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Resumo: O trabalho tem por objetivo fazer uma análise da relação entre território, cultura e 
identidade, através do desenvolvimento do turismo, utilizando como recorte espacial o município 
de Londrina, no norte do Estado do Paraná. As identidades territoriais são construídas por 
intermédio da influência cultural, na qual os fluxos migratórios desempenham um papel relevante 
neste processo. No caso de Londrina, destaca-se a existência de vários grupos étnicos, como 
alemães, espanhóis, japoneses e italianos que contribuíram para a formação cultural do 
município, deixando seu legado através dos bens patrimoniais, entendidos como elementos de 
coesão social manifestados através de elementos tangíveis e intangíveis, como monumentos, 
gastronomia e religiosidade. Na atualidade, observa-se uma tendência de transformação da 
cultura em mercadoria, especialmente, pela atuação da atividade turística no território 
acarretando, em alguns casos, a descaracterização nos elementos identitários da população 
local. Embora não tenha a atividade turística como principal fonte de economia, o município de 
Londrina recentemente vem sofrendo algumas intervenções na sua infra-estrutura a fim de 
divulgar a localidade para fins turísticos. Neste aspecto, enfatiza-se que a competitividade 
acirrada pelo fomento da atividade turística em algumas cidades demanda que os gestores 
efetivem estratégias de divulgação das localidades, utilizando o city marketing com a finalidade 
de melhorar a imagem do destino, ao mesmo tempo em que isso possibilita a vinda de mais 
turistas. Porém, a identidade territorial deve ser construída levando-se em consideração a 
influência cultural que se tem no município, bem como o envolvimento da comunidade com esta 
cultura para que este processo se torne benéfico tanto para turistas quanto para autóctones, 
evitando assim, uma descaracterização da cultura local. No caso de Londrina, observa-se que os 
gestores têm optado pela construção da identidade territorial e conseqüente divulgação através 
de elementos que remetem à cultura inglesa, tendo em vista que historicamente o município 
surgiu através da intervenção de uma companhia de colonização de capital inglês. Porém, os 
elementos da cultura japonesa ficam mais evidentes no território, inclusive com a participação da 
população londrinense em vários eventos organizados pelos descendentes de japoneses. Assim, 
através de pesquisa bibliográfica e documental, o trabalho discute a contribuição dos fluxos 
migratórios para a identidade territorial londrinense e como os elementos culturais legados por 
estes grupos podem se transformar em atrativos turísticos. Aliado a isso, a pesquisa em campo é 
utilizada para verificar quais os bens patrimoniais permanecem na paisagem do município em 
foco para que, com isso, seja verificado qual o legado cultural deixado pelos imigrantes a fim de 
verificar a pertinência do poder público impor ideologicamente uma identidade territorial baseada 
em elementos ingleses em função da atividade turística. 

Palavras-chave: Identidade territorial. Turismo. Fluxos migratórios. Cultura. Londrina -PR.  
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INTRODUÇÃO 

Atualmente, verifica-se uma tendência de transformação dos bens culturais em mercadoria, na 

qual o interesse mercadológico, muitas vezes, se sobressai às referências identitárias da 

população local. Neste aspecto, pode-se dizer que o turismo enquanto atividade econômica é um 

dos grandes responsáveis por esta reorganização espacial, pautada na subordinação da cultura 

ao capital, contribuindo para uma descaracterização dos valores sociais do patrimônio cultural 

quando este é tornado mercadoria destinada ao consumo dos turistas. 

Grosso modo, o turismo está vinculado ao ato de se deslocar com finalidade de lazer e diversão. 

Porém, este processo envolve uma série de variáveis como infra-estrutura turística, setores de 

alimentação, hospedagem, entre outros. Assim, a atividade turística demanda a intervenção no 

território, como a melhoria das vias de acesso, a construção de novos hotéis, o incremento na 

oferta dos serviços de alimentação e a disponibilidade de atrativos variáveis, por exemplo. 

Geralmente, estas intervenções ocorrem a partir do momento em que se detecta uma demanda 

em potencial para determinada localidade. 

Destaca-se neste aspecto, o papel do city marketing, que seria uma estratégia utilizada com a 

finalidade de divulgar as cidades, evidenciando suas peculiaridades e, com isso, atrair um fluxo 

significativo de turistas. Esta divulgação, ao mesmo tempo em que pode contribuir para o 

desenvolvimento econômico da cidade, também pode trazer impactos negativos para a 

população local quando esta não se insere no processo de desenvolvimento do turismo. 

A partir dessa premissa, o artigo se propõe a discutir as intervenções do poder público sobre o 

desenvolvimento do turismo na cidade de Londrina, norte do estado do Paraná. O foco principal 

incide sobre as identidades territoriais, enfatizando os diferentes fluxos migratórios que se 

reterritorializaram na cidade e deixaram um legado cultural perceptível até os dias de hoje. Isso 

porque a migração é processo fundamental na disseminação das culturas, pois, influencia 

diretamente na construção das territorialidades já que a cultura possui materialidade, mesmo que 

seja composta de elementos intangíveis, seja na localização de sua prática, no alcance espacial 

de sua influência ou no seu local de origem. 

Historicamente, a cidade de Londrina surgiu como resultado de um projeto de colonização de 

uma companhia de capital inglês, porém, na evolução da sociedade, verifica-se a existência de 

dezenas de diferentes etnias que acabaram se estabelecendo em território londrinense atraídos, 
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sobretudo, pela propaganda das companhias colonizadoras. Naquele momento, início do século 

XX, o intuito das propagandas era a de obter compradores para as terras do norte do Paraná. 

Em contrapartida, com o desenvolvimento econômico acelerado de Londrina e sua importância 

na hierarquia urbana no sul do Brasil, tornando-se uma metrópole recém-constituída, o intuito 

das estratégias de divulgação da cidade na atualidade não é mais atrair um contingente 

populacional com finalidade de fixar residência, mas foca-se em uma população flutuante, que 

possa vir até a cidade usufruir da infra-estutura turística e dinamizar a economia local. 

Neste ponto, discute-se a imposição de uma identidade territorial baseada em elementos da 

cultura inglesa pelo poder público como forma de city marketing, aproveitando o contexto 

histórico de Londrina pelo fato de ter sido oficialmente colonizada por ingleses. Destaca-se, 

entretanto, que além dos ingleses, a construção do município teve a participação de outros 

diversos imigrantes, como os japoneses, portugueses, alemães, poloneses, italianos, espanhóis, 

árabes e migrantes paulistas e nordestinos, além dos índios e caboclos que já viviam na região 

antes mesmo da colonização inglesa e que deixaram seu legado cultural impresso na paisagem 

londrinense. Sendo assim, é questionada a imposição de uma identidade territorial inglesa como 

forma de atrativo turístico, pois, entende-se que as cidades são construídas essencialmente para 

os residentes e não para os turistas, correndo o risco assim, de uma espetacularização da 

cultura. 

TURISMO, CULTURA, IDENTIDADE E TERRITÓRIO 

Quando se analisa a construção das identidades territoriais sob uma perspectiva simbólica faz-

se necessário, inicialmente, compreender a relação homem-espaço ao longo dos anos, pois, a 

partir da forma com que os indivíduos se apropriam do espaço é que são constituídas as 

identidades. Assim, em um primeiro momento, destaca-se o nomadismo como condição sine qua 

non para sobrevivência dos indivíduos, no qual ainda não havia uma dominação do meio natural, 

o que demandava os deslocamentos constantes em busca de melhor qualidade de vida. Com 

isso, o vínculo com o espaço era efêmero, o que dificultava o estabelecimento de uma ligação 

mais afetiva com os lugares. Em contrapartida, quando o homem deixa sua condição de nômade 

para tornar-se sedentário, ele começa a criar vínculos com a terra, que não eram possíveis 

quando a mobilidade era constante. Neste aspecto, ressalta-se que o homem paleolítico tinha 

um profundo respeito com seus mortos, o que contribuiu dentre outros fatores, para sua fixação 

à terra. 
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Assim, a caverna torna-se um refúgio, onde o homem passa a regressar esporadicamente, não 

somente para realização de suas tarefas domésticas, mas para expressar sua arte e seus rituais. 

Nessa perspectiva, Mumford (1998) aponta que esses antigos abrigos refletiam os primeiros 

indícios de uma vida cívica, já que introduziam certa regularidade na vida deste homem primitivo. 

Carlos (1994), porém, lembra que neste período a relação do indivíduo com o meio circundante 

era de extrema dependência e que pelo fato de não haver nesse dado momento, nenhuma 

atividade produtora e transformadora, não existia espaço geográfico. Isso porque, 

[...] o espaço geográfico é o produto, [...] do estado da sociedade, portanto, 
um produto histórico; é resultado da atividade de uma série de gerações que 
através de seu trabalho acumulado têm agido sobre ele, modificando-o, 
transformando-o, humanizando-o, tornando-o um produto cada vez mais 
distanciado do seu meio natural [...]. (CARLOS, 1994, p. 34) 

A partir da domesticação dos animais e do aprimoramento de técnicas de agricultura, o homem 

passa a ter uma nova relação com o meio, determinada pelos seus interesses de sobrevivência. 

A criação deste espaço, agora geográfico, onde o nomadismo é substituído pelo sedentarismo, 

contribuiu para que o homem começasse a se estabelecer em pequenos aglomerados. Mumford 

(1998) ressalta que até mesmo nestas formas primitivas, era possível notar algumas estruturas e 

símbolos urbanos, como a parede, que servia de proteção contra as intempéries e os animas 

selvagens. Ressalta-se assim, a importância dos símbolos na vida em sociedade a partir do 

sedentarismo. 

Segundo Claval (1999), esta característica se estende até as grandes conquistas territoriais 

quando inicialmente ocorre uma apropriação coletiva do espaço, onde se realiza uma cerimônia, 

onde são erguidas pela primeira vez as cores nacionais e, logo em seguida, são erguidos 

monumentos para marcar a sua passagem e tomar posse do território. Esta ação denota uma 

lógica ao mesmo tempo simbólica e utilitária, de valorização e organização do espaço. Assim, os 

grupos sociais passam a explorar o espaço como um sistema de representações, nomeando 

lugares e transformando-os em objetos de discursos ao impor uma marca sobre eles. 

A constituição das cidades pressupõe certo grau de civilidade, pois, a vida em grupo demanda 

uma conduta ética alicerçada sob valores morais que são de interesse comum a todos os 

indivíduos. Muitas vezes, esta condição é obtida por um Estado que, através de leis e políticas 

controlam o território. Para Claval (1999), a idéia de território ligada ao controle e à justiça vem 

da concepção emergente a partir do século XVI, com Jean Bodin. Posteriormente, tem-se a 

publicação de “O Leviatã” (1651), de Hobbes, na qual o Estado é a representação soberana das 
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ações sobre/ no espaço e a formulação do poder do Estado mediante um contrato social com os 

indivíduos, no qual teriam que prestar respeito e obediência, idéia de contrato social, proposta 

por Rosseau em 1762. Dessa forma, com a complexidade das relações sociais e o surgimento 

do Estado que contribuiu para ordenar as ações realizadas no espaço, aparece a concepção de 

território, caracterizada, principalmente, pela sua utilização político-ideológica. 

Mesmo com a aparente estabilidade conseguida por intermédio da tecnificação do meio, o 

deslocamento continua a ser uma condição social da sociedade contemporânea. Porém, a partir 

do advento do capitalismo no final do século XVII e a emergência de um novo modo de 

produção, os indivíduos passaram a se deslocar em função das condições socioeconômicas, 

buscando oportunidades de trabalho em lugares estranhos a sua origem, processo este 

acelerado ainda mais pela fluidez do território e pelo barateamento dos meios de transporte que 

facilitaram o acesso por diversas escalas; pela ampliação do poder de consumo das diversas 

camadas sociais da população, possibilitando o usufruto do lazer, entre outros motivos. 

Cumpre explicitar que este usufruto do lazer é conseguido a partir da Revolução Industrial, no 

século XVIII, na Inglaterra, que engendrou uma série de modificações trabalhistas, contribuindo 

para a expansão do tempo livre na sociedade. Com a consolidação no turismo, em 1840, o lazer 

adquire características mais complexas, através de deslocamentos mais longos e uma maior 

profissionalização dos serviços turísticos. Porém, é somente a partir de 1950 que o turismo 

ganha importância econômica mundial, através do turismo de massa. É neste contexto, pós-

Segunda Guerra Mundial que as tecnologias surgidas são aproveitadas para fins pacíficos, como 

aponta Trigo (2002). Assim, novos meios de transporte passam a ser utilizados pelos indivíduos, 

como o avião e os navios. Com a conquista de direitos trabalhistas, como as férias remuneradas, 

por exemplo, o turismo se tornou uma das necessidades da atualidade. 

As motivações que levam os indivíduos a se deslocarem de sua residência para determinada 

localidade são imensuráveis. No entanto, o Ministério do Turismo, por intermédio de 

segmentações, consegue identificar alguns tipos de atividades que motivam os turistas à 

visitação, como por exemplo, a cultura, a natureza, os esportes, os negócios, o intercâmbio 

estudantil etc. Na discussão que permeia este estudo, será dada ênfase aos aspectos culturais 

da paisagem que porta elementos identitários construídos pelo homem. Assim, entende-se que 

as formas espaciais criadas pela sociedade são motivadoras também de visitação turística, fato 

comprovado pelo desenvolvimento do Turismo Cultural, concebido como “[...] as atividades 

turísticas relacionadas à vivência do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico 
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e cultural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da 

cultura” (BRASIL, 2010, p. 15). 

Geralmente, as representações da cultura material e imaterial que motivam os turistas são de 

reconhecimento nacional e/ou internacional, dentre as quais se podem citar as cidades mineiras 

de Ouro Preto, São João Del Rey, Tiradentes e Mariana, que representam o Ciclo do Ouro no 

Brasil. Se de um lado a inserção da atividade turística nestes núcleos preservados pode 

representar fonte de renda para a população local, por outro pode haver uma segregação sócio-

espacial no sentido de que os recursos para melhoria de infra-estrutura, geralmente serão 

direcionados para as áreas da cidade que possuem maior fluxo de turistas, enquanto a 

população local pode ser alocada para áreas periféricas, onde podem vir a sofrer com péssimas 

condições de moradia. Não se pode negar, no entanto que a partir do momento que a atividade 

turística é inserida em núcleos urbanos de valor histórico relevante, os bens patrimoniais criam 

uma visibilidade muito maior, o que pode contribuir para a sua proteção, seja através de leis ou 

da própria população local que cuida da manutenção desses bens. Deve-se, no entanto, tomar 

cuidado para não haver uma banalização do próprio patrimônio das cidades, pois uma vez tido 

como mercadoria, pode virar alvo dos agentes sociais, principalmente Estados e agentes 

imobiliários que, visando uma possibilidade de renda, passam indiscriminadamente a aprovar 

leis de proteção e tombamento sem levar em consideração uma série de estudos que verifiquem 

a real importância dos bens do ponto de vista histórico-cultural.  

Para Simão (2001), quando a população local não se apropria dos bens patrimoniais, em função 

do patrimônio ser utilizado como atrativo turístico, ocorre um processo de depredação do 

patrimônio ou então uma descaracterização da cultura local. É o que Santos (2006) exemplifica 

em sua dissertação “O reencantamento das cidades: tempo e espaço na Memória do patrimônio 

cultural de São Luiz do Paraitinga-SP”. Segundo o autor, até a década de 1980, a cidade não 

apresentava sinais de vocação turística, porém, a partir desse período, com a valorização do 

pitoresco e do singular, a cidade passou a atrair um grande numero de turistas interessados em 

seu patrimônio material, mas, principalmente nas festas locais, como o Carnaval e a Festa do 

Divino Espírito Santo. Com o crescente número de turistas, a prefeitura iniciou uma série de 

alterações do espaço urbano para atender aos interesses dessa população flutuante, sem levar 

em conta os interesses da população residente. Em função disso, ocorre uma descaracterização 

da cultura local, como vem acontecendo a Folia do Divino Espírito Santo, realizada antigamente 

no mês de maio, com o propósito de simbolizar o agradecimento à Deus pelas boas colheitas, 
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atualmente se apresenta em qualquer dia e horário, constituindo-se, portanto, em um espetáculo 

para os turistas.  

As áreas urbanas que possuem valor patrimonial relevantes são importantes para a memória 

social e para a cidadania. Porém, como são os atores políticos que vão determinar as políticas 

públicas de desenvolvimento urbano nestas áreas, elas se apresentam também como bens (no 

sentido econômico da palavra) de valor artístico-cultural. No bojo das relações entre economia e 

território, o patrimônio representa um conjunto de estruturas simbólicas que alimenta a dinâmica 

cultural produtiva na sociedade contemporânea e se constitui em um fator de atração locacional 

algumas atividades produtivas que agregam ao valor dos bens e serviços, a qualidade ambiental 

da área onde os comercializam. A expansão dos serviços e atividades econômicas ligadas à 

cultura e ao turismo demanda, por parte das políticas urbanas, ações intervencionistas que 

implicam em atualizações da imagem das cidades, através de estratégias de marketing, e 

transformações no uso do solo. Em contrapartida, o tratamento do patrimônio enquanto suporte 

da memória social, impõe certos limites às mudanças na forma arquitetônica e urbanística, o que 

inibe as mudanças requeridas pela apropriação do patrimônio como bem de consumo cultural, 

como instalação de infra-estrutura ligada ao lazer ao turismo. Dessa maneira, existe um conflito 

de interesses entre os agentes imobiliários e a população, entre o bem patrimonial como 

consumo e o bem patrimonial como memória social (MESENTIER, 2009). 

Outros aspectos relacionados à descaracterização da cultura local podem ser verificados em 

núcleos urbanos com valor patrimonial relevante, que recebem um número excessivo de turistas, 

que sequer compreendem o significado de apreciação dos bens culturais enquanto expressão de 

um modo de vida da população. Outro fator é a descaracterização de muitos núcleos urbanos 

que acabam perdendo parte de seus valores culturais em função da importação de valores de 

outras culturas facilitada pelo processo de globalização. A importação de referências culturais de 

outras partes do mundo cria uma nova cidade, onde alguns dos objetos criados fazem com que 

os cidadãos não se identifiquem com a própria cidade, já que pertencem a uma cultura que não 

ajudou a construir.  

Toda cidade possui signos que a diferenciam das demais. É assim como ocorre em Jerusalém, 

que evoca o nascimento do Cristianismo; as pirâmides do Egito e a Esfinge indecifrável, no 

Cairo; as memórias do Império Inca, em Machu Picchu; a imponência do Cristo Redentor, no Rio 

de Janeiro etc. Essas metáforas imortalizadas no tempo e no espaço fazem parte do imaginário 

social em diversas partes do mundo. Dessa forma, a partir da apropriação da cultura pelo capital, 
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as especificidades culturais das cidades tornam-se verdadeiras marcas comerciais. Através da 

divulgação, em diferentes escalas, a cidade torna-se mercadoria, em um processo denominado 

por alguns autores como Sánchez Garcia (1999, 2001) e Duarte e Czajkowski Júnior (2006) de 

city marketing ou marketing urbano. 

Com a divulgação das cidades, estratégia que pode ser realizada por entidades públicas e/ou 

privadas, o fluxo turístico da localidade pode aumentar, trazendo alterações socioespaciais, 

como o aumento de serviços turísticos, que pode contribuir para a economia local ao mesmo 

tempo em que pode resultar em pontos negativos como aumento do tráfego, poluição, violência, 

inflação etc. Pelo fato dos atrativos culturais serem construídos pelo homem, estes elementos 

acabam facilmente sendo alvo de ideologias por parte do poder público. Dessa forma, criam-se 

identidades territoriais alheias à cultura local, o que, geralmente, causa um estranhamento por 

parte dos autóctones com relação a estes novos elementos criados em virtude do city marketing.   

Especificamente, no caso da cidade de Londrina, foco do presente trabalho, verifica-se que não 

existe uma consulta à opinião pública a respeito das intervenções na paisagem que vão conferir 

à localidade uma identidade territorial com fins de impulsionar o turismo local. Tendo em vista 

que o território ao mesmo tempo em que expressa relações de poder, reflete as relações 

simbólicas, é interessante destacar que os elementos antigos que ainda permanecem na 

atualidade como formas de expressão cultural podem fornecer fortes indícios da identidade 

territorial do local e, por isso, devem ser analisados historicamente como manifestação do legado 

cultural pioneiro e também como elementos de coesão social, que conferem identidade à 

população, antes mesmo de serem impostos novos valores que, geralmente, são alheios ao 

cotidiano das pessoas.   

A IDENTIDADE TERRITORIAL NO MUNICÍPIO DE LONDRINA-PR 

O município de Londrina está localizado no norte do estado do Paraná (Figura 1), 

especificamente a uma latitude entre 23º 08’ 47’’ e 23º55’46’’ Sul e longitude entre 50º 52’ 23’’ e 

51º 19’ 11’’ Oeste. Pertence à região denominada Norte Novo. Possui uma área de 1.651,809 

quilômetros quadrados e uma população de 506. 701 habitantes (IBGE, 2010). Tem como 

distritos administrativos: Espírito Santo, Guaravera, Irerê, Lerroville, Maravilha, Paiquerê, São 

Luiz e Warta. 
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Figura 1 – Localização de Londrina 

 

Elaborado por: Tatiana Colasante (2013) 

Para contextualizar a história de formação do município, é necessário remeter ao final de 1923, 

quando o Presidente do Brasil na época, Arthur Bernardes fez um convite ao governo inglês, 

sensibilizando-os pela boa perspectiva de investir no Brasil. A Missão Inglesa era chefiada por 

Lord Montagu e realizou diversos estudos sobre a situação financeira, econômica e comercial do 

país. Um dos seus assessores, Simon Joseph Fraser, conhecido como Lord Lovat era diretor da 

Sudan Cotton Plantations Syndicate viajou até o norte do Paraná e, tendo em vista o fato de ter 

tido uma boa impressão, acabou retornando várias vezes à região com interesse principal de 

investir no desenvolvimento agrícola, especialmente, a cotonicultura. Em 1924, Lord Lovat, 

juntamente com o então gerente da Sudan Plantation, Arthur Thomas e outros sócios, funda a 

Brazil Plantations Syndicate Ltd. Com o interesse crescente dos ingleses em investir nas terras 

do norte-paranaense, novas sociedades surgiram até culminar na Companhia de Terras Norte do 

Paraná (ASARI; TUMA, 1978). 

Em 21 de agosto de 1929, uma comitiva liderada por George Craig Smith, funcionário da CTNP 

parte de Jataí (antiga denominação da cidade de Jataizinho) e se estabelece em meio à uma 

clareira da mata virgem, na qual é fincado o marco inicial do que viria a ser o município de 

Londrina. A partir daí, houve a derrubada de dez alqueires de mata para a construção do Hotel 

Campestre da CTNP e o Armazém, que tinha função de almoxarifado e escritório da Companhia. 

Neste período, chegavam à Londrina vários caminhões “paus-de-arara”, trazendo trabalhadores 

engajados na derrubada das matas que tinham como objetivo juntar uma quantia em dinheiro 

para a aquisição de lotes da CTNP, conforme explicam Asari e Tuma (1978). 
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A importância de Londrina, entre outros fatores, está no fato de que foi a primeira cidade criada 

pela CTNP e, somada à sua localização geográfica privilegiada, logo despontou para um rápido 

desenvolvimento econômico, superando as expectativas da CTNP: 

Em 1934 a elevação a município e no ano seguinte a chegada do primeiro 
trem, são fatores que concorrem para maior crescimento da cidade. É 
também nesses dois anos que são feitas as primeiras colheitas no município. 
Assim, após cinco anos de existência, Londrina estava em condições para 
um crescimento mais acelerado. (PRANDINI, 2007, p. 91) 

O acelerado crescimento de Londrina em poucas décadas desde sua emancipação, foi 

constantemente destacado nas propagandas, ficando conhecida, inclusive, como “Cidade 

Menina”. Soma-se a isso, o caráter modernista do município, notadamente através de elementos 

arquitetônicos inovadores para um município tão novo, muitas vezes, observados somente em 

algumas capitais do país, elementos freqüentemente destacados pelo poder público e iniciativa 

privada que acarretaram na vinda de vários fluxos de migrantes para a localidade. Segundo 

informações de Yamaki (2006), devido às diferentes nacionalidades de imigrantes vindas para 

Londrina, esta passou a ser conhecida como “Colônia Internacional” nos anos iniciais de sua 

ocupação. Um dos primeiros registros oficiais dos imigrantes que chegaram à Londrina data de 

1938 e revela a existência de mais de 30 diferentes nacionalidades no município (Tabela 1).  

Tabela 1 - Quantidade de migrantes em Londrina até 1938, por nacionalidade. 

 

IMIGRANTES QUANTIDADE NACIONALIDADE QUANTIDADE NACIONALIDADE QUANTIDADE 

Alemães 510 Franceses 2 Noruegueses 2 

Argentinos 5 Húngaros 138 Poloneses 193 

Australianos 2 Indiano 1 Portugueses 218 

Austríacos 29 Ingleses 7 Romenos 12 

Belgas 2 Italianos 611 Russos 44 

Brasileiros 1823 Iugoslavos 15 Sírios 5 

Búlgaros 2 Japoneses 533 Suecos 2 

Dinamarqueses 3 Lituanos 21 Suíços 34 

Espanhóis 303 Liechteinsteinenses 2 Tchecos-Eslovacos 51 

Estoniano 1 Norte Americanos 2 Ucranianos 172 

Fonte: Yamaki (2006), elaborado por Tatiana Colasante (2012). 

A identidade territorial pode ser concebida como um reflexo das características dos lugares, 

permeado pelas suas características materiais e imateriais, como argumentam Roca e Mourão 
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(2003). Embora a cultura não seja algo mensurável em termos quantitativos, a existência de 

inúmeros elementos culturais legados dos imigrantes japoneses, de certa forma, vem 

possibilitando uma integração da comunidade londrinense com esse grupo, especialmente 

através das tradicionais festas que ocorrem anualmente na cidade. Sendo assim, para 

compreender a formação de Londrina no tocante à sua identidade territorial, deve-se entender a 

influência dos grupos étnicos sob o território londrinense.  

Dessa forma, através de um resgate da história da colonização de Londrina, verificou-se que 

apesar do município no início de sua colonização trazer a contribuição de dezenas de diferentes 

nacionalidades (Tabela 1), muitos aspectos culturais acabaram por se perder ao longo dos anos. 

Isso porque a paisagem é modificada constantemente por agentes que produzem e consomem o 

espaço e, neste contexto pode-se citar a idéia modernista que o município de Londrina sempre 

buscou, priorizando a substituição constante dos elementos materiais em detrimento dos antigos. 

Porém, quando se verifica a manutenção de alguns elementos culturais antigos que 

permaneceram na paisagem como forma de conservação dos valores identitários das diferentes 

nacionalidades que compõe a sociedade londrinense, nota-se que as cidades são como um 

locus de memória, que acumulam tempos desiguais, já que comportam objetos novos e antigos 

na paisagem. 

METODOLOGIA 

Como subsídio para a discussão do trabalho, faz-se necessário compreender a influência cultural 

dos grupos étnicos no território londrinense. Além de pesquisa bibliográfica e documental, foi 

utilizada a observação da paisagem a fim de obter algumas indicações dos elementos culturais 

que ainda permanecem nos dias atuais como forma de coesão social para a população 

londrinense e que podem vir a ser um elemento balizador da identidade territorial do município. 

Para os geógrafos, a observação é um instrumento imprescindível tanto quanto a reflexão. Não 

se trata, no entanto, apenas de uma “observação” qualquer, mas uma “observação científica”, 

através de um olhar voltado para um contexto maior que é a denominada teoria do 

conhecimento. A partir da visualização dos elementos na paisagem utilizando o método indutivo, 

obteve-se uma particularização do objeto de estudo.  

Através da análise da paisagem londrinense, levando em consideração as manifestações 

culturais materiais (aspectos tangíveis da cultura, como as edificações; monumentos; objetos; 

artefatos etc.) e imateriais (aspectos intangíveis da cultura, como as formas e os modos de vida; 
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as formas de expressão cultural como danças, músicas; culinária etc), constatou-se dessa forma 

que, mesmo com a vinda de muitos imigrantes para Londrina, não se pode deixar de analisar a 

contribuição dos indivíduos que estiverem aqui antes mesmo da chegada dos “pioneiros” oficiais, 

como os índios e caboclos. Portanto, o patrimônio cultural analisado teve que contemplar 

diversos grupos étnicos que contribuíram para a constituição de Londrina, pois, seria injusto 

optar entre uma ou outra etnia, tendo em vista a diversidade cultural do município. 

RESULTADOS 

Embora tenham sido os empreendedores que deram início à colonização em Londrina, verifica-

se a inexpressiva quantidade numérica de ingleses que vieram para o município. No 

entendimento de Martins (1989), o inglês foi um tipo diferente de imigrante que chegou ao 

Paraná, pois, não foi colonizado e sim colonizador. Chegaram ao estado em 1860 e poucos 

deles se adaptaram às colônias, chegando a protestar contra o governo por descumprimento de 

promessas. O nome de Londrina foi sugestão de João Sampaio, quando presidente da CTNP, 

para homenagear os fundadores da cidade, cuja denominação significa “pequena Londres”, 

conforme explicam Asari e Tuma (1978). 

Segundo informações do Museu Histórico de Londrina (2004), os ingleses preferiam ser 

chamados em Londrina de british – britânicos – pois, a maioria vinha da Escócia, uma das 

nações que faz parte do Reino Unido. Quando vieram para Londrina, a maior parte das glebas 

estava concedida pelo Governo do estado a outras empresas ou pessoas físicas. Porém, 

provavelmente, pela falta de capital, as terras estavam abandonadas. Como o Governo tinha 

interesse em apressar a ocupação no Norte do Paraná, acabou cedendo as terras aos ingleses 

que, com fortes investimentos passaram a fazer a venda dos lotes. A partir de 1943, com a 

Segunda Guerra Mundial, os ingleses deixaram Londrina e um grupo de paulistas passou a 

administrar a CTNP e a vender os lotes de terra que ainda faltavam, dando início ao crescimento 

populacional intenso na região. Cabe acrescentar que nesta época a CTNP teve que passar a 

ser de gestão nacional, por isso, muitos ingleses acabaram por deixar Londrina. 

Em contrapartida, mesmo considerando que não existem elementos significativos que façam 

menção à colonização por parte dos ingleses em Londrina, destaca-se a intervenção do poder 

público naquilo que Hobsbawm e Ranger (1997) denominam de “invenção das tradições”, o que 

reflete a imposição de uma cultura alheia aos costumes de determinada sociedade. Ou ainda, 

nas palavras de Castells (1999), uma identidade legitimadora. Isso porque, em Londrina pode-se 
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observar a existência de algumas intervenções urbanas que refletem uma identidade forjada pela 

Prefeitura como forma de homenagem aos colonizadores ingleses, os quais não possuem 

ligação cultural alguma com o município exceto o fato de o terem fundado. Mas, o que se 

questiona é se realmente existe uma cultura inglesa (festas, edificações etc) que permitem 

afirmar que a identidade territorial de Londrina também se constitui por esta nacionalidade. 

Dentro desta perspectiva, retoma-se a importância do city marketing, tendo em vista a 

competitividade cada vez mais acirrada entre as localidades - especialmente em cidades nas 

quais o turismo é a principal atividade econômica -, onde os gestores criam estratégias para 

captar recursos que viabilizem a ampliação de infra-estrutura e melhoria na imagem do destino. 

Para Knafou (1996), existem três tipos de relação entre turismo e território: territórios sem 

turismo, onde determinado território não tem a atividade turística; turismo sem território, onde 

ocorre a artificialização dos lugares como uma tentativa de atrair os turistas e; territórios 

turísticos, que são produzidos pelos turistas e com certo grau de planejamento por parte dos 

gestores municipais. 

Embora o município de Londrina não tenha sua funcionalidade baseada na atividade turística e 

sim, no comércio varejista, há alguns anos algumas entidades ligadas ao turismo, como o 

Londrina Convention & Visitors Bureau vêm desenvolvendo diversas ações com o intuito de 

captar eventos para a localidade a fim de transformá-la em uma referência do turismo de 

negócios e eventos para a região. Pelo fato da cidade não possuir atrativos naturais e culturais 

que motivam a visitação de grandes fluxos, o turismo de negócios e eventos serviria como um 

ponto de partida para que houvesse atratividade para o município e, com isso, novos atrativos 

poderiam ser mercantilizados para manter o interesse dos turistas que viriam a priori em virtude 

do turismo de eventos.  

Aponta-se que, nos últimos anos, o município tem sediado um grande número de eventos, em 

sua maioria de caráter técnico-científico. Entre os atrativos da cidade para a realização dos 

eventos destacam-se a ampla rede hoteleira, com alguns hotéis de bandeira internacional como 

o Comfort Suites, grande oferta de serviços, opções culturais e uma produção técnica-científica 

relevante por conta das várias instituições de ensino superior e de pesquisa. Outro fator que 

impulsiona o turismo de eventos é a localização da cidade, em uma espécie de zona de ligação 

entre o Sul, o Sudeste e o Centro Oeste do País. Dentre os eventos anuais que mais 

movimentam a economia da cidade, destacam-se: a Exposição Agropecuária e Industrial de 
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Londrina; a Movelpar, que acontece na cidade de Arapongas (27 quilômetros a oeste de 

Londrina) e a Festa Metamorfose (ZANON, 2007).   

Considerando que a maioria dos turistas vem à Londrina por motivos de eventos e negócios, os 

atrativos histórico-culturais, serviriam para que este turista conhecesse a história do município e, 

com isso, consumisse mais durante o seu período de estada na localidade. Neste entendimento, 

a Diretoria de Turismo do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (CODEL), com o objetivo de 

promover uma identidade para o município, tendo em vista a importância da mesma para o 

turismo, iniciou um projeto cujas ações se baseiam na referência à memória de Londrina. 

Destaca-se, portanto, a concepção política do território, uma vez que os valores culturais são 

concernentes aos interesses políticos e o entendimento de identidade como aquilo com que se 

identifica ou faz sentido para determinado grupo social acaba não se aplicando neste caso. 

Diante do exposto, é necessário tecer algumas considerações. Em primeiro lugar, admite-se que 

atividade turística é uma forte geradora de divisas e emprego em várias localidades e, tendo em 

vista que o turista se interessa pelo novo, pelo peculiar, é interessante que as cidades possam 

divulgar suas particularidades como forma de gerar demanda. O turismo vive das (re) invenções 

e, dessa forma, proporcionar uma identidade territorial pautada na história inglesa, de certa 

forma, torna-se atrativo e isso se torna especialmente interessante quando se analisa o 

crescimento do turismo em Londrina, baseado no segmento de negócios e eventos e que carece 

de uma maior atratividade cultural e turística para consolidar o fluxo turístico. Por outro lado, há 

de se pensar na população londrinense. Isso porque toda identidade é construída a partir dos 

significados que os elementos na paisagem vão refletir na coletividade e na história de vida de 

cada um. Portanto, a imposição desses elementos como uma forma de homenagem aos 

pioneiros, acaba se tornando algo “para inglês ver”, pois, o município não guarda resquícios 

dessa cultura inglesa a não ser em instituições de memória como bibliotecas e museus, cujos 

acervos literários e documentais guardam preciosidades sobre a história de colonização a partir 

da vinda dos ingleses, como fotografias e relatos destes “pioneiros”. 

Outro projeto similar foi amplamente divulgado pela mídia denominado Projeto Londrina 2012 de 

autoria de um economista coincide com algumas ações da Prefeitura, como a inserção de 

elementos típicos da cidade de Londres no município, como uma forma de promover uma 

identidade com a cidade européia. Recentemente, a Viação Garcia, pioneira no transporte 

rodoviário do município, lançou um ônibus comemorativo fazendo menção aos 78 anos de 

Londrina e da empresa, fazendo alusão à identidade territorial inglesa (Figura 2). 



15 
 

Ressalta-se que desde 2009, o município vem sofrendo essas intervenções. Teve início com a 

construção de cabines telefônicas vermelhas (Figura 3) que remetem às cabines londrinas, em 

virtude da comemoração dos 75 anos de emancipação do município no referido ano 

(SERCOMTEL, 2011). A partir daí, uma série de cabines começou a ser instalada na área 

central da cidade e em pontos estratégicos como na Prefeitura, em pontos de grande fluxo e 

defronte a pontos turísticos. Além das cabines, a Prefeitura pretende implantar um pórtico de 

entrada no município em formato do famoso relógio Big Ben, um dos símbolos de Londres. 

Figura 2 – Ônibus a cor vermelha com a identidade do 
ônibus londrino, da Viação Garcia, homenageando o 
município de Londrina 

Figura 3 - Cabine telefônica em estilo inglês no centro 
de Londrina 

 
 

Fonte: Viação Garcia (2012). Fonte: Tatiana Colasante (2012). 

Mesmo com essa construção da identidade territorial forjada pela Prefeitura, é necessário 

reconhecer que o município comporta vários elementos culturais, legados de outras etnias e que 

fazem parte da identidade de Londrina, os quais têm ligação afetiva com a população muito mais 

estreita do que os elementos culturais ingleses. Este é o caso da cultura japonesa que está 

presente no patrimônio cultural londrinense desde os primeiros anos de sua fundação. Dessa 

forma, destaca-se que o primeiro imigrante japonês veio para o município juntamente com a 

primeira comitiva inglesa, em 1929 e atuava como intérprete de outros japoneses que vieram 

comprar terras no norte do Paraná. Na década seguinte, várias famílias vieram a se estabelecer 

no município, onde trabalhavam com agricultura. Nestes primeiros anos, os japoneses criaram 

várias associações culturais em Londrina, como a Associação Cultural e Esportiva de Londrina 

(ACEL), além de escolas e igrejas.  

Nos dados da Tabela 1, consta a existência de mais de 500 japoneses em Londrina até o final da 

década de 1930, que vieram atraídos pela propaganda da CTNP. Até o final da década de 1950, 

os imigrantes japoneses participaram ativamente da formação histórica da região, onde 
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trabalhavam na agricultura, “[...] testemunhando o desenvolvimento proporcionado pela 

economia cafeeira, bem como as transformações das cidades novas” (MAESIMA, 2011, p. 7). 

Atualmente, Londrina tem a 2ª maior colônia japonesa no Brasil, com uma população de 

descendência japonesa em torno de 25 mil pessoas, ficando atrás somente de São Paulo. 

Porém, diferente de São Paulo que teve uma imigração direta do Japão, em Londrina, a maioria 

da população japonesa veio reimigrada de outras partes do país, inclusive, de São Paulo. No 

entanto, este fator não minimiza a contribuição cultural de forte influência japonesa que Londrina 

possui. 

Atualmente, a cultura japonesa encontra-se visivelmente dispersa pelo território londrinense e 

reflete vários tipos de (i) materialidades, desde festas tradicionais como o Matsuri (Figura 4) e a 

Expô Japão até praças em homenagem aos japoneses como a Nishinomiya e a Tomi Nakagawa 

(Figura 5). Diferente da cultura inglesa e das demais etnias, a cultura japonesa apresenta um 

diferencial com relação à identidade territorial, pois, além das tradições culturais serem um 

elemento de coesão social entre os descendentes, é cada vez maior a adesão de toda 

comunidade londrinense a esta cultura, evidenciado um forte elo identitário desta cultura com o 

território.   

Figura 4 - Grupos de Londrina e região dançando o 

Bon Odori, dança típica japonesa. 

Figura 5 - Praça Tomi Nakagawa, construída em 

homenagem ao centenário da imigração japonesa 

no Brasil, em 2008 

  

Fonte: Grupo Sansey (2012) Fonte: Tatiana Colasante (2012) 

Por mais que a cultura japonesa seja visivelmente uma presença marcante na paisagem, pode-

se dizer que existe o “impedimento” de se ter uma identidade territorial pautada na influência 
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desses imigrantes e de outras nacionalidades em virtude da intervenção pública que intenciona 

criar a identidade territorial londrinense baseada nos colonizadores ingleses.  

CONCLUSÕES 

A formação territorial é entendida como parte do sistema capitalista, que obedece a uma lógica 

de interesses da classe dominante e modifica formas e funções do urbano de acordo com seus 

interesses, privilegiando algumas manifestações culturais que enalteçam os feitos desta elite 

dominadora. Assim, o Estado também atua como aparelho de produção simbólica, privilegiando 

monumentos, edificações e nomes de ruas em favor dos interesses da classe dominante, além 

de realizar intervenções que, muitas vezes, beneficiam somente uma parcela pequena da 

população, pois, permite que algumas áreas sejam valorizadas à custa da desvalorização de 

outras. Isso contribui para a exclusão socioespacial, especialmente verificada nos centros 

históricos, onde a população é deslocada para as áreas mais periféricas para que o centro seja 

revitalizado para o turismo. Este novo quadro pode trazer um “estranhamento” à população local, 

em virtude da destruição dos elementos que serviam como referência identitária (SALGUEIRO, 

2001). Sendo assim, reforça-se a idéia de que as formas urbanas são fatores fundamentais para 

manutenção da identidade de determinado grupo social, já que muitas vezes, são elos entre o 

presente e o passado. 

Na evolução do município de Londrina, observa-se uma busca pela imagem de modernidade, 

através de construções novas e constantes demolições, o que de certa forma prejudica a 

valorização da cultura pioneira. Dessa forma, mesmo que o município tenha sido colonizado por 

dezenas de etnias, certamente muitas construções que evidenciam este legado cultural já não 

estão mais presentes na paisagem contemporânea. Embora no estado do Paraná muitas 

cidades possuam traços culturais devidamente marcados pela vinda dos imigrantes para o seu 

território (como a cidade de Assai, distante cerca de 30 quilômetros a leste de Londrina e que 

possui forte ligação com os descendentes de japoneses), o que se questiona é a atuação dos 

agentes sociais frente à construção das identidades territoriais. Se por um lado, a atividade 

turística necessita de uma estratégia de city marketing como forma de divulgar a cidade e, 

conseqüentemente, transformá-la em mercadoria para os turistas, o que pode até impulsionar a 

economia local, por outro lado, caso a população não esteja envolvida no processo, certamente 

não irá se identificar com a própria cidade. 
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Analisando a classificação de Knafou (1996) no tocante à relação entre turismo e território, pode-

se dizer que Londrina estaria caracterizada entre um turismo sem território, devido á 

artificialização da construção identitaria imposta pela prefeitura e um território turístico, já que 

possui uma demanda (mesmo que não seja a atividade econômica principal) por serviços de 

turismo ligados ao segmento de negócios e eventos. Concorda-se que poderiam ser feitas 

diversas ações para que estes turistas permanecessem mais tempo na localidade, o que poderia 

ser conseguido através da disponibilidade de atrativos, como os culturais, por exemplo. Porém, 

as cidades deveriam ser planejadas para os cidadãos e não para os turistas, pois, assim, evita-

se a formação de uma identidade construída/forjada e que freqüentemente não tem uma 

identificação com a população.  

Quando se observa a paisagem londrinense, é notável que os símbolos referentes à cultura 

inglesa tornam-se inexpressivos frente às demais etnias, como a japonesa. Mesmo que o 

município tenha sido colonizado por uma companhia de capital inglês, o legado cultural deixado 

por estes imigrantes não foram suficientes para que a sua cultura ficasse materializada no 

território. Por outro lado, a expressividade da colônia nipônica ficou evidente na análise da 

paisagem, verificada nas diversas construções materiais típicas, como o Templo Budista 

Honganji, cuja construção é resultado de técnicas arquitetônicas de origem japonesa; a Praça 

Tomi Nakagawa, construída em homenagem aos imigrantes japoneses; além dos laços 

identitários que Londrina possui com a sua cidade co-irmã Nishinomiya, no Japão, entre outros 

aspectos. 

Fora as construções materiais, verificou-se que as festas promovidas pela colônia japonesa em 

Londrina envolvem toda a população, mesmo os indivíduos que não têm vínculo com este grupo 

étnico, mas que acabaram por aceitar a introdução desse modo de vida peculiar no seu 

cotidiano. Destaca-se também que a colônia japonesa que vive em Londrina é uma das maiores 

do Brasil e conseguiu conservar sua cultura até hoje, de modo a influenciar a população de 

Londrina com a aceitação desta cultura pioneira, criando uma identidade territorial com o 

município. Portanto, privilegiar a cultura inglesa para a criação de uma identidade para o 

município parece incoerente, tendo em vista que a identidade, por mais que seja forjada pelo 

estado, deve ter uma identificação com a população para que esta estabeleça uma relação de 

afetividade com estes elementos, contribuindo também para a sua conservação.  

Quando se verifica a potencialidade do município para o turismo, é evidente que a demanda está 

crescendo e que a iniciativa pública e privada tem interesse no fomento dessa atividade. De fato, 
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a partir da inserção do turismo no território, é necessário um planejamento que inclua o processo 

de divulgação do destino, no qual se destaca o city marketing, tendo em vista que as cidades 

turísticas necessitam de uma espécie de “marca” que as identifique frente as demais. Porém, 

para que a população seja beneficiada com estas novas funcionalidades, é imprescindível que 

haja um envolvimento desta com a atividade turística e também com os novos elementos que 

irão surgir frente a este processo. Assim, o trabalho conclui que mesmo tendo sido influenciada 

culturalmente por diversos grupos étnicos, a análise da paisagem do município, leva a afirmação 

de que Londrina possui uma identidade territorial voltada para os valores da cultura japonesa 

muito mais do que a cultura inglesa, tendo em vista que toda a comunidade se envolve nas 

manifestações culturais destes descendentes de modo a permitir a criação de elos sociais. Por 

isso, quaisquer intervenções por parte do poder público nos aspectos simbólicos do território, 

deveriam levar em consideração a integração da população com os elementos culturais de 

determinada etnia. 
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