. Esses símbolos estão impressos
em documentos oficiais do município: envelopes, cartas, ofícios, portarias, certidões,
contratos, acordos, uniformes escolares, instituições, carros oficiais, etc. Os símbolos
são a identificação político-institucional de um município perante outros municípios.
Os símbolos municipais de Candói foram instituídos por meio da Lei Municipal
nº 041/93 de 23 de agosto de 1993 e com alterações por meio da Lei Municipal nº
214/97.
Conheça a seguir os símbolos do município de Candói e suas respectivas
descrições de acordo com as Leis nº 041/93 e nº 214/97.
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BANDEIRA MUNICIPAL
Figura 18: Bandeira Municipal de Candói

Fonte: Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

A Bandeira de Candói foi escolhida por meio de concurso nas escolas municipais
e estaduais. Ela foi formada por elementos idealizados nas bandeiras desenhadas
pela aluna Lislei Jakuski, da Escola de Paz; professora Alair do Rocio Moreski, do
Colégio Estadual Santa Clara e pela advogada e professora Carmem Lúcia Bueno
Turra.

DESCRIÇÃO DA BANDEIRA
Na parte superior, na faixa branca do retângulo, aparece o Sol centralizado com
a palavra CANDÓI, na mesma cor que o Sol, intercalada nos raios do Sol.
Na parte inferior do retângulo da bandeira, em cor azul celeste, dois triângulos
isósceles, sendo que no triângulo do lado direito estão as seis estrelas que representam
os núcleos regionais de Lagoa Seca, da Sede do município de Candói, Paz, Cachoeira,
São Pedro e Rio Novo.
A cor verde do desenho geométrico de uma pirâmide representa as campinas,
as matas nativas e a rica agricultura existente no município de Candói.
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BRASÃO MUNICIPAL
Figura 19: Brasão Municipal de Candói

Fonte: Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

O Brasão de Candói é de autoria do heraldista e vexilologista Reynaldo Valascki.
DESCRIÇÃO DO BRASÃO
O Brasão de Candói segue o estilo da heráldica brasileira como evocativo de
Portugal, grupo colonizador e formador da nacionalidade brasileira.
A coroa mural que sobrepõe o brasão é o símbolo universal dos brasões de
domínio que sendo em cor amarela de oito torres, das quais apenas cinco são visíveis
na perspectiva do desenho, classifica a cidade, ou seja, a Sede do Município.
A iluminura em vermelho representa a luta e esforço dos pioneiros, desbravadores
e dirigentes da comunidade.
No escudete à direita, aparece a imagem de Santa Clara, a padroeira do
município.
No escudete à esquerda, aparece a figura do Cacique Candói, chefe e
representante da tribo dos Votorões, primeiros habitantes dessa região.
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O livro e as duas penas cruzadas simbolizam a Educação e a Cultura do
município.
O pinheiro (araucária angustifólia), é a árvore símbolo do Paraná e em Candói
(na época em que foi distrito administrativo de Guarapuava), se tinha muitos pinheiros.
À direita, o quartel onde vemos desenhadas áreas agrícolas e um trator, na
parte superior, vemos as montanhas existentes no município; e em cor marrom, vemos
o rico solo lavrado por semeadores; no centro do mesmo, vemos em cor azul, um rio
que representa os rios Iguaçu, Cavernoso, Jordão e Campo Real, bem como todos os
riachos e arroios, que com suas águas irrigam as terras do território municipal.
Abaixo, vemos no desenho um trator cultivando a terra, pois o município possui
vasta área mecanizada.
No quartel à esquerda, vemos na parte superior azul, o alagado do Iguaçu,
águas estas que proporcionam uma das melhores vistas pesqueiras do município,
além de sua fauna e espécies únicas.
Abaixo, desenhadas lindas campinas e espécies de animais que representam
a riqueza e a diversidade do município de Candói.
As duas mãos em cumprimento, simbolizam a união de todos os munícipes e
dos poderes constituídos no município.
No triângulo vemos o desenho da Estância Hidromineral de Santa Clara, que já
foi um importante ponto turístico do Estado do Paraná, às margens do Rio Jordão, em
terras da área municipal de Candói.
Nos ornamentos exteriores, vemos ramos de trigo e erva-mate, que frutificados
representam o soja, o milho, o feijão e outros cereais que são o esteio da economia
municipal.
As duas engrenagens representam o potencial industrial do município.
Na fita azul aparece a data da emancipação política do município, ou seja,
separação de Guarapuava, 27 de agosto de 1990; e a data da instalação do município,
ou seja, o início da primeira administração municipal, 01 de janeiro de 1993.
Para calcular a idade do município considera-se a data da emancipação política
do município.
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HINO MUNICIPAL DE CANDÓI
Letra e música: Luiz Antonio Moreski
I
Um dia um cacique guerreiro
Vendo sua terra invadida
Com seu pranto derradeiro
Ceifou a própria vida
Já passados tantos anos
O povo trabalha e constrói
Respeitando o princípio
Deu ao Município
O nome de Candói (2x)
Refrão
Candói, Candói
Avante com amor e trabalho
Candói, Candói
Orgulho do Paraná
Candói, Candói
Te rendemos louvação
Vamos caminhar em frente
Plantando a semente (2x)
Do amor e união
II
Candói que nasceu gigante
Do sol poente que igual não há
Alegra-nos a todo instante
Tu és celeiro do Paraná
O galardão merecido
Justificou a razão

Oh! Meu Candói tão querido
Este filho aguerrido
Segura em tua mão (2x)

49

Refrão
Candói, Candói
Avante com amor e trabalho
Candói, Candói
Orgulho do Paraná
Candói, Candói
Te rendemos louvação
Vamos caminhar em frente
Plantando a semente (2x)
Do amor e união

Fonte: Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
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UNIDADE II – CONHECENDO A
GEOGRAFIA DE CANDÓI
De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística),
Geografia é a ciência que estuda a superfície da Terra. Ela descreve e analisa como
os fenômenos físicos, biológicos e humanos variam no espaço. Para dar conta de tudo
isso, é necessário percorrer, medir e estudar o espaço que se pretende descrever e
analisar.
Nessa unidade conheceremos alguns aspectos da Geografia do município
de Candói, como sua localização, sua extensão territorial, seus vizinhos, vegetação,
clima, hidrografia e sua população.

2. LOCALIZAÇÃO DE CANDÓI NO PARANÁ E NO BRASIL
Para que possamos conhecer um município é necessário localizá-lo no território.
No caso do ensino da Geografia partindo do local onde o educando estuda apresentar
as diversas escalas geográficas presentes, que se relacionam e dão o dinamismo
a esse lugar. Como estamos estudando o município do Candói é necessário situar
essas escalas a partir do seguinte entendimento:
Moramos no campo ou na cidade de um município, todo município pertence a
um determinado estado, que pertence a uma determinada região, que pertence a um
país, que faz parte de um continente que está inserido no planeta.
Dessa forma, moramos no campo ou na cidade do município de Candói, que
pertence ao estado do Paraná, o qual faz parte da região Sul do nosso país, o Brasil,
um país do continente americano e está inserido no Planeta Terra.
Entender essas escalas faz parte da educação geográfica para que o educando
consiga entender as relações que ocorrem entre as escalas e como elas influenciam
seu dia a dia.

BRASIL, NOSSO PAÍS
Com área de 8.514.876 km², o Brasil é o quinto país do mundo em extensão
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territorial e o país com a maior extensão territorial da América do Sul. (IBGE, 2016).
Seu território, atualmente, é formado por 26 estados e um Distrito Federal
dividido em cinco regiões de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), que é o órgão responsável pela divisão regional do território brasileiro.
Ao longo da história, foram estabelecidas muitas divisões regionais do território
brasileiro e atualmente está em vigor a divisão estabelecida em 1970, pelo IBGE que
divide o país em cinco Regiões, sendo elas: Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sul e
Sudeste.
Para reunir os estados em uma mesma região são utilizados critérios como
semelhanças nos aspectos físicos, humanos, culturais, sociais e econômicos.
Observe no mapa a seguir a divisão do território brasileiro por Regiões com
seus respectivos estados:
Figura 20: Regiões Brasileiras

Fonte: http://www.coladaweb.com/mapas.

PARANÁ, O NOSSO ESTADO

O Paraná é um dos 26 estados do Brasil e está situado na Região Sul do País.
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Faz divisa com os estados de São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul e
fronteira com a Argentina e o Paraguai e limite com o Oceano Atlântico. Ocupa uma
área de 199.880 km². Sua capital é Curitiba. (Ipardes, 2016).
O estado do Paraná é formado por 399 municípios, Candói é um desses
municípios. Observe os municípios do Paraná no mapa a seguir:
Figura 21: Divisão do Paraná em municípios

Fonte: fundepecpr.org.br.

O IBGE também divide os municípios do Paraná em mesorregiões e em
microrregiões. Isso possibilita um melhor entendimento do estado na formulação de
políticas públicas.
Observe no mapa do Paraná a seguir, a divisão do espaço paranaense em
mesorregiões:
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Figura 22: Mesorregiões do Paraná

Fonte: IPARDES 2016

O município de Candói pertence à Mesorregião Centro-Sul do Paraná. A qual
tem como município de maior porte Guarapuava, que exerce influência nos municípios
ao seu redor.
A Mesorregião Centro-Sul é divida em microrregiões: microrregiões de Pitanga
(MRG 28), Guarapuava (MRG 29) e Palmas (MRG 30). (IPARDES, 2016).
Figura 23: Microrregiões do Paraná

Fonte: IPARDES 2016

Podemos observar no mapa que o município de Candói pertence à MRG
29 (Microrregião Geográfica 29 do mapa), que é Guarapuava. Essa Microrregião é
formada pelos seguintes municípios: Campina do Simão, Candói, Cantagalo, Espigão
Alto do Iguaçu, Foz do Jordão, Goioxim, Guarapuava, Inácio Martins, Laranjeiras do
Sul, Marquinho, Nova Laranjeiras, Pinhão, Porto Barreiro, Quedas do Iguaçu, Reserva
do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, Turvo e Virmond.
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O município de Candói faz parte da Associação dos Municípios da
Cantuquiriguaçu desde 10 de setembro de 2003.
O Território Cantuquiriguaçu - PR abrange uma área de 13.986,40 Km² e é
composto por 20 municípios: Porto Barreiro, Campo Bonito, Candói, Cantagalo,
Catanduvas, Espigão Alto do Iguaçu, Foz do Jordão, Goioxim, Guaraniaçu, Ibema,
Laranjeiras do Sul, Marquinho, Nova Laranjeiras, Pinhão, Quedas do Iguaçu, Reserva
do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, Três Barras do Paraná, Virmond e Diamante do Sul.
Coradeli (2011), destaca que estes municípios são pequenos e possuem cidades
pequenas como suas sedes. Terem dificuldades semelhantes e localizações próximas
foram fatores que motivaram a organização destes municípios numa associação para
busca de melhorias.
A população total do território é de 232.546 habitantes, dos quais 107.473
vivem na área rural, o que corresponde a 46,22% do total. Possui 21.184 agricultores
familiares, 4.264 famílias assentadas, 4 comunidades quilombolas e 1 terra indígena.
Seu IDH médio é 0,72.
Observe no mapa a seguir quais municípios fazem parte desse território e sua
localização dentro do Paraná:

Figura 24: Território Cantuquiriguaçu

Fonte: http://sit.mda.gov.br/download.php?ac=obterDadosBas&m=4104428.
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Com dados do IBGE (2010), INCRA (2010) e MDS (2010), o Ministério do
Desenvolvimento Agrário, por meio do SIT (Sistema de Informações Territoriais),
apresenta os seguintes dados sobre o município de Candói:

Tabela 5 – Dados do município de Candói
MUNICÍPIO DE CANDÓI – CANTUQUIRIGUAÇU - PARANÁ
Estabelecimentos de
Agricultura
Familiar
1.383

Famílias assentadas

Extrema
Pobreza

Bolsa
Família

Comunidades
Quilombolas

238

238

1.746

3

Fonte: http://sit.mda.gov.br/download.php?ac=obterDadosBas&m=4104428.
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CANDÓI, NOSSO MUNICÍPIO
2.1. LIMITES, EXTENSÃO, LOCALIZAÇÃO E POPULAÇÃO DE CANDÓI
Candói é um dos 399 municípios do Paraná e um dos 5.570 municípios do
Brasil.
Ele está localizado na Região Centro-Sul do Estado do Paraná e faz limite com
os municípios de Guarapuava, Cantagalo, Virmond, Porto Barreiro, Chopinzinho, Foz
do Jordão e Pinhão. Está a uma distância de 324 km de Curitiba, a capital do Paraná.

Figura 25: Localização do município de Candói no Paraná e no Brasil

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014).

Sua extensão territorial é de 1.509,059 km² e sua densidade demográfica, ou
seja, a média de habitantes por quilômetro quadrado é de 10,48.
A população de Candói é de aproximadamente 14.983 habitantes, dos quais
7.026 residem na área urbana e 7.957 residem no campo. (IBGE 2010).
Quanto ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM-PNUD,
2010) o município alcançou 0,635, sendo que o IDHM – Renda é 0,655; o IDHM –
Longevidade é 0,778 e o IDHM – Educação equivale a 0,503.
O índice do IDH varia de 0 (zero) a 1 (um) e apresenta as seguintes faixas
de desenvolvimento humano municipal: 0,000 a 0,499- muito baixo; 0,500 a 0,599
– baixo; 0,600 a 0,699 – médio; 0,700 a 0,799 – alto e 0,800 a mais – muito alto.
Observa-se assim, que o IDHM da Educação encontra-se baixo no município.
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2.2. REGIÕES ADMINISTRATIVAS DE CANDÓI
O município de Candói está dividido em 6 regiões administrativas, sendo elas:
•

Região Administrativa da Lagoa Seca;

•

Região Administrativa da Sede

•

Região Administrativa do São Pedro;

•

Região Administrativa do Rio Novo;

•

Região Administrativa da Paz;

•

Região Administrativa da Cachoeira.

Nas regiões administrativas da Lagoa Seca, São Pedro, Rio Novo, Paz e
Lagoa Seca, além do espaço rural onde é praticada a agricultura e a pecuária, há
em cada uma delas, um perímetro urbano, onde além de uma concentração maior de
moradores, existe escola, posto de saúde, igreja, quadra esportiva, estabelecimentos
comerciais e sede de associações.
Na região administrativa da sede, além de comunidades rurais onde também
são realizadas atividades de agricultura e pecuária, é onde fica a cidade de Candói,
sede do município de Candói.
Observe no mapa do município de Candói a localização das regiões
administrativas:
Figura 26: Regiões Administrativas de Candói

Fonte: Secretária Municipal de Agricultura de Candói – Setor de Regularização
Fundiária – Tiago Giacomet.
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2.3. SEDE URBANA DO MUNICÍPIO DE CANDÓI E SEUS BAIRROS
De acordo com a Lei Municipal Nº 424/2000, a cidade de Candói está dividida
em quatro bairros, que são:
•

Bairro Santa Clara;

•

Bairro Cacique Candói;

•

Bairro Pioneiros;

•

Bairro Votorões.

Figura 27: Bairros da cidade de Candói

Fonte: Plano Diretor do Município de Candói/2008.

Na cidade de Candói, uma parcela dos moradores realizam atividades
relacionadas ao comércio nos estabelecimentos comerciais que vendem roupas,
calçados, alimentos, materiais de construção, carros, remédios, insumos agrícolas,
móveis, materiais escolares, entre outros.
Outra parcela da população candoiana trabalha na prestação de serviços
públicos, ligados à administração municipal na prefeitura, nas escolas, nos postos
de saúde; e serviços privados em bancos, escritórios de contabilidade, advocacia,
consultórios médicos e odontológicos, salões de beleza, lanchonetes, restaurantes,
entre outros.
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2.4. POVOAMENTO DO MUNICÍPIO DE CANDÓI
O presente texto, que fala do povoamento do município de Candói, foi escrito a
partir de estudos e partes do texto do Plano Diretor Municipal (2008), deste município,
no qual na época de sua elaboração contou com grupos de estudos, visitas e
pesquisas juntos aos moradores das comunidades que a seguir serão mencionadas.
A elaboração da versão final do plano, foi organizada pela Empresa RZS Consultoria
e Planejamento Ltda e a nível municipal, a elaboração teve a coordenação de Marco
Antonio Silva.
Onde hoje é a sede do município, de acordo com o Plano Diretor do município de
Candói/2008, os primeiros assentamentos de migrantes ocorreram por volta de 1950 e
surgiram em torno da estrada, atual rodovia BR 373, iniciada por um comerciante que
instalou uma casa de comércio, chamada “Empório”, um galpão de armazenamento
de cereais e um posto de gasolina, que posteriormente foi instalado (em 1956) do
outro lado da BR 373.
Mais tarde, juntamente com o posto de gasolina, foi instalado o loteamento
chamado Vista Alegre. Esta localidade funcionava como um núcleo urbano de apoio à
atividade rural, uma vez que a ocupação principal da mão-de-obra existente ligava-se
à agricultura.
Posteriormente, novas áreas foram sendo parceladas, de um lado (Norte) e
do outro (Sul) da rodovia, gerando um dos principais problemas da cidade: a rodovia
atravessando a área urbana ao meio, tornando perigosa a travessia.
Candói também recebeu fluxo migratório de gaúchos e catarinenses, que
contribuíram para o fortalecimento econômico do lugar e a ocupação de toda região
Centro – Sul do estado do Paraná.
A seguir, será descrito o histórico de cada região administrativa do município de
Candói, de acordo com as informações apresentadas no Plano Diretor Municipal/2008
deste município.
O núcleo urbano da região administrativa da Paz, segundo dados da população
local, surgiu aproximadamente em 1914, com a construção de um armazém de secos
e molhados (proprietário Sr. Ladislau), próximo à atual Igreja da Vila. Este localizava60

se junto à antiga estrada que ligava Guarapuava à Coronel Vivida, via Porto Albertino
que passava por dentro do núcleo urbano, que foi se desenvolvendo ao longo do eixo
da estrada velha, que era a sua principal avenida. (PDM-Candói, 2008).
O nome Paz originou-se da Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Conta-se
que por volta de 1917, chegou ao local com uma casa de comércio o senhor Ladislau
de Santana Rosa, onde servia quem ali morava.
Em 1918, ouviram por meio de um rádio na casa de comércio do Sr. Ladislau,
que a paz no mundo havia voltado, ou pelo menos imaginavam que fosse assim,
então, o senhor Ladislau achou por bem, por em sua casa de comércio o nome de
Casa da Paz, lugar este, onde todos receberam a notícia.
O comerciante vendeu a casa de comércio para o senhor Emilio Francisco
Silva, o qual mudou o nome para Casa Nossa Senhora da Paz e mais tarde o senhor
Emilio, também deu início a construção da primeira igreja da localidade, dando-lhe o
nome da padroeira Nossa Senhora da Paz, e o nome da localidade apenas Paz.
Outro morador que também deixou sua colaboração para o crescimento do lugar
foi o Sr. Antonio Barros que era proprietário de um armazém de secos e molhados e
também de um meio de transporte com o qual fazia a linha de Paz até Guarapuava.
Em meados de 1958, instalou-se na localidade o senhor Guilherme Milrath,
mais conhecido como senhor Vile, com um grande comércio que colaborou bastante
para o desenvolvimento do lugar. A primeira professora da escola de Paz foi a senhora
Doralice.
Como o passar dos anos foram chegando mais pessoas e surgiram localidades
vizinhas como: Despraiado, Fartura, Barra Mansa, Saleiro entre outros. Posteriormente,
em 1968, iniciou-se a construção da rodovia federal BR 373, asfaltada, que atraiu a
construção de novas residências e estabelecimentos comerciais. Com a construção
da Usina Hidrelétrica de Segredo (década de 1980), pela COPEL, (Companhia
Paranaense de Energia Elétrica), novas construções foram feitas, tanto ao longo da
rodovia, como no trevo que liga a rodovia BR 373 à Usina Hidrelétrica de Segredo,
criando-se inclusive um pequeno loteamento.
O núcleo urbano da região administrativa da Cachoeira formou-se,
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aproximadamente, em 1930. Com a chegada das famílias Lesky, Martins e outras que
construíram suas casas e uma igreja pequena, chamada capelinha (Capela do Sagrado
Coração de Jesus) feita em madeira. Com o tempo, novas famílias foram chegando e
ocupando o povoado. A maioria delas era de pequenos e médios proprietários rurais
que até hoje habitam o lugar. Posteriormente em 1988, quando a região ainda estava
ligada ao município de Guarapuava, foi criado o Núcleo Verde Teto, sob o regime de
mutirão. Trata-se de um núcleo de habitação popular, construído pela Caixa Econômica
Federal, com 51 casas, de 48 m2 e 63 m2, todas com rede elétrica e de iluminação
pública, rede de água e reservatório com capacidade para 12.000 L. Recebeu o nome
de Cachoeira, pelo fato de suas terras serem banhadas pelas águas que fazem parte
da história de formação da localidade. Sendo que esta é formada por mais de sete
quedas d’água.
Figura 28: Umas das sete cachoeiras da Região
Administrativa da Cachoeira

Fonte: Anderson Santana (2013).

A Península² do Cavernoso pertence à região administrativa de Cachoeira e
recebe este nome por ser uma porção de terra cercada de água, onde existe uma
passagem de terra firme. Até a década de 1980 esta comunidade era uma fazenda, que
pertenceu a quatro fazendeiros. Após o ano de 1981, com a construção da barragem
da Usina Hidrelétrica de Itaipu do Rio Paraná, 1.200 famílias que viviam nas ilhas
² Península é uma porção de terra cercada de água por todos os lados, exceto um, por onde se liga ao continente.
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alagadas saíram e ficaram acampadas em pavilhões, barracos e igreja. As famílias
decidiram em 1984 acampar na frente do INCRA, em Curitiba, permanecendo por 91
dias. Nesta ocasião o INCRA assentou na Península do Cavernoso 54 famílias, no dia
04 de outubro de 1984. A comunidade é formada por povos que vieram das cidades
Guaíra, Terra Roxa, Altonia e Umuarama. As famílias receberam 79 lotes variando
entre 12 hectares e 20 hectares, onde essas famílias permaneceram em barracos de
lona. Começaram as atividades agrícolas produzindo o seu sustento e construindo
suas residências em seu próprio lote.
Devido a distância entre a Península e o núcleo urbano da Cachoeira, foram
instalados também na Península escola com Educação Infantil e Anos Iniciais do
Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), e posto de saúde. Nos últimos anos a comunidade
vem apresentando crescimento no êxodo rural em decorrência da saída de muitas
famílias em busca de trabalho em outras cidades, estados ou mesmo para viverem na
sede do município.
Entre os pioneiros da Região Administrativa da Lagoa Seca, estão o casal
Emanuel Mendes de Araújo e Ana Joaquina dos Santos, os quais ganharam Sesmaria
de terra no Campo Real, do Padre Chagas em 1822. Ele morreu em 1845, sendo
enterrado no cemitério da fazenda Capão Redondo.
Maria do Belém filha única de Emanuel Mendes de Araújo, casou-se com o
carioca e farmacêutico, Frederico Guilherme Virmond Junior, que em 1870 num capão
de pinheiro em forma esférica construiu a sede da fazenda “Capão Redondo”, (casa
em estilo português com material de olaria da própria fazenda). Ele distribuía remédios
feitos na casa da fazenda para a população mais pobre, e faleceu em 1909 quando
ocupava o cargo de segundo vice-presidente do estado do Paraná. (PDM – Candói,
2008).
Quase todos os fazendeiros da região de Lagoa Seca tornaram-se tropeiros,
abastados comerciantes de gado vacum, muar e cavalar, transformando suas fazendas
em invernadas. (PDM – Candói, 2008).
Carolina Virmond, filha de Maria do Belém casou-se com Ernesto de Queiros
passando a morar na fazenda Lagoa Seca, onde abriram uma das maiores casas de
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comércio da Região e uma fábrica de farinha de biju.
Em 1914, também filha de Maria do Belém, Eponina Virmond Werneck e seu
esposo Francisco Lacerda Werneck construíram uma fábrica de manteiga, na qual
produziam e embalavam manteiga que era comercializada em Guarapuava e região.
O núcleo urbano da região administrativa da Lagoa Seca formou-se por volta
da década de 1940, a partir de serrarias que se instalaram na região, uma empresa
de reflorestamento (empresa Zagonel), bem como de diversas fazendas agrícolas que
atraíram mão-de-obra para a região. Estas pessoas se estabeleceram em habitações
construídas dentro das áreas das empresas. (PDM – Candói, 2008).
Em 1944, instalou-se na então Vila de Lagoa Seca, o Sr. Pedro Zagonel, dono da
1ª serraria para exploração de madeira na região. Em seguida, vieram as madeireiras
Zattar (Bebinha) e a serraria do Turco no Três Pinheiros.
Para atender à grande clientela de alunos, filhos dos funcionários das serrarias,
surgiu a necessidade da construção da 1ª escola, tendo como nome Grupo Escolar
de Lagoa Seca.
A partir de 1971, para atender às necessidades dos habitantes que haviam se
instalado nas propriedades das empresas, criou-se o loteamento de Nossa Senhora
de Fátima, de propriedade da senhora Abigail Karpstein de Almeida. Nele, instalaramse diversas residências, Igreja Católica e Protestante, ocorrendo posteriormente à
instalação da escola e do posto de saúde. A primeira área ocupada foi a da chamada
Rua Santa Felicidade. Em um segundo momento, ocupou-se a área da estrada que
liga às fazendas da região.
No núcleo urbano da região administrativa do São Pedro os primeiros
colonos ucranianos fixaram-se na década de 1940. Eles reimigraram de Prudentópolis
atraídos pela fertilidade do solo com o objetivo de se tornarem médios produtores. Os
fundadores da Colônia São Pedro foram: João Kich e seu filho Miguel, João Kruk e
Miguel Zubreski, os quais chegaram em 1941. Rafael Kich em 1942. João Bodenar,
Estefano Kich e Miguel Antonio fixaram-se em 1943.
Uma das principais prioridades destas famílias foi a Educação cultural, religiosa
e social dos seus filhos que já estavam em idade escolar. De acordo com o Projeto
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Político Pedagógico da Escola Municipal do Campo São Pedro, 2015, como não havia
escola, nem professora na Colônia São Pedro, os primeiros moradores providenciaram
a chegada da jovem Anastácia Kruk, residente em Prudentópolis, que passou a residir
na casa de seu tio João Kruk, o qual cedeu metade de sua moradia para a primeira
Escola. A professora Anastácia era muito valorizada pelos pais, os quais a pagavam
com dinheiro e na falta deste com mantimentos. A mesma trabalhou um ano e meio,
depois casou e mudou-se.
Em 1946 veio a Senhorita Amélia Pastuch de Prudentópolis, para dar
continuidade à atividade escolar. Residia em uma pequena casa ao lado da Escola,
mas retornou para Prudentópolis.
E a clientela escolar ficou sem aula durante um ano.
Em 1947, o Prefeito de Guarapuava Exmo. Sr. José de Mattos Leão nomeou a
Senhorita Basília Grudeska.
Nesta época a comunidade se reuniu e decidiu construir um local próprio
para o funcionamento da escola. Doaram pinheiros, serraram “a muque” e de tábuas
lascadas construíram a escola, a qual serviu tanto para Escola como Igreja, na qual
os sacerdotes Basilianos OSBM celebravam a Sagrada Liturgia.
Ainda atuaram nesta Escola as seguintes professoras vindas de Prudentópolis:
Verônica Charon, em 1948: Alice Vereta, em 1949 a 1952: Laura Popel e Júlia
Hortaschko. Todas permaneceram na residência do Sr. Estefano Kich.
Em seguida foram professoras já residentes na Comunidade: Elvira Sedorko,
Sofia Kruk, Maria Denichevicz e Elizabete Kich.
Como as professoras não ficavam tempo atuando na Escola local, surge na
comunidade o desejo de trazer Irmãs de Prudentópolis, a fim de darem formação
integral e de modo contínuo. Os moradores entraram em contato com o então prefeito
de Guarapuava, Exmo. Sr. Nivaldo Krüger, que em nome da comunidade foi para
Prudentópolis conversar com a Madre Provincial da Congregação das Irmãs Servas
de Maria Imaculada e pediu Irmãs para a Colônia São Pedro.
Os moradores construíram uma casa para que as Irmãs tivessem onde residir,
e em 1977 vieram as Irmãs Servas de Maria Imaculada. No dia 27 de março de 1977
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iniciaram as aulas. A primeira foi a Irmã Eulália Kupiczki acompanhada pela jovem,
Regina Poczenek, vinda de Prudentópolis, a qual foi a companheira inseparável da
Irmã em casa, na escola, no apostolado. Muitas foram as Irmãs que vieram desde
aquela época e ainda hoje realizam seus trabalhos junto à escola e à igreja desta
comunidade.
Figura 29: Igreja Ucraniana São Pedro na
Região Administrativa do São Pedro.

Fonte: Anderson Santana (2013).

No núcleo urbano da região administrativa do Rio Novo o povoamento
iniciou-se por volta de 1936, com a chegada da família do senhor Mariano Ivatiuk e o
senhor Basílio Senkio. Mais tarde chegaram as famílias Martim e a Mis.
Na época a fonte de renda era a pecuária, mas na atualidade a maior atividade
desenvolvida na região é a agricultura.
Da década de 1980 em diante, foram implantados no município de Candói vários
assentamentos da reforma agrária vinculados ao INCRA, que apresentam atualmente
diferentes estágios de desenvolvimento.
Mas como se formam os assentamentos?
Conforme Ramos (2013), “a criação dos assentamentos rurais se dá por meio
de políticas públicas que visam atenuar os conflitos gerados no campo e envolve a
forma como deve ser estruturada a propriedade agrícola para pequenos produtores”.
Ainda segundo Ramos (2013), “um assentamento nasce quando o INCRA
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(Instituto Nacional de Colonização e reforma Agrária) tem a posse legal da terra, e
transfere-a para trabalhadores rurais sem terra a fim de que a cultivem e promovam
seu desenvolvimento econômico”.
Ainda segundo a autora, “o processo de assentamento se dá por etapas, uma
vez que há muitas famílias na lista dos interessados em conquistar um pedaço de
terra. Muitas vezes até que a terra seja conquistada, é necessário acampamentos
em terras improdutivas como forma de pressionar as autoridades responsáveis pela
reforma agrária”.
O município de Candói conta com seis assentamentos rurais, sendo eles:
Ilhéus, Colônia São João Batista, Águas de Santa Clara, Mata do Cavernoso, União
São Pedro e Rio Bonito. Há ainda o Projeto de assentamento 08 de outubro, mas que
se encontra em fase de instalação das famílias a serem assentadas. Ele será capaz
de abrigar 10 famílias.
Observe no mapa a seguir, a localização desses assentamentos no município
de Candói:
Figura 30: Localização dos assentamentos no Município de Candói

Fonte: RAMOS, 2013.
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Na tabela a seguir são apresentados alguns dados sobre estes assentamentos:
Tabela 6: Dados dos assentamentos do município de Candói
Assentamento

Criação

Área

Nº de
famílias

Ilhéus

19/11/1984

1.172
hectares

79

Projeto de
colonização
federal

São João
Batista

23/09/1986

399,4
hectares

25

Projeto de
assentamento
federal

Águas de
Santa Clara

30/06/1999

365,2
hectares

24

Projeto de
assentamento
federal

Mata do
Cavernoso

22/12/1999

1.177,1
hectares
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Projeto de
assentamento
federal

Rio Bonito

2000

União São
Pedro

02/08/2001

82
hectares
854,2
hectares

05

44

Tipo

Projeto Cédula
da Terra
Projeto de
assentamento
federal

Fonte: Tabela elaborada por Angela Maria Deschk Rocha a partir das informações de RAMOS, 2013.

Em sua dissertação de mestrado, Ramos (2013) descreve que os projetos de
assentamentos rurais podem ser:
•

Projetos de colonização federal, os que foram formulados durante o período
militar, visando à ocupação de áreas devolutas e a expansão da fronteira
agrícola;

•

Projetos de assentamento federal, os que têm como objetivo efetivar o
Estatuto da Terra para diminuir os conflitos no campo.

•

Projetos de assentamento cédula da terra, quando o governo estadual
financia o valor da área em questão a uma associação de trabalhadores
rurais que tem o prazo de três anos para começar a quitar as prestações da
dívida.

O município de Candói, conforme apresentado na tabela anterior apresenta
estes três tipos de assentamentos.
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Cada assentamento tem sua história, mas destacaremos aqui o histórico do
Assentamento Ilhéus, que é formado pelo maior número de famílias.
Após o ano de 1981, com a construção da barragem da Usina Hidrelétrica de
Itaipu do Rio Paraná, 1.200 famílias que viviam nas ilhas alagadas saíram e ficaram
acampadas em pavilhões, barracos e igreja. As famílias decidiram em 1984 acampar
na frente do INCRA, em Curitiba, permanecendo por 91 dias. Nesta ocasião o INCRA
assentou na Península do Cavernoso, Candói-PR, parte dessas famílias no dia 04 de
outubro de 1984. A comunidade é formada por povos que vieram das cidades Guaíra,
Terra Roxa, Altonia e Umuarama. As famílias receberam 79 lotes variando entre 12
hectares e 20 hectares, onde permaneceram em barracos de lona até construírem
suas residências em seus próprios terrenos.
Nos assentamentos de Candói, as principais atividades desenvolvidas são o
cultivo de alimentos e a criação de gado leiteiro.

2.5. BIOMA
De acordo com o professor de Geografia Rodolfo Alves Pena (2013), os biomas
são grandes espaços geográficos que compartilham das mesmas características
físicas, biológicas e climáticas, existindo neles um grande número de espécies de
plantas e animais.
Geralmente, os biomas são definidos ou delimitados de acordo com a vegetação
principal que os compõe.
Conheça no mapa a seguir os vários biomas presentes no Brasil:
Observe que o Paraná, nosso estado e o Candói, nosso município, fazem parte
do bioma da Mata Atlântica.
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Figura 31: Biomas do Brasil

Fonte: https://cienciasnamosca2.files.wordpress.com/2013/08/biomas-do-brasil.jpg?w=604.

A Mata Atlântica é uma floresta pluvial tropical com clima quente e úmido
devido à proximidade com o oceano, do qual recebe ventos carregados de vapor
d’água. Originalmente essa floresta ocupava toda a faixa litorânea do Brasil, desde
o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, e sua vegetação se assemelha
muito à da Amazônia. Embora seja menor que o bioma amazônico, sua biodiversidade
é considerada a mais rica das apresentadas em florestas tropicais, pois possui um
extraordinário número de espécies endêmicas, ou seja, que são encontradas apenas
nesse bioma. (https://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_Atl%C3%A2ntica).
Algumas das características da Mata Atlântica, de acordo com Scarano, 2014,
são:
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•

Presença de árvores de médio e grande porte, formando uma floresta
fechada e densa;

•

Rica biodiversidade, com presença de diversas espécies animais e vegetais;

•

As árvores de grande porte formam um microclima na mata, gerando sombra
e umidade;

•

Fauna rica com presença de diversas espécies de mamíferos, anfíbios,
aves, insetos, peixes e répteis;

Entre as espécies da flora da Mata Atlântica paranaense e candoiana destacamse: araucária, também conhecida como pinheiro-do-Paraná, imbuia, cedro, erva-mate,
bracatinga, aroeira, ipê-amarelo e orquídeas.
Figura 32: Ipê-amarelo

Figura 33: Pinheiro-do-paraná

Fonte: http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Ecologia/Ecologia6.php.
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Figura 34: Erva-mate

Observe no mapa do Paraná a seguir e na leitura do texto a intensidade e
causas do desmatamento das florestas nativas do estado em um período de cem
anos:
Figura 35: Desmatamento das matas nativas do Paraná (1890-1990).

Fonte: https://www.ecodebate.com.br.

72

Fonte: https://www.ecodebate.com.br.
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A FAUNA DA MATA ATLÂNTICA EM CANDÓI
Com toda sua riqueza natural, o município de Candói apresenta uma fauna
bem diversificada. Entre as espécies destacam-se borboletas, mariposas, abelhas,
peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Entre os exemplares da fauna nativa da
região da Mata Atlântica em que localiza-se o município de Candói, de acordo com
informações do Guia da Fauna do Parque Nacional do Iguaçu, 2014 e da obra Fauna
do Paraná em Extinção, 2006, destacam-se:
Aves: Beija-flor, rendeira, macuco, nambu, curucaca, quero-quero, pomba,
rolinha, arara, tiriva, baitaca, andorinha, sangue-de-boi, papagaio-de-peito-roxo,
anu, coruja, tucano, pica-pau, corruíra-do-banhado, sabiá, bem-te-vi, entre outros.
Figura 37: Macuco

Figura 36: Quero-quero

Fonte: https://www.google.com.br/.

Mamíferos: anta, bugio, cachorro-do-mato, capivara, cutia, jaguatirica, paca, quati,
tamanduá, tatu-de-rabo-mole, veado-catingueiro, entre outros.
Figura 38: Capivara

Figura 39: Bugio

Fonte: https://www.google.com.br/.

74

Figura 40: Tatu-de-rabo-mole

Peixes: lambari, cascudo e joanas.
Figura 41: Lambari

Figura 42: Cascudo

Fonte: https://www.google.com.br/.

Fonte: Fauna do Paraná em Extinção
http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/cobf/livro_fauna_extincao.pdf.
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Entre os fatores que prejudicam a sobrevivência e multiplicação de aves e
mamíferos no município estão as poucas áreas de mata nativa em área contínua,
a extensa rede de estradas que cortam o município, o que causa atropelamento de
animais e também a caça predatória.

2.6. SOLO
Solo é a camada superficial da crosta terrestre resultante da ação do
intemperismo, ou seja, nada mais é que a rocha decomposta e bem triturada. (Click
Escolar).
Intemperismo é a quebra ou dissolução de rochas e minerais na superfície do
planeta Terra, devido a fatores físicos ou químicos. Dentre os agentes transformadores
estão:
•

Água;

•

Gelo;

•

Ácidos;

•

Sal;

•

Plantas;

•

Animais;

•

Alterações de temperatura.
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Uma vez que acontece a quebra das rochas, a erosão transporta os fragmentos
a longas distâncias.
Por desgastar as formações rochosas da superfície ao longo do tempo, o
intemperismo e a erosão modificam a estrutura da superfície terrestre.

ETAPAS NA FORMAÇÃO DO SOLO
São etapas da formação do solo:
a) A desintegração e a decomposição das rochas, originando os componentes
minerais;
b) A incorporação e a decomposição de organismos animais e vegetais dando
origem aos componentes orgânicos (húmus).
Vários são os fatores que atuam na formação do solo: temperatura, vento,
águas correntes, tipo de topografia, chuva, cobertura vegetal, tipo de mancha matriz,
etc. Em função da ação conjugada e da inter-relação desses diversos fatores originamse os diversos tipos de solos.
Observe a seguir, uma ilustração sobre a formação do solo:
Figura 43: Formação do solo

Fonte: http://www.clickescolar.com.br.
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SOLOS DO PARANÁ
Segundo estudos publicados na cartilha CONHECENDO OS PRINCIPAIS
SOLOS DO PARANÁ - Abordagem para professores do ensino fundamental
e médio – UFPR/2012, é importante que os solos sejam classificados, pois sua
classificação:
a) permite conhecer quais as qualidades e limitações dos solos de um município,
estado ou país;
b) possibilita a troca de informações técnicas entre as pessoas que usam ou
estudam os solos;
c) permite predizer o comportamento dos solos;
d) permite identificar o uso mais adequado dos solos.

No Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006), os
solos do Brasil são classificados em 13 ordens: Latossolo, Neossolo, Cambissolo,
Espodossolos, Argissolos, Planossolos, Luvissolos, Nitossolos, Plintossolos,Gleissolos,
Organossolos, Vertissolos, e Chernossolos, mas nem todos aparecem no Paraná.
Na tabela a seguir são relacionadas as ordens de maior ocorrência no Estado do
Paraná, de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006):
Tabela 7 - Principais classes de solos encontradas no Estado do Paraná.

CLASSE (ORDEM)

TERMOS DE CONOTAÇÃO OU MEMORIZAÇÃO

Neossolos

Solos jovens em início de formação (sem horizonte B).

Cambissolos

Solos com horizonte B incipiente e em estágio inicial de formação.

Argissolos

Solos com acumulação de argila no horizonte B.

Nitossolos

Solos com agregados do horizonte B com superfícies brilhantes.

Latossolos

Solos velhos e profundos

Espodossolos

Solos muito arenosos com acúmulo de matéria orgânica e compostos
de ferro e alumínio no horizonte B

Gleissolos

Solos com cores acizentadas.

Organossolos

Solos com altos teores de matéria orgânica.

Fonte: EMBRAPA,2006
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Observando o mapa a seguir, é possível perceber que no município de Candói
predomina o solo da ordem Latossolo.
Figura 44: Tipos de solo no município de Candói

Fonte: Plano Diretor do município de Candói/2008.

Leia a seguir mais informações a respeito desse tipo de solo de acordo com o
Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006).

LATOSSOLOS
a) Conceito: são solos profundos, bastante intemperizados (velhos e alterados
em relação à rocha) e geralmente de baixa fertilidade. Ocupam, normalmente, os
topos de paisagens, em relevos mais planos. De maneira geral, são muito porosos,
permeáveis, com boa drenagem (não tem excesso de água) e são muito profundos
(mais de 2 metros de espessura).
b) Ocorrência: é a principal classe de solo encontrada no Paraná, sendo
distribuído em 31% do território estadual.
c) Significado agrícola: suas características, tais como boa profundidade,
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relevo quase plano, ausência de pedras, grande porosidade, boa drenagem e
permeabilidade fazem com que sejam os mais utilizados na produção rural. Embora
geralmente sejam de baixa fertilidade, as práticas de adubação e correção do solo,
realizadas pelos produtores rurais, os tornam muito produtivos.
d) Significado ambiental e urbano: o relevo plano e as características físicas
adequadas já destacadas anteriormente determinam que os Latossolos apresentem
alta estabilidade, baixo risco de erosão e grande capacidade para suportar estradas,
construções, além de ser local favorável para instalação de aterros sanitários.

2.7. CLIMA
O clima é o conjunto das características de temperatura, umidade, ventos e
chuvas, em uma determinada região ao longo do ano. (FARIA, Caroline. Clima. www.
infoescola.com).
A seguir, o mapa de Climas do Brasil apresenta as divisões climáticas do país
de acordo com a temperatura média e a quantidade de meses secos. O mapa traz a
classificação segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Figura 45: Climas do Brasil

Fonte: http://www.geografia.seed.pr.gov.br.
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Existem diversas classificações climáticas. No geral, diz-se que o Paraná tem
um clima temperado ou subtropical úmido, com chuvas bem distribuídas ao longo
do ano. Ocorrência de Geadas em cidades mais elevadas (Palmas, Guarapuava,
Curitiba) e Verões quentes no Norte (localidades acima do Trópico de Capricórnio), e
no Oeste (planície aluvial do Rio Paraná) e climas tropicais na planície litorânea
Para a classificação de Köppen (abaixo), no Paraná existem três tipos, que
são:
Af → A = Tropical Úmido, f = sempre úmido
Cfb → C = Mesotérmico (Temperado ou Subtropical), f = sempre úmido, b =
verão brando
Cfa → C = Mesotérmico (Temperado ou Subtropical), f = sempre úmido, b =
verão quente
Figura 46: Climas do Paraná

Fonte:http://professoralexeinowatzki.webnode.com.br/geografia-doparana/clima-do-parana/.
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Figura 47: Temperaturas médias no Paraná

Fonte:http://professoralexeinowatzki.webnode.com.br/geografia-doparana/clima-do-parana/.

2.8. HIDROGRAFIA
A hidrografia é o ramo da geografia física que estuda as partes líquidas do
planeta, ou seja, água dos rios, mares, oceanos, lagos, geleiras, água do subsolo e
da atmosfera.
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HIDROGRAFIA DO BRASIL
A hidrografia brasileira tem um dos maiores complexos hidrográficos do mundo,
apresentando rios com grandes extensões, larguras e profundidades.
Os rios brasileiros formam nove bacias hidrográficas que são um conjunto
de terras drenadas por um rio principal, seus afluentes e subafluentes. O IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) classifica os rios brasileiros nas bacias
hidrográficas apresentadas no mapa a seguir:
Figura 48: Bacias Hidrográficas do Brasil

Fonte: http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/GeografiaFisica/Hidrografia/.
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Fonte: http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/GeografiaFisica/Hidrografia/?pg=4
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HIDROGRAFIA DO PARANÁ
Observe no mapa a seguir as Bacias Hidrográficas do Estado do Paraná:
Figura 49: Bacias hidrográficas do Paraná

Fonte:http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/corh/
Revista_Bacias_Hidrograficas_do_Parana.pdf

O Estado do Paraná foi dividido em 16 Bacias Hidrográficas, instituídas pela
Resolução Nº 024/2006/SEMA, como segue:
•

Litorânea;

•

Paranapanema 2;

•

Iguaçu;

•

Paranapanema 3;

•

Ribeira;

•

Paranapanema 4;

•

Itararé;

•

Pirapó;

•

Cinzas;

•

Paraná 1;

•

Tibagi;

•

Paraná 2;

•

Ivaí;

•

Paraná 3;

•

Paranapanema 1;

•

Piquiri.
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HIDROGRAFIA DE CANDÓI
Os principais rios de Candói são aqueles que definem os limites do município,
ou seja, Rio Cavernoso (a Nordeste), Rio Iguaçu (ao Sul), Rio Campo Real (a Norte)
e Rio Jordão (a Leste).
Internamente o município de Candói tem uma vasta rede de rios, destacandose o rio Cachoeira que nasce na região administrativa da Paz, atravessa a região
administrativa da Cachoeira e deságua no Rio Iguaçu; e o Rio Rafael, que divide as
regiões administrativas do Rio Novo e São Pedro da região administrativa da Paz.
Observe na tabela abaixo as Bacias Hidrográficas do município de Candói e os
respectivos rios, córregos e arroios que as compõem:
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Tabela 08 – Bacias Hidrográficas de Candói

BACIAS
HIDROGRÁFICAS

RIOS, CÓRREGOS E ARROIOS

Bacia do Rio
Campo Real

Rio Campo Real, Rio da Divisa, Rio da Melancia, Rio
do Aterrado, Rio da Lagoa, Lajeado dos Porcos

Bacia do Rio Usina

Rio da Usina

Bacia do Rio Pai João

Rio Pai João, Arroio do Banhado, Arroio do Passo Grande.

Bacia do Rio Buriti

Rio Buriti, Arroio Capão da Madeira, Arroio
Capão Vargem, Rio Jordão.

Bacia do Rio
Serra Velha

Rio Serra Velha, Rio Destacado, Rio Bebinha,
Rio da Igrejinha, Arroio do Boqueirão.

Bacia do Rio Divisa

Rio da Divisa, Rio da Taipa, Rio Caracu, Arroio São Pedro,
Arroio Bela Vista, Arroio São Jacó, Arroio do Capão da Canoa,
Rio Candói, Rio do Divino, Rio Jordão, Rio Santa Clara.

Bacia do Rio
Guarapuavinha

Rio Guarapuavinha, Rio das Casas, Rio
Capinzal, Rio Boca Apertada.

Bacia do Rio da Lage

Rio da Lage, rio Xaxim, Córrego Divisa, Rio Passo
Grande, Arroio dos Donatos, Rio Bonito, Arroio Barreiro,
Córrego Pedregulho, Córrego Pote, Rio Cavernoso.

Bacia do Rio
Passo Grande

Rio Passo Grande, Rio Consolo, Rio Três Palmeiras,
Córrego Tarumã, Rio Santa Marta, Córrego Bracatinga,
Córrego Bananeiro, Córrego Canhada Funda.

Bacia do Rio Rafael

Rio Rafael, Córrego Pinhal preto, Córrego Embu, Córrego Dois
Passos, Córrego Sete Fôlegos, Córrego Guaju, Rio Iguaçu.

Bacia do Córrego
Mingau

Córrego Mingau, Córrego Jacutinga, Córrego Saturno, Rio Iguaçu.

Bacia do Rio
Cachoeira

Rio Cachoeira, Córrego Samambaia, Córrego
Concórdia, Córrego São Francisco.

Bacia do Arroio Jacú

Arroio Jacú, Córrego Campo Arejado,
Arroio Lajeadinho, Rio Jordão.

Bacia do Rio Novo

Rio Novo, Córrego Logrador, Córrego sepultura, Rio Iguaçu.

Fonte: Elaboração professora Angela Maria Deschk da Rocha a partir de dados e mapas contidos no
Plano Diretor do Município de Candói, 2008.

87

Observe no mapa a seguir a localização das Bacias Hidrográficas do município
de Candói:
Figura 50: Bacias hidrográficas do município de Candói.

Fonte: Plano Diretor do Município de Candói, 2008.

Os rios Iguaçu, Jordão e Cavernoso apresentam um alto potencial para geração
de energia elétrica.
O município de Candói conta com 5 usinas hidrelétricas em seus limites ou
nos rios que o margeiam. São elas: UH de Salto Santiago, no Rio Iguaçu, UH do Rio
Cavernoso, UHS de Santa Clara e Fundão, no Rio Jordão e a PCH no Rio Cavernoso II.
A energia produzida nas usinas hidrelétricas é uma energia limpa, mas,
para sua implantação abalos são causados no bioma. De acordo com Buco, 2013,
destroem-se florestas, exterminam-se faunas, ocorrem impactos e modificações no
clima, camponeses e comunidades tradicionais são retirados de suas propriedades.
Positivamente, podemos destacar que durante a construção de uma usina
hidrelétrica, ocorre um aumento de frentes de trabalhos temporários para os
moradores da região e também o aumento da população local, pois, atraídos pelas
oportunidades de empregos, muitos migrantes chegam. Consequentemente acontece
um aquecimento nos diversos ramos da economia local.
É importante para a arrecadação do município de Candói o recebimento dos
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royalties. De acordo com a Cartilha Saiba Mais Royalties, os royalties sobre a geração
hidrelétrica foram instituídos pela Constituição de 1988 e regulamentados pela Lei
7990, de 1989. Oficialmente, os royalties são chamados de Compensação Financeira
pela Utilização de Recursos Hídricos para Fins de Geração de Energia Elétrica
(CFURH).
Os royalties equivalem a 6,75% de toda a energia produzida mensalmente em
uma hidrelétrica. Este valor é dividido entre a União (10%), os estados (45%) e os
municípios onde estão os reservatórios (45%). A Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) gerencia a arrecadação e a distribuição destes recursos.
A Cartilha Saiba Mais Royalties destaca que as PCHs (Pequenas Centrais
Hidrelétricas) não pagam royalties por terem capacidade instalada de até 30 MW
(Megawatts). Estes empreendimentos foram isentos desta taxa pela lei 7990/89 e
pela lei 9.427/96.
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UNIDADE III. CONHECENDO A
POPULAÇÃO DE CANDÓI: FORMAS
DE TRABALHO E MANIFESTAÇÕES
CULTURAIS
3. CONSTITUIÇÃO DA POPULAÇÃO
De acordo com o Dicionário Que Conceito, população é a soma de pessoas que
se encontram dentro de uma cidade, povoado, estado, país, ou qualquer outro tipo de
área demográfica e que possuem, em muitos casos, características que podem ser
comum em todos.
Nos dias atuais todos os estudos sobre qualquer tipo de população são feitos
com base em dados confiáveis e calculados para conseguir um resultado no qual se
possa confiar. Profissionais do ramo saem a campo, realizam estudos pré-definidos e
normalmente conseguem ótimos resultados com relação à população.

3.1. QUEM É O POVO CANDOIANO?
Assim como a formação da população brasileira e paranaense, a população
candoiana também teve sua formação a partir de povos indígenas, negros e brancos.
Os indígenas de Candói, afastados da região com a chegada dos espanhóis e
portugueses, entre os séculos XVIII e XIX, faziam parte da tribo dos Votorões, etnia
Kaingang, do grupo Jê. (ABREU; MARCONDES, 1994).
Os negros chegam, para o triste exercício do trabalho escravo, nas fazendas
dos colonizadores que foram ocupando as terras indígenas com criações de gado e
plantações.
De acordo com a matéria “A população do Candói no século XIX”, publicada
pelo Departamento da preservação da Memória da A.C.D.C. na página 8 do Jornal da
A.C.D.C., Ano I, nº 12, Abril/1995, em 13 de janeiro de 1859, o inspetor de quarteirão
Camillo José Caetano elaborou a Lista de Habitantes de Candói, onde descreve os
moradores de cada fogo³, idade, cor, sexo e especifica a condição de cada morador.
Essa lista permite saber da existência de trabalhadores negros escravos, nas fazendas
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de Candói.
Observe na tabela seguinte, a descrição dos habitantes de um fogo³, na
reprodução de parte da lista:

Tabela 09 – Habitantes de uma fazenda de Candói
Nº de
fogo

Habitantes

Idade

Cor

Estado Civil

Pedro Alexandrino de Araújo
Maria Leopoldina de Almeida

34
28

Branca
Branca

Casado
Casada

Branca
Branca
Branca
Branca
Branca

Solteiro menor
Solteiro menor
Solteiro menor
Solteiro menor
Solteira menor

Negra
Negra
Negra
Negra
Negra
Negra
Parda

Solteiro
Solteiro
Solteiro
Solteiro
Solteira menor
Solteira menor
Solteira menor

Preta

Solteiro

Irineo
Jesuíno
Pedro
Florindo
Francisca Alexandrina

Filhos
11
6
4
2
8

Escravos

1

24
20
40
22
7
5
2

Samuel
Isidoro
Sebastião
Joana
Thereza
Quitéria
Fiél

Agregado
João de Abreu

28

Fonte: Jornal da A.C.D.C., Ano I, nº 12, Abril/1995. P. 8.

Posteriormente com as atividades do tropeirismo, a extração madeireira e a
chegada dos reimigrantes ucranianos vindos de Prudentópolis, a população candoiana
teve aumento significativo.
A partir de 1980, pessoas vindas de várias regiões do Paraná, para os
assentamentos feitos pelo INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária) também contribuíram na formação da população candoiana atual.
A construção de usinas hidrelétricas nos rios do município também trouxeram
trabalhadores de várias regiões do Brasil, que passaram a fazer parte da população
candoiana
³ Unidade de referência correspondente a domicílio, utilizada nos censos feitos durante o Brasil colonial.
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Conforme o censo demográfico realizado em 2010, pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, (IBGE), o município de Candói conta com 14.983 habitantes,
sendo que 7.551 são do sexo masculino e 7.432 são do sexo feminino.
Ainda segundo dados censitários de amostra divulgados em 2014 pelo IBGE,
a população de Candói está composta conforme cor/raça nas seguintes proporções:

Tabela 10 – População censitária segundo cor/raça - 2010
COR/RAÇA

POPULAÇÃO

Branca

8.093

Preta

659

Amarela

187

Parda

6.038

Indígena

5

Sem declaração da cor/raça

_

TOTAL

14.983

3.2. CRESCIMENTO POPULACIONAL
O município apresenta uma evolução urbana e rural no comparativo entre 1990
e 2010. Segundo o IBGE/cidades, em 1990 a população total era de 12.779 habitantes,
sendo 10.195 (79%) na zona rural e 2.584 (20,2%) habitantes na zona urbana.
No ano 2000 a população era de 14.185 habitantes, distribuídos em 9.027
(63,6%) na zona rural e 5.158 (36,4%) habitantes na zona urbana, já em 2007 segundo
IBGE, a população candoiana era de 15.412 habitantes com 7.698 vivendo na zona
rural e 7.714 na zona urbana. No ano de 2010 a população de Candói era de 14.983
habitantes onde 7.957 viviam na zona rural e 7.026 habitantes na zona urbana.
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Observe o crescimento populacional de Candói na tabela a seguir:

Tabela 11 - Crescimento Populacional de Candói
ANO

RURAL

URBANO

TOTAL

1990

10.195

2.584

12.779

2000

9.027

5.158

14.185

2007

7.698

7.714

15.412

2010

7.957

7.026

14.983

Fonte: IBGE/2010.

Considerando estas informações, percebe-se que entre os anos de 1990 à
2010 houve um elevado número de moradores da zona rural que migraram para o
centro urbano, contribuindo para um grande êxodo rural.
Nesta outra tabela, a população candoiana, de acordo com o censo 2010 do
IBGE, está apresentada de acordo com o sexo e o espaço do município que ocupa:

Tabela 12 - População segundo tipo de domicílio e sexo – 2010
Tipo de
domicílio

Masculina

Feminina

Total

Urbano

3.396

3.630

7.026

Rural

4.155

3.802

7.957

TOTAL

7.551

7.432

14.983

FONTE: IBGE – Censo Demográfico, 2010.

Percebe-se que na área urbana a população feminina é superior a população
masculina, já na área rural, a população masculina é maior.

3.3. TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL
Mortalidade infantil consiste na morte de crianças no primeiro ano de vida e é a
base para calcular a taxa de mortalidade infantil, que consiste na mortalidade infantil
observada durante um ano, referida ao número de nascidos vivos do mesmo período.
Para facilidade de comparação entre os diferentes países ou regiões do planeta
esta taxa é normalmente expressa em número de óbitos de crianças com menos de
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um ano, a cada mil nascidos vivos. O índice considerado aceitável pela Organização
Mundial da Saúde(OMS) é de 10 mortes para cada mil nascimentos.
Observe na tabela a seguir os índices sobre a taxa de mortalidade infantil no
município de Candói:

Tabela 13 - Mortalidade infantil no município de Candói
1991

2000

2010

53,8

36,8

18,7

Mortalidade até 1 ano de idade
(por mil nascidos vivos)

Fonte: Atlas Brasil, 2013.

Se compararmos os dados de 2010 com os de 1991, o município reduziu
significativamente os índices de mortalidade infantil, no entanto ainda o município
apresenta uma taxa de 18,7 %, sendo muito alta quando comparada a taxa nacional
que é de 13,1% e o índice considerado aceitável pela Organização Mundial da Saúde
que é de 10 mortes para cada mil nascimentos.
Na tabela a seguir é possível observar a composição da população candoiana
de acordo com a faixa etária:

Tabela 14 - Estrutura etária da população de Candói
Estrutura
Etária

População
(1991)

% Total
1991

População
(2000)

% Total
2000

População
(2010)

% Total
2010

Menos de 15 anos

4.656

38,86

4.946

34,87%

4.225

28,20

15 a 64 Anos

6.994

58,37

8.695

61,30

65 anos ou mais

332

2,77

544

3,84

Razão de dependência

71,32

62,08

51,11

Índice de
Envelhecimento

2,77

3,84

5,63

Fonte: Atlas Brasil, 2013.
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Fonte: Atlas Brasil, 2013.
9.915

66,17

843

5,63

Com os dados apresentados na tabela e as informações do SAIBA MAIS,
é possível ver que o grupo de idosos, (65 anos e mais), apresentou crescimento
significativo entre os anos de 1991 e 2010. Dessa forma é importante que as políticas
públicas municipais desenvolvam programas para esse público, principalmente nas
áreas de saúde, mobilidade, acessibilidade e lazer.
Outro grupo da população de Candói que merece destaque é o da juventude.
De acordo com o Dicionário Que Conceito, a juventude é o período de vida
que normalmente ocorre entre a infância e a idade adulta. Conforme as disposições
estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU), a juventude acontece
entre 15 e 25 anos e é uma das etapas mais importantes da vida para a pessoa definir
seus interesses, seus projetos e suas relações com o mundo ao seu redor.
Na tabela seguinte é possível observar o número aproximado da população
jovem candoiana:

Tabela 15 - População jovem de Candói por sexo
ANO

FAIXA ETÁRIA

HOMENS

MULHERES

TOTAL

2007

15 a 24 anos

1.298

1.352

2.650

2010

15 a 24 anos

1.325

1.365

2.690

2014

16 a 24 anos

1.046

1.029

2.075

Fonte: Ipardes, 2014.
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Observa-se uma pequena redução da população jovem candoiana entre os
anos de 2010 e 2014. População esta que geralmente está na faixa etária entre o
Ensino Médio da Educação Básica ou Ensino superior.
O Ensino Médio é ofertado na sede do município e também nos núcleos urbanos
das regiões administrativas de Cachoeira, Paz, São Pedro e Lagoa Seca.
O único curso profissionalizante do município no ano de 2016 é o curso de
Formação de Docentes para Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental,
no Colégio Estadual Santa Clara na sede do município. Para ter acesso a outros
cursos profissionalizantes ou cursar o Ensino superior, os jovens deslocam-se para
municípios vizinhos como Guarapuava, Mangueirinha e Chopinzinho.
De acordo com o Plano Municipal de Educação do Município de Candói/2015,
uma das grandes dificuldades no atendimento aos educandos do Ensino Médio,
principalmente no colégio do espaço urbano é a evasão escolar. No início do ano
letivo muitas matrículas e rematrículas são feitas, mas no decorrer de alguns meses
de aula, os alunos vão desistindo, com maior intensidade no período noturno.
Vale destacar aqui que as opções de lazer dos jovens candoianos são
os campeonatos de futebol, bailes, rodeios, festas dos(as) padroeiros(as) nas
comunidades, shows com artistas quando são promovidos pela administração
municipal por ocasião dos aniversários do município, festival de música. Participam
também de grupos de jovens ou teatrais, geralmente promovidos pelas igrejas das
quais participam.

3.4. FORMAS DE TRABALHO
Antes de falarmos das formas de trabalho em Candói, vamos ler a História do
trabalho, escrita por Jane Gonçalves:
O trabalho é a aquisição da força física ou intelectual na aquisição ou
transformação de produtos naturais que satisfaçam as suas necessidades. É, portanto,
uma atividade que surgiu com a própria humanidade.
O homem primitivo vivia, inicialmente, da coleta de frutos silvestres e de raízes.
Mais tarde, começou a fabricar instrumentos, diante da necessidade de caçar animais
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que lhe servissem de alimento. Esses instrumentos começaram a ser feitos de pedra,
depois foram sendo aperfeiçoados, graças ao uso de metais.
Porém, com o aumento da população e a escassez dos produtos da coleta e
da caça, o homem, da vida nômade que levava, passou a se fixar em determinadas
regiões e a organizar uma atividade que lhe permitisse atender melhor às suas
necessidades de alimentação.
A agricultura, a pecuária, a extração mineral ou vegetal são consideradas
atividades primárias, por serem as primeiras atividades econômicas realizadas pelo
homem.
Com o crescimento da população e a necessidade de maior quantidade de
produtos, o homem passou da pequena produção individual para a produção em
massa, isto é, para a produção em grande quantidade.
A partir do século XVIII, teve origem a atividade industrial, considerada uma
atividade secundária que começou a se desenvolver. Nessa ocasião, o homem
descobriu que poderia substituir parte de seu esforço físico pelo trabalho de algumas
máquinas, e o seu esforço intelectual por computadores. (GONÇALVES, 2009).
Assim como no texto acima, que informa sobre a história do trabalho desenvolvida
pela humanidade, a população de Candói, ao longo do tempo, também teve a sua
história do trabalho.
Inicialmente era o trabalho para sobrevivência, desenvolvido pelos povos
indígenas da tribo dos Votorões, que aqui habitavam. Eles viviam da coleta,
principalmente do pinhão, caça e pequenas roças de milho, feijão e mandioca.
Mais tarde chegaram os colonizadores que foram ocupando as terras indígenas
para fundar fazendas de criação de gado e também lavouras agrícolas. Partes desses
fazendeiros se dedicavam também ao tropeirismo, que é o trabalho de conduzir tropas
de animais criados em uma região para serem comercializados em outras regiões.
Como no atual município de Candói havia extensas matas de araucárias,
ou pinheiro, a atividade de extrair dessas árvores as toras, que eram assim
comercializadas, ou então, primeiro transformada em tábuas pelas várias serrarias
que aqui se instalaram, foi outra atividade econômica desenvolvida nessa região.
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Atualmente as principais atividades econômicas no município são relacionadas
à agropecuária, administração pública, comércio e construção civil. Isto verifica-se na
tabela seguinte:
Tabela 16 – População ocupada segundo as atividades econômicas – 2010

ATIVIDADES ECONÔMICAS

N.º DE PESSOAS

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e
aquicultura

3.051

Indústrias extrativas

5

Indústrias de transformação

373

Eletricidade e gás

28

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e
descontaminação

28

Construção

583

Comércio; reparação de veículos automotores e
motocicletas

676

Transporte, armazenagem e correio

151

Alojamento e alimentação

125

Informação e comunicação

7

Atividades financeiras, de seguros e serviços
relacionados

34

Atividades profissionais, científicas e técnicas

37

Atividades administrativas e serviços complementares

61

Administração pública, defesa e seguridade social

344

Educação

296

Saúde humana e serviços sociais

186

Artes, cultura, esporte e recreação

29

Outras atividades de serviços

113

Serviços domésticos

361

Atividades mal especificadas

118

TOTAL

6.608

FONTE: IPARDES - Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social.
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3.4.1. AGRICULTURA
A agricultura consiste num tipo de atividade desenvolvida pelo Homem que
o relaciona com a Terra de uma forma metódica e sistemática, tendo como objetivo
a produção de alimentos. A agricultura é, portanto, uma forma de artificialização do
meio natural e que vai desde a preparação do solo e sementeira, até à colheita e
armazenamento, passando pela conservação e irrigação das culturas, combate a
pragas e a diversos outros tipos de condicionalismos naturais e ainda as atividades
de melhoria das espécies vegetais. Estas atividades podem ser efetuadas de uma
forma mais tradicional, utilizando predominantemente o trabalho manual e o auxílio da
força animal, ou de uma forma mais moderna, com um elevado grau de mecanização
e recorrendo a tecnologias avançadas. A agricultura é uma atividade produtiva de
grande importância, essa atividade possui duas vertentes principais: a agricultura de
subsistência e a agricultura comercial. (LEITE, 2013).
Agricultura, termo de origem latina que significa “arte de cultivar os campos”, é
uma atividade desenvolvida há milhares de anos. Seu principal objetivo é a produção
de alimentos, tais como verduras, legumes, frutas, cereais, etc. As pessoas que se
dedicam à agricultura são chamadas de agricultores ou lavradores.
Os produtos agrícolas podem servir de alimento ou como material a ser
transformado pela indústria. Por exemplo, as indústrias transformam o algodão em
fios e tecidos, a soja em óleo, o trigo em farinha.
Alguns fatores são essenciais para uma boa produção agrícola, como: escolher
a cultura adequada ao solo e ao clima, empregar sementes e mudas de boa qualidade,
irrigar (molhar) os solos secos e drenar (secar) os solos encharcados, usar adubos
adequados ao solo, quando necessário e não fazer queimadas entre os plantios para
não destruir a camada fértil do solo.
Na tabela seguinte são apresentadas informações sobre a produção agrícola
de Candói em 2014. Observe:
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Tabela 17 – Produtos agrícolas produzidos em Candói

PRODUTOS

ÁREA COLHIDA
(há)

PRODUÇÃO (t)

RENDIMENTO
MÉDIO (kg/há)

Alho

1

3

3.000

Amendoim (em casca)

6

9

1.500

Arroz (em casca)

60

126

2.100

Aveia (em grãos)

900

2.304

2.560

Batata-doce

30

570

19.000

Batata-inglesa

610

22.945

37.615

Cana-de-açúcar

1

55

55.000

Cebola

25

75

3.000

Cevada (em grão)

9.090

33.842

3.723

Feijão (em grão)

3.250

4.663

1.435

Fumo (em folhas)

44

96

2.182

Mandioca

110

2.420

22.000

Milho (em grão)

14.700

149.530

10.172

Soja (em grão)

39.870

135.405

3.398

Tomate

4

165

41.250

Trigo (em grão)

15.200

49.278

3.242

Triticale

820

2.212

2.698

CULTURA PERMANENTE
Abacate

3

135

45.000

Banana

9

135

15.000

Goiaba

1

8

8.000

Laranja

35

560

16.000

Limão

1

14

14.000

Manga

1

15

15.000

Maracujá

4

30

7.500

Pêssego

9

59

6.556

Tangerina

2

35

17.500

Uva

7

43

6.143

Fonte: Ipardes-2014.
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O trabalho na agricultura do município de Candói é realizado em sua maioria
por pequenos proprietários rurais e diaristas recrutados esporadicamente, entre a
população com idade acima de 14 anos. A mão de obra é empregada de forma sazonal
em relação às safras agrícolas. Entretanto apesar da grande produtividade agrícola
no município de Candói, a renda dessa atividade não é distribuída para a maioria da
população devido a concentração das terras nas mãos dos grandes proprietários.
Na tabela a seguir, é possível observar como estão distribuídas as terras no
município de Candói:
Tabela 18 – Estrutura fundiária em Candói

ESTRATO (há)

NÚMERO DE PROPRIEDADES

Até 12

505

13 a 24

518

25 a 50

254

51 a 72

122

73 a 100

77

101 a 250

167

251 a 500

64

501 a 750

16

751 a 1000

13

1001 a 1500

14

1501 a 2000

5

2001 a 2500

4

2501 a 3000

0

3001 a 4000

4

4001 a 5000

1

Fonte: SEAB/DERAL 2015.
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A tabela seguinte apresenta quem é o público das propriedades candoianas:
Tabela 19 – Categoria de público das propriedades candoianas

Categoria

Número

Agricultor Familiar (Lei Federal) até 72 há

1.100

Agricultor empresarial

302

Assentado

143

Quilombola

65

Trabalhador rural

96

TOTAL

1.706

Fonte: SEAB/DERAL 2015.

Com os dados da tabela, é possível perceber que a maioria das propriedades
rurais candoianas são ocupadas pelos trabalhadores familiares.

3.4.2. PECUÁRIA
Outra atividade econômica que se destaca no município de Candói é a pecuária.
Pecuária, termo de origem latina que significa “criação de gado” é uma atividade
de fundamental importância para a humanidade. Seu objetivo é a criação de animais
para o consumo e também para o comércio.
Desde o início de sua colonização, essa atividade econômica sempre foi muito
importante para o desenvolvimento desse município. As terras do atual município além
de serem utilizadas na criação de rebanhos pelos pioneiros, também eram arrendadas
para os tropeiros pernoitarem e fazerem a recuperação das tropas que conduziam do
sul do Brasil até a feira de Sorocaba, em São Paulo.
O dono do gado é denominado pecuarista. As pessoas que trabalham na
pecuária recebem diversos nomes: peões, vaqueiros, pastores dentre outros.
Os rebanhos podem ser bovino (bois e vacas), suíno (porcos), ovino (ovelhas
e carneiros), caprino (cabras e bodes), equino (cavalos), muar (mulas), asinino
(jumentos) e bufalino (búfalos). De cada tipo de gado retiramos determinados alimentos
e materiais para a indústria. Por exemplo, leite, carne, banha, ossos, couro.
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Muitos animais ainda são utilizados como meio de transporte de pessoas e
cargas, como os cavalos, burros, mulas, jegues e bois.
A pecuária pode ser praticada de duas formas: extensiva ou intensiva. A
primeira é caracterizada pela utilização de métodos tradicionais, com poucos recursos
tecnológicos. O gado é criado solto em grandes extensões de terra. Esta modalidade
apresenta baixa produtividade.
Já a pecuária intensiva utiliza recursos tecnológicos e métodos avançados
para aumentar a produtividade. Entre as características dessa modalidade estão o
confinamento do rebanho, inseminação artificial, acompanhamento com veterinários,
etc.
No município de Candói, se pratica a pecuária extensiva nas pequenas
propriedades mas também a intensiva é praticada nas grande fazendas.
Conforme dados do Ipardes - 2014, observe no quadro abaixo os rebanhos
com maior reprodução no município de Candói:
Tabela 20 – Pecuária em Candói

ANIMAIS

NÚMERO

Rebanho de bovinos

67.900

Rebanho de equinos

2.400

Galináceos – Total

70.100

Galinhas (1)

29.050

Rebanho de ovinos

5.900

Rebanho de suínos

13.900

Matrizes de suínos

2.530

Rebanho de bubalinos

27

Rebanho de caprinos

980

Rebanho ouvinos tosquiados

5.800

Rebanho de vacas ordenhadas

6.100

Fonte: Ipardes-2014.

Observe na tabela seguinte, os produtos de origem animal que mais se
destacam no município, segundo dados do Ipardes-2014.
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Tabela 21 – Produtos de origem animal produzidos em Candói

PRODUTO

PRODUÇÃO

UNIDADE

Lã

14.100

Kg

Leite

8.649

Mil l

Mel de abelha

7.890

Kg

Ovos de galinha

84

Mil dz

Fonte: Ipardes-2014.

3.4.3.

PRINCIPAIS

FORMAS

DE

COMERCIALIZAÇÃO

DA

PRODUÇÃO

AGROPECUÁRIA
A produção agropecuária é comercializada in natura para intermediários e
cooperativas. Existem na sede do município um entreposto da cooperativa COAMO
e a cooperativa COACAN (de abrangência municipal) que recebem grãos de seus
associados, e também cerealistas particulares que adquirem o produto dos agricultores.
Alguns grandes produtores do município têm em suas propriedades estruturas de
secagem e armazenamento de grãos.
A produção de Canola é incentivada pela empresa PORDINI, sucessora da
AG Teixeira, que vende as sementes para os agricultores, presta assistência técnica,
compra a produção e faz o esmagamento, produzindo óleo bruto e farelo. A cevada é
produzida para a fabricação de malte e comercializada para a AGRARIA, em Entre Rios.
Para o gado de corte, a comercialização é feita para frigoríficos de fora do município.
O leite é comercializado principalmente com o laticínio Szura na sede do
município. As olerícolas são comercializadas para os programas governamentais
– PAA e PNAE, diretamente para os consumidores urbanos e eventualmente para
mercados do município, de acordo com informações da Secretaria Municipal de
Agricultura e Pecuária do município de Candói.
Além das atividades agropecuárias que são predominantes no município
de Candói, a indústria, o comércio e a prestação de serviços são outros ramos da
economia que geram empregos para a população e trazem benefícios para a região.
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3.4.4. INDÚSTRIA
Indústria é toda atividade que extrai a matéria-prima da natureza e a
transforma em produtos industrializados. Matéria-prima é todo material usado na
fabricação de produtos.
A indústria pode ser de extração e de transformação:
A indústria de extração, de acordo com o professor de Geografia Wagner de
Cerqueira e Francisco, faz a retirada de produtos da natureza e pode ser classificada
da seguinte forma:
- Indústria de extrativismo vegetal, quando faz a coleta de frutos da mata,
derrubada de árvores para obtenção de madeira e celulose, extração de palmito,
castanha-do-pará, castanha de caju, sisal, retirada do látex da seringueira.
- Indústria de extrativismo animal, quando faz a pesca e a caça. A pesca
pode ser feita com anzol, armadilhas ou redes.
- Indústria de extrativismo mineral, quando faz a retirada de minérios que
servem como combustíveis (petróleo), material para construção e ferramentas (ferro),
material para produtos elétricos e outros.
A indústria de transformação é aquela que transforma a matéria-prima em
produtos industrializados. Ela é dividida em:
- Indústria de transformação de bens de consumo, quando produz os
produtos que as pessoas consomem diariamente, por exemplo: alimentos, bebidas,
roupas, eletrodomésticos, remédios.
- Indústria de transformação de base, quando fabrica produtos que são usados
por outras indústrias para fazer novos produtos, exemplo: indústria metalúrgica que
fabrica motores que serão utilizados em outras indústrias, como as montadoras de carro.
Os donos das indústrias são denominados industriais e os trabalhadores das
indústrias são chamados de industriários ou operários.
No município de Candói podemos destacar no setor da indústria, a geração
de energia elétrica, produzida pelas usinas hidrelétricas existentes, a produção dos
produtos da Indústria de Papel e Celulose Santa Clara e os produtos derivados do
leite, da Indústria de Lacticínios Szura Ltda.
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Figura 51: Indústria de Papel e Celulose Santa Clara.

Fonte: Amauri de Paula, 2014.

Na sede do município de Candói está instalado o DIC, Distrito Industrial de
Candói, com infraestruturas adequadas para que as indústrias existentes ou que
venham a se instalar futuramente no município fiquem num espaço planejado para as
atividades industriais, prevenindo assim transtornos à população e ao meio ambiente.
Figura 52: Distrito Industrial de Candói, (DIC)

Fonte: Secretaria de Indústria e Comércio de Candói.

3.4.5. COMÉRCIO
O comércio é a atividade que movimenta diferentes produtos, com uma
finalidade lucrativa, através da troca, da venda ou da compra de mercadorias.
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No município de Candói o comércio é realizado nos estabelecimentos comerciais
que vendem roupas, calçados, alimentos, materiais de construção, carros, remédios,
insumos agrícolas, móveis, materiais escolares, entre outros.
Segundo dados do Ipardes-2015, em Candói há aproximadamente 126
estabelecimentos comerciais que geram em torno de 527 empregos.
Para apoiar e incentivar o comércio existente, o município conta com a
ACIERCAN, (Associação Comercial Industrial e Empresarial de Candói), que tem
como função representar e fortalecer a classe empresarial, orientando e oferecendo
produtos e serviços, promovendo a cultura associativa e o desenvolvimento local.
Atualmente esta associação conta com aproximadamente 95 empresas associadas,
sendo de grande, médio e pequeno porte.

3.4.6. SERVIÇOS
Com origem no termo latim servitium, a palavra serviço define a ação de
servir (estar sujeito a/ser prestável a alguém por qualquer motivo, fazendo aquilo que
essa pessoa quer ou pede).
De acordo com o dicionário Conceito.de, o conceito serviço também
permite fazer referência aos serviços públicos que são pagos pelos contribuintes
através de taxas ou impostos, e ao fornecimento de serviços prestados com vista
a satisfazer alguma necessidade desde que não consistam na produção de bens
materiais.
Em relação aos Serviços, no município de Candói há 73 estabelecimentos e
880 empregos distribuídos entre Instituições de crédito, seguros e de capitalização,
Administradoras de imóveis, valores mobiliários, serviços técnicos profissionais,
auxiliar de atividade econômica, Transporte e comunicações, Serviços de alojamento,
alimentação, reparo, manutenção, radiodifusão e televisão, Serviços médicos,
odontológicos e veterinários, ensino e administração pública direta e indireta.
O Setor Terciário, representado pelos setores de comércio e serviços, apresenta
uma grande rotatividade de empresas instaladas, com características familiares,
concentradas na sede do município, com pequenas variáveis na geração de emprego.
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Em uma análise geral, a partir de dados fornecidos pelo setor de tributação
municipal, desde 1993 foram registrados 1.337 empresas, em sua maioria
microempresas, estando ativas em dezembro de 2013, apenas 524, o que representa
39,19%, incluindo nesse número o setor secundário junto ao terciário.
A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, empenha-se no
planejamento e execução das políticas de desenvolvimento das atividades relacionadas
com a indústria, o comércio e prestação de serviços.
Sua principal política é a geração de empregos e rendas por meio de incentivos
e apoio a instalação, ampliação e modernização da indústria, comércio e serviços
no município. Tem como objetivos estimular e apoiar à pequena e média empresa;
incentivar as indústrias para que utilizem matérias-primas locais; apoiar e organizar
feiras, exposições e outros eventos de interesse da indústria, do comércio e de
prestação de serviços. (Secretaria de Indústria e Comércio de Candói).

3.5. TURISMO
Entende-se por turismo o conjunto de atividades que uma pessoa realiza
durante seu deslocamento, denominado de viagem, realizada a locais diferentes
de seu convívio habitual, com tempo consecutivo. A atividade turística tem por fim a
atividade de lazer.
O município de Candói apresenta um grande potencial turístico devido à sua
localização geográfica, existência de fontes de águas minerais, lagos formados pelas
construções das barragens hidrelétricas na região, grande número de cachoeiras que
fazem parte da paisagem natural do município bem como a possibilidade de trilhas
ecológicas que poderiam ser aliadas a culinária local, gerando assim fonte de renda
aos moradores próximos a esses locais.
Aprecie a seguir algumas dessas maravilhas:
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Figura 53: Lago da Represa do Salto Santiago (alagado).

Fonte: Anderson Santana (2014).

De acordo com Giacomet (2013), no Alagado da Usina Hidrelétrica de Salto
Santiago, a imagem da foto anterior é um lago formado por aproximadamente 145 km²
de área alagada nas terras do município de Candói. As áreas do entorno do lago são
ocupadas por remanescentes florestais típicos da região, por fazendas de criação de
gado e cultivares, casas e condomínios particulares, sendo utilizados pela população
local e da região. O local é propício para a prática da pesca, pois possuiu várias
espécies de peixes.
Por estar privilegiadamente localizado às margens da BR-373 o alagado é
muito frequentado durante o verão.
Figura 54: Alagado da Barragem Santa Clara.

Fonte: Anderson Santana (2013).
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O alagado formado pela construção da Pequena Central Hidrelétrica Santa
Clara está localizado próximo a PR-560, a qual faz a ligação entre os municípios de
Candói e Pinhão, foi formado pelo represamento do Rio Jordão no ano de 2008.
Conforme Giacomet (2013), este alagado apresenta uma profundidade média
de 35 metros, e em seu leito original uma profundidade média de 65 metros, mantendo
sua cota de alagamento de 807 metros do nível do mar.
Ao entorno do alagado, existem 5 cachoeiras, com um tamanho médio de
5 metros de altura, e todas formadas a partir de afloramento de rocha basáltica.
Apresenta um grande potencial para prática de vários esportes aquáticos, como
também a prática de pesca esportiva.
No entanto, não há nenhum local público de acesso para este alagado, sendo
possível somente por propriedades particulares, e pela Fábrica de papel Santa Clara,
impossibilitando dessa forma o acesso irrestrito para sua apreciação.
Figura 55: Uma das cachoeiras do entorno no alagado da PCH Santa
Clara.

Fonte: Anderson Santana (2013).
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Figura 56: Salto Curucaca

Fonte: Anderson Santana (2013).

O Salto Curucaca localiza-se entre os municípios de Candói e Guarapuava,
aproximadamente uns 15 km da BR 277. O acesso é difícil, pois só é possível por meio
de estrada de chão batido dentro de fazendas de particulares. É formado pelo Rio
Jordão com altura de aproximadamente 56 m. Não é indicado para banhos, somente
apreciação. (GIACOMETTI, 2013).

PARQUE MUNICIPAL SETE CACHOEIRAS
Localizado na Comunidade de Cachoeira, aproximadamente a 1 km da BR373, próximo ao alagado do Salto Santiago.
O local encanta aos visitantes com a beleza, pois o rio Cachoeira possuiu uma
sequência de cinco cachoeiras magníficas.
De acordo com GIACOMET (2013), a prefeitura municipal criou um projeto para
o turismo no local, decretando o mesmo como Parque Municipal das Sete Cachoeiras,
mas o mesmo ainda não foi implantado. O acesso às cachoeiras é difícil devido à
vegetação fechada.

112

Figura 57: Uma das sete cachoeiras do Parque das Sete Cachoeiras

Fonte: Anderson Santana (2013).

FAZENDA CANDÓI (COMUNIDADE DE SANTA CLARA)
De acordo com Giacomet (2013), a história desta propriedade se entrelaça com
a própria história do município de Candói, visto que os primeiros registros datam do
ano de 1730 a 1750, de propriedade da Senhora Clara Almeida de Abreu.
Na década de 80, de propriedade do Senhor Nailor Araujo Lacerda, alcançou
seu auge na produção da pecuária de corte.
Atualmente a fazenda pertence ao casal Elizete Abreu Lacerda Bremm (filha
de Nailor Araujo Lacerda) e seu esposo Nelson Bremm, os quais há pouco tempo
revitalizaram a sede da fazenda e estão readequando a área destinada a pecuária.
Figura 58: Sede Fazenda Candói.

Fonte: Thiago Giacomet, (2014).

113

No Plano Diretor Municipal – 2008, já foram apontadas as potencialidades
turísticas do município que apresenta a seguinte diretriz:
9.3.1 Priorizar a dinamização das atividades econômicas, estimulando a
vocação para o turismo, de forma a:
- atrair novos investimentos direcionados ao aproveitamento do potencial
natural da região do entorno dos reservatórios das usinas hidrelétricas.
- desenvolver uma integração com a área da Estância Hidromineral de Santa
Clara, de propriedade do governo do Estado, de forma a tirar proveito daquele potencial
turístico.
Planejamento e investimentos no potencial turístico da região é umas das
formas de promover a cultura local, aliando o desenvolvimento ambiental sustentável
ao desenvolvimento social, com aumento de renda para os munícipes.
Figura 59: Piscinas e chalés na Estância Hidromineral Santa Clara.

Fonte: http://www.panoramio.com/user/347970?photo_page=7&comment_page=2.

A atual administração do município de Candói (2013-2016), vem buscando junto
ao governo estadual, a reestruturação desse importante recurso turístico do município
de Candói.
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3.6. PRINCIPAIS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS PRESENTES NO MUNICÍPIO DE
CANDÓI
Organizações da sociedade civil são instituições de caráter privado que se
organizam a partir de interesses sociais, culturais ou econômicos de um determinado
grupo de pessoas ou de outras organizações para alcançar objetivos por eles
estabelecidos e que percebem no coletivo institucional organizado a oportunidade de
alcançar estes objetivos.
São definidas como organizações da sociedade civil, todo e qualquer tipo
de organização, legalmente instituída conforme o código civil brasileiro, bem como
organizações da sociedade civil não institucionalizadas legalmente, que se organizam
com caráter não formal.
Para o entendimento mais detalhado, deve-se considerar as particularidades
e subdivisões das referidas organizações, podendo ocorrer com diferentes funções
e caráter, tais como: organizações de representação de classe, organizações
econômicas, organizações culturais e sociais.
No município de Candói existem organizações de classe tanto trabalhadora
quanto empresarial, e apresentam características semelhantes com as descritas
anteriormente que podemos classificar por natureza e função, listadas a seguir:

SINDICALISMO:
A omissão do estado perante políticas para os moradores do meio rural
possibilitaram uma forma de vida própria destes povos.
Segundo Octavio Ianni, as relações de produção no regime de colonato não
eram tranquilas, houve muitas tensões e conflitos entre fazendeiros e colonos. Estas
tensões lutas e negociações possibilitaram o surgimento do movimento sindical de
trabalhadores rurais no Brasil.
A partir de 2014, os trabalhadores do Paraná contam com a FETRAF,
(Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar). A missão da entidade é de
fazer a representação da categoria da agricultura familiar. Trabalha no sentido da
construção de um sistema de produção sustentável, priorizando o meio ambiente e
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a vida. A organização está voltada à construção da cidadania e da solidariedade,
contribuindo na viabilização de um país mais justo.
Em Candói, o sindicato que representa os trabalhadores do Campo é o SINTRAF
(Sindicato dos trabalhadores na agricultura familiar) de Candói, que é filiado a Fetraf.
Também existem em Candói, outros sindicatos que representam categorias
diferentes, como os trabalhadores no comércio, mas que somente tem atuação
em Candói, pois sua sede é em Guarapuava. O sindicato dos Servidores públicos
Municipais é a entidade que representa os interesses dos servidores que trabalham
na administração pública municipal. Também temos a presença da representação do
setor empresarial do campo, representado por uma sub-sede do Sindicato Patronal
Rural de Guarapuava em Candói, que representa e defende os interesses dos
empregadores rurais.

ASSOCIAÇÕES
Associações são organizações da sociedade civil, de direito privado, constituída
por um quadro social determinado pelo estatuto social que é o documento que rege
esta sociedade o qual é registrado em cartório de registro civil. Normalmente as
associações são definidas para representar os interesses da coletividade associada
tanto econômicos como sociais. Um exemplo forte de associação em Candói foi
Associação Comunitária para o Desenvolvimento de Candói - ACDC, (hoje extinta),
sendo ela a entidade que coordenou o processo de luta para a emancipação política
e administrativa do município.
Em Candói existem as seguintes associações legalmente constituídas. Confira
no quadro a seguir:
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Tabela 22: Associações de Candói

NUMERO

NOME FANTASIA

RAZÃO SOCIAL

01

APMF

Associação de Pais, Mestres e Funcionários do
Colégio Estadual de Paz

02 ( * )

Associação dos Agricultores de Passo Grande

03 ( * )

Associação Comunitária para o Desenvolvimento da Lagoa Seca

04

Associação Comercial, Industrial e Empresarial
de Candói;

ACIERCAN

05 ( * )

Associação Comunitária Para o Desenvolvimento de Faxinal de Santo Antonio;

06

Associação Recreativa dos Moradores e Frequentadores das Águas de São Francisco

07 ( * )

Associação dos Produtores Rurais de Xaxim

08

APMF

09

APMF

10

APMF

Associação dos Pais, Mestres e Funcionários
da Escola Municipal do Campo Heraclides
Mendes de Araujo
Associação de Pais, Mestres e Funcionários da
Escola Municipal do Campo Francisco Solano
Bueno
Associação de Pais, Mestres e Funcionários da
Escola Municipal do Campo Emílio Francisco
Silva

11 ( * )

Associação Comunitária dos Produtores de Rio
Novo

12

Associação de Pais e Mestres do Colégio Estadual do Campo de Cachoeira

13

APMF

Associação de Pais, Mestres e Funcionários da
Escola Municipal Ormi Franca Araujo

14 ( * )

ADCRSP

Associação Do Desenvolvimento Comunitário
da Região de São Pedro

15

APMF

Associação de Pais, Mestres e Funcionários da
Escola Municipal do Campo Miguel Martim

16

APMF

Associação de Pais, Mestres e Funcionários da
Escola Municipal do Campo São Pedro

17

APMF

Associação de Pais, Mestres e Funcionários do
Colégio Estadual do Campo de Lagoa Seca

18

ASMC

Associação Dos Servidores Municipais de
Candói

19

CMPG II

Clube de Mães de Passo Grande II

20
21

Conselho Comunitário de Segurança de Candói
ACEC

Associação Candói Esporte Clube
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22

AVV

Associação Verde Vida

23

Sociedade Rural Candói

24 ( * )

Associação Comunitária de Barra Mansa

25 ( * )

Associação dos Trabalhadores Rurais Bom
Jesus Do Cavernoso III

ATRBJC III

26 ( * )

Associação do Desenvolvimento De Fartura

27 ( * )

Associação dos Produtores Rurais De Fartura

28 ( * )

Associação do Desenvolvimento Dos Agricultores De Vila Nova

ADAVN

29 ( * )
30

Associação dos Agricultores De Tirivas
AUC

Associação Universitária de Candói

31 ( * )

Associação dos Agricultores de Rio da Laje

32 ( * )

Associação dos Trabalhadores Rurais Da Comunidade de Rio Bonito

33 ( * )

Associação dos Produtores Rurais De Santa
Luzia

34

Associação dos Agricultores De Cachoeira II

35 ( * )

Associação dos Produtores Rurais de Água
Branca

36

COOTAC

Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos de
Candói

37

AMJAF I

Associação dos Moradores Do Jardim Farah I

38 ( * )

ACDAM

Associação Comunitária Para o Desenvolvimento dos Agricultores de Mingau

39 ( * )

Associação dos Agricultores Da Comunidade
de São João

40 ( * )

Associação Comunitária de São Roque

41 ( * )

Associação dos Trabalhadores Rurais de Colônia dos Alemães

ATRCA

42 ( * )

Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Matas do Cavernoso

43 ( * )

Associação Comunitária para o Desenvolvimento de Despraiado

44

Instituto de mediação e juizado arbitral de
Candói

TRIACCAM

118

45

Associação do Desenvolvimento De Paz

46 ( * )

Associação dos Produtores Nossa Senhora
Aparecida de São Pedro II

47 ( * )

APRP

Associação dos Produtores da Palhada

48

Associação Comunitária para o Desenvolvimento de Igrejinha

49

Juizado Arbitral de Candói

50

APMF

Associação de Pais, Mestres e Funcionários do
Colégio Estadual do Campo Anastácia kruk

51

ADAUSP

Associação para o Desenvolvimento do Assentamento União São Pedro

52 ( * )

ADDASC

Associação de desenvolvimento Dos Agricultores do Assentamento Santa Clara

53 ( * )

Associação dos Agricultores Rurais de Santa
Marta

54

Associação da Comunidade Quilombola Despraiado

55 ( * )

Associação da Comunidade Quilombola do
Cavernoso I e Barreiro

56

Associação da Comunidade Quilombola Vila
Tomé

57

Associação dos Agentes Ambientais de Candói

58

Associação dos Produtores Rurais de Fartura

59

AMCC

Associação de Moradores Cacique Candói

60 ( * )

Associação de Produtores 08 de Outubro

61 ( * )

Associação Comunitária para o Desenvolvimento de Corvo Branco II

62

PROVOPAR

PROVOPAR – Ação social de Candói

63

Associação para o Desenvolvimento de Cachoeira

64 ( * )

Associação para o Desenvolvimento da Colônia
São Judas Tadeu

65 ( * )

Associação Comunitária de São João Batista

66 ( * )

Associação Comunitária dos Agricultores De
Perpétuo Socorro – Samambaial II

67 ( * )

Associação dos Produtores da Comunidade de
Ilha Península do Cavernoso
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Associação dos Agricultores de Santo Antonio
do Passo Grande II

68 ( * )
69 ( * )

Associação dos Agricultores da Colônia Bebinha

AACB

70 ( * )

Casa Familiar Rural

71 ( * )

Associação Comunitária de Bebinha

72 ( * )

Associação dos Agricultores de Três Palmeiras

73 ( * )

Associação de Desenvolvimento Comunitário
de Alto Rio Novo

74 ( * )

Associação Paixão Pela Vida (3ª Idade)

75 ( * )

Associação para o Desenvolvimento de Vila
Esperança

76

Associação de Trabalhadores Rurais Assentados de Candói

ATRAC

77

Associação dos Produtores de Leite de Passo
Grande

78

Associação dos Produtores de Leite da Ilha do
Cavernoso

79

Associação dos Agricultores de Alto Cachoeira

80

Associação Comunitária de São Roque – Barreiro

81

Associação de Moradores do Verde Teto –
Cachoeira

82

APAC

Associação de Produtores Agroecológicos de
Candói

83

APMF

Associação de Pais, Mestres e Funcionários do
Colégio Estadual Santa Clara

Fontes:http://empresasdobrasil.com/empresas/candoi-pr/associacoes-de-defesa-de-direitossociais?pagina=1 e Secretaria Municipal de Agricultura de Candói.
Nota: ( * ) Associações em situação regular conforme documentação nos arquivos da Secretaria
Municipal de Agricultura de Candói em 2016.
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MOVIMENTOS SOCIAIS
O conceito de Movimentos Sociais se refere a um conjunto de atores coletivos
que se organizam para que com ações organizadas estabeleçam lutas na correlação de
forças com outros grupos que normalmente detêm a hegemonia política na sociedade
civil, para alcançar seus objetivos enquanto grupo com uma identidade de classe.
Os movimentos sociais podem ser considerados progressistas ou conservadores.
Neste momento dedicaremos a atenção em evidenciar os movimentos sociais ligados
ao campo considerados por sua trajetória histórica como progressistas e que têm
expressão em Candói.

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA
A omissão do estado enquanto políticas para os moradores do meio rural
possibilitaram uma forma de vida própria destes povos que decidiram permanecer
no campo, que foi apenas uma minoria, haja vista que devido a este contexto de
empobrecimento os camponeses foram obrigados a abandonar o campo e ir buscar
alternativas de sobrevivência nos centros urbanos que prometiam trabalho nas
indústrias e comércio. Mas como os camponeses que decidiram permanecer no
campo, não se dispuseram mais viver nas condições de extrema pobreza e exploração,
decidiram se organizar em movimentos sociais para reivindicar do Estado direitos
sociais e econômicos, objetivando ter uma vida mais digna no campo, conforme o
histórico citado:
Em 1984, os trabalhadores rurais que protagonizavam essas lutas pela
democracia da terra e da sociedade se convergem no 1° Encontro Nacional,
em Cascavel, no Paraná. Ali, decidem fundar um movimento camponês
nacional, o MST, com três objetivos principais: lutar pela terra, lutar pela
reforma agrária e lutar por mudanças sociais no país. MST, ano 2015.

Como a base da produção no campo é a terra, a principal luta dos camponeses
foi pelo acesso a terra, haja vista que o Brasil fruto do modelo de desenvolvimento
adotado, é um território de grandes latifúndios improdutivos.
Neste contexto que surge a bandeira da luta pela reforma agrária que a partir de
1984, após o congresso realizado pelos trabalhadores rurais sem terra em Cascavel
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Paraná, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra é criado e lidera estes
trabalhadores em busca da democratização do acesso à terra como forma de poder
produzir alimentos e gerar riquezas à nação brasileira.
No município de Candói, não é diferente do contexto brasileiro no que se
refere à concentração fundiária, consequentemente existiu muitas populações
vivendo no campo em condições de extrema pobreza. Diante deste contexto é que
os trabalhadores rurais deste município participam ativamente do processo de luta
pelo acesso a terra. O fato mais marcante que simboliza a luta e resistência dos
trabalhadores camponeses organizados, foi no ano de 2000, quando o camponês
candoiano Antonio Tavares Pereira foi assassinado, pela polícia militar, enquanto
participava de uma manifestação do movimento sem terra em Curitiba.
Apesar de todas as reações de combate e tentativa de criminalização e
violência contra o movimento, muitas conquistas foram possíveis graças a luta dos
trabalhadores rurais sem terra liderados pelo MST, entre elas pode ser evidenciado
os seis assentamentos de reforma agrária presentes em Candói, que são conquistas
materiais da luta pela terra.

MOVIMENTO DOS QUILOMBOLAS
Os povos de origem africana, habitantes do território brasileiro, foram trazidos
principalmente pelos europeus, com consentimento das lideranças africanas, na
condição de força de trabalho e foram comercializados como uma outra mercadoria
qualquer, que comprados pelos senhores produtores de cana e café para trabalharem
em suas fazendas em condições de escravos.
Vivendo e trabalhando em condições desumanas, estes povos começam
a se organizar para lutar por direitos básicos de existência. Sua principal forma de
organização foram os quilombos. Segundo Souza, 2002:
A Palavra “quilombo’’ tem origem na língua banto “umbundo”, língua falada
pelo povo ovimbundo, que se refere a um tipo de instituição sociopolítica
militar conhecida na África Central, mas especificamente na área formada
pela atual República Democrática do Congo (antigo Zaire) e Angola.
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Na sequência a autora define o conceito dos Quilombos:
Quilombos – sítio geográfico onde se agrupavam, principalmente, povos
de referência africana, mas, também, índios e descendentes de europeus
excluídos da sociedade, que se rebelavam contra o sistema escravista (15501888) no Brasil, formando comunidades livres, autossustentáveis e com forte
organização territorial. (Souza, 2002).

No município de Candói, os povos africanos conseguiram ser reconhecidos
como organização tradicional, em três comunidades quilombolas, localizadas no
interior do município.
As comunidades quilombolas reconhecidas em Candói são: Cavernoso,
Despraiado e Vila São Tomé, conforme pode ser observado no mapa produzido pelo
Instituto de Terras, Cartografia e Geociências do Paraná:
Figura 60: Comunidades Quilombolas em Candói

Fonte: www.itcg.pr.gov.br>candoi.
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MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS (MAB)
O MAB surge durante a ditadura militar, no contexto da crise no setor energético,
em que a ELETROBRAS, lidera o processo de construção de usinas hidrelétricas no
país a fim de produzir energia para suprir a demanda das grandes indústrias que
estavam em funcionamento ou estavam se instalando no Brasil. Neste contexto é
que os agricultores atingidos pelas barragens são expropriados de suas terras sem
ter seus direitos mínimos garantidos. Surge então, a necessidade da criação de um
movimento social que os representasse na luta pelos seus direitos, este foi o embrião
do MAB:
Os primeiros passos da organização dos atingidos por barragens teve início
ainda no final da década de 70, na ditadura militar, período em que ocorreu a
retirada forçada de direitos civis e políticos. Ao mesmo tempo em que a ditadura
restringia os direitos, a indignação contra o regime fez com que surgissem
várias formas de organização e luta. É neste período que também surgem
várias forças importantes de trabalhadores como o Movimento Sem Terra,
a Central Única dos Trabalhadores e o próprio Partido dos Trabalhadores.
(MAB, 2015.)

Fruto da luta desta organização, é que os agricultores atingidos pela barragem
de Ilha Grande conquistaram a possibilidade da volta à terra para viver e produzir
alimentos. Foi assim que se criou o Assentamento Ilhéus, na Península do Cavernoso,
no município de Candói.

COOPERATIVISMO
O cooperativismo, conforme Schineider, é “uma doutrina, um movimento, ou
simplesmente, uma atividade que considera as cooperativas como forma ideal de
organização da humanidade, baseado na economia solidária, democracia, participação,
direitos e deveres iguais para todos, sem discriminação de qualquer natureza, para
todos os sócios”.
Para completar podemos dizer que o cooperativismo é um instrumento de
organização econômica e social de um grupo de indivíduos que se reúne em torno de
um objetivo comum, praticando gestos de ajuda mútua através da cooperação e da
parceria.
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O ato de cooperação é possível perceber desde o início da história da
humanidade, pois o ser humano por sua natureza é um ser social e vive em grupos
coletivos. Seja na organização de convívio que a história registrou nas antigas tribos
indígenas, seja para realizações de atividades para a produção de sua existência
enquanto espécie que é o caso das pescarias, caçadas e coletas realizadas em grupos
que os indivíduos cooperavam entre si.
No Brasil o registro da primeira cooperativa se deu no município de Candido
de Abreu, na localidade de Colônia Tereza Cristina. Os ideais cooperativistas
foram trazidas pelos imigrantes europeus liderados por um médico francês, que se
materializaram conforme descrito:
No Brasil, considera-se o ano de 1847 como o inicio do movimento no país.
Foi quando o medico francês Jean Maurice Faivre inaugurou a Colônia
Agrícola Tereza Cristina, com inspiração nos ideais humanistas, junto com
outros colonos europeus no Paraná. O movimento serviu de referencia para
as experiências futuras. (Madoenho, 2009)

Conforme a própria autora aponta, esta experiência inspirou a expansão do
cooperativismo por todo o Brasil. Regulamentado pela lei 5.764 o cooperativismo
brasileiro se desenvolveu com o apoio e tutela governamental, que até o início do
século XXI era representado apenas por uma organização nacional que é o sistema
OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras) que atualmente representa o
cooperativismo empresarial.
No entanto, em julho de 2004, 352 representantes de cooperativas da agricultura
Familiar e Economia Solidária de diversos estados do Brasil, se reuniram e fundaram
a UNICAFES (União Nacional de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia
Solidária), com o objetivo de representar este novo modelo de cooperativismo
emergente no Brasil, pautado em princípios da solidariedade entre os associados.
Atualmente existem dois modelos de cooperativas em nosso país, sendo as
cooperativas com características empresariais representadas pelo sistema OCB e
as cooperativas de economia solidária representadas pelo sistema UNICAFES. Para
diferenciar um modelo de cooperativismo do outro é necessário entender a natureza
de cada uma delas, sendo o cooperativismo empresarial, está organizado de forma
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a operar com uma gestão empresarial, visando o fortalecimento do poder econômico
da organização a fim de conquistar maior fatia de mercado na área que atua. O foco
principal é o lucro na atividade. Já o cooperativismo solidário, tem sua natureza no
ensinamento cristão baseado na solidariedade e na ajuda mútua, proporcionando
a inserção dos cooperados no mercado e viabilizando pequenas cooperativas que
se articulam em grandes redes para encontrar o equilíbrio entre o crescimento e
viabilidade institucional exigido pelo mercado e o crescimento dos seus associados.
Em Candói podemos encontrar cooperativas com características e filiadas nas
duas representações nacionais. Podemos exemplificar com a COAMO que é uma
cooperativa de produção e comercialização de produtos agrícolas, com características
empresariais filiada a OCB e também com a CRESOL, que é uma cooperativa de
crédito com características da economia solidária filiada ao sistema UNICAFES.

3.7. MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
Podemos encontrar no Dicionário de Conceitos Históricos (2012), uma definição
do termo Cultura como abrangendo as realizações materiais e aspectos espirituais de
um povo: artefatos, objetos, ideias, crenças. É um complexo de conhecimentos, um
comportamento apreendido, transmitido de geração em geração.
Segundo o Manual do Professor, (2013-2015), o conceito de Cultura foi
construído da aproximação da história com a antropologia, verificando então que
Cultura envolve as formas de organização de um povo: moradias, formas de trabalho,
organização familiar, religiosidade, festividades, manifestações artísticas, etc. Estudar
as manifestações culturais de um povo é estudar as suas identidades sociais,
caracterizando-o dentro do espaço social em que vivem.
O Brasil é um país de grande extensão territorial e cultural, que ao longo do tempo
recebeu um forte número de imigrantes, sustentando assim uma imensa diversidade
cultural. Para o historiador Marcos Napolitano (2001, Pág. 07), a cultura brasileira “é
o caleidoscópio de um país, em si mesmo, contraditório, dinâmico e plural”, pensar a
cultura nacional é pensar qual é a nossa identidade de povo, de nação independente.
No estado do Paraná, a construção dos aspectos culturais, sofreu forte
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influência dos imigrantes que aqui se estabeleceram: alemães, italianos, poloneses,
ucranianos, holandeses, japoneses, etc. Dos tropeiros vindos do Rio Grande do Sul
com destino a Sorocaba para comercializar a pecuária, que por aqui passavam e
permaneciam longas datas para engordar o rebanho. Dos indígenas que aqui viviam
antes da ocupação colonizadora. Dos negros quilombolas.
O município de Candói, tem sua cultura formada pela história da sua colonização,
ocupação de território e consequente economia. Candói é um município eminentemente
agrícola, possuidor de grandes latifúndios, com fortes influências da cultura tropeira,
mas também em paralelo pequenas propriedades de subsistência familiar, frutos da
imigração de imigrantes ucranianos, poloneses e italianos que pra cá vieram a partir
da década de 1930. Também, podemos destacar o ciclo econômico de extração da
madeira, como na ocupação da vila residencial de Segredo pela Companhia Norte
Americana Lutcher S/A. Podemos verificar traços dessas culturas nas suas festas
tradicionais, sua culinária, sua religiosidade, etc.

3.7.1. FESTAS TRADICIONAIS
Sendo as festas públicas tradicionais e religiosas uma manifestação cultural,
ignora-se a divisão em classes socias evidenciadas pelo filósofo alemão Karl Marx.
Elas são uma forma de unir a sociedade num espaço comum de confraternização,
porém ao mesmo tempo em que une os sujeitos acaba por diferenciá-los por hierarquia
de classe econômica e social dentro desse mesmo espaço. A classe trabalhadora logo
pode ser evidenciada devido ao tratamento recebido neste espaço social, reservandolhes uma socialização desprivilegiada onde atua como mero expectador do lazer da
classe dominante. O modo como o indivíduo irá participar de determinada festa é que
vai projetar em que lugar ele se encontra dentro desta sociedade.

A seguir as principais manifestações culturais de Candói:

3.7.1.1. FESTA NACIONAL DO CHARQUE
A Festa Nacional do Charque é uma festa popular tradicional que consagrou127

se como Exposição e feira Gastrônomica, cultural e comercial, sendo seu principal
destaque, a gastronomia típica a base de charque.
Quando foi lançada a primeira edição da festa no ano de 1998, sob o comando
do recém criado CTG Esteio da Tradição, com o apoio do poder público municipal, o
objetivo dos organizadores era promover o então CTG, o também novato município de
Candói e apresentar uma opção diferente de festa a nível nacional aproveitando para
relembrar as origens e histórias dos tropeiros que por ali passaram e principalmente
sua gastronomia típica à base de charque. Sendo o Candói um município de grandes
latifúndios e com vasta produção de gado, o charque já era um alimento bem conhecido
dos fazendeiros, porém a população em geral ainda não tinha esse conhecimento, e a
idéia dos organizadores, sendo alguns destes também fazendeiros, era divulgar esse
alimento que tanto permeou a vida de seus antepassados. ARAÚJO (2016)
Nessa ocasião, o charque como a principal gastronomia da festa, chamou a
atenção da população em geral, pois não havia nenhuma festa gastronômica parecida
no estado do Paraná. O charque utilizado nessa festa foi feito no então açougue
do Sr. Bodan Ternouski, morador e empresário candoiano juntamente com alguns
dos integrandes do CTG Esteio da Tradição (Sr. Edson Araújo e Sr. Nerci Ceríaco)
e contou com a ajuda do cantor e compositor Guarapuavano Crioulo Batista, que já
conhecia esta arte.
A primeira edição da Festa Nacional do Charque foi em 1998, nas então
dependêncías do CTG Esteio da Tradição - Fazenda Esperança. A festa foi organizada
pelo CTG em parceria com a Prefeitura Municipal de Candói. Nos anos seguintes,
juntou-se aos organizadores a Sociedade Rural de Candói, e o evento foi transferido
para o centro de Eventos Antonio Loures Alves, na Br 373, Km 398, localidade da
Divisa.
Exceto alguns anos, tradicionalmente a festa acontece no mês de Agosto
durante as festividades de comemoração do aniversário de emancipação do município
de Candói.
Para os atuais organizadores, o evento tem o objetivo de manter a tradição
dos antepassados, resgatar a cultura dos tropeiros como o ato de cavalgar; fazer
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a degustação do charque que era a base da sua alimentação; relembrar as danças
gaúchas e, conforme declaração ao Portal Cantu, do Sr. Gelson Costa, atual prefeito,
“ajuda na formação cultural das crianças e adolescentes do município.
A Festa Nacional do Charque consagrou-se uma festa de importância tradicional,
cultural, turística e econômica para o município de Candói. Por ter uma exposição
comercial, ajuda a promover o desenvolvimento sócioeconômico da região e também
gera empregos temporários. Portanto gera lazer, oportunidade de comércio, emprego
e turismo.
São atrações da festa a gastronomia típica a base de charque, a cavalgada
da integração, rodeio coutry, rodeio criolo, leilão de gado, festival de música ‘Canta
Candói’, parque de diversões, expositores da indústria e comércio e exposição
agropecuária, além de shows musicais.
A primeira festa, teve uma duração de três dias, atingindo um público de
aproximadamente 15 mil pessoas, segundo um de seus organizadores, Sr. Edson
Araújo e 10 mil pessoas segundo fontes jornalísticas da época.
A festa de Agosto de 2015, foram 4 dias de quinta a domingo, contando com um
público de aproximadamente 55 mil pessoas, segundo dados da prefeitura municipal.
Figura 61: Vista aérea da Festa Nacional do Charque no Centro
de Eventos Antonio Loures Alves, na Br 373, Km 398, na
localidade da Divisa.

Fonte: site da Prefeitura Municipal De Candói.
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3.7.1.2. CAVALGADA DA INTEGRAÇÃO
É uma cavalgada que antecede a Festa Nacional do Charque sendo organizada
pela Prefeitura Municipal de Candói em parceria com a Sociedade Rural e os CTGs
da região.
Cavaleiros de diversas regiões, sendo homens, mulheres e crianças, reunemse e percorrem o interior do município, com pontos certos de paragens durante os
quatro dias de cavalgada finalizando um total aproximado de 70 quilômetros até a
sede da festa no Centro de Eventos Antonio Loures Alves. A cavalgada remonta às
origens do município, que fazia parte da Estrada das Missões, usada por tropeiros
para chegar ao interior paulista.
O objetivo de seus organizadores é relembrar a tradição dos ancestrais
candoianos, manter viva a sua cultura e criar uma oportunidade de lazer para os
participantes.
Observe na fotografia abaixo um dos momentos da Cavalgada:
Figura 62: Chegada dos cavaleiros no Centro de Eventos e solenidade de abertura da Festa Nacional do Charque.

Fonte:http://socialluzita.blogspot.com.br/2011/11/xiii-edicao-da-festa-nacional-do.html. Acesso em: 15/03/2016.

Há registros de jornais de época que datam as primeiras tropeadas/cavalgadas
na região de Candói com o sentido cultural de manter a tradição por volta de 1984.
Elas foram organizadas pelo Centro de Tradições Gaúcha Fogo de Chão, da cidade
de Guarapuava. Naquela época, o evento acontecia binualmente nos meses de
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novembro à dezembro. Segundo reportagem no Jornal da A.C.D.C, No ano de 1994,
tem-se registro de uma tropeada saindo da fazenda algodoeiro 27/11/1994 - Candói
- com diversas paragens, uma com baile na sede da A.C.D.C., na sede do município
e várias outras nas fazendas ao longo do caminho até a chegada em guarapuava no
Parque de rodeios CTG Fogo de Chão em 02/12/1994.
E você, sabe o qual a diferença entre ‘tropeada’ e ‘cavalgada’?
As palavras ‘Cavalgada’ e ‘Tropeada’ têm origem na história do tropeirismo
no Brasil. Há uma confusão na concepção popular entre os dois termos. Segundo
o Aurélio, dicionário de português, tropeada está definida como o ato de tropear/ou
conduzir a tropa de gado ou porco e tropeiro é aquele que conduz a tropa. Já cavalgar
é o ato de andar a cavalo. Logo um cavaleiro que conduz uma tropa é um tropeiro, ele
está fazendo uma tropeada. Porém, se ele não tem uma tropa para conduzir e está
somente andando a cavalo, ele está praticando uma cavalgada.
Dessa forma o que acontece em Candói, no evento da Festa do Charque, é
uma cavalgada.
A primeira Cavalgada organizada pelo Município de Candói, foi fruto também
da parceria entre o CTG Esteio da Tradição e a prefeitura Municipal que aconteceu
juntamente com a primeira edição da Festa Nacional do Charque em 1998. Naquele
tempo, a idéia dos organizadores era percorrer o interior do município fazendo paragens
nos lugares em que havia fonte de água mineral, por isso, essa cavalgada se intitulou
‘Cavalgada das Águas Minerais’. Para definir este roteiro, quatro então integrantes
do CTG Esteio da Tradição fizeram o trajeto um mês antes saindo da sede do CTG
com o intuito de calcular as distâncias e os locais de paragens da cavalgada até o
retorno no terceiro dia para o mesmo local de onde haviam saido. Em entrevista, o Sr.
Edison Araújo assim define o que seria esta experiência: “Saimos com um cronômetro
no bolso, agenda na mão e caneta para anotar se saimos tal hora, paramos tal hora,
a forma que andava, se devagar, no passo, ou ligeiro, aonde tinha água que dava pra
dar pros animais, assim fizemos o roteiro”.
Essa primeira cavalgada teve a participação aproximada de oitenta cavaleiros
e mais um pequeno público que ia à noite nas paragens das fazendas para participar
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nos bailes de candieiro que os proprietários organizavam para aquela ocasião.
Nesses bailes era comum ter um gaiteiro, alguns cantores, trovadores repentistas e
uma rodada de “Chimango”.
Você sabe o que é um "Chimango" na dança gaúcha?

Para segurança dos animais que irão participar da cavalgada, se faz necessário
fazer um diagnóstico sanitário das principais doenças animais que são anemia
infecciosa e mormo. A coleta do exame acontece através da Secretaria da Agricultura
e Abastecimento do Paraná (SEAB) e deve ser feita por um veterináio cadastrado.
O serviço do veterinário é garantido pela prefeitura, porém o custo do exame é do
cavaleiro participante. Este exame é feito dois meses antes do início do evento.
O roteiro da Cavalgada é definido por uma comissão criada especialmente para
o evento. Na cavalgada de 2015, o número de participantes, segundo a comissão
organizadora, foi de aproximandamente duzentos cavaleiros. As paragens para
almoço, jantar e pouso foram feitas nos centros comunitários de cada localidade do
interior e a organização da alimentação ficou por conta de um grupo de funcionários
da prefeitura municipal.
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Observe na fotografia abaixo o roteiro da Cavalgada do ano de 2015:
Figura 63: Mapa com o roteiro da cavalgada que aconteceu no ano
de 2015.

Fonte: Arquivos da Prefeitura M. de Candói, Secretaria de Agricultura topografia.

3.7.1.3. CULINÁRIA TÍPICA
Conforme os estudos da pesquisadora Maria Henriqueta Sperandio Garcia
Gimenes, (2008, p. 41), ao apresentarmos uma análise a respeito da culinária típica
de uma certa localidade, é preliminar que compreendamos a alimentação “como um
fenômeno cultural que ultrapassa a perspectiva fisiológica e que se traduz em uma
série de significados, costumes e comportamentos”, os quais serão evidenciados
conforme recuperamos os conceitos de tradição e identidade, tendo o alimento típico
também reconhecido como um patrimônio cultural de um povo.

CHARQUE: COMIDA TÍPICA DE CANDÓI
O município de Candói, com tradição agrícola e pecuária, tem na sua identidade
fortes traços do troperismo por situar-se na rota das Estradas das Missões. Assim
sendo, consolidou como prato típico de sua culinária o Charque, o qual foi o principal
alimento dos tropeiros durante as viagens, por conservar a carne por mais tempo.
Existem controvérsias sobre a origem da palavra Charque e sua denominação.
Popularmente ela é conhecida como de origem indígena significando “carne de gado
cortada em mantas, salgada e seca ao sol”. Podemos encontrar como definição de
charque, no Dicionário Aurélio,”carne de vaca, salgada e seca, em mantas”.
133

A pesquisadora Cátia Schereiner (2014, p.95), quando fez seus estudos sobre
o vocabulário do Charque na Região Sul do Brasil, concluiu ser um consenso entre a
maioria dos pesquisadores da sua etimologia de que a lexia Charque tem sua origem
da língua Quíchua, que é uma língua falada por alguns povos da América do Sul
(Bolívia, Peru, Chile, Equador e Argentina), como Charki, denominada carne salgada
curada ao sol (2014, pág. 95).
Segundo Schereiner há registros de produção de carne seca e salgada na
região sul do Brasil ainda no séc. XVIII. Ela constatou a presença desse vocabulário
no sul do Brasil devido ao contato geográfico.
Embora seja possível fazer charque com carne bovina, carneiro e porco, o mais
comum é o charque da carne bovina. No município de Candói, a carne de charque
mais conhecida é o de carne bovina e é tambem o mais utilizado na ocasião da Festa
Nacional do Charque.
Para se fazer a carne charqueada, ela passa por um processo chamado ‘a
cura do charque’. Depois de cortadas e salgadas as mantas, elas são penduradas
e expostas ao sol por um determinado número de dias, até que atinja o ponto certo
da desidratação. Para explicar esse processo, vemos abaixo um trecho da entrevista
feita com o Sr. Edison Araújo, que participou da confecção do charque na ocasião da
primeira Festa do Charque em Candói:
“A cura do charque é o ciclo de fabricação do charque. Um charque com meia
cura, é com sete dias de sol ai ele não fica totalmente seco, ele fica macio, meio
suculento. Por exemplo, na primeira festa do Charque, nós fizemos com mais de meia
cura, foram nove dias de sol e uma noite de sereno e ficou delicioso. Um ciclo normal,
ou seja, a cura inteira, são quinze dias de sol que vai deixar a carne muito seca que dá
pra jogar embaixo da montaria do cavalo. A cura inteira era usada antigamente para
viagem da tropeada.”
Você sabe o que é uma manta de charque?
É uma peça de carne desossada e então charqueada. Por exemplo, um quarto
de uma vaca fica com formato arredondado, com mais ou menos setenta centímetros

134

de largura por um metro de comprimento, e com um centímentro e meio de espessura,
isso chama-se manta. De uma vaca dá para fazer oito mantas de charque.
A melhor parte da vaca para se charquer e depois comer assada são as duas
mantas traseiras, do lombo, onde a carne é mais mole. Já a parte do pescoço e da
paleta são mais duras e podem ser aproveitadas para fazer a paçoca de charque.
Os principais pratos à base de charque servidos durante a festa são: charque
assado na brasa; paçoca de charque; bolinho de charque; arroz carreteiro de
charque; charque na maçã; charque na moranga; feijão tropeiro; quirera de charque
e escondidinho de charque. Juntam-se a essas iguarias como acompanhamentos a
mandioca frita e cozinha; batata doce caramelizada e salada verde.

Fonte: https://www.facebook.com/estaeminhacidade/photos/.
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Fonte: https://www.facebook.com/estaeminhacidade/photos/.

A carne de charque era muito comum antigamente quando as pessoas não
tinham meios de conservar os alimentos, porém nos dias atuais, comer essa iguaria
tornou-se quase um luxo visto que sua confecção artesanal é cara e as leis de vigilância
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sanitária dificultam seu manuseio. Quem mora no interior e tem propriedade rural com
criação de animais para sua manutenção ainda pode beneficiar-se com produção
própria, mas para quem mora na cidade e depende do mercado para alimentar-se, o
produto é caro. Portanto, não é acessível a toda a população.
No municipio de Candói, apesar de ser um caminho do tropeirismo, o charque
ficou mais conhecido pela maioria da população por meio da divulgação da Festa
Nacional do Charque.

3.7.1.4. FESTIVAL DE MÚSICA CANTA CANDÓI
De acordo com o regulamento do XVIII Canta Candói, 2015, o Festival de
Música Canta Candói é um Festival Municipal de Interpretação de Música, realizado
pela Prefeitura Municipal de Candói, Secretaria de Educação e Cultura, em parceria
com as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
O projeto do XVII Festival Canta Candói destaca que o Canta Candói tem
como objetivos proporcionar momento de lazer, diversão, entretenimento de firmação
cultural, criar oportunidades para os jovens talentos e ao mesmo tempo promover o
fomento e o desenvolvimento do município, aprimorando as políticas culturais.
O festival acontece no Centro de Eventos Antonio Loures Alves e é aberto
para toda a comunidade candoiana, àqueles que residem ou trabalham no município.
Abrange os gêneros popular, sertanejo, gauchesco e gospel nas modalidades mirim,
infanto-juvenil e adulto.
Veja agora um pouco da história desse evento:
O primeiro Canta Candói aconteceu em 1997 e iniciou com somente duas
categorias: Categoria Adulta e Categoria Infantil, que foram divididas em três gêneros
musicais: popular, sertanejo e gauchesco, assim como está escrito no Art. 12º do
primeiro regulamento “música popular, sertaneja e gauchesca, (adulto e infantil),
sendo julgadas como uma única categoria independente do estilo e apresentação”.
A organização do evento era feita pelo Departamento de Cultura do município
e pelas escolas municipais. O formato do festival era dividido por eliminatórias nas
comunidades do interior, ou regiões adminstrativas de Candói. São elas: Colônia São
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Pedro, Rio Novo, Cachoeira, Paz, Lagoa Seca e cidade ou Sede do Município, sendo
classificados para a final, os melhores candidatos de cada região. As eliminatórias
eram sempre a noite e em cada uma delas tinha um baile de encerramento.
O período das eliminatórias do festival antecedia os preparativos para a festa
de aniversário do município e a final geralmente programada para acontecer durante
essas festividades, encerrando a noite com um bailão. Na grande final, cada vencedor
recebia um troféu mais uma premiação em dinheiro.
No Canta Candói de 1997, a primeira eliminatória foi realizada na comunidade
da colônia São Pedro, percorrendo depois as outras comunidades do interior e a grande
final na sede do Município no dia 31 de Maio do mesmo ano (JORNAL CANDÓI EM
NOTÍCIAS, ANO II, Nº 11).
Com o passar do tempo, o evento foi crescendo e necessitando de modifiçações
para garantir a sua amplitude. Até o ano de 2001, quem quisesse assistir ao festival
tinha que pagar o ingresso da entrada, valor este que era utilizado para o pagamento
da banda que tocava o festival. Após esse ano, a prefeitura responsabilizou-se por
custear a banda e a entrada foi liberada, passando a ser uma tradição do evento.
(CRUZ, 2016)
A partir do ano de 2008, a prefeitura nomeou através de uma portaria, uma
comissão organizadora que ficaria responsável por todo o evento: sua organização,
julgamentos e resolução de eventuais problemas. As categorias “Mirim” e “InfantoJuvenil” foram inseridas a partir da definição “infantil”, que vinha dos primeiros anos
de festival. A categoria gospel foi inserida no festival a partir do ano de 2014, devido à
demanda Cultural das Igrejas Evangélicas.
O ano de 2013 passou a ser o único em que não ouve uma edição do Canta
Candói. Segundo seus organizadores isso ocorreu devido ao fato de que o incidente
que aconteceu no estado de Santa Catarina, com a “Boate Kiss” fez com que as leis
para execusão de bailes e eventos desse porte tornassem mais rígidas, portanto os
bombeiros haviam interditado todos os pavilhões de eventos do município até que
tivessem condições de emergência adequada, como exigia a lei.
Para atender essa exigência, o poder público municipal decidiu transferir o
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festival para o Centro de Eventos do município, pois foi o local em que foram feitas as
modificações a tempo de fazer uma edição do festival no ano seguinte. Segundo o Sr.
Valdemir Gonçalves da Cruz (2016), com esta mudança de local para a realização do
festival "O festival não vai mais às comunidades, as comunidades é que vêm para o
festival". Por este motivo, a partir de 2014, as eliminatórias do festival acontecem em
três noites no Centro de Eventos e a final durante a programação da Festa Nacional
do Charque. Na última edição do festival, a primeira eliminatória foi dia 12 de junho de
2015, no centro de Eventos Antonio Loures Alves e a final foi realizada durante a Festa
Nacional do charque dia 27 de agosto, quinta-feira, dia do aniversário do município.
A mudança do local do evento possibilitou aos organizadores contratarem uma
empresa para que fizesse a filmagem e transmitisse o festival ao vivo via internet num
link específico. Também foi criado uma página em redes sociais para a postagem
de fotos instantâneas. Criou-se um ‘Espaço Camarim’, para receber os calouros e
entrevistá-los antes de subirem ao palco.
O que não mudou e continua como atração do evento é que logo após as
eliminações de cada dia, a comunidade participa de um baile de encerramento,
também de acesso gratuito. E a premiação continua a mesma: troféus e prêmios em
dinheiro para os vencedores, conforme o projeto do XVII do Festival Canta Candói
2013.
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Um dos grandes desafios dos municípios pequenos é proporcionar para sua
população o acesso à cultura, às artes, ao esporte, ao lazer. O município de Candói
está geograficamente longe das grandes capitais, não possui teatros, salas de cinema
e o acesso a shows de artistas de renome é muito restrito devido ao alto custo para
trazê-los até ali. Portanto, ter um festival de música que proporcione a participação
de toda a sociedade candoiana é uma oportunidade de cultura e lazer de uma forma
mais barata, visto que o evento é gratuito e, portanto de fácil acesso. A música é uma
atividade artística e cultural prazerosa, o festival é um espetáculo cultural qualificado
que possibilita a formação e preservação da tradição de um povo.

3.8. INFLUÊNCIAS RELIGIOSAS
As manifestações religiosas também fazem parte das manifestações culturais
da sociedade candoiana. As diversas comunidades do município, cada uma com suas
igrejas católica e/ou protestante manifestam, por meio dos seus ritos religiosos, sua
fé e crença.
Segundo dados do IBGE - 2010, a população do município de Candói participa
das seguintes igrejas:

Tabela 23: Participação dos candoianos nas igrejas
Igrejas Católica Apostólica
Romana

12.763 pessoas

Sociedade Espírita

18 pessoas

Igrejas Evangélicas

1.975 pessoas

Fonte: IBGE-2010.

Observe na tabela a seguir as igrejas católicas do município de Candói e suas
respectivas localizações:
Tabela 24: Igrejas católicas de Candói
Nº

Capela/Santo(a)
Padroeiro(a)

Localização

Dia do(a) Padroeiro(a)

1

Nossa Senhora Aparecida

Assent. Sta Clara

12/10
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2

São Pedro Apóstolo

Assent União São Pedro

29/06

3

São Sebastião

Alto Rio da Laje

20/01

4

São Pedro Apóstolo

Divisa

29/06

5

Santa Clara

Fábrica Santa Clara

11/08

6

Nossa senhora do Belém

Fazenda N. S. do Belém

02/02

7

Bom Jesus

Cavernoso III

06/08

8

Nossa Senhora Auxiliadora

Matas do Cavernoso

24/05

9

São Sebastião

Rio Bonito

20/01

10

Nossa Senhora do Rosário de Fátima

Três Palmeiras

13/05

11

Nossa Senhora das
Graças

Assent. 08 de Outubro

27/11

12

Sagrada Família

Alto Cachoeira

28/12

13

Sagrado Coração de
Jesus

Cachoeira

27/06

14

Nossa senhora Aparecida

Península do Cavernoso

12/10

15

São José

Jacutinga

19/03

16

Nossa senhora Aparecida

Mingau

12/10

17

Bom Jesus

Barra Mansa

06/08

18

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Despraiado

27/06

19

Nossa Senhora Aparecida

Despraiado II

12/10

20

Nossa Senhora Aparecida

Fartura

12/10

21

Nossa Senhora da Paz

Paz

25/06

22

Nossa Senhora de
Fátima

Saleiro

13/05
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23

Santo Antonio

Samambaial I

13/06

24

São João Batista

Col. São João Batista

24/06

25

São Judas Tadeu

Col. São Judas Tadeu

28/10

26

Santo Antonio

Faxinal Santo Antonio

13/06

27

Nossa Senhora das
Graças

Lagoa Seca

27/11

28

São Roque

São Roque

16/08

29

São Francisco

Igrejinha

04/10

30

Nossa Senhora Aparecida

Bebinha

12/10

31

Nossa senhora Aparecida

Colônia São Pedro

12/10

32

Imaculada Conceição

Rio Novo

08/12

33

Santa Luzia

Santa Luzia

13/12

34

Santa Marta

Santa Marta

29/07

35

Nossa Senhora Aparecida

Tirivas

12/10

36

São José

Água Branca

19/04

37

São João Batista

São João

24/06

38

Imaculada Conceição

Passo Grande

08/12

39

Nossa Senhora Aparecida

Corvo Branco

12/10

40

Nossa Senhora de
Lurdes

Barreiro

11/02

Fonte: Arquivos da Matriz Santa Clara.

São realizadas grandes festas nos dias dos padroeiros ou domingo próximo,
com celebrações litúrgicas especiais, grandes churrascadas, leilões e show de
prêmios. Nessas festas é comum acontecer a visita de membros das outras
comunidades, fazendo com que as festas dos padroeiros também façam parte dos
eventos comemorativos do município.
A padroeira da igreja matriz do município de Candói é Santa Clara, comemorada
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no dia 11 de agosto, um dos feriados municipais. Na semana da comemoração
da padroeira acontece a novena de Santa Clara, quando cada dia vem uma das
comunidades do município e padres de outros municípios para a celebração da missa.
Após cada dia da novena, tem a famosa noite do pastel, momento de confraternização
entre os paroquianos.
No dia da festa da padroeira se reúnem na matriz pessoas de todas as
comunidades candoianas para a celebração da missa, churrascada, leilões, show de
prêmios e muitas outras diversões.
A seguir a imagem da Igreja Matriz Santa Clara de Candói:
Figura 64: Igreja Matriz Santa Clara – Candói.

Fonte: Arquivo particular da professora Eloiza F. Pereira.

De acordo com registros da igreja Santa Clara, essa igreja foi construída por
volta de1982, mas só passou a Paróquia Santa Clara em 1º de agosto de 1995, por
determinação do bispo Dom Giovanni Zerbini. O primeiro pároco da Paróquia Santa
Clara foi o Padre Agenor Batista.
Até essa data as igrejas do atual município de Candói faziam parte da Paróquia
São Pedro Apóstolo, com sede em Segredo, atual sede do município de Foz do Jordão,
que teve como pároco primeiramente, a partir de 1967, o Padre Emílio Barbieri e a
partir de 1977, o Padre Vieslau Morawski. O Padre Vieslau participou do processo
de construção da maioria das capelas do município de Candói, realizando muitos
casamentos e batizados das famílias candoianas.
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Como Candói recebeu muitos reimigrantes ucranianos, vindos de Prudentópolis,
há no município, 5 igrejas católicas ucranianas que atualmente são atendidas pelo
Padre José Claudio Melnicki, da Paróquia Ucraniana de Cantagalo.
As igrejas católicas ucranianas de Candói são as Igrejas do Divino Espírito
Santo, na sede; São Pedro e São Paulo, em São Pedro; São Miguel, em Rio Novo;
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Samambaial e Nossa Senhora Aparecida,
em Corvo Branco.
Figura 65: Igreja Católica Ucraniana Divino Espírito Santo – Candói

Fonte: Eloiza F. Pereira.

As igrejas evangélicas presentes no município de Candói, são: Igreja
Presbiteriana Renovada, Igreja Universal, Mundial Igreja do Poder de Deus, Segunda
Arca a Nova Jerusalém, Pentecostal Deus é Fiel, Igreja do Evangelho Quadrangular,
Igreja Evangélica Assembleia de Deus.
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Figura 66: Igreja Evangélica Assembleia de Deus, fundação em 1991 - Candói

Fonte: https://www.facebook.com/ieadcandoi

Também há no Candói Igreja Luterana e Sociedade Espírita.
Figura 67: Sociedade Espírita Morada da Esperança – Candói, fundação em
16/04/1994.

Fonte: Arquivo particular da professora Eloiza F. Pereira.

3.8.1. TRADIÇÕES RELIGIOSAS EM CANDÓI
Além das celebrações e estudos religiosos que ocorrem nas igrejas, templos
e associação espírita, há outras tradições religiosas que acontecem nas residências
das famílias candoianas. Entre elas destacam-se:
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3.8.1.1. FESTA DO DIVINO
Festa realizada em homenagem ao Divino Espírito Santo, que é representado
por uma pomba branca estampada em uma bandeira vermelha. Segundo o casal
Sandra Mara Lopes e Neuraldo Oliveira Lopes, um dos casais candoianos que realizam
esta festa, ela é realizada por várias famílias de Candói para manter a tradição que
vem desde os bisavós. A festa sempre é feita por devoção e para reunir os parentes
e amigos.
Geralmente, segundo Sandra, a festa inicia-se as 13:00h com a recepção dos
romeiros. As 15:00h é rezado missa ou terço em louvor ao Divino Espírito Santo. Em
seguida são soltos fogos e é hasteada a bandeira do Divino. Também é servido um
lanche aos romeiros.

Figura 68: Interior da capela do Divino na fazenda de Sandra
M. Lopes – Lagoa Seca.

Fonte: Arquivo particular de Sandra Mara Lopes.
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Figura 69: Mastro com a Bandeira do Divino

Fonte: Arquivo particular de Sandra.
Mara Lopes.
Figura 70: Maria Joana Lopes Oliveira, já falecida, mãe de
Sandra e devota do Divino Espírito Santo.

Fonte: Arquivo particular de Sandra
Mara Lopes.

3.8.1.2. FESTA DE SÃO GONÇALO
Outra festa tradicional que ocorre em algumas famílias candoianas, é a Festa
de São Gonçalo, festa de origem portuguesa que chegou ao Brasil no início do século
XVIII. Esta festa, inicialmente era realizada no dia 10 de janeiro, data da morte de São
Gonçalo (10/01/1259), em Portugal. Atualmente não há dia determinado, a cerimônia
da dança e da reza ocorrem sempre que alguém tenha feito uma promessa ao santo
e tenha alcançado a graça.
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São Gonçalo é considerado protetor contra as enchentes, santo casamenteiro
e também protetor dos violeiros, por isso, a dança de São Gonçalo traz a viola como
um grande símbolo. (Brait, 2014).
Segundo Eva Aparecida Jagas de Oliveira, que realiza essa festa em sua
propriedade, na comunidade de Faxinal Santo Antônio, a festa de São Gonçalo
ocorre na noite do dia 11 para amanhecer dia 12 de outubro, data esta escolhida para
homenagear também Nossa Senhora Aparecida.
Os devotos de São Gonçalo fazem uma promessa e em agradecimento convidam
familiares, amigos, vizinhos e violeiros para um louvor em agradecimento ao Santo.
A dança acontece na casa que sempre tem uma capelinha e um altar decorado com
a imagem do Santo. Os participantes passam horas dançando e entoando cânticos e
orações a São Gonçalo, em filas de homens e mulheres, formando casais. A dança é
conduzida por dois violeiros, o mestre e o contramestre, que puxam as filas. São feitas
três rodadas ou volteadas da dança.
O ritual da dança de São Gonçalo tem suas regras específicas, que, segundo
Dona Eva, são:
•

Os participantes da dança não podem ficar de costas para o santo nem na
hora da dança, nem quando sai da dança;

•

Deve-se evitar conversas, risinhos e outros barulhos durante a dança;

•

Ao sair da dança, o devoto faz um sapateado e cumprimenta o santo,
beijando o altar ou as fitas que o enfeitam.
Figura 71: Devotos em fila na dança de São Gonçalo.

Fonte: Eva Aparecida Jagas de Oliveira.
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Figura 72: Maria, Eva, Jorge e Jordão Pau, família candoiana de Faxinal
Santo Antonio - Candói, que preserva a tradição da Dança de São Gonçalo.

Fonte: Eva Aparecida Jagas de Oliveira.

3.8.1.3. OLHO D’ÁGUA DE SÃO JOÃO MARIA
Existem no município de Candói, vários olhos d’água de São João Maria.
Segundo a crença dos candoianos mais antigos, estas nascentes de água surgiram
em locais onde o monge João Maria teria pernoitado em suas andanças pelo sul do
Brasil. Segundo a crença desses moradores, ao beber, se benzer ou batizar-se com
as águas destes olhos d’águas recebem milagres e graças de São João Maria.
É comum, ver nas casas dos moradores candoianos, católicos, mais antigos,
quadros com a foto do monge como este:
Figura 73: São João Maria

Fonte: http://www.uel.br/com/
agenciaueldenoticias/fotos/11-7-2013-gmonge.jpg
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UNIDADE IV - CANDÓI ATUAL:
POSSIBILIDADES E DESAFIOS
Passados 26 anos de sua emancipação política, ocorrida em 27 de agosto de
1990, quando desmembrou-se do município de Guarapuava, o município de Candói
alcançou muitos avanços na prestação de serviços de saúde, educação, urbanização,
pavimentação, geração de renda, entre outros, para seus moradores.
No entanto ainda há muitos desafios a serem superados para que os cidadãos
candoianos melhorem seus índices de desenvolvimento humano.
Entre os 399 municípios paranaenses, em 2013, o Candói ocupava a 244ª
posição no ranking, de acordo com o índice FIRJAN (Federação das Indústrias do
Rio de Janeiro) que apresenta o ranking dos municípios brasileiros de acordo com o
Desenvolvimento Municipal apresentado nas áreas de Emprego e Renda, Educação
e Saúde. Para a realização dos estudos são utilizados dados de estatísticas públicas
oficiais, disponibilizados pelos ministérios do Trabalho, Educação e Saúde.
Em cada área estudada são considerados os seguintes aspectos:
•

Emprego e Renda: geração de emprego formal, absorção da mão de
obra local, geração de renda formal, salários médios do emprego formal e
desigualdade.

•

Educação: matrículas na Educação Infantil, abandono no ensino fundamental,
distorção idade-série, docentes com ensino superior, média de horas aula
diárias e resultado do IDEB.

•

Saúde: número de consultas pré-natal, óbitos por causas mal-definidas, óbitos
infantis por causas evitáveis e internação sensível à atenção básica (ISAB).

A avaliação dos municípios brasileiros, o IFDM (Índice FIRJAN de
Desenvolvimento Municipal), varia de 0 a 1. Quanto maior, melhor o desenvolvimento.
Sua avaliação é apresentada na seguinte forma:
De 1,0 a 0,8 – Alto.
De 0,8 a 0,6 – Moderado.
De 0,6 a 0,4 – Regular.
De 0,4 a 0,0 – Baixo.
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Considerando os conceitos citados anteriormente, observe na tabela seguinte
as notas alcançadas pelo município de Candói entre 2005 e 2013:
Tabela 25: Notas alcançadas pelo município de Candói no IFDM

Ano

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Nota

0,616

0,593

0,594

0,615

0,628

0,691

0,677

0,690

0,699

Fonte: Firjan (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro).

Pela nota alcançada, é possível observar que o índice de desenvolvimento do
município de Candói é moderado, pois fica entre 0,6 e 0,8.
No mapa seguinte é possível observar o IDHM (Ipardes, 2013) de todos os 399
municípios paranaenses:
Figura 74: Índice Ipardes de Desempenho Municipal – 2013.

Fonte: Ipardes, 2013.

Na tabela a seguir é possível acompanhar que mesmo com as melhorias
alcançadas pelo município de Candói, após sua emancipação política, seus índices
de desenvolvimento humano estão abaixo da média estadual e nacional:
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Tabela 26: IDHM educação, Longevidade e renda, 1991, 2000 e 2010

01

Município

IDHM
Educação
1991

IDHM
Educação
2000

IDHM
Educação
2010

IDHM
Longevidade
1991

IDHM
Longevidade2000

IDHM
Longevidade
2010

IDHM
Renda
1991

IDHM
Renda
2000

IDHM
Renda
2010

Candói

0,092

0,315

0,503

0,610

0,685

0,778

0,524

0,610

0,655

Cantu

0,177

0,647

0,567

0,689

0,763

0,847

0,517

0,622

0,688

Paraná

0,298

0,522

0,668

0,679

0,747

0,830

0,644

0,704

0,757

Brasil

0,279

0,456

0,637

0,662

0,727

0,816

0,647

0,692

0,739

Fonte: Atlas Brasil, 2013.

Observa-se que apesar de desempenho positivo crescente, os índices mais
baixos no município, estão na área educacional.
No ano de sua emancipação política, Candói contava com aproximadamente
63 escolas, distribuídas nas diversas comunidades rurais, fazendas e sede das
regiões administrativas. Nessas escolas os professores trabalhavam com turmas
multisseriadas de 1ª a 4ª série. Os professores eram responsáveis não só pelo ensino
dos alunos, mas também pela limpeza das escolas e o preparo da merenda.
Em 1993, a administração municipal de Candói decidiu desativar 40 das 63
escolas rurais do município e trocá-las por outras na área urbana; para o transporte
de quase 5.000 alunos para as novas escolas a prefeitura comprou 16 ônibus que
percorriam 42 comunidades rurais.
Os alunos de todas as regiões do município, que antes estudavam próximos
de suas residências, agora tinham que se deslocar com ônibus para estudar, pois as
aulas foram concentradas em 6 escolas, 1 na sede do município e as outras 5 nas
sedes das regiões administrativas de Cachoeira, Paz, Rio Novo, São Pedro e Lagoa
Seca.
Conforme o Plano Municipal de Educação (2015), atualmente o município de
Candói conta com um total de 19 escolas de Educação Básica. Desse total, 2 são
particulares, 7 estaduais e 10 municipais.
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TABELA 27: Estabelecimentos de ensino, segundo
ministrada, localização e dependência administrativa

etapa/modalidade

NOME DA ESCOLA E ENSINO
OFERTADO

LOCALIZAÇÃO

ESFERA

Colágio Estadual Santa Clara – Ensino Fundamental, Médio, Profissional Normal

Cidade – Sede Administrativa

Estadual

Colégio Estadual do Campo Anastácia Kruk Ensino Fundamental e Médio

Região Administrativa de São Pedro

Estadual

Colégio Estadual do Campo de Cachoeira Ensino Fundamental e Médio

Região Administrativa de Cachoeira

Estadual

Colégio Estadual do Campo de Lagoa Seca Ensino Fundamental e Médio

Região Administrativa de Lagoa
Seca

Estadual

Colégio Estadual do Campo de Paz – Ensino
Fundamental e Médio

Região Administrativa de Paz

Estadual

Colégio Estadual de Educação Básica de
Jovens e Adultos – Ensino. Fundamental e
Médio

Cidade – Sede Administrativa

Estadual

Centro de Educação Infantil Maria Irene
Araujo Alves

Cidade – Sede Administrativa

Municipal

Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe

Cidade – Sede Administrativa

Municipal

Centro de Educação Infantil Professor Andrei
Mugnol Ribeiro

Região Administrativa de Lagoa
Seca

Municipal

Escola Municipal do Campo Heraclides Mendes de Araujo - Educação Infantil e Fundamental

Região Administrativa de Lagoa
Seca

Municipal

Escola Reino da Criança - Educação Infantil
e Fundamental

Cidade – Sede Administrativa

Particular

Escola Bambinos - Educação Infantil e Fundamental

Cidade – Sede Administrativa

Particular

Escola Municipal do Campo Miguel Martim Educação Infantil e Fundamental

Região Administrativa de Rio Novo

Municipal

Escola Municipal do Campo Península do Cavernoso – Educação Infantil e Fundamental

Península do Cavernoso

Municipal

Escola Municipal Ormi Franca Araujo – Educação Infantil e Fundamental

Cidade – Sede Administrativa

Municipal

Escola Municipal do Campo Emilio Francisco
Silva – Educação Infantil e Fundamental

Região Administrativa de Paz

Municipal

Escola Municipal do Campo Francisco Solano
Bueno – Educação Infantil e Fundamental

Região Administrativa de Cachoeira

Municipal

Escola Municipal do Campo São Pedro –
Educação Infantil e Fundamental

Região Administrativa de São Pedro

Municipal

Escola Renascer – Educação Infantil e Ensino Fundamental na Modalidade de Educação
Especial

Cidade – Sede Administrativa

Estadual

FONTE: SMEC/2015
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Do total de escolas do município, 7 ficam na área urbana e as demais na área
rural, espaço com maior população do município.

4.1. EXPECTATIVAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO
Os anos esperados de estudo indicam o número de anos que a criança que
inicia a vida escolar no ano de referência tende a completar. Em 1991, Candói tinha
5,96 anos esperados de estudo, em 2000 tinha 8,09 anos e em 2010 cerca de 9,90
anos, enquanto que o Paraná tinha 10,43 anos esperados de estudo em 2010; 10,11
anos em 2000 e 9,68 anos em 1991.

Tabela 28: IDHM Educação: 1991; 2000 e 2010

1991

2000

2010

%

%

%

IDHM Educação

0,092

0,315

0,503

18 anos ou mais com ensino fundamental
completo

8,32

8,61

32,82

5 a 6 anos frequentando a escola

15,78

48,92

86,39

11 a 13 anos frequentando anos finais do
ensino fundamental

16,88

58,84

89,80

15 a 17 anos com ensino fundamental completo

5,99

41,24

52,19

18 a 20 anos com ensino médio completo

0,29

14,87

20,46

IDHM Educação

Fonte: Atlas Brasil, 2013.

Conforme o Plano Municipal de Educação (2015), o Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica – IDEB pretende ser o termômetro da qualidade da educação
básica em todos os estados, municípios e escolas do Brasil, combinando dois
indicadores: o desempenho dos estudantes (avaliado pela Prova Brasil nas áreas de
Língua Portuguesa e Matemática) e o fluxo escolar (taxas de aprovação).
Os resultados do Saeb e da Prova Brasil são importantes, pois contribuem para
dimensionar os problemas da educação básica brasileira e orientar a formulação, a
implementação e a avaliação de políticas públicas educacionais.
155

O Ideb é calculado com base no aprendizado dos alunos em português e
matemática (Prova Brasil) e no fluxo escolar (taxa de aprovação), conforme fórmula
abaixo:
APRENDIZADO X FLUXO = IDEB
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB -, do Ensino
Fundamental – Anos Iniciais (5º ano) – e Anos Finais (9º ano) do município de Candói,
estão representados na tabela a seguir:

TABELA 29: IDEB do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Meta Observada
Rede
Municipal

Meta Projetada

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2007

2009

2011

2013

2015

3.7

4.2

4.7

4.3

4.9

5.1

3.8

4.1

4.5

4.8

5.1

FONTE: MEC/Inep.

TABELA 30: IDEB do Ensino Fundamental – Anos Finais
C

Meta Observada O

Rede
Estadual

M Meta Projetada

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2007

2009

2011

2013

2015

2.9

4.1

3.9

3.6

4.0

3.8

2.9

3.1

3.3

3.1

4.1

FONTE: MEC/Inep.

Comparando as metas projetadas e as metas alcançadas do Ideb, percebe-se
que em 2015, no Ensino Fundamental, o desempenho dos alunos da rede municipal
foi melhor que o desempenho dos alunos da rede estadual de ensino.
Em 2015, atuavam nas escolas da rede municipal, nos anos iniciais do ensino
fundamental, 145 professores concursados.
O piso salarial e a jornada de trabalho do magistério no município de Candói,
segue o que estabelece a Lei n.º 11.738, de 16 de julho de 2008, em cumprimento ao
que estabelece a Constituição Federal, no artigo 60, inciso III, e do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
Observe na tabela seguinte a formação dos professores da rede municipal de
Candói:
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TABELA 31 - Número de Professores da Rede Municipal por nível de Formação

NÍVEL DE FORMAÇÃO

PROFESSORES

Nível Médio na modalidade normal

12

Nível Superior - Licenciatura

06

Nível Superior com pós-graduação

126

Mestrado

01

FONTE: SMEC - 2017

Observa-se que a maioria dos professores da rede municipal possuem formação
de nível superior e pós-graduação, no entanto a formação continuada é realizada
anualmente pela SMEC em parceria com a União, o Estado e IESs, por meio de
palestras, grupos de estudos, cursos, seminários, oficinas, para que os professores
se mantenham atualizados em relação à legislação e práticas teórica- metodológicas.
Entre os problemas encontrados na oferta do ensino fundamental nas escolas
da rede municipal destacam-se: conservação das estradas e falta de professores
concursados para atuarem nas escolas, principalmente na da Península do Cavernoso
e do Rio Novo, devido à falta de profissionais residentes na própria comunidade e da
distância da sede até a escola, o que dificulta o deslocamento de profissionais da
sede do município até essas escolas. Vale destacar também, a dificuldade de acesso
a internet nas escolas localizadas nos espaços do campo do município, recurso
esse, indispensável nos dias atuais para professores, alunos, equipes pedagógica e
administrativa das escolas.
A falta de professores capacitados para atender alunos inclusos e a burocracia
na contratação de auxiliares para atuarem junto aos professores regentes, das turmas
que atendem educandos com deficiência física, também são fatores que comprometem
o bom atendimento no processo ensino aprendizagem dos educandos no município
de Candói.

4.2. LONGEVIDADE
Em Candói, a esperança de vida ao nascer aumentou 10,1 anos nas últimas
duas décadas, passando de 61,6 anos em 1991 para 66,1 anos em 2000, e para 71,7
157

anos em 2010.
Em 2010, a esperança de vida ao nascer média para o estado é de 74,8 anos
e, para o país, de 73,9 anos.

Tabela 32: IDHM longevidade: 1991; 2000 e 2010

1991

2000

2010

IDHM Longevidade

0,610

0,685

0,778

Esperança de vida ao nascer (em anos)

61,58

66,08

71,69

Fonte: Atlas Brasil, 2013.

Conforme dados do Ipardes, 2015, a taxa de natalidade no município de
Candói é 15,82 por mil habitantes.
A taxa de mortalidade é de 5,72 por mil habitantes.
Entre as principais causas dos óbitos estão as doenças relacionadas a
neoplasias (tumores) e doenças do aparelho circulatório.

4.3. RENDA
A renda per capita média de Candói cresceu 126,34% nas últimas duas décadas,
passando de R$208,71 em 1991 para R$355,87 em 2000 e R$472,40 em 2010. A taxa
média anual de crescimento foi de 70,51% no primeiro período e 32,75% no segundo.
A extrema pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita
inferior a R$ 70,00, em agosto de 2010) passou de 19,29% em 1991 para 19,41% em
2000 e para 9,92% em 2010. A desigualdade aumentou pois o Índice de Gini passou
de 0,49 em 1991 para 0,63 em 2000 e para 0,54 em 2010.

Tabela 33: IDHM renda: 1991; 2000 e 2010

1991

2000

2010

IDHM Renda

0,524

0,610

0,655

Renda per capita (em R$)

208,71

355,87

472,40

Fonte: Atlas Brasil, 2013.
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A renda do município de Candói cresceu nos últimos anos, mas o índice de
pobreza permanece com 32,44 % de pessoas pobres e extremamente pobres, sendo
um município de quase 15 mil habitantes esses dados apontam para em torno de
4500 pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social por falta de acesso aos
direitos básicos de produção de sua existência.

Tabela 34: Renda, Pobreza e Desigualdade 1991, 2000 e 2010

1991

2000

2010

Renda per capita (em R$)

208,71

355,87

472,40

% de extremamente pobres

19,29

19,41

9,92

% de pobres

53,10

41,70

22,52

Índice de Gini

0,49

0,63

0,54

Fonte: Atlas Brasil, 2013.

4.4. TRABALHO
Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais
(população economicamente ativa) passou de 67,07% em 2000 para 65,16% em
2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o percentual da população
economicamente ativa que estava desocupada) passou de 11,54% em 2000 para
4,57% em 2010.
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais, 44,99%
trabalhavam no setor agropecuário, 0,09% na indústria extrativa, 5,59% na indústria
de transformação, 9,21% no setor de construção, 0,78% nos setores de utilidade
pública, 8,60% no comércio e 29,04% no setor de serviços.

Tabela 35: Taxa de atividade e de desocupação 2000 e 2010

2000

2010

Taxa de atividade

67,07

65,16

Taxa de desocupação

11,54

4,57

Fonte: Atlas Brasil, 2013.
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Quanto à habitação, houve uma grande evolução do número de domicílios com
água encanada e de domicílios com energia elétrica, conforme tabela seguinte:

Tabela 36: Indicadores de habitação – Candói

1991

2000

2010

% da população em domicílios
44,74
com água encanada
% da população em domicílios
56,22
com energia elétrica
% da população em domicílios
37,27
com coleta de lixo (só urbana)
Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil 2013.

79,95

90,75

84,23

98,20

93,53

96,27

Segundo dados da Sanepar, 60% das residências da sede do município contam
com rede de esgoto adequada. A partir de 2013 teve um expressivo aumento da rede,
mas a sua ampliação deve ser um dos pontos a ser considerado pela administração
pública.
As estradas por onde circulam os ônibus escolares estão em bom estado,
no entanto o acesso às propriedades necessitam de maior atenção, notadamente
aquelas que dão acesso às propriedades leiteiras, onde o leite tem de ser retirado a
cada dois dias. Com relação à energia elétrica, 98,20% das habitações são servidas,
o que facilita as atividades nas propriedades. Já na questão do saneamento, no meio
rural existem deficiências com relação à água de qualidade e disposição das águas
usadas.
A distribuição de renda é muito desigual, com 80% da população mais pobre
detendo apenas 42,08% da renda do município. Isso se deve ao fato de que mais de
1/3 da área do município está concentrada nas mãos de menos de 70 proprietários,
herdeiros das grandes fazendas de outrora.
Quanto aos agricultores familiares, aí incluídos os assentados, somando 1.355
famílias, têm poucas opções para aumentar a renda. A produção de grãos nessas
propriedades deixa de ser uma opção atraente em função dos custos e da baixa escala
de produção, além da falta de maquinários para realizar as operações agrícolas no
momento certo. O que está trazendo uma melhoria na renda é a bovinocultura de leite
e a produção de olerícolas para entrega nos programas governamentais PAA e PNAE.
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Outro problema é o envelhecimento da população rural e a falta de sucessão
nas propriedades, pois os jovens foram atrás de oportunidade em outras regiões.
Isso está iniciando um ciclo de diminuição do número de pequenas propriedades pela
aquisição por proprietários de áreas maiores, e o consequente aumento médio das
propriedades.
O município de Candói é dependente da renda rural, que movimenta toda a
economia do município. Mercados, lojas, postos de combustíveis e prestadores de
serviços têm os produtores rurais como seus maiores fregueses. Logo, todo trabalho
voltado para aumentar a renda do agricultor vai dinamizar a economia local, gerando
inclusive mais postos de trabalho no meio urbano. Nesse sentido, ações para melhorar
a produtividade nas explorações tradicionais, a geração de novos negócios e a
organização dos agricultores, lastreados na qualificação da família rural, constituem a
base para a movimentação da economia local.
Para contribuir com a inclusão produtiva e social, os grupos em situação de
vulnerabilidade devem ser atendidos através de programas governamentais voltados
para a alimentação, a saúde, a educação e a geração de renda para essas famílias.
Para promover sistemas agrícolas de baixo impacto ambiental, é necessária a
integração de práticas de manejo de solo e água, de culturas e pastagens, de manejo
de pragas e invasoras para a sustentabilidade da atividade agropecuária.
De maneira sintetizada, o Plano Diretor de Candói (2008), também aponta as
deficiências e as potencialidades do município.

4.5. PRINCIPAIS DEFICIÊNCIAS DO MUNICÍPIO
•

Gerenciamento do aterro sanitário;

•

Ocupação urbana na Bacia do Rio Passo Grande que é o manancial de
abastecimento no setor norte da Sede Municipal;

•

Ocupações ao longo das faixas de preservação permanente de fundo de
vale;

•

Falta de pavimentação de vias; conservação de calçadas;

•

Irregularidade dos loteamentos urbanos;
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•

Dificuldade de acessibilidade pelas pessoas portadoras de deficiência;

•

População carente do município;

•

Dificuldade da população da área rural em acessar as informações e os
serviços da área urbana;

•

Poucas alternativas de atividades culturais;

•

Falta de Cadastro técnico.

4.6. PRINCIPAIS POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO
•

Localização do município junto aos dois eixos rodoviários que passam pela
Mesorregião Centro-Sul.

•

Localização junto ao reservatório da Usina Hidrelétrica de Salto Santiago;

•

Cachoeiras no Rio Cachoeira com área da prefeitura para implantação de
um parque;

•

Área urbanizada junto ao lago de Salto Santiago, na Região Administrativa
de Cachoeira com ocupação destinada ao lazer;

•

Maciços florestais e fundos de vale na Sede Administrativa de Lagoa Seca;

•

Reserva florestal do Parque dos Votorões;

•

Implantação de programas de habitação popular;

•

Distrito industrial.

Nas diretrizes do Plano Diretor de Candói, são previstas ações para o uso
destas potencialidades principalmente para exploração turística com o objetivo de
melhorar a renda e a qualidade de vida do povo candoiano.
O trabalho dos educadores, junto aos seus educandos e familiares, é
de fundamental importância para que se conheça a realidade na qual se está
inserida, seu papel enquanto cidadão participativo e crítico das políticas públicas
propostas e desenvolvidas pelos dirigentes municipais, bem como a necessidade de
conscientização para ações éticas para com seus semelhantes e sua casa maior, que
é o meio ambiente.
Município desenvolvido depende de cidadão participativo. Pense nisso!
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A produção final deste curso foi inovadora, pois resultou na produção de material
didático. O uso de material didático pelos professores, público alvo principal deste
curso, é algo indispensável e rotineiro, no entanto, sua produção, nem tanto.
Os professores, em sua grande maioria, usam materiais didáticos produzidos
por outros, adaptando suas aulas aos materiais disponíveis ou até mesmo trabalhando
os conteúdos de acordo com os materiais didáticos aos quais têm acesso.
Carga horária excessiva, distância entre residência/trabalho e mesmo
deficiências na formação acadêmica, estão entre os principais fatores que dificultam
a pesquisa e a produção dos materiais didáticos, de acordo com a realidade e as
necessidades dos seus alunos, pelos educadores.
Para a produção do material didático “Aspectos históricos e geográficos do
município de Candói”, a proposta foi de reunir, pesquisar, sistematizar e organizar
as pesquisas já realizadas, assim como também produzir novos conhecimentos sobre
o tema para disponibilizar aos educadores da rede municipal de ensino.
A História e a Geografia do município são conteúdos básicos para os Anos
Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), no entanto, o material disponível aos
professores sobre estas disciplinas são insuficientes e incompletos.
Partindo dessa problemática, as atividades de estudo, pesquisa e produção
deste material iniciaram-se em julho de 2014. Em etapas nos finais de semana,
feriados e períodos de férias, na Casa Familiar Rural do município de Candói, cursistas
e educadores de diferentes regiões do Paraná, comprometidos com a luta por uma
Educação do Campo em construção, reuniram-se para sua concretização.
Passados dois anos, com muitos deslocamentos, greve na Rede Estadual de
Ensino, reposições das aulas e prorrogação do prazo previsto para o término do curso,
enfim, em junho de 2016, o material foi concluído.
Devido à dimensão do tema, num único material, foi difícil a abordagem de
todos os tópicos de maneira detalhada. No entanto, muitos conhecimentos em relação
à História e à Geografia do município de Candói são apresentados nele. Muitos
documentos históricos, em relação, principalmente ao processo emancipatório de
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Candói, que fazem parte de arquivos de particulares, foram consultados e, se não
fosse por meio deste material, dificilmente os educadores teriam acesso às suas
informações.
Com esta produção, esperamos contribuir positivamente na educação de
Candói, tanto com o conhecimento produzido para ser trabalhado com os alunos,
quanto com a experiência adquirida enquanto educadores produtores de material
didático.
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