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RESUMO
Na busca de identificar uma cidade por sua cultura diante de suas características, nos faz procurar buscar e compreender
diante da história, o que rege na atualidade esta tendência de arquitetura, e quais seus caminhos ao longo de décadas
para caracteriza-la na atualidade. Houve uma característica cultural vinculada a está arquitetura? Diante do tema
levantado procuram-se os apontamentos bibliográficos que vão nortear a explicar o que leva esta definição atual, quais
fatos que nos rende a crescer rapidamente, e quais estilos de arquitetura que foram empregados ao decorrer, procurando
fazer uma analogia em municípios que se faz presente na região, e compreender o que faz da cidade de Cascavel única
diante de seus vizinhos que foram colonizados em sua maioria no mesmo período. Fatos intrigantes que parecem ser
comuns entre os municípios, acabam tendo um resultado diferente nas cidades.

PALAVRAS-CHAVE: Imigração – Cascavel – Oeste do Paraná – Arquitetura Regional – Cultura
da Arquitetura
1. INTRODUCÃO

A pesquisa consiste em compreender através história de colonização do oeste do Paraná,
quais são os reflexos e de que forma começou a surgir o estilo arquitetônico da região oeste,
baseando-se nos emigrantes que aqui se instalaram com seus grupos étnicos culturais, tradições e
religiões, para assim entender o que influenciou a arquitetura, os partidos arquitetônicos que
nortearam ao longo das décadas e seus períodos predominantes na cidade, sintetizando a atual
característica da arquitetura Cascavelense, e o significado que ela traz para a população.
Estabeleceu-se como problema de pesquisa a arquitetura implantada na atualidade é
característica da imigração histórica regional? Quais as vertentes que representam a atual
arquitetura? Visando responder ao problema proposto, considerou-se como objetivo geral mostrar
de forma histórica que a arquitetura não é apenas anexada em um local de maneira desordenada,
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mas que segue um caminho, uma perspectiva que muitas vezes não é evidenciada e quando
estudada pode mudar a visão de uma arquitetura presente. De modo específico, este trabalho
buscou: conhecer os precedentes históricos do Oeste paranaense, para compreender a atual
arquitetura de cascavel; analisar as vertentes e os pontos norteadores que definem a cultura
paranaense; busca explicar como a cultura influenciou, ainda influência e a sua importância no fazer
arquitetura.

2. FUDAMENTACÃO TEÓRICA

2.1 CONCEITOS DE CULTURA

O Brasil exibe uma variedade exuberante de culturas, evidenciando de forma emblemática o
nosso povo, muitos sabem identificar o que é a cultura, quais suas ramificações, a final é algo tão
presente e expressivo, que encontramos de maneiras diversas em diferentes lugares do mundo
(LARAIA, 1986).
A expressão “cultura” advém dos termos Kultur e Civilization. O termo Kultur no final do
século XVIII buscava entender as feições espirituais de uma comunidade, já o termo Civilization
provém do francês, em referência as práticas materiais de um povo. Edward Tylor (1832-1917)
unificou os dois temas em apenas um, o termo inglês Culture. Feito isto, em 1871, Tylor junta em
uma palavra só todas as realizações humanas e defini cultura como um comportamento aprendido, tudo
aquilo que independe de uma transmissão genética (LARAIA, 1986).

No começo do século XX Franz Boas, foi um dos primeiros a criticar às teorias
evolucionistas que defendiam a existência hierárquica entre culturas. Charles Darwin por exemplo,
defendia que todas as culturas passavam pelas mesmas fases, ou estágios, durante sua existência,
evoluindo, progredindo das mais primitivas para as mais avançadas ao longo do tempo, sendo que o
estágio mais avançado da humanidade era o atingido pelo Ocidente, visão que dava ao
etnocentrismo status de ciência (LARAIA, 1986).
Para BOSI (2004), a definição de cultura não está relacionada a Antropologia. Ele define
cultura pelo estudo da origem da palavra: cultura viria do verbo latino colo, assim como
colonização e culto, que significa o ato de colonizar, ocupar a terra. Cultura, dessa forma, seria o
futuro de tal verbo, significando o que se vai trabalhar, o que se quer cultivar, e não apenas em
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termos de agricultura, mas também de transmissão de valores e conhecimento para as próximas
gerações.
BOSI (2004) afirma então que a cultura é o conjunto de exercícios, de práticas, de símbolos
e de valores que precisam ser transmitidos às novas gerações para garantir o convívio social.
Entretanto para que haja cultura é necessário que exista consciência coletiva elaborando planos
futuros para a comunidade a partir da vida cotidiana. A definição do estudioso está muito próxima a
do ato de educar. Conclui-se então que a cultura é um ensinamento de valores e práticas que um
povo passa a seus descendentes para garantir a sobrevivência.
DIAS (2006), explica que tempo e espaço, se relacionam entre si, de forma que o tempo
explica a ocupação do espaço com técnicas e estratégias que permite um deslocamento livre deste
contexto, onde o tempo torna o presente físico materializado através dos relatos históricos,
ocupando o espaço virtual, que não pode se ocupar de outra forma, ou seja, a história presente,
pertence ao seu tempo sem que outro fato se aproprie deste tempo, assim o controle dos fatos se
vinculam no conhecimento coletivo e social, a ideologia de novos espaços físicos, são novos
espaços culturais que ligam-se diretamente aos laços de tradições culturais, que define a
antecedência histórica do indivíduo e do local.
A arquitetura torna-se um universo imaginário, que provem da personalidade de cada
indivíduo, porém os espaços construídos definem uma linguagem e sensações na arquitetura que
descreve o local vinculado a história, tornando o edifício cheio de significados e significâncias,
ligados a forma, a estética e ao meio social. (COELHO NETTO, 2002, apud DIAS, 2006, p. 108).

2.2 A POTÊNCIA CULTURAL DO OESTE PARANAENSE

PIAIA (2013), descreve que entre conflitos de 1920 e 1930, a localidade de Cascavel e
Toledo, foram catalogadas em mapas, até porque eram pequenos aglomerados de casas que se
encontrava entre caminhos da estrada, era relatada com a proximidade com a cidade de Catanduvas
que se fazia a mais próxima da localidade de onde hoje é Cascavel, sendo assim, considera que uma
influência militar, contribuiu para seu surgimento da cidade.
SPERANÇA (1992), descreve a colonização em dois eixos, o primeiro são os nortistas, que
por sua vez, limitaram-se suas caravanas de conquistas e ocupações até a região oeste do Paraná,
relações de clima e intemperes não favoráveis, acabam em limitar-se seus projetos de expansão
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nesta região, onde começaram a instituir municípios ao norte de Cascavel, e o segundo sendo o
oposto disto, os sulistas, que ao sul de Cascavel colonizam, sendo assim os novos municípios que
surgiam tem característica sulistas, vinda exclusivamente do Rio Grande do Sul e Santa Catarina,
com o passar dos anos a região como um todo acaba se tornando mais evidente com os sulistas.
DIAS (2005), mostra que as vertentes definiu a cultura e arquitetura de alguns municípios
pontuados do norte e alguns do sul, sendo assim, uma análise centralizada à cidade de Cascavel,
define que o estilo arquitetônico é baseado na influência cultural, apesar da cidade ter uma
miscigenação de raças variadas decorrente da imigração, a região predomina a colonização em sua
maioria dos sulistas, a história arquitetônica da cidade também é voltada ao primórdios de
civilizações pré-existentes, os índios guarani, que já ocupavam este espaço.
O mapa abaixo referente a figura 1, mostra a imigração vindo do centro do pais, em meio ao
século XIX, sendo fazendeiros já consolidados nos estados de São Paulo e Minas Gerais,
principalmente na cafeicultura, fazendo a ocupação do norte do Paraná, e demonstra de forma nítida
a aproximação com a cidade de cascavel, fortalecendo assim os relatos de que a cidade tem uma
miscigenação clara de várias culturas diferentes (PARANÁ, 2016).

Figura 1 – Identifica a ocupação Nortista do estado pelos imigrantes.

Fonte: Paraná (2016).

Na sequência o próximo mapa, referente a figura 2, disponibiliza informações da imigração
sulista diante da ocupação e colonização a região oeste do Paraná, envolvendo a cidade de
Cascavel, e de forma clara, justifica suas características culturais e diversificadas, estes
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colonizadores por sua vez, trazem a agricultura de grãos e a pecuária, porém sua chegada aconteceu
mais no início do século XIX.

Figura 2 – Identifica a ocupação Sulista do estado pelos imigrantes (PARANÁ, 2016).
.

Fonte: Paraná (2016).

Na visão de PIAIA (2013), a região oeste era extremamente desconhecida, pois as vilas e
pequenos municípios que já se estabeleciam no oeste Paranaense, se localizavam em margens de
grandes rios, tornando assim o interior desconhecido, o que favorecia as empresas de extração
internacionais, com poderes e controles de imigração diante de desencorajamento e intervindo na
intenção de colonizadores a desbravar esta região, podendo assim explorar de forma desordenada e
favorecendo apenas seus interesses comerciais e econômicos, levando embora os recursos naturais
que aqui existiam.
PIAIA (2013), apresenta os períodos que caracterizaram e antecederam a colonização da
região, onde foi marcada por dois períodos vinculados de mesma forma, o extrativismo, porém um
deles é a extração da erva mate, e o outro era a extração da madeira.
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2.3 ANALISE MORFOLÓGICA ÉTNICA E CULTURAL DA CIDADE DE CASCAVEL
No contexto das primeiras edificações decorrente da imigração e colonização da cidade e da
região oeste, PIAIA (2013), relata que as terras eram livres, não havendo ainda um registro de
propriedade, o que determinava a ocupação eram cercas que delimitavam estes espaços, e também
as divisas que conseguiam alcançar até encontrar as divisas com a ocupação anterior do vizinho,
para preservar esta ocupação as casas ou moradias, eram feitas de madeiras brutas sem
beneficiamento adequado, tornando as casas com aspecto rustico, e nada convidativas a tornarem-se
residências permanentes.
Junto a este processo de desenvolvimento relatado por PIAIA (2013), mostra que o chamado
“velho oeste”, dentro do perímetro urbano, era decorrente do seu incentivo ao imigrante que aqui
chegava, sendo que o mesmo, se construísse uma casa em cima do lote vago, que pertencia ao
estado, o imigrante passava a ser proprietário do terreno, desta forma os pioneiros chegavam
construíam uma casa em madeira para se apoderar de um espaço, escolhendo assim áreas
localizadas na avenida central, na sequência começavam a trabalhar, compravam mais madeiras
construíam outra casa em outro terreno tornavam-se novamente proprietários de outra área, e desta
forma constituíam as edificações em madeira que se tornavam mais rápidas, mais baratas, e era a
matéria prima abundante do local, caracterizando este período da arquitetura da madeira.

Figura 3: Primeiras casas na cidade de Cascavel.

Fonte: Acervo do museu do som e imagem de Cascavel.
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Na sequência SPERANÇA (1992), lembra que Cascavel tem um período conhecido como a
terceira Cascavel, onde existia uma cidade que nascera em determinada área, porém a intervenção
religiosa, através da construção do templo, instaura um novo local para caracterizar o centro da
cidade, está intervenção acabou incomodando alguns pioneiros e empresários, fazendo com que a
igreja de certa forma recuasse as suas atitudes, porém já se fazia tarde pois a ideia de novo centro já
se fazia aceita pela população de forma natural, logo após este período, um edifício chama a atenção
pela sua ocupação de vários órgão ao mesmo espaço, a Escola Técnica de Comércio Rio Branco,
que além de ser estabelecimento escolar, abrigou também prefeitura, câmara municipal e fórum,
tornando assim um edifício de multinações.
PIAIA (2013), explica que em 1930, foi decretado uma lei que favorecia a edificação de
fachadas em alvenaria, presenteando com isenção de impostos, uma medida adotada que fazia uma
configuração nova à nova avenida, estratégia para deixar de predominar o uso de madeira nas
fachadas e desvincular o período de “velho oeste”, assim como vê-se na figura 3, a partir deste
decreto, a cidade começa a empregar novos materiais construtivos e abrindo as portas com êxito
para novos edifícios mais complexos para época, diante desta possibilidade nova, veio também o
estilo decô decorrente do que surgirá recentemente, e acabou sendo adotado pelos desenhistas da
época, o período e estilo acabou bem rápido.

Figura 04: Antigo Hospital da década de 30 é um sobrevivente das fachadas em alvenaria e estilo
Art-deco.
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Fonte: Acervo pessoal. Registrado em: 09/10/2016.

Segundo DIAS (2005), na década de 50, e de forma totalmente dependente, norteada por
engenheiros vindo de São Paulo, e Rio de Janeiro, se implantou uma organização urbana nas
colônias que cresciam rapidamente, os mesmos, logo se adequaram ao estilo paranaense, à partir de
Curitiba, com a academia de arquitetura, onde começou a se estender a todo o estado e ao oeste do
Paraná, as característica predominante da arquitetura moderna, que entrava em seu auge no período
de 1950, está mesma arquitetura apresentava-se já fortalecida nos grandes centros do pais.
PIAIA (2013), relata que por volta de 1970, um traçado ordenado das vias da nova avenida,
se faz necessária, e neste momento a administração atual da cidade convida o arquiteto Gustavo
Gama Monteiro, para desenhar este plano de urbanização da cidade, o mesmo vem carregado de
conhecimento e inspirações, o arquiteto era professor de arquitetura da Universidade Federal do
Paraná, e tinha como inspiração o desenho urbano de Brasília, seu trabalho resultou em um projeto
que priorizava os veículos, até porque a cidade era a o corredor de litoral para as divisas ao
Paraguai, junto a Foz do Iguaçu, sua proposta de alargas as vias e canteiros centrais com
estacionamentos em diagonal junto a estes canteiros, é uma inspiração inédita, e refletiu como
referência para todo o estado e desenhos de novas cidades, tornando marca registrada do trabalho
do arquiteto e do desenho da cidade, levado a ser estudado dentro de universidades de arquitetura e
urbanismo de âmbito federal.
Diante do quadro descrito por PIAIA (2013), mostra que alguns pioneiros e já influentes
fazendeiros da região, reconhece o grande trabalho do arquiteto Gama Monteiro, não apenas no
traçado urbano, mas Gama já desenhava alguns edifícios modernos que acabava dando uma nova
face a esta cidade, o mais evidente e que se destaca é o desenho da igreja Matriz, vista na figura 05,
com uma forma espacial magnifica, com arquitetura moderna e brutalista, um edifício com
características marcante, com isto filhos de alguns fazendeiros, vão a capital para estudar
arquitetura, entre eles Nilson Gomes Vieira, Vitor Hugo Bertolucci e Luiz Alberto Círio, que na
atualidade já contam com uma grande quantidade de trabalhos espalhados por todo o pais, fazendo
parte desta história que caracteriza Cascavel, neste início da década de 70, o arquiteto Gama
Monteiro, junto com alunos de várias graduações, passa a fazer um levantamento da cidade, no que
resultou um convite em especial a Arquiteta e Urbanista Solange Irene Smolarek, a vir criar as
primeiras leis e diretrizes da cidade, onde logo na sequência desenvolve junto a um grupo, o
primeiro Plano Diretor de Cascavel.
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Figura 05: Catedral Nossa Senhora Aparecida, edificação brutalista projetada por Gustavo Gama
Monteiro.

Fonte: Acervo pessoal. Registrado em: 15/04/2016.

Registros citados por SPERANÇA (1992), confirmam e descrevem a importância do novo
traçado da arquitetura que se evidência em 1972, descrevendo a arquitetura moderna voltada em
suas duas obras mais evidentes e centrais na cidade, sendo elas, a catedral de Cascavel, e o Paço
Municipal, destaca também boatos de instalação de uma base militar, que por sua vez se faz
necessário, por garantir suas áreas territoriais, já que a argentina, se fazia ainda injustiçada por perca
de terras.
SPERANÇA (1992), relata a história em uma cronologia abrangente, com fatos do
desenvolvimento, diante de seu conhecimentos e procura registrar ao máximo, diante da atualidade
até a publicação de sua obra, citando os diversos modelos de edificações arquitetônicas que fazem
parte do contexto de cidade e de urbanismo, entre elas descreve a importância da rodovia que
contribuiu ao surgimento da cidade, mas evidência várias vezes a importância que se fez o
aeroporto na localidade, pois tornou-se influencia, na economia e no desenvolvimento de Cascavel,
além de descrever o autódromo que tem uma ligação muito forte com o surgimento da cidade,
tornando-se promissora.
Segundo SHULER (2005, apud, FEIBER, 2007, p.10) o oeste paranaense mais
especificamente em Cascavel, houve a insistência no uso da madeira, porem com um estado
avançando ao interior e melhorando as vias de acessos, rapidamente novas técnicas e materiais
fazem parte do novo senário construtiva da cidade, o que leva a troca deste estilo e seu
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desenvolvimento arquitetônico rapidamente pelo estilo moderno e tão intenso ao brutalista,
mudando rapidamente o cenário que os pioneiros haviam construído.
PIAIA (2013), considera a população de Cascavel como individualista decorrente de sua
colonização, pois as misturas de culturas não eram imperadas, e não criavam formar um resgate de
seus antecedentes, mas sim se preocupavam em avaliar como seria o futuro da cidade diante desta
unificação de raças, refere-se a cidade de Cascavel, como competitiva, pois o fato de ter o primeiro
autódromo automobilístico fora de uma capital inédito ao pais, mostrava sua competitividade, e
vinculado ao aspecto arquitetônico e urbanístico este fato se refletia evidente, tanto no traçado
inovador de suas vias como nas edificações que cada vez mais se destacavam, deixando para traz
um passado que não trazia boas lembranças.
PIAIA (2013), lembra que a arquitetura toma rumos modernos nos anos 70, refletindo o
estilo adotado pela cidade, os projetos arrojados cresciam igualmente como investidores criavam
bairros cada vez mais agradáveis e valorizados, era um reflexo que mostrava o sucesso do pioneiro
que aqui se instalou, para um determinado grupo as residências esplendorosas eram consideradas
como um troféu a seus proprietários.
Segundo Dias et al (2005), logo quando Nilson Gomes Vieira chega a Cascavel, com ideias
modernas da arquitetura, ocupa o cargo na prefeitura, onde projeta o novo edifício do paço
municipal, obra está que marca o início da década de 70, onde se restabelece a ascensão da
arquitetura na cidade, seu projeto foi muito bem aceito, no que abriu a porta para uma sucessão de
novos projetos com estilo moderno, entre os mais destacados o Hotel Copas verdes fortemente
caracterizado ao brutalismo, e residências monumentais, na figura 06, 07 e 08/: mostra estas obras
modernas e brutalistas com suas datas para identificar o período moderno da cidade.
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Figura 06: Paço Municipal inaugurado em 1972.

Fonte: Acervo do Museu da Imagem e do Som de Cascavel. Acessado em 08/10/2016.

Figura 07: Hotel Copas Verdes, símbolo do brutalismo projetado por Nilson Gomes Vieira entre
1973 a 1977.

Fonte: Acervo pessoal. Registrado em: 09/10/2016.

Figura 08: Residência Scanagatta, projeto de Nilson Gomes Vieira.
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Fonte: Acervo pessoal. Registrado em: 09/10/2016.

A década de 80 foi marcada por uma neutralidade lembra SPERANÇA (1992), globalizado
em uma economia nacional está década foi um período onde ocorreu no pais uma paralização da
economia, porém em Cascavel, isto não ocorreu, a cidade continuou muito ativa no seu
desenvolvimento, principalmente no setor agrícola, na arquitetura e no desenvolvimento urbano, a
cidade já se encontrava estabelecida e fortificada, se destacando neste período, ao fim desta década
a cidade foi marcado com a eleição do prefeito Salazar Barreiros, e o que marcou sua administração
foi a quantidade de edifícios públicos voltados a comunidade entre eles, 17 postos de saúde, 49
salão comunitários atendendo o urbano e as áreas rurais, 28 espaços esportivos, terminais de
transporte público, 300 salas de aulas distribuídas em algumas novas escolas, 23 creches, 5 clinicas
odontológicas, 15 campos de futebol, três parques industriais, e 147 km de asfalto, mas também se
estendeu as obras ao meio residencial, com a construção de 120 casas junto a programas sociais.
Ainda enfatiza Dias et al (2005), outros arquitetos que no final dos anos 70 se unem criando
um escritório que contribuiu intensamente na no desenvolvimento arquitetônico da cidade, o Grupo
NBC, que incluía os arquitetos, Nelson Nabih Nastás, Luis Alberto Círico e Vitor Hugo Bertolucci,
os mesmos são acadêmicos da Universidade Federal do Paraná, o conhecimento dos três arquitetos
se refletiram na modernidade de seus projetos aprovada pela população neste período, resultados do
Escritório NBC podem ser observados nas figuras 09 e 10, a seguir com edifício que se destacaram
na cidade.
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Figura 09: Igreja Santo Antônio de 1981. Mostra que a religião também adere ao estilo moderno e
brutalista que a cidade adotara no período.

Fonte: Acervo pessoal. Registrado em: 09/10/2016.

Figura 10: Centro Cultural Gilberto Mayer de 1982. Onde se mostra com uma arquitetura moderna
considerada também brutalista.

Fonte: Acervo do Museu da Imagem e do Som de Cascavel. Acessado em 08/10/2016.

GÜTTEGES e VALQUES (2003), a cidade de Marechal Candido Rondon, por exemplo,
trata-se de uma característica utilizada de enxaimel, tratando-se de uma forma construtiva ligada
diretamente a uma determinada técnica construtiva que se encontra em quase todo o território
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europeu, incluindo centros antigos por inteiros preservados, porém na cidade de Marechal Candido
Rondon, ela se caracteriza Germânica pois agregou uma colonização em massa de alemães que
trouxeram esta técnica construtiva e aplicaram no local, tornando assim a cidade caracterizada
Alemã e Germânica, sua arquitetura até hoje é priorizada e incentivada pelas administração por
várias décadas, na intenção de manter viva a característica predominante da cidade em relação a sua
cultura de colonização.
Segundo DIAS (2016), em entrevista, recorda que sempre esteve presente a construção da
cidade de Cascavel, e trabalhando integralmente no projeto e diretrizes que conduziram a história de
Cascavel, tanto vinculada a profissão de arquiteta como cargos que ocupará ao longo das décadas na
prefeitura e junto ao setor de habitação da Caixa Econômica Federal e atualmente coordenadora do
curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Fag, com propriedade recorda os etilos
de arquitetura que a cidade viveu, lembrando-se do ciclo da madeira, e a preocupação da cidade em
mostrar o que era de mais atual em todos os aspectos e a arquitetura era uma grande influência
disto, sempre procurava acompanhar as tendências que se fazia inovadora no Brasil, lembrando que
passamos também pelo modernismo, pós-modernismo e na atualidade estamos caminhando junto
com os estilos preocupados com a sustentabilidade projetada por arquitetos mais atuais.

3 – METODOLOGIA

A metodologia adotada para desenvolver este artigo foi a pesquisa bibliográfica em livros,
artigos científicos de arquitetos, acadêmicos e intelectos voltados ao tema, registrando assim
trabalhos, que ao longo do tempo tem contribuído com um acervo de dados disponíveis, assim
como historiadores ligados as vertentes que se unem a contextualização do passado, com o atual
cenário da cidade de Cascavel.
Para DIAS (2005), o presente levantamento, consiste em mostrar algumas pontuações de
cada um dos períodos de colonização do oeste paranaense, e por incrível que pareça a cidade de
cascavel não apenas era uma encruzilhada, mas também é um divisor de migrações.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do levantamento bibliográfico considerado adequado ao tema, onde procura buscar
na história da colonização da cidade de Cascavel e região, procurou-se fazer uma análise que define
o estilo arquitetônico atual diante de sua cultura, sendo assim, esta análise abrange relatos culturais,
processos que a cidade passou para caracterizar e desenhar a atual cidade.
Considera-se que assim como na maioria dos municípios do Paraná, Cascavel, não teve
muita diferença na matéria prima que aqui se encontrava para promover seu surgimento, ou seja, a
madeira, a história rica em detalhes deste período, mostra-nos que este ciclo foi o ponta pé inicial,
vários outros municípios em seu entorno registram a mesma vertente, porém em Cascavel, ela é
retratada com a abertura de possibilidades que aqui existia, apoio ao imigrante e suas terras que se
mostravam muito produtiva, relatos conta que a partir de seu surgimento como vila ou encruzilhada,
até por volta de 1960, ainda predominava a arquitetura em madeira, por se tratar de matéria prima
barata e existente no local, porém no princípio esta madeira era usada em casas de forma mais
rústica e em pouco tempo começou a ser beneficiada, podendo assim ser trabalhada com algumas
formas ornamentais, o estilo do imigrantes, pouco se evidenciou na arquitetura, sendo contrário de
alguns municípios da região que caracterizara a arquitetura com estilo de sua imigração, alguns
germânica, outros mineira, porem o que fez Cascavel, não ter este enraizamento de cultura refletido
na sua característica, é simplesmente o fato de que a cidade era conhecida como local de passagem,
e mesmo no período da madeira que se estende até 1950, está visão pela população ainda
predominava fortemente.
Porém a cidade estava crescendo rapidamente, muitas pessoas vinham para região em busca
de futuro, e o governo abria espaço para esta colonização, um período que marcou suas ocupações
com conflitos, e uma administração vinha ser necessária para esta cidade, na qual se emancipa e
promove o seu plebiscito, reformas visíveis diante deste primeiro governo são vistas, diante de
novas fachadas sugeridas e incentivadas ao comercio, onde preconizava as fachadas em alvenaria,
na qual a madeira deixa de ser a única matéria prima construtiva, e inicia o período de alvenarias, e
o estilo Art-deco, que surgira no pais na década de 30, passa a ser adotado como elemento de
decoração nestas fachadas, porem o período foi muito rápido, com suas vias de acesso sendo
melhoradas muito rapidamente para atender a demanda de muitos municípios da região e Cascavel
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ser o centro do oeste distribuindo estas vias, muitos investidores e materiais novos chegavam
rapidamente, tornando assim a cidade acessível ao materiais de alvenaria.
Entre questões de urbanização que não tinha um planejamento especifico a administração
trás para Cascavel o arquiteto Gustavo Gama Monteiro, para desenvolver um planejamento urbano,
o que contribuiu de inúmeras formas para cidade alavancar muito, seus ideais e trabalho são
extremamente revolucionário e moderno para cidade que até então seguia tendências, mas não
criava uma característica própria.
As vias e planejamento de Gustavo Gama Monteiro tornam a cidade referência a outros
planejamentos urbanos e alguns projetos que estava fazendo no local chamava a atenção de alguns
interessados em se beneficiar do mercado que estava promissor e enviam seus descendentes a
estudar, para dar continuidade ao trabalho de Gama Monteiro, os mesmos voltam à cidade, e
complementa em novos edifícios o estilo que se fazia presente na atualidade no País, o modernismo
e brutalismo, passou a ser a característica de Cascavel, e permanecem até a atualidade, os edifícios
emblemáticos, os edifícios públicos, e muitas residências refletem este estilo moderno.
Confirma-se diante dos relatos que a cidade de Cascavel, não conseguiu refletir uma
arquitetura que identificasse a cultura de seus colonizadores, porém não deixou de evidencia-los na
história, pois os mesmos foram os maiores contribuintes para todos os estilos que foram abrigados
na cidade pelas décadas, fossem proveniente dos pioneiros, a cidade apresenta hoje um estilo
moderno, e brutalista, diante das inúmeras formas e principalmente pela alvenaria abrigada e muitas
delas o concreto armado que define o brutalismo, Cascavel é uma cidade moderna e cada vez mais
vem se tornando evidente e destacada entre a s cidades do oeste Paranaense, sendo considerada a
capital do oeste, e com certeza que este crescimento acelerado em um curto período com tanta
criatividade e competitividade inserida nela que faz esta característica arquitetônica atual.
Ressaltando, que é fácil identificar e escolher os municípios através de suas características
de migrantes, que se faz presente em diversas cidades, caracterizando a origem de sua colonização
implícita na sua cultura e descendência, porém em outras cidades tem que se fazer uma busca na
história para identificá-lo, assim como o que ocorre em Cascavel.
Para registrar com uma maior fidelidade o resultado que procurou se obter ao decorrer do
artigo, a analise se fundamenta diante da entrevista concedida com DIAS (2016), que relata a sua
posição diante dos trabalhos que exerceu neste processo de desenvolvimento da cidade, no qual
comprova que a localidade desde seu princípio foi uma cidade empreendedora, onde é sua
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característica principal, este empreendedorismo, buscava e busca sempre tendências novas, não se
apegando a sua cultura, mais procurava ver a tendência atual do que ocorre no momento para que se
empregassem na cidade, esta característica, torna a cidade sempre moderna e atual, pois sempre
houve este interesse de mostrar que aqui encontrava prosperidade, comprovando que a cultura não
está vinculada a sua arquitetura diretamente, pois a diversidade de povos procurou construir aqui
uma arquitetura sempre atualizada do que se encontravam em alta tendência.
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