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RESUMO:  Este  material  didático  apresenta  uma  possibilidade  de 

caminho para que professores e alunos se relacionem com o conteúdo 

de forma criativa e crítica. Pretende-se orientar a pesquisa na aula de 

História a partir da experiência vivida tendo a dialética como método de 

investigação  histórica.  O  conteúdo  selecionado  é  a  contribuição  da 

exportação da erva-mate para o surgimento de novas relações sociais 

na cidade de Antonina, litoral do Paraná, a partir do trabalho portuário 

assalariado,  entre  o  final  do  século  XIX  e  início  do  XX  e  suas 

permanências na organização atual da sociedade antoninense. A opção 

pela História Local permite estudar determinada situação no contexto da 

sociedade brasileira e no recorte temporal estabelecido e problematizar 

as  relações  sociais  que se  entrecruzam tanto  no  passado quanto no 



presente e se manifestam em diversos espaços do cotidiano local, sendo 

cenário das situações significativas da história do presente. Assim como, 

estabelecer  relação  entre  experiências  individuais  e  coletivas  com 

outras  experiências  em  diferentes  espaços  e  tempos  possibilita  ao 

aluno/a perceber a realidade histórica mais  ampla produzindo,  assim, 

seu conhecimento. O conteúdo é um meio de construção e discussão da 

metodologia  de  investigação  histórica  (pesquisa)  com  o  método 

dialético.  Fica  a  critério  do  professor/a  escolher  os  conteúdos  que 

correspondam à sua realidade histórica, trabalhar sua dimensão sócio-

econômica em um recorte temporal e geográfico sem, contudo, perder 

sua visão de totalidade e dimensão histórica. 

PALAVRAS - CHAVE:

Exportação de Erva-mate; Trabalho Portuário; Relações Sociais; História 

Local.

1. RECURSO DE EXPRESSÃO 

“A exportação da erva-mate criou novas relações sociais nas cidades 
exportadoras e estabeleceu a atividade portuária como base de sua 
organização”

O ensino de História na Educação Básica está influenciado por 

uma metodologia baseada na mera transmissão de conteúdos que são 

repetidos enfadonhamente pelos alunos. A imagem do professor é a do 

professor-enciclopédia,  detentor  do  saber,  mero  repassador  de 

informações. A aprendizagem é mecânica e o aluno fica passivo diante 

do professor. 

Na tentativa de experimentar outras estratégias para diversificar 

o encaminhamento das aulas, os professores lançam mão da pesquisa 

escolar.  Geralmente,  usa-se  do  chamado  “trabalho”  para  pedir  uma 



pesquisa sobre um determinado tema e valendo nota. Há um prazo para 

entregá-lo  e,  na  maioria  dos  casos,  corresponde  a  uma  pesquisa 

bibliográfica  ou  coleta  de  dados  através  de  entrevistas.  A  forma de 

apresentação é, via de regra, a escrita e se resume à cópia manuscrita 

ou digitalizada das informações coletadas.

As pesquisas, da forma como são feitas, não possibilitam nenhuma 

aprendizagem  significativa  e,  pelo  contrário,  representam  mais  um 

instrumento  de  alienação  do  que  de  construção  da  autonomia 

intelectual dos alunos.

Esta situação se contrapõe às atuais  Diretrizes  Curriculares de 

História para a Rede Pública de Educação Básica do Estado do Paraná 

(Dces)  que  apresentam  como  referencial  teórico-metodológico  a 

investigação  histórica  para  produzir  conhecimento  a  partir  de  um 

método específico que tenha como ponto de partida as experiências dos 

sujeitos. Enfatiza também, a importância da investigação do objeto de 

estudo para além dos fatos superficiais, em um trabalho intelectual e 

teórico de pensar sobre a realidade a ser conhecida para apreendê-la e 

compreendê-la estabelecendo a relação entre teoria e prática.

Ao  adotar  as  correntes  da  História  Cultural  e  Nova  Esquerda 

Inglesa,  de  matriz  marxista,  busca-se  a  formação  da  consciência 

histórico-crítica  o  que  demanda  a  exploração  de  novos  métodos  de 

produção do conhecimento (SEED, 2006).

 Este  material  didático  tem  o  objetivo  de  apresentar  uma 

possibilidade  de  caminho  pelo  qual  os  professores  e  alunos  se 

relacionem  com  o  conteúdo  de  forma  autônoma,  se  apropriem  dos 

saberes construídos historicamente e produzam seu conhecimento.

 Portanto, propor a pesquisa como estratégia pedagógica capaz 

de articular a relação passado/presente,  teoria/prática,  objeto/sujeito, 

tendo o método dialético como método de investigação histórica e de 

produção do conhecimento e considerando as categorias de análise da 

realidade concreta e de totalidade. 



O conteúdo selecionado para este material  é a  Exportação da 

Erva Mate, do final do século XIX à primeira metade do século 

XX, pelo litoral paranaense. O objetivo é estudar como a exportação 

da  erva  mate  contribuiu  para  o  surgimento  do  trabalho  portuário 

assalariado  e  de  que  modo  estas  relações  sociais  influenciam 

atualmente a organização da sociedade diante da atividade portuária. 

A  opção  pela  História  Local não  significa  fazer  um  estudo 

isolado de um momento histórico, mas sim no contexto da organização 

mais  ampla  da  sociedade  brasileira  no  referido  recorte  temporal. 

Abordaremos a cidade de Antonina que,  quando do apogeu da erva-

mate no Paraná, seu porto chegou a ser o quarto do Brasil.  A cidade 

viveu sua fase áurea durante o Ciclo da Erva-Mate, na segunda metade 

do século XIX. No entanto, a queda da produção do mate e a eclosão da 

Segunda Guerra Mundial acabaram por deslocar o centro comercial - 

exportador  para  a  cidade  de  Paranaguá.  A  cidade  passou  por  um 

período de estagnação da atividade portuária até quando da instalação 

e operação da uma empresa voltada para a exportação de congelados, 

no ano 2000. 

O  conteúdo  é  apenas  um  meio  de  construção  e  discussão  da 

metodologia  de  investigação  histórica  (pesquisa)  com  o  método 

dialético e, por isso, cada professor e professora podem fazer a escolha 

que corresponda à sua realidade histórica. A importância deste estudo 

reside em trabalhar  a  dimensão sócio  -  econômica  de  um conteúdo, 

fazer um recorte temporal e geográfico, sem contudo perder a visão de 

totalidade e a dimensão histórica. 
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2- RECURSOS DE INVESTIGAÇÃO
 

“A exportação da erva mate no Paraná no final do século XIX e início 
século XX e o desenvolvimento do trabalho portuário assalariado no 
litoral paranaense”

A análise  das  Diretrizes  Curriculares  da  Disciplina  de  História 

orienta  para  a  adoção  de  um  referencial  teórico-metodológico  que 

permita compreender que o conhecimento histórico possui diferentes 

formas  de  explicar  o  seu  objeto  de  investigação,  constituído  nas 

experiências dos sujeitos com a realidade concreta. Portanto, cabe ao 

professor “instigar nos alunos a capacidade de questionar e criticar os 

conteúdos e as abordagens existentes no texto consultado, de modo que 

constituam,  gradativamente,  autonomia na busca do conhecimento”.1 

(PARANÁ, 2006, p.47). 

Nesta concepção de educação, Kuenzer enfatiza que “conhecer a 

totalidade não é dominar todos os fatos, mas as relações entre eles,  

sempre reconstruídas no movimento da história”.2 Conhecer os fatos é 

conhecer o lugar que eles ocupam na totalidade concreta  ainda que 

precise isolá-los do todo para compreender a totalidade.

Assim, a escola deve propor ações que permitam uma relação do 

aluno com o conhecimento de forma que ele construa sua autonomia 

intelectual. Contudo, também cabe ao professor adotar esta postura de 

pesquisador, sendo seu trabalho orientado pela investigação, por ações 

1 PARANÁ.Secretaria de Estado da Educação.Diretrizes Curriculares de História para 
a Educação Básica do Estado do Paraná.Curitiba: SEED,2006.
2 KUENZER, A. Ensino Médio: construindo uma proposta para os que vivem do 
trabalho.São Paulo, Cortez, 2005, p.87.



que  instigam  os  alunos  a  construírem  caminhos  para  se  chegar  a 

respostas uma vez que tanto a construção destes caminhos quanto às 

respostas aos problemas levantados se constituem em elaboração de 

conhecimentos. 

O que propomos é uma reflexão sobre a prática docente pautada 

no método tradicional do conhecimento e que, assim como a formação 

taylorista/fordista3,  estruturou  o  desenvolvimento  capitalista  baseado 

na  divisão  do  sujeito  em  relação  ao  seu  objeto  para  atender  a 

acumulação capitalista,  alienando o  ser  humano do trabalho e  de  si 

mesmo. Ou seja, ao copiar, o aluno se aliena do trabalho de produção 

do  conhecimento,  pois  ele  apenas  o  reproduz  uma vez  que  ele  não 

possui saber que está sendo apresentado como objeto de ensino, pois 

somente o professor que é o detentor do conhecimento. Como o objetivo 

deste ensino é o repasse de conteúdos, tanto para o aluno quanto para 

o professor, é mais uma questão de cumprir tarefa do que estabelecer 

importante relação com o conhecimento. 

O ensino através  da pesquisa não pode continuar  a serviço  do 

ensino que aliena o aluno do processo de construção do conhecimento, 

pois a pesquisa significa muito mais do que dominar conteúdos, ou seja, 

ela  propicia  aos  educandos  aprender  a  se  relacionar  com  o 

conhecimento de forma ativa, construtiva e criadora.

A pesquisa nas aulas de História a partir do método dialético

Tem  sido  muito  comum  ouvirmos  afirmações  de  que  um  dos 

motivos de fracasso escolar é metodológico daí a necessidade de buscar 

novos métodos mais eficazes que o chamado “método tradicional”. No 

entanto, é preciso tomar cuidado para não confundir metodologia com 

técnicas e recursos didáticos, como o uso de computadores.

Circe nos chama a atenção

3 Para entender a estrutura desta pedagogia, ver Kuenzer, 005.



(...)  é  preciso  entender  que  métodos  e 

conteúdos  se  constroem  historicamente  e 

fazem  parte  de  uma  produção  escolar 

sedimentada  incorporada  pela  sociedade.

(2004)

Assim  sendo,  se  compreendemos  o  processo  de  produção  do 

conhecimento a partir da atividade humana, que também é o objeto de 

estudo  História,  vamos  nos  remeter  à  questão  do  método  de 

investigação que considere a realidade concreta da atividade humana, 

que vai da percepção do senso comum para o conhecimento elaborado 

através da práxis, ou seja, o método dialético.

Mas  o  que  vem  a  ser  o  método  dialético?   É  possível  sua 

introdução no ensino de História?

Muitos foram os estudiosos do método dialético como Friedrick 

Hegel  (1770-1831)  e  Karl  Marx  (  1818-1883),  Henri  Lefebvre 

(1901-1991), Gaston Bachelard (1884-1962) cujas leituras nos ajudam a 

compreender este método e orientar nosso trabalho escolar.

O  método  dialético  pretende  chegar  ao  conhecimento  de 

determinado  objeto  ou  fenômeno  através  do  confronto  de  teses 

contrárias: o pró e o contra; o sim e o não, a afirmação e a negação. 

Além de serem opostas, estas teses são contraditórias e nesse ponto se 

confrontam e o conhecimento se constrói.

Neste  sentido,  o  tratamento  metodológico  deve  privilegiar  a 

relação teoria/prática e arte/totalidade. O ponto de partida da pesquisa 

para estudar determinado tema, é a realidade concreta, o conhecido, o 

senso  comum  que  precisa  ser  problematizado  em  seus  pontos 

favoráveis  e  não  -  favoráveis  (afirmação  e  negação),  desmembrado 

partes pela análise; o ponto de chegada é uma totalidade concreta que 

compreende o conteúdo do ponto de partida que estava isolado do todo 

e que se constitui em uma síntese, ainda que provisória, pois será o 

novo  ponto  de  partida  para  novas  pesquisas,  construindo  novo 



conhecimento. Este concreto que é o ponto de partida, só ganha sentido 

quando a análise vai descobrindo suas múltiplas relações sociais. Esta 

análise  depende  de  muita  leitura  sobre  o  problema  vivido  pelo 

pesquisador – professor e alunos- para o entendimento da realidade.

A partir  das leituras,  a experiência vivida é que nos possibilita 

atingir  o  nível  crítico  para  atingir  o  conhecimento  elaborado.  Se  o 

método positivista aliena o sujeito do objeto da pesquisa, a dialética 

estabelece  a  articulação  entre  sujeito  e  objeto  pela  ação  de  pensar 

sobre o objeto, na relação teoria com a prática e ultrapassa a relação 

apenas individual do homem com o conhecimento para incorporar a sua 

relação com a sociedade em um dado momento histórico. 

A questão colocada é que tanto o aluno quanto o professor têm 

quem  dominar  o  método,  enquanto  resultado  da  articulação  de 

momentos que transitam da identificação do problema e de seu recorte 

à busca de referências teóricas de informações em distintas fontes, até 

que se chegue à construção da resposta procurada que é o ponto de 

chegada e, ao mesmo tempo, o novo ponto de partida para busca do 

outros conhecimentos.

 

HISTÓRIA LOCAL

Como  o  método  dialético  privilegia  a  experiência  vivida  na 

realidade concreta,  o trabalho com a História Local contribui  para a 

construção  de  problematizações  das  relações  sociais  que  se 

intercruzam tanto no passado, quanto no presente; também contribui 

para identificar  o passado que se manifesta em diversos espaços do 

cotidiano  local  bem  como  é  o  palco  das  situações  significativas  da 

história do presente. Por outro lado, ela também exige uma articulação 

dos conteúdos da história local,  da nacional e da universal para não 

ocorrer o equívoco de confundi-la com o estudo da História do Lugar 

que  é  da  competência  da  Geografia.  Sobre  esta  questão,  Schimidt 

destaca que



 (...) uma realidade local não contém, em si mesma, a 

chave  de  sua  própria  explicação,  pois  problemas 

culturais  políticos,  econômicos  e  sociais  de  uma 

localidade  explicam-se,  também,  pela  relação  com 

outras localidades outros  países e,  até mesmo,  por 

processos históricos mais amplos.

Outra  questão  ao  trabalhar  com  história  local  se  refere  à 

perspectiva de um ensino crítico, como nos alerta Circe

A  História  Local  pode  simplesmente  reproduzir  a 

história  do  poder  local  e  das  classes  dominantes, 

caso se limite  a fazer os alunos conhecerem os de 

personagens políticos de outras épocas, destacando a 

vida  e  a  obra  de  antigos  prefeitos  e  demais 

autoridades.  Para  evitar  tais  riscos,  é  preciso 

identificar o enfoque e a abordagem de uma história 

local  que crie vínculos com a memória familiar,  do 

trabalho, da migração, das festas...(2004)

A memória é uma categoria importante neste tipo de abordagem 

do conteúdo histórico, pois não somente serão estudados os registros 

orais  que  recuperam  a  memória  das  pessoas  sobre  situações  do 

passado, com também, estudam-se os “lugares da memória” que são os 

monumentos, praças, edificações,  arquivos públicos e privados, entre 

outros.

Outro  aspecto  relevante  é  a  possibilidade  de  encontrar 

experiências  individuais  e  coletivas  que  se  relacionam  com  outras 

experiências em diferentes espaços e tempos, fazendo o aluno perceber 

que compõe uma realidade histórica mais ampla e, assim produzindo 

um conhecimento que ao ser desvendado, contribui para a formação de 

sua consciência histórica.



  A Exportação da Erva Mate

A produção de erva mate foi responsável pelo desenvolvimento de 

um dos mais importantes períodos econômicos do Paraná. Ela teve seu 

início no século XIX e a sua decadência aconteceu na primeira metade 

do século XX.

Enquanto  integrante  da  Quinta  Comarca  da  Província  de  São 

Paulo,  dela  dependia  e  sofria  influência  em seus  negócios  internos. 

Porém,  foi  neste  contexto  que  o  Paraná  conquistou  a  Emancipação 

Política, em 19 de dezembro de 1853.

A importância da erva mate foi  tão grande que muitas cidades 

surgiram e a indústria local adquiriu formato de produção capitalista, 

como  a  generalização  do  trabalho  assalariado,  o  controle  que  os 

comerciantes de erva mate exerciam sobre o processo de produção, a 

organização de novas atividades econômicas em torno da erva mate, a 

constituição da classe burguesa, o surgimento de novas cidades.

Em meados do século XX, a erva já o nosso principal produto de 

exportação. O auge de sua produção ocorre com a industrialização em 

1873. Leia o que a historiografia relata sobre este período:

Nos engenhos de erva, que funcionavam no Primeiro 

Planalto  e  Litoral  do  Paraná,  volta  da  segunda 

metade do século  passado,  observamos aquela  que 

talvez tenha sido nossa primeira experiência com o 

capitalismo industrial.(OLIVEIRA, 2001, p.27)

O porto de Antonina, por exemplo, ocupava em 1926 a primeira 

posição em exportação do mate concorrendo para a receita pública do 

Estado com as maiores rendas até hoje arrecadadas. (PMA 1928, p. 5).

A ampliação da distribuição de erva mate encontrava obstáculos 

no acesso aos portos litorâneos, por isso, o governo dá início a duas 



importantes obras para facilitar o acesso aos portos. Constrói, assim, a 

Estrada da Graciosa e a Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá.

Como conseqüência, a cidade de Paranaguá evoluiu muito e o seu 

porto tornou-se definitivamente o principal do Estado em detrimento à 

decadência das atividades portuárias de Antonina. 

Foi  neste  contexto  que  ocorreu  uma  importante  mudança  nas 

relações sociais de produção com a introdução do trabalho assalariado 

na atividade portuária. Nossa investigação histórica pretende pesquisar 

como  isto  se  constituiu  e  identificar  permanências  e  mudanças  no 

período de 1870 a 1940 (início  e decadência  da exportação de erva 

mate) e os dias atuais. O objetivo é entender que estas relações são 

históricas, portanto, construídas pela sociedade ao longo do tempo.

 Não podemos, no entanto, perder de vista o contexto histórico de 

ambas as épocas caso contrário,  o ensino ficará restrito ao local e à 

época, perdendo o seu referencial universal. Com relação ao tempo da 

exportação da erva-mate, final do século XIX e início do XX, o Brasil 

atravessava  a  transição  do  trabalho  escravo  para  o  trabalho  livre. 

Apesar  do  trabalho  assalariado  já  existir  no  Brasil  desde  o  Período 

Colonial,  as relações de trabalho seriam outras, além de aumentar o 

número e o tipo de trabalhadores livres, como era o dos portuários. Por 

outro lado, atualmente, o capital vive a sua fase de acumulação flexível 

o  que  implica  em  alterações  nas  relações  sociais  de  produção  que 

precisam ser analisadas neste contexto histórico,  estabelecendo suas 

permanências e mudanças em relação àquela época.
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2.1Perspectiva Interdisciplinar 

Os números da exportação da erva-mate e a paisagem das cidades

A  fim  de  realizar  um  trabalho  para  além  dos  conhecimentos 

históricos,  propomos uma relação com a  Matemática  e  a  Geografia. 

Com auxílio dos conhecimentos matemáticos poderemos visualizar em 

gráficos e tabelas a dimensão da quantidade de erva mate- exportada e 

seu impacto na economia paranaense e na geração de mão- de- obra; 

por sua vez, os conhecimentos da Geografia, nos ajudam a compreender 

como o espaço geográfico foi ocupado e teve sua paisagem modificada 

tendo em vista  atender à necessidade de infra-estrutura  para que o 

mate  chegasse  até  os  portos:estradas,  edificações  (armazéns, 

escritórios) e portos.

Referências: 

*** a incluir
 

2.1 Contextualização 

 A  situação  econômica  e  social  do  Brasil,  do  Paraná  e  do  Litoral 

Paranaense  de  1870  a  1940  no  contexto  das  transformações 

capitalistas.



O objetivo  deste  texto  é  retratar  o  contexto  histórico  da  época  em 

questão  fornecendo  fontes  de  consulta  para  aprofundamento  da 

temática  da  produção  e  exportação  da  erva  mate  no  Paraná,  da 

transição  do trabalho  escravo  para  o  livre  no  Brasil,  no  Paraná em 

especial no litoral paranaense.

Referências:

LIVRO DIDÁTICO PÚBLICO DE HISTÓRIA.  Vários  autores.  Curitiba: 
SEED-PR,2006.

OLIVEIRA,  Dennison  de.  Urbanização  e  Industrialização  no  Paraná. 
Curitiba: Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED), 2001.

SANTOS, Carlos Roberto Antunes dos. Vida Material e vida econômica. 
Curitiba: Secretaria de Estado da Educação (SEED), 2001.

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ANTONINA.  Antonina,  Questões 
Portuária e Tarifária. 1928.

**** incluir outras referências

2.2 ATIVIDADES

 

Para trabalhar com pesquisa nas aulas de História, sugiro as seguintes 

etapas:

1.ª etapa: Problematização em sala de aula

Esta etapa tem o objetivo de fazer uma leitura da realidade concreta, o 

que é conhecido, o senso comum que precisa ser problematizado em 

seus  pontos  favoráveis  e  não  -  favoráveis  (afirmação  e  negação), 

desmembrado  partes  pela  análise.  Nesta  etapa,  professor  e  alunos 

debatem  sobre  a  importância  da  atividade  portuária  para  os 

trabalhadores,  analisando  seus  diversos  aspectos  favoráveis  e  não-

favoráveis. Para este trabalho de problematização é preciso se debruçar 

sobre a realidade vivida que faz parte do cotidiano,  mas que muitas 

vezes não é percebida e, nem muito menos pensada. 



2.ª etapa: Pesquisa de campo

 As questões levantadas, com a devida orientação do professor, serão 

objeto  para  a  pesquisa  de  campo  com  o  objetivo  de  ampliar  o 

conhecimento  sobre  esta  realidade  e  suas  relações  sociais,  ou  seja, 

investigar como eram e como, atualmente, se estruturam as condições 

de  trabalho  nas  atividades  portuárias,  a  sua  importância  para  os 

trabalhadores  e  sua  relação  com  a  sustentabilidade  econômica  do 

litoral.  Cabe  ao  professor/  professora  orientar  esta  reflexão 

considerando a questão da temporalidade, isto é, intercruzar o presente 

e  o  passado  (recorte  temporal  estabelecido  pelo  professor/  pela 

professora) de forma que os alunos compreendam as múltiplas relações 

temporais: mudanças, permanências, ruptura, simultaneidade, duração, 

semelhanças,  diferenças.  A  partir  de  uma  problematização 

fundamentada  se  obtém  a  delimitação  do  objeto  de  pesquisa  e  dos 

sujeitos a serem pesquisados, bem como a elaboração de um roteiro 

com  várias  perguntas  organizadas  por  sub-temas,  são  fundamentais 

para o êxito desta atividade que envolverá entrevistas com:

• trabalhadores portuários da ativa e aposentados;

• dirigentes sindicais portuários;

• empresários portuários;

• familiares destes trabalhadores;

• autoridades públicas.

A pesquisa de campo poderá ser realizada no próprio horário das aulas 

ou  como  atividade  no  contra-turno.  Esta  organização  depende  da 

realidade de cada escola. O importante é fazer uma problematização 

bem discutida na perspectiva de uma visão da totalidade realidade a 

partir da análise suas partes, no conjunto das suas relações sociais.

3.ª Etapa: Análise e sistematização dos dados levantados

Após  a  realização  das  entrevistas,  organiza-se  um  método  para  a 

exposição dos dados coletados que pode ser o seguinte:



1. Organizar  os  alunos,  em grupos,  conforme o  número  dos  sub-

temas  do  roteiro  das  entrevistas  para  sistematizar  os  dados 

coletados.

2. Apresentar  os  resultados  sistematizados  por  cada  grupo 

analisando os pontos em comum e as diferenças encontradas nas 

entrevistas de modo que comecem a compreendam as estruturas 

internas destas relações sociais.

IV Etapa: Pesquisa Bibliográfica/aula expositiva

Nesta etapa será dedicada ao trabalho com o conhecimento produzido e 

sistematizado  pela  humanidade,  que  pode  ser  através  de  aula 

expositiva e de pesquisa bibliográfica, pesquisa em arquivos, museus e 

outros locais públicos ou privados, os chamados “lugares da memória”, 

inicia-se  um  estudo  da  contextualização  do  presente  objeto.  É  o 

momento de relacionar  a História  Local  com a Universal,  ou seja,  a 

história da contribuição da exportação da erva mate para o trabalho 

portuário  assalariado  com  a  história  da  sociedade  brasileira  e 

paranaense no período de 1870 a 1940, com ênfase na transição do 

trabalho escravo para o trabalho livre assalariado. 

V Etapa: Perspectiva Interdisciplinar

Matemática

1. Construir gráficos e tabelas para:

•  Mostrar através de números da exportação da erva mate o seu 

impacto  na  geração  de  receita  para  a  economia  paranaense  e 

local (litoral);

• mostrar  a  relação entre  a  exportação do mate e  a  geração de 

mão- de- obra assalariada em diferentes épocas;

• mostrar os efeitos para as cidades de Antonina e de Paranaguá 

quando da construção da Estrada da Graciosa e da Estrada de 

Ferro Curitiba-Paranaguá.

Geografia



1. Com  o  trabalho  de  pesquisa  de  campo  e  de  observação  de 

fotografias,  construir  um  painel  para  mostrar  como  o  espaço 

geográfico foi ocupado e teve sua paisagem modificada tendo em 

vista atender à necessidade de infra-estrutura para que o mate 

chegasse  até  os  portos:  estradas,  edificações  (armazéns, 

escritórios) e portos.

VI Etapa: Elaboração de relatórios

Elaborar  um  relatório  abordando  os  objetivos,  a  metodologia,  os 

resultados e a conclusão diante da problemática do objeto de pesquisa.

Considerações finais

No  processo  de  sistematização  do  conhecimento,  o  objeto  de 

investigação se amplia e será recriado pelos alunos. A totalidade irá aos 

poucos e qualitativamente sendo conhecida não apenas com o domínio 

dos  fatos,  mas  compreendendo  as  relações  entre  eles,  sempre 

reconstruídas  no  movimento  da  história.  Os  alunos  ampliama 

apropriação dos conhecimentos de forma crítica em relação ao tema da 

pesquisa no conjunto das relações sociais.

A experiência de trabalho com o método dialético demonstra que 

ele contribui para a formação da consciência crítica do aluno e que é 

possível fundamentar o ensino na pesquisa mesmo na atual estrutura 

fragmentada do trabalho educativo na escola.

Muito  mais  do  que  isso,  ele  propõe  práticas  docentes  de 

resistência  à proposta  de educação da sociedade burguesa e aponta 

para uma escola que atenda a classe trabalhadora, a fim de lhe dar as 

condições de compreender criticamente a sociedade, de interferir nas 

decisões do seu país e expressar seu posicionamento na defesa de seus 

interesses.
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3- RECURSOS DIDÁTICOS 

3.1Sítios 

• Título do Sítio:



• http://www.pr.gov.br/phmate/historico.html  
•  acessado em 07 de outubro de 2007.
         Comentários: apresenta um histórico da erva-mate no Paraná

• http://www.estivadeantonina.com.br/antonina.php   
        acessado em 07 de outubro de 2007. 
        Comentários:  contém imagens e outras informações sobre 
Antonina no século XIX

• http://www.chimarrao.com.br/Curiosidades.html#CICLO  
%20ECONÔMICO: acessado em 07 de outubro de 2007.

        Comentários:  O enfoque é a produção da erva-mate e  os 
caminhos do mate.

• http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/conte  
udo.php?conteudo=244

        acessado em 07 de outubro de 2007.
        Comentários:  Aborda  O  parque  histórico  da  erva  mate, 
enquanto patrimônio cultural.

• http://www.diaadiaeducacao.com.br/portals/portal/institucional/d  
ef/areas/historia/erva_mate.jpg

              acessado em 07 de outubro de 2007.
              Comentários: Apresenta imagens da produção e transporte do 
mate.

• http://www.diaadiaeducacao.com.br/portals/portal/institucional/d  
ef/def_areas_historia_sesqui_paineis.php  

        acessado em 07 de outubro de 2007. 
        Comentário: importante trabalho de painéis temáticos sobre o 
transporte de erva mate - carroções, 1880 e o carregador de erva 
mate (taifeiro)

3.2 Imagens

As  carroças,  de  origem  européia,  foram 
introduzidas no Paraná pelos imigrantes poloneses, 
ucranianos  e  alemães.  Puxadas  por  seis  ou  oito 
animais,  conduziam  o  mate  dos  engenhos  do 
planalto até os portos de embarque em Antonina e 
Paranaguá. 

http://www.diaadiaeducacao.com.br/portals/portal/institucional/def/def_areas_historia_sesqui_paineis.php
http://www.diaadiaeducacao.com.br/portals/portal/institucional/def/def_areas_historia_sesqui_paineis.php
http://www.diaadiaeducacao.com.br/portals/portal/institucional/def/areas/historia/erva_mate.jpg
http://www.diaadiaeducacao.com.br/portals/portal/institucional/def/areas/historia/erva_mate.jpg
http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=244
http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=244
http://www.chimarrao.com.br/Curiosidades.html#CICLO ECON?MICO
http://www.chimarrao.com.br/Curiosidades.html#CICLO ECON?MICO
http://www.estivadeantonina.com.br/antonina.php
http://www.pr.gov.br/phmate/historico.html


Os  trens  substituíram  os  carroções  puxados  por 
animais e, posteriormente, os caminhões tornaram-
se o principal  meio de transporte do produto. Em 
Curitiba, os bondes de tração animal e as charretes 
conduziam  a  erva-mate  do  engenho  à  estação 
ferroviária. 

Em 1882 inaugura-se a navegação a vapor no Rio 
Iguaçu,  por  iniciativa  de  Amazonas  de  Araújo 
Marcondes.  Os  maiores  vapores  transportavam 
oitocentos sacos de erva-mate, em média. Em 1885, 
com a inauguração da Ferrovia, ligando Curitiba a 
Paranaguá,  esta  tornou-se  a  principal  via  para  o 
escoamento da erva-mate destinada à exportação. 

 
Referência: http://www.pr.gov.br/phmate/historico.html

http://www.pr.gov.br/phmate/historico.html

