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INTRODUÇÃO

Este Caderno Pedagógico é resultado dos estudos efetuados durante as
atividades do Plano de Desenvolvimento Educacional – PDE/2009. Foi planejado
com o objetivo de registrar antigas práticas do tropeirismo ainda presentes na
memória e no cotidiano de moradores na região norte do Paraná, mais
especificamente em Londrina e cidades da região.
Sabemos que tropeirismo como intenso movimento – como aquele visível no
Caminho de Viamão – Sorocaba não existiu em nossa região, mas temos indícios de
algumas antigas práticas tropeiras são ainda vivienciadas na zona rural. A intenção
deste Caderno Pedagógico é procurar e coletar mais informações sobre o tema em
questão, com a ajuda dos alunos, através de pesquisas em museus da região e de
entrevistas a antigos moradores. E, nesse contexto, refletir sobre a experiência de
aprender e ensinar História.

“Duas longas orelhas ficariam melhor,
como símbolo da nossa nacionalidade, do
que o lema ordem e progresso, inscrito em
nossa bandeira”. Afonso Arinos (apud
GOULART, 1961, p. 1)
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UNIDADE 1
TRABALHANDO COM CONHECIMENTOS PRÉVIOS DOS ALUNOS

Conhecimentos prévios são aqueles que já possuímos que aprendemos no
nosso dia a dia com a família (pais, avós, parentes), com a comunidade (amigos,
vizinhos, igrejas, através dos meios de comunicação em geral) e, de modo mais
sistemático, com a escola. São os resultados de experiências anteriores, vividas na
escola ou fora dela.
O conhecimento prévio do aluno é a base para a apresentação de um novo
conteúdo ou uma nova unidade didática, pois esse saber – que já possuem – pode
ajudar na participação do aluno em seu aprendizado.
É preciso saber que conhecimentos o aluno já possui ao ser estimulado à
nova aprendizagem com relação ao conteúdo que está sendo apresentado, como
ele aprende e como esse conhecimento pode ser transformado. É necessário que o
aluno organize e atualize os conhecimentos já adquiridos para poder atribuir
significado e sentido às informações apresentadas, ou seja, transformá-las em
conhecimento pessoal.
Segundo DIAS (2007, p.53), a esperança de aulas mais dinâmicas não foi
acompanhada pelo interesse em saber das idéias dos alunos, a intenção tem sido
facilitar a assimilação dos conteúdos, porém, sem interesse sobre o que eles
pensavam sobre os conteúdos de História.
Embora não se pode deixar de considerar que as mudanças na maneira de
atuar em relação ao ensino e aprendizagem de História têm possibilitado avanços
para atingir objetivos de ensino, os avanços nos estudos e formas sobre como os
alunos aprendem História não correspondem às mudanças na maneira de ensinar
História (DIAS, 2007, p. 53-54). Práticas ultrapassadas podem estar disfarçadas sob
um discurso da renovação.
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Considerar a questão do ensino e da aprendizagem na escola é importante
porque, acompanhando a formulação de Rüsen exposta nas Diretrizes Curriculares
do Paraná (2008, p. 57),
A aprendizagem histórica é uma das dimensões e manifestações da
consciência histórica. Está articulada ao modo como a experiência do
passado é vivenciada e interpretada de maneira a fornecer uma
compreensão do presente e a construir projetos de futuro.

A consciência histórica não é equivalente ao conhecimento histórico embora
se refira ao passado. “Sem consciência histórica sobre o nosso passado (e
antepassados) não perceberíamos quem somos” (PAIS apud PARENTE, 2004, p.
48).
.

ATIVIDADES
Antes de começar o nosso estudo sobre o tropeirismo no norte do Paraná,
vamos recordar aquilo que já sabemos sobre o assunto. Em duplas vamos
responder o questionário abaixo:

O nosso conhecimento prévio
Nome: _____________________________________________________________
Nome: _____________________________________________________________
01 – Qual o seu interesse pela disciplina de História?
(

) pouco

(

) gosto

(

) muito pouco

(

) gosto muito

02 – Nos espaços abaixo, coloque na ordem de 1º ao 5º lugar, o que você acha que
devemos estudar:
(
(
(
(
(

) A história do resto do mundo;
) A história da cidade onde vivo;
) A história do estado onde vivo;
) A história da América Latina;
) A história do Brasil.

03 – Por que antigamente criavam tantos muares (mulas, burros)?
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
04 – Por que preferiam usar as mulas e não os cavalos? Você tem idéia da
capacidade de carga desses animais? Qual a sua opinião?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
05 – No início das comitivas já existiam estradas? Por onde passavam as tropas?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
06 – Quem eram e o que faziam os tropeiros?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
07 – Como você imagina a vida do tropeiro e de seus ajudantes:
50 anos atrás

150 anos atrás

200 anos atrás

08 – Você já ouviu falar de alguma comida que os tropeiros usavam e que
continuamos apreciando ainda hoje?
8

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
09 – Você conhece alguma cidade que surgiu com os pousos ou acampamentos dos
tropeiros e suas tropas? Se sim, qual? O que você sabe sobre ela?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
10 – Você já ouviu falar de algum caminho percorrido pelos tropeiros e suas tropas
no Paraná? Qual?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
11 – Você acha que o tropeirismo foi importante para o estado do Paraná? Por quê?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
12 – Na sua cidade existe algum indício do tropeirismo (histórias, livros,
monumentos, costumes, etc.)? Quais?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

O conhecimento da nossa comunidade
Agora você vai usar o mesmo questionário acima para entrevistar um antigo
morador da sua comunidade ou um parente mais velho. Não se esqueça de anotar
tudo o que a pessoa disser. E de escrever o seu nome ao final do registro, afinal
você é o entrevistador!
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Confrontando o nosso conhecimento prévio com aquele do entrevistado
Escreva um texto resumindo os pontos mais importantes das suas respostas e das
respostas do seu entrevistado:
Eu penso que...

Meu entrevistado pensa que:

Vamos fazer um quadro geral da sala reunindo as principais informações
colhidas sobre o tropeirismo.

Faça uma lista daquilo que falta saber sobre os tropeiros e o tropeirismo.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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UNIDADE 2
O TROPEIRISMO NO PARANÁ
Os Caminhos
O território onde hoje é o estado do Paraná foi cortado por várias trilhas
chamadas “caminhos”. Os primeiros caminhos terrestres tiveram origem com os
índios e com os animais, logo foram utilizados pelos bandeirantes e depois,
aproveitados pelos tropeiros e suas tropas.
Caminho de Peabiru (nome de origem tupi), assim era chamado o caminho
que saía de São Vicente, litoral paulista, cortava o estado do Paraná, atravessava o
rio Paraná, passava pelo território paraguaio e pela Cordilheira dos Andes e
terminava no litoral do Peru, fazendo uma ligação do Peru (Oceano Pacífico) com
São Vicente (Oceano Atlântico), esse caminho já existia antes do descobrimento da
América, e dele saía outras ramificações ou picadas de acesso (WACHOWICZ,
1988).

Mapa 1 – Caminhos de Peabiru (TOMAZI, 1998, p.9)

Existiram outros caminhos que cortaram o estado do Paraná, e também a
região sul do Brasil, por onde transitaram as tropas, veja os mapas abaixo:
11

Mapa 2 – Caminho das Missões (Machado, 1963 apud MOREIRA, 2006, p. 55)

Caminho das Missões ou de Guarapuava: segundo Moreira (2006, p. 5354), “[...] alguns autores citam as Missões no Rio Grande do Sul e outros mencionam
Corrientes, na Argentina, como a origem desse caminho”. Mas o ponto final era
Sorocaba.

Mapa 3 – Estrada das Missões ou de Palmas (Machado (1963)
e Filipak (2000) apud MOREIRA, 2006, p. 56)

O Caminho de Palmas era um ramal do Caminho das Missões, no Paraná,
aberto em 1860, com o objetivo de encurtar o tempo de deslocamento. Tornou-se o
preferido dos tropeiros porque era menos acidentado e com abundância de
pastagens (Moreira, 2006, p. 56).
12

Mapa 4 – Caminho do Viamão (TRINDADE, 1992 apud MOREIRA, 2006, p. 58)

Segundo Wachowicz (1988, p.102), a Estrada da Mata (assim por ele
chamada), ou Caminho do Viamão, “[...] era na realidade um caminho, ou
simplesmente uma picada, que comunicava os campos do rio Grande do Sul desde
Viamão até a tradicional feira paulista de Sorocaba”.
Sorocaba era um lugar de comércio dos animais trazidos do Rio Grande do
Sul, para abastecer a região das minas. O estado do Paraná se beneficiou com esse
caminho, pois ficava no percurso que os tropeiros utilizaram para transportar tropas
de gados e de muares, como também outros produtos.
Se observarmos, veremos que pequenas vilas e cidades foram surgindo nos
locais de pouso das tropas. A distância entre elas é de um dia de deslocamento da
tropa. Para Trindade (1992, p.136), até mais recentemente:
As cidades eram também grandes compradoras: os serviços de
limpeza e obras públicas, a construção civil, o transporte e a
distribuição de mercadorias nos centros urbanos valiam-se bastante
dos muares, para puxar os carroções. Clientes bons, na lembrança
dos ex-tropeiros entrevistados, eram a Brahma e a Antártica, as duas
grandes companhias cervejeiras paulistas, que sozinhas compravam
de tempos em tempos dezenas e dezenas de mulas.
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Mapa 5 – Primeiros caminhos da serra do mar paranaense: Caminho da Graciosa, Caminho
de Itupava e Caminho do Arraial (Habitzreuter, 2000 apud MOREIRA, 2006, p. 61).

- Caminho da Graciosa: Segundo Wachowicz (1988, p. 98), essa estrada foi
uma picada que os índios do planalto utilizaram para chegar ao litoral. E o tropeiro
Tenente Manuel Teixeira de Carvalho, depois de alguns melhoramentos, por ela fez
a primeira viagem de muares para o litoral. A partir de 1872, foi considerada a
rodovia mais importante da província.
- Caminho de Itupava: Esse caminho também só era transitável por
pedestres. A preferência dos tropeiros por esse caminho se dava por ser mais curto
que o da Graciosa e porque tinham muitos antigos amigos e fregueses no seu trajeto
(WACHOWICZ, 1988, p.101).
- Caminho do Arraial: Ainda segundo Wachowicz (1988, p. 102), dos três
caminhos para o litoral do Paraná, esse era o que oferecia mais perigos como
lugares muitos estreitos e perigosos, travessia de rios, chuvas freqüentes. Esse
caminho era utilizado pelos moradores de São José dos Pinhais e Vila do Príncipe,
antigo nome da cidade da Lapa.
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O transporte
Quando olhamos para um mapa rodoviário do Paraná, podemos ver as vias
ligando todas as partes do estado, porém, na época dos tropeiros quase não
existiam estradas, somente trilhas e caminhos. O transporte era feito por pessoas à
pé (veja a figura 1) e depois, pelos muares (veja as figuras 2 e 3). Desde antes do
tropeirismo até meados do século XX, o Brasil viveu uma grande dificuldade no
transporte e na comunicação.
Com a descoberta das minas de ouro no final do século XVII e início do
século XVIII, o transporte continuava sendo um problema para quem trabalhava nas
minas. Segundo Goulart (1961, p. 28), “[...] a carência de animais de carga, de
tração e mesmo de sela era quase absoluta”. O transporte era feito pelos índios e
negros escravizados, tanto nas viagens curtas, como nas longas. Nas costas, nos
ombros e na cabeça, eles transportavam caixas de mercadorias, fardos e até mesmo
pessoas (no cangote ou em redes).

Figura 1 – Carregadores de Café a Caminho da Cidade, 1826. Debret (1768-1848).
www2.unopar.br/.../exposicao_negros/negro08.html (acesso: 19/07/2010)

É também a partir do século XVII que surge o tropeirismo na América do Sul,
chamado por Moreira de “fenômeno sócio-econômico”. Segundo esse autor foram os
espanhóis que trouxeram nos porões de seus navios muares (cavalos, burros e
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mulas) para fazer o transporte (burros e mulas vem do cruzamento entre um jumento
e uma égua). Depois começaram a criar muares na América do Sul, na região onde
hoje estão a Argentina, o Uruguai e o extremo sul do Brasil.
No Brasil, o tropeirismo teve início no começo do século XVIII. Logo a
produção e comércio de mulas se tornaram as atividades mais importantes e as
cidades de Santa Fé e Córdoba, na Argentina, se transformaram em base de criação
de muares.
Segundo Trindade (1992, p. 64), o muar é um animal que tem “[...] segurança
e equilíbrio admiráveis nas trilhas pedregosas, resistência física a grandes alturas,
sujeição às mais diversas variações climáticas, adequação a ritmos de alimentação”.
Para Wachowicz (1988, p.104), o burro era o animal utilizado para o transporte por
ter mais resistência que o cavalo.

Figura 2 – Tropa de Mulas (1822). Jean Baptiste Debret (1768-1848)

O tropeirismo é visto por muitos estudiosos como de grande importância para
a economia do país, e mais especificamente para o Paraná, pois foi com o
tropeirismo que aconteceu a ocupação e o povoamento do território paranaense, já
que a frente de ocupação do estado estava inicialmente concentrada na parte
litorânea.
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O tropeiro
O personagem típico do tropeirismo era o tropeiro. Alguns estudiosos
apontam o tropeiro como o patrão, o dono da tropa, o empresário do transporte, o
correio, o intermediário nos negócios. Outros chamam de tropeiros, também aqueles
que ajudavam a conduzir as tropas nas viagens. “As cargas a eles confiadas eram
religiosamente cuidadas; (...). Até cargas de ouro e de pedras preciosas desciam
das minas para a costa entregues a tropeiros” (GOULART, 1961, p.108).
Veja na citação abaixo, o que diz Wachowicz (1988, p.104), sobre o tropeiro.
Ele cita, inclusive, nomes de homens que foram figuras importantes para a história e
a política paranaense.
Foi o tropeiro um personagem típico de nossa sociedade de
antigamente. O dono das tropas não era um homem pobre. A
formação de uma tropa requeria quantias razoáveis, sendo a maioria
de seus proprietários homens abastados e de destaque. Foram
tropeiros aqui no Paraná homens como o Barão do Tibagi (José
Caetano de Oliveira), o Barão dos Campos Gerais (Cel. Davi dos
Santos Pacheco), o Cel. Joaquim Rezende de Lacerda, Francisco
Paula e Silva Gomes, vulto ilustre e um dos arautos da emancipação
política da 5ª Comarca, muito conhecido dos políticos e inclusive na
Corte do Rio de Janeiro, e muitos outros.

Segundo Wachowicz (1988, p.119), “[...] nesta época sobressaía-se como
líder da 5ª comarca o tropeiro João da Silva Machado (...) o governo imperial
concedeu a João da Silva Machado o título de Barão de Antonina”.
Também Goulart (1961, p.117) afirma que: “Tropeiro foi a princípio João da
Silva Machado (1782-1875), que posteriormente veio a ser: senador pelo Paraná,
Grande do Império e Barão de Antonina, (...)”.
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Figura 4 - Vestimenta dos tropeiros - Ilustração: Renato Silva (GOULART, 1961, p.130 e 160)

As tropas de muares
Segundo Polinari (1989, p. 39), “[...] o termo tropa é aplicado a uma grande
porção de animais conduzidos”.
Para Wachowicz (1988, p.105), “Foi a tropa, na época, o principal meio de
transporte, utilizado ainda hoje no sertão, onde não chegou o caminhão, por falta de
estradas”. Segundo o mesmo autor, existiam alguns inconvenientes no transporte de
tropas como carregar e descarregar as mercadorias nos pousos e descansos, para
atravessar os rios; freqüentes acidentes, como atoleiros, precipícios, animais
perigosos, animais desobedientes; prejuízos, como a fuga constante dos animais;
pequena quantidade de carga que cada um podia transportar.
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Figura 7 – Travessia do rio Jaguaricatu, 1827 – Jean Baptiste Debret (1768-1848)

Podemos falar de dois diferentes tipos de tropas de muares:
a) as de cargueiros, que faziam o transporte de quase tudo. Eram divididas
em lotes (pequenos grupos de cargueiros) de três, quatro, cinco e até doze animais,
porém o mais comum era o lote de sete cargueiros, tendo em cada um, um ajudante
de tropeiro (veja as figuras 2 e 3);
b) as tropas soltas, que eram levadas dos lugares de criação para os lugares
de comercialização e por sua vez, formadas por grande número de animais, às
vezes centenas e até milhares (veja a figura 4). Em alguns lugares foram
construídas, e existem até hoje, estradas cercadas com pedras para a tropa não se
espalhar (veja a figura 5).
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Figura 5 – Escravo negro conduzindo tropas na Província do Rio Grande (1823), Jean Baptiste
Debret (1768-1848)

Figura 6 – Os “corredores”. “Os restos dos muros de pedra que ladeavam o caminho entre
Lages-SC e Bom Jesus-RS, em direção ao antigo Passo de Santa Vitória, no rio Pelotas,
ainda são visíveis numa extensão de quase 80 quilômetros a partir da região de Cajuru,
no lado catarinense” (TRINDADE, 1992, p. 76-77).
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Lugares de pousos
Pesquisas realizadas sobre os nomes próprios de lugares (toponímia)
revelam que, muitas cidades do Paraná receberam seus respectivos nomes devido
aos pousos e paradas dos tropeiros nos pernoites ou para o almoço.
As investigações sobre a toponímia estudada revelou também
importantes descobertas sobre o tipo de homem sertanejo, o tropeiro
do século XVIII e XIX que, mesmo enfrentando toda espécie de
obstáculos que o sertão inóspito apresentava – falta de estradas,
chuvas intensas, baixas temperaturas, travessia de rios, ataques de
índios bravios, irregularidades do terreno, saudades da família, fuga
de animais – foi responsável pela criação de várias cidades brasileiras,
principalmente no trajeto do Rio Grande do Sul a Sorocaba, o que
contribuiu significativamente para a interação entre as regiões Sul,
Sudeste e Centro-Oeste (MOREIRA, 2006, p. 249-250).

Figura 8 - Lugar de pouso - Ilustração de Renato Silva, (GOULART, 1961, p.136-137)

Nos lugares de parada para o descanso, almoço ou pernoite dos tropeiros e
suas tropas, foram surgindo as cidades. Goulart (1961, p. 146) cita o passo a passo
das transformações que ocorreram nos lugares de pousos dos tropeiros, “[...] e
assim temos com o rancho, o povoado; com a venda, a povoação; com a estalagem,
a vila; e com o hotel, a cidade”.
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ATIVIDADES
1) Em duplas vamos analisar as imagens contidas nessa unidade. Escolha uma delas e
siga o roteiro.
a) Qual o tipo de imagem?
Quem fez?
Onde?
Quando?

b) Por que é importante?

c) Qual é o título?
Qual o é assunto principal?
Quais as informações contidas na imagem?
- sobre as pessoas:
- sobre os objetos:
- sobre a paisagem:
- sobre o período retratado:
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UNIDADE 3
O TROPEIRISMO NO NORTE DO PARANÁ

Quando se fala em tropeirismo no Paraná, se privilegia o centro-sul do estado
e as atividades do século XVII e XVIII, porém vários indícios nos fazem acreditar que
foi também muito importante na região norte do estado, especialmente no transporte
do café até a primeira metade do século XX.
O marco original de Londrina foi caracterizado pela presença de uma tropa.
Vejamos o que diz Nogueira (2004, p.66):
O dia é 21 de agosto de 1929 é considerado data da fundação de
Londrina, quando chegou a caravana organizada pela CTNP, (...).
Vinham com uma tropa de animais carregados de suprimentos para
o reconhecimento e posse de terras (...). Depois de comprarem
animais, contratarem os peões, organizarem as cargas, deixaram o
caminhão, lançaram-se na travessia do rio. Os animais a nado e os
homens numa tosca canoa de tronco de árvore atravessaram o Rio
Tibagy.

No norte do Paraná, as antigas práticas tropeiras não desapareceram de
repente e permanecem até meados do século XX percorrendo pequenas distâncias
e adaptando-se aos novos tempos. E hoje ainda vivem na memória de antigos
moradores da região.
A Rua Cambé era saída para Três Bocas. Até início da década de
50, já então Duque de Caxias, não tinha sequer paralelepípedos,
porém tinha muito de pitoresco. Passavam por ela cargueiros ou
tropas de muares vindas do Sul, depois de terem vencido as trilhas
estreitas e escarpadas da zona mais acidentada do município. Em
nada se assemelhavam com as ricas tropas que marcaram a história
do Ciclo do Ouro das Minas Gerais, ou do Ciclo do Café do Vale do
Paraíba (NOGUEIRA, 2004, p. 91).

Quando a mineração entrou em declínio, foi o café que se tornou a atividade
principal no Brasil. Para Polinari (1989, p. 24), o Paraná tropeiro, que foi comerciante
e criador, têm algumas fases de trabalho com tropas: no século XVIII enviava bois e
mulas para Minas Gerais; no século XIX e início do século XX, para São Paulo e
norte do Paraná; em última fase, os tropeiros trabalhavam para frigoríficos, levando
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animais para o abate. “[...] tropas de mulas arriadas; puxava café do norte do estado
para os campos gerais” (p.25).
O tropeirismo de porcos também teve grande importância para a economia do
estado do Paraná, eles eram criados no meio da mata e vendidos em grande
quantidade, às vezes centenas e até milhares, “eram levados “tropeando” i. é, a pé,
até os grandes mercados de comercialização” (WACHOWICZ, 1988, p. 176).
A criação e tropeirismo de porcos geravam a produção e comercialização de
banha, muito usada na alimentação, conservação da carne, como combustível nos
lampiões e para fazer sabão. Segundo Nogueira (2004, p. 92), “[...] em Londrina, os
porcos vinham de onde hoje é o município de Tamarana, eram embarcados em
gôndolas especiais e transportados para frigoríficos de São Paulo”.

Figura 9 – Rebanho de porcos para exportação, do Sr. Salvador Rodrigues
da cidade de Tomazina. Fonte: Álbum do Paraná (sem data)

Mariano Costa Freitas, de Ponta Grossa, nasceu em 1916, foi um dos
entrevistados de Polinari (1989, p. 26; 50). Em uma de suas falas lembra que levou
tropas de mulas para Maringá, Santo Antonio da Platina e Jacarezinho. E que não
vendia tropas inteiras, mas, às vezes, dez, quatro, cinco mulas, um lote.
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Assim, são vários os testemunhos que indicam a importância da ação dos
tropeiros no norte do Paraná. Vejamos o que escreveram Cortez e Lagoeiro:
Além de estar comprovada a presença indígena, é preciso lembrar a
ação e a importância dos tropeiros e dos peões na ocupação da
região. Os tropeiros eram encarregados quase que exclusivamente
de cuidar das tropas; os peões eram os auxiliares de serviços
gerais, tipo “pau prá toda obra”. Eles ajudaram a desbravar a região,
abrir clareiras nas matas para a construção de estradas e ferrovias,
instalar colônias e patrimônios, além de trabalhar no comércio e no
transporte de rebanhos (in BONI, 2009, p.105).

Figura 10 - Tropeiros e peões exibindo a caça. Fotografia: Autor desconhecido.
Fonte: Acervo do Museu Histórico de Cambé (CORTEZ e LAGOEIRO in BONI, 2009, p.106)

Outro exemplo encontra-se na cidade de Carlópolis, norte velho, um lugar de
passagem de tropeiros para a feira de Avaré (SP). Segundo Banik e Alegro (2010, p.
12), antes de iniciarem seu estudo, “(...) o tropeirismo não apresentava ser tão
importante na história de Carlópolis a ponto de permitir o surgimento – e a
conservação até os dias atuais – de uma Rua das Tropas”.
Como testemunho da permanência de práticas tropeiras até a segunda
metade do século XX, as autoras juntam ao seu texto algumas fotografias recentes
de tropas em movimento, das lembranças de tropeiros moradores da região, como
as figuras 9 e 10, logo abaixo:
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Figura 11 - A mula madrinha na travessia do Rio das Cinzas. Foto de Carlinho Prioli.
Dezembro de 1984. (BANIK; ALEGRO, 2010, p. 19).

Figura 12 - Travessia do gado bovino. Foto de Carlinho Prioli. Dezembro de 1984.
(BANIK; ALEGRO, 2010, p. 19)

Segundo Banik e Alegro (2010), a cidade de Carlópolis era um lugar de
passagem e não uma continuação do Caminho do Viamão. Era um desvio para Avaré.
Ainda segundo as autoras, Carlópolis está no cruzamento dos caminhos das tropas
“Joaquim Távora – Avaré” e “Ribeirão Claro – Fartura”, como nos mostra o mapa 6,
logo abaixo:
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Mapa 6 - Adaptação do mapa "Caminhos de Tropas. Séc. XVIII e XIX", de Brasil P. Machado,
transcrito em História do Paraná, de Ruy Wachowicz. Curitiba, Grafipar, 1972, p 72. (citação de
BANIK e ALEGRO).

Para as autoras acima citadas, nos anos de 1980 o tropeirismo já não era
parecido com o de antigamente, sofreu uma reorganização, mas algumas práticas
ainda existem no meio rural.
Pesquisar sobre as práticas tropeiras no norte Paraná é necessário. Pois as
marcas deixadas na história são muito importantes para a cultura como um todo.
Marcas que ainda encontramos nos costumes, na alimentação, na arquitetura, no
modo de vestir, nas saudades e nas maneiras de se expressar.
Um dos legados mais importantes do tropeirismo está na culinária. A
alimentação tropeira tinha que ser “seca”, fácil de preparar e de carregar. Segundo
Goulart (1961, p.121), a comida tropeira era farta, mas pouco variada, baseada na
carne seca, feijão preto e farinha de milho e de mandioca, a bebida consumida era o
café com açúcar. Quem nunca ouviu falar do “feijão tropeiro”, do “arroz tropeiro”?
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ATIVIDADES
1) Faça uma lista de coisas que você aprendeu sobre as práticas tropeiras na
região de Londrina separando-as em:

Assunto essencial:
Informações complementares:

Assunto essencial:
Informações complementares:

Assunto essencial:
Informações complementares:

Assunto essencial:
Informações complementares:

2) Você conhece a música “Tropeiro Velho”, de Teixeirinha? Vamos à internet para
ouvi-la.
3) Vamos recitar a letra da música?
4) Agora, vamos encontrar na internet outras músicas que falam de tropeiro e
comitivas?
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UNIDADE 4
TRABALHANDO COM MUSEUS

Para estudar as práticas tropeiras no norte do Paraná vamos buscar indícios
da sua existência nas lembranças de antigos moradores, mas também nos
documentos e objetos guardados nos museus da região. Para isso, vamos agora
conversar um pouco sobre os museus.
Você já visitou um museu? Como ele era?

As origens do museu
Segundo Suano (1986, p.10-11), o termo “museu” vem do grego, e a
instituição “museu” teve origem na Grécia antiga (depois apareceu no século XV, do
latim „museum‟ e „museo‟ do italiano). Na Grécia, o mouseion, era a casa das musas,
era ao mesmo tempo, um templo e um lugar de estudos. Em Alexandria, Egito, no
mouseion, a preocupação maior era o saber enciclopédico, ou seja, sobre todos os
campos. A autora também fala da preocupação dos estudiosos em estudar o
fenômeno do colecionismo, que é tão antigo quanto o homem. As coleções eram
privadas ou pertenciam aos templos.
Os romanos foram os grandes colecionadores da antiguidade, e assim surgiu
entre os romanos ricos, a partir do século II a. C., uma espécie de competição e
dessa forma aumentaram os preços dos objetos ao ponto de precisarem da
intervenção do imperador para normalização dos preços. Essas coleções, eram um
símbolo de poder econômico entre as famílias e serviam para aumentar a rivalidade.
Para Suano (1986), “De maneira geral, são essas grandes coleções
principescas e reais do Renascimento que vão dar origem à instituição “museu” que
conhecemos hoje.”
No século XX o número de museus aumentou muito em todos os lugares do
mundo. Para se ter uma idéia, na Inglaterra até 1850, tinha 59 museus, e depois até
1914 foram criados outros 295.
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A maioria dos museus hoje é mantida pelo poder público, fundações ou
empresas (SUANO, 1986, p. 58).

O que é Museu?
Que tipos de museu existem? Vamos ver nas conceituações abaixo:
Comitê Internacional de Museus – ICOM (1956):
Museu é um estabelecimento de caráter permanente, administrado
para interesse geral, com a finalidade de conservar, estudar,
valorizar de diversas maneiras o conjunto de elementos de valor
cultural: coleções de objetos artísticos, históricos, científicos e
técnicos, jardins botânicos, zoológicos e aquários (fonte:
http://www1.museus.gov.br/ibram/pag/oquemuseu.asp – 27/07/2010)

Definição aprovada pela 20ª Assembléia Geral. Barcelona, Espanha, 06 de
julho de 2001:
Instituição permanente sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e
do seu desenvolvimento, aberta ao público e que adquire, conserva,
investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais do homem e de
seu entorno, para educação e deleite da sociedade. (fonte:
http://www1.museus.gov.br/ibram/pag/oquemuseu.asp – 27/07/2010)

Departamento de Museus e Centros Culturais – IPHAN/MinC:
O museu [...] apresenta as seguintes características:
I – o trabalho permanente com o patrimônio cultural, em suas
diversas manifestações;
II – a presença de acervos e exposições colocados a serviço da
sociedade com o objetivo de propiciar a ampliação do campo de
possibilidades de construção identitária, a percepção crítica da
realidade, a produção de conhecimentos e oportunidades de lazer;
III – A utilização do patrimônio cultural como recurso educacional,
turístico e de inclusão social;
IV – a vocação para a comunicação, a exposição, a documentação, a
investigação, a interpretação e a preservação de bens culturais em
suas diversas manifestações;
V – a democratização do acesso, uso e produção de bens culturais
para a promoção da dignidade da pessoa humana;
VI – a constituição de espaços democráticos e diversificados de
relação e mediação cultural sejam eles físicos ou virtuais.
Sendo assim, são considerados museus, independentemente de sua
denominação, as instituições ou processos museológicos que
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apresentem as características acima indicadas e cumpram as
funções museológicas.
(fonte:
http://www1.museus.gov.br/ibram/pag/oquemuseu.asp
27/07/2010)

–

Museu de quem? Para quem?
O museu como instituição pública aparece entre o final do século XVII e início
do século XVIII. O primeiro museu público europeu foi aberto na Inglaterra em 1683,
o Ashmolean Museum, de Oxford (SUANO, 1986, p.25). A visitação era bastante
restrita. A permissão para as visitas era dada aos artistas, estudantes, a um
Gentleman ou para uma Lady (cavalheiros e damas), elite governante e a cúpula da
Igreja.
Vejamos o que diz Suano (1986, p. 26-27), sobre a questão das restrições
das visitas aos museus:
É fácil compreender as restrições que se faziam à visitação pública
indiscriminada. Elas não se atinham somente, como se poderia
imaginar, ao problema de segurança contra roubos. O grande
problema era que na Europa, até o século XVIII e mesmo XIX, era
muito grande o número de pessoas incapazes de ler ou escrever,
sem nenhuma educação ou informação sobre o mundo para além de
sua pequena vila ou cidade. E para esse enorme contingente, coisas
raras e curiosas estavam associadas aos circos e feiras ambulantes.
Dessa forma, suas visitas às coleções da nobreza eram sempre
feitas em alegre e “desrespeitosa” algazarra. Tal comportamento
servia então para atiçar o ciúme que os colecionadores tinham de
suas preciosidades, fazendo com que eles afirmassem que “as
visitas do povo” rompiam o “clima de contemplação” em que os
objetos deveriam ser apreciados.

E hoje, quem vai ao museu? Para que serve o museu hoje?
A discussão sobre a função educativa do museu vem desde os séculos XVIII
e século XIX, mas foi o assunto foi priorizado depois de meados do século XX.

Alguns museus
Na América do Sul, os museus mais antigos são o do Rio de Janeiro: o da
Escola Nacional de Belas-Artes (1815) e o Museu Nacional do Rio de Janeiro que foi
criado em 1818 como o Museu Real, os dois por iniciativa de D. João VI.
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Outros museus surgiram no Brasil em fins do século XIX: como o
Museu do Exército (1864), o Museu da Marinha (1868), o Museu
Paraense Emílio Goeldi (1866), passado para o Estado em 1871 (...),
o Museu Paulista (também conhecido como Museu do Ipiranga)
criado em 1892, e o Museu do Instituto Histórico e Geográfico da
Bahia (1894) (SUANO, 1986, p. 33-34).

Museu do Ipiranga, São Paulo, 2009. Foto: Cacilda Pollo

No Brasil, vemos o aparecimento de vários museus, de várias áreas: o museu
do futebol, do tropeiro, entre tantos outros. Podemos lembrar também o Museu
Indígena, com a preocupação de mostrar e educar os visitantes sobre a cultura e a
história dos índios da região de Porto Seguro, na Bahia.

Museu Indígena, Coroa Vermelha (2000). Bahia. Foto Cacilda Pollo
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O museu do Tropeiro, da cidade de Castro foi inaugurado em 1977, na casa
mais antiga da cidade. Foi criado com o objetivo de preservar a memória do
tropeirismo dos séculos XVIII e XIX. É considerado o mais importante do gênero no
Brasil,

contando

com

um

acervo

que

retrata

a

vida

do

tropeiro.

(http://www.castro.pr.gov.br/turismo/pontos-turisticos – 27/07/2010)
Ele assumiu a função de museu temático sob a orientação de Newton
Carneiro. O acervo é composto por doações de pessoas e do poder público,
formando um conjunto de quatrocentas peças.

Museu do Tropeiro, Castro PR.
Fonte: http://www.rotadostropeiros.com.br/resultado_busca.php?t=3&m=6 (29/07/2010)

Os museus comportam, além do seu acervo, atividades de restauração,
conservação, publicação e pesquisas científicas.
A restauração e conservação dos objetos, não é coisa simples, é preciso de
pessoas e técnicas especializadas com conhecimentos em várias áreas, como
biologia, química, física e outras. As publicações são feitas pelos próprios museus
para a divulgação de suas pesquisas científicas.
Para Marlene Suano (1986), uma das bases do atual conceito de museu é a
integração entre museu e público. Existe o questionamento: afinal, os museus
deveriam abandonar o jeito “templo” de ser e passar a ser como um fórum?
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Uma das salas de exposição do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, (2006)
Foto: Cacilda Pollo

Se antes os museus eram uma coisa monótona, só para olhar, hoje já existem
museus muito diferentes, usando as várias tecnologias, um exemplo é o Museu da
Língua Portuguesa em São Paulo.
Vemos hoje, portanto, que o museu não é mais a configuração do
passado, mas a linguagem do futuro; não é mais o espaço do culto
saudosista ao atleta que já se foi, mas principalmente o eixo de
articulação entre o esporte e a sociedade brasileira, em sintonia com
as potencialidades globais. Este novo museu que dialoga com o seu
tempo é aquele que não mais se congela entre lembranças e
guardados, mas sim experimenta as redes sociais de forma
propositiva
e
colaborativa.
Fonte:
http://www.aberje.com.br/acervo_colunas_ver.asp?ID_COLUNA=313
&ID_COLUNISTA=60 (24/07/2010)

Hoje podemos ter acesso também aos museus virtuais que proporcionam
textos, imagens de fotografias, ilustrações, vídeo como também, áudio e muita
informação. O museu virtual pode ultrapassar os outros museus na capacidade de
mostrar as informações.
Veja

o

acervo

virtual

“Museu

da

Pessoa”

no

sítio

http://www.museudapessoa.net/. Fundado em 1991 é um museu virtual de histórias
de vida aberto à participação de quaisquer pessoas que queiram compartilhar suas
lembranças.
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ATIVIDADES
1) Leia o texto abaixo e depois explique: qual a função de um museu?
Instituição permanente sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu
desenvolvimento, aberta ao público e que adquire, conserva, investiga, difunde e expõe os
testemunhos materiais do homem e de seu entorno, para educação e deleite da sociedade.
(fonte: http://www1.museus.gov.br/ibram/pag/oquemuseu.asp – 27/07/2010)

2) Relativamente ao texto abaixo vamos procurar o significado das palavras e
expressões grifadas.
3) Depois, vamos reler e discutir o texto procurando entender melhor o que significa.
O museu [...] que apresenta as seguintes características:
I – o trabalho permanente com o patrimônio cultural, em suas diversas manifestações;
II – a presença de acervos e exposições colocados a serviço da sociedade com o objetivo de
propiciar a ampliação do campo de possibilidades de construção identitária, a percepção
crítica da realidade, a produção de conhecimentos e oportunidades de lazer;
III – A utilização do patrimônio cultural como recurso educacional, turístico e de inclusão
social;
IV – a vocação para a comunicação, a exposição, a documentação, a investigação, a
interpretação e a preservação de bens culturais em suas diversas manifestações;
V – a democratização do acesso, uso e produção de bens culturais para a promoção da
dignidade da pessoa humana;
VI – a constituição de espaços democráticos e diversificados de relação e mediação cultural
sejam eles físicos ou virtuais.
Sendo assim, são considerados museus, independentemente de sua denominação, as
instituições ou processos museológicos que apresentem as características acima indicadas e
cumpram as funções museológicas.
(fonte: IPHAN/MinC: http://www1.museus.gov.br/ibram/pag/oquemuseu.asp – 27/07/2010)

4) Vamos procurar na internet alguns exemplos de museus históricos famosos?
Vamos fazer uma mostra na sala de aula com o material que encontramos?
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Alguns museus históricos da região norte do Paraná

Museu Histórico de Londrina
O Museu Histórico de Londrina “Pe. Carlos Weiss”, inaugurado em 18 de
setembro de 1970, ficava na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Londrina. Hoje ocupa o prédio da Antiga Estação Ferroviária de Londrina e suas
linhas arquitetônicas mostram o marco histórico da origem inglesa da colonização de
Londrina e do Norte Novo do Paraná (fonte: http://www2.uel.br/museu/historico.html
(27/07/2010)

Museu Histórico de Londrina
Fonte: http://www2.uel.br/museu/historico.html (27/07/2010)

O museu possui um acervo de aproximadamente 50 mil peças produzidas,
sobretudo, a partir do final da década de 1919 (fotografias, álbuns fotográficos,
negativos de vidro, negativos flexíveis, slides, filmes de 16mm e 35mm, quadros,
discos, depoimentos gravados de pioneiros de diversas profissões em fitas K-7 e
Vídeo), além de documentos textuais, mapas, plantas, microfilmes, periódicos,
monografias, depoimentos, e outros, representativos do cotidiano dos cidadãos
londrinenses e da região, desde os primeiros colonizadores.
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Museu Histórico de Cambé
Em Cambé, o Museu Histórico foi fundado em 1985 para registrar a memória
dos pioneiros da cidade. Foi feito um trabalho de conscientização com os
moradores, visando recolher materiais de interesse histórico. Assim, o acervo do
museu foi se formando com fotos, objetos, e outros materiais que foram reunidos ao
acervo para servir como fonte de pesquisas.

Centro Cultural onde funciona o museu histórico e biblioteca municipal (fonte:
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=699624)

Museu Histórico Municipal de São Jerônimo da Serra
Em São Jerônimo da Serra, o Museu Municipal foi fundado em 2002, em
parceria com a UEL (Universidade Estadual de Londrina - PR), com a intenção de
registrar a história do município.
A princípio, a idéia surgiu com uma gincana cultural promovida pelas
escolas estaduais e municipais para apresentarem objetos antigos.
Com isso, foi despertado o interesse de formar um acervo que
representasse o município através de sua história (Fonte:
http://ondequando.com/local/4311/Museu-Histórico-Municipal-(Mhm),
acesso em 29/07/2010).

O acervo do Museu Municipal de São Jerônimo da Serra é composto por bens
culturais doados pelos pioneiros do município, como panelas de ferro, materiais
usados por tropeiros e documentos da fundação da cidade, entre outros. A mobília é
do período de 1920 e 1930. Possui também artesanato indígena e um sino, do
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século XIX, doado ao município por D. Pedro II. Existe no local uma exposição de
arte formada com obras de artistas do município e da região.

Museu Histórico de São Jerônimo da Serra - foto: Evanise P. Costa
Fonte: http://www.cosem.cultura.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=271

ATIVIDADES
Vamos montar um museu imaginário?
1) Imagine um museu da sua cidade. Faça uma lista de objetos os quais você acha
que deveriam fazer parte do acervo do museu.
2) Vamos comparar as diferentes listas feitas na sala?
3) Considerando o que escrevemos nas listas, quais pessoas e grupos seriam
representados nos museus que imaginamos?
4) Além dos museus históricos do norte do Paraná aqui destacados, quais outros
existem na região? Vamos pesquisar e completar o quadro já descrito?
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UNIDADE 5
TRABALHANDO COM ENTREVISTAS

Além de visitar museus da região, para estudar indícios de práticas tropeiras
na região de Londrina, vamos entrevistar antigos moradores da região. Para isso
vamos estudar um pouco sobre a entrevista e sobre a importância da história oral
para o registro de lembranças de pessoas com as quais convivemos.
A história oral permite que o pesquisador não fique só em sua sala de estudos
ou biblioteca rodeado de livros e documentos, ela leva o pesquisador ao encontro de
pessoas, para ouvir e registrar os seus testemunhos, as suas lembranças.
O aspecto da transformação das antigas atividades nas memórias
das pessoas dá um novo significado a formação social do passado.
Quando se faz uma pesquisa sobre o tropeirismo hoje, mais do que
70 anos depois do fim deste, as próprias pessoas entrevistadas
relembram dele apenas através da memória, que já é embutida em
diferentes processos de imaginação e significação, quer dizer em
novos contextos sociais e comunicativos (STRAUBE, 2007, p. 35).

Para a mesma autora (p.156), as primeiras experiências com a História oral
“moderna” apareceram nos Estados Unidos entre 1918 e 1920 quando foram
publicadas histórias de vida de imigrantes poloneses que viviam naquele país.
Na Europa se fez transcrições de testemunhos sobre a Segunda Guerra
Mundial e no México, no final de 1950, o Instituto Nacional de Antropologia do
México começou a registrar as recordações dos chefes de Revolução Mexicana
(1910-1911).
As entrevistas passaram a ser mais freqüentes com o aperfeiçoamento do
gravador portátil. Segundo Alberti (in PINSKY, 2006, p.157), alguns pesquisadores
viram como uma forma para “dar voz” às minorias.
Vejam o que diz Alberti sobre história oral:
A história oral é uma metodologia de pesquisa e de constituição de
fontes para o estudo da história contemporânea surgida em meados
do século XX, após a invenção do gravador a fita. Ela consiste na
realização de entrevistas gravadas com indivíduos que participaram
de, ou testemunharam, acontecimentos e conjunturas do passado e
do presente. Tais entrevistas são produzidas no contexto de projetos
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de pesquisa, que determinam quantas e quais pessoas entrevistar, o
que e como perguntar, bem como que destino será dado ao material
produzido (In PINSKY, 2006, p.155).

A História oral chegou ao Brasil em 1975. Com as mudanças tecnológicas
ocorridas no século XX, além da história oral, registros não escritos como música,
fotos, desenhos entre outros, puderam se tornar documentos para o estudo da
História e o documento escrito deixou de ser exclusivo.
A história oral propicia contato entre as pessoas e gerações diferentes, aceita
que heróis também podem aparecer do meio das pessoas desconhecidas. Pode
enriquecer um trabalho porque é memória viva, “[...] é através da narrativa oral que
se pode resgatar o papel do indivíduo enquanto agente social na história”
(STRAUBE, 2007, p. 36).
Ainda segundo a autora, existem três formas para um historiador trabalhar
com história oral: histórias de vida, história oral temática e entrevistas.
Para pesquisar sobre tropeirismo como pretendemos, aqui vamos explorar a
metodologia da história oral, através da entrevista. Buscando nos relatos orais e na
memória das pessoas, acontecimentos por elas vividos ou vistos.

Entrevista
Trabalhar com entrevista não é tarefa fácil. Vejamos o que diz Alberti (in
PINSKY, 2006, p.171): para a produção de fontes orais é preciso três momentos: o
projeto de pesquisa; preparação das entrevistas que inclui a elaboração dos roteiros
das entrevistas, um roteiro geral de perguntas; a realização da entrevista e seu
tratamento.
Alberti (in PINSKY, 2006, p. 176-177) afirma que:
A função do roteiro é auxiliar o entrevistador, no momento da
entrevista, localizar, no tempo, e a situar, com relação ao tema
investigado, os assuntos tratados pelo entrevistado. Por essa razão é
bom organizar de forma tópica, para facilitar sua visualização no
momento da gravação (ALBERTI, IN PINSKY, 2006, p.177).
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As perguntas para a entrevista devem ser abertas, simples e direta. “É
sempre bom esperar que o entrevistado conclua seu raciocínio antes de formular
nova pergunta”.
Ela também coloca que é preciso escolher as pessoas que serão
entrevistadas, fazer uma possível lista dos entrevistados. Quanto mais entrevistas,
mais consistente será o material a ser analisado. E é bom contar com entrevistados
de diferentes origens e diferentes papéis.
“O primeiro passo depois de elaborar o roteiro geral é entrar em contato com
o entrevistado, para consultá-lo se é possível conceder a entrevista”. É o momento
em que o entrevistador explica os objetivos da pesquisa e da entrevista; mostra a
importância da entrevista para o estudo do tema; o entrevistador pede que o
entrevistado assine um documento permitindo a utilização da entrevista por ele e por
outros pesquisadores e a possibilidade de divulgar o seu nome quando for publicada
a pesquisa; o pesquisador deve preencher um roteiro (ficha) individual do
entrevistado.
Segundo Paul Thompson (1998, p. 271), “Uma entrevista é uma relação
social entre as pessoas, com suas convenções próprias [...] Uma entrevista não é
um diálogo ou uma conversa. Tudo o que interessa é fazer o informante falar”. Por
isso, é preciso que o entrevistador fale somente o necessário e que haja
cooperação, confiança e respeito mútuo.
O entrevistador deve manter-se em segundo plano, fazendo somente algum
gesto de apoio, sem responder nem mesmo um sim, para não aparecer “ingênuo” na
gravação. Ainda segundo o mesmo autor, é melhor “[...] aprender a fazer mímica da
palavra, balançando a cabeça, sorrindo, erguendo as sobrancelhas, olhando para o
informante de modo encorajador”. Mas, “nunca interrompa uma entrevista.”
Pode ser muito útil, no momento da entrevista, ter um caderno de campo.
Nele “[...] registra as observações do andamento do projeto e das entrevistas.
Contém anotações sobre os entrevistados (nomes, endereços e telefones para
contato) e também sugestões de melhorias para as próximas entrevistas”.
O local para a realização da entrevista deve ser silencioso, “[...] onde outras
pessoas não interfiram no procedimento”. Deve ser onde o entrevistado se sinta a
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vontade, pois ele é mais importante que tudo (PROJETO CONTAÇÃO DE
HISTÓRIAS DO NORTE DO PARANÁ: MEMÓRIA E ENSINO DE HISTÓRIA).
Conduzir uma entrevista não é tarefa fácil. É preciso estar
permanentemente atento ao que diz o entrevistado, as indicações do
roteiro, às oportunidades de formular perguntas e ao funcionamento
do gravador ou da câmara. Convêm fazer anotações durante a
entrevista; por exemplo, de nomes próprios mencionados, questões
suscitadas, ou circunstâncias que interfiram na gravação (ALBERTI
in PINSKY, 2006, p.179).

Ao iniciar a gravação, convém gravar uma espécie de cabeçalho da
entrevista, informando o nome do entrevistado, do entrevistador, a data, o local e o
projeto no qual a entrevista se insere. É preciso disponibilizar instrumentos de auxílio
à consulta, para que o acervo não fique “mudo” (ALBERTI, 2006)
Logo depois da entrevista é muito importante que se faça cópias da gravação
e que passar a entrevista para a forma escrita requer dedicação, paciência e
sensibilidade. A qualidade da gravação também é de fundamental importância,
recomenda-se tecnologia digital e cuidados para que as informações gravadas
continuem em condições de reprodução posteriormente (ALBERTI, 2006).
Depois de deixar o local da entrevista, ainda há três coisas que
devem ser feitas. Em primeiro lugar, registre o mais rápido que puder
todos os comentários sobre o contexto da entrevista, a personalidade
do informante, observações adicionais feitas sem serem gravadas, e
o que talvez não tenha sido dita (THOMPSON, 1998, p.278).

Paul Thompson (1998, p. 298), aconselha que “[...] o melhor é fazer três
cópias da transcrição e uma quarta, se se for mandar uma para o informante.”

Trabalhando com entrevistas
Caros alunos, a partir de agora, vamos entrar na parte prática do nosso
trabalho com entrevistas. Para esse nosso estudo optamos pela entrevista e vamos
nos orientar pelas reflexões acima e pelo Roteiro para Coleta e Tratamento de
Entrevistas proposto pelo Projeto Contação de Histórias do Norte do Paraná:
memória e ensino de História, disponível em: www.uel.br/projetos/ensinohistoria.
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Para desenvolver nosso trabalho é muito importante o trabalho em equipe.
Cada um tem um papel que interfere na qualidade da ação dos demais. Por isso,
antes de tudo, vamos conversar sobre a formação da equipe.
Teremos equipes de trabalho com os seguintes membros:
1 - Professor orientador
2 - Equipe de entrevista formada por:
● aluno entrevistador
● aluno - auxiliar (assistente)
3 - Equipe de transcrição formada por:
● aluno-transcritor
● aluno-conferente
● professor-conferente
Cada equipe tem um papel importante para o trabalho geral. Por exemplo:
- O aluno entrevistador e o assistente precisam, para a realização da
entrevista, ter conhecimento a respeito da pesquisa e do entrevistado.
- O aluno auxiliar deve trazer sempre o Caderno de Campo no qual serão
registradas as observações do andamento do projeto e das entrevistas. Também,
depois de desligado o gravador ou a filmadora, pede informações para
esclarecimentos sobre nomes, palavras e enunciados feitos durante a entrevista que
deixaram dúvidas.
- O aluno-transcritor precisa receber informações sobre o andamento da
entrevista antecipando informações que orientem o seu trabalho (do professor,
aluno-entrevistador e aluno-auxiliar). O seu trabalho é bastante dependente da
maneira como o aluno-entrevistador conduz a entrevista e as anotações feitas pelo
aluno-auxiliar. Quanto melhor estiverem as gravações e as anotações, melhor ficará
a passagem da entrevista para a forma escrita.
- O papel do professor também é importante, pois orienta o grupo, confere os
trabalhos e, junto com a turma, trabalha para a conservação dos documentos
coletados.
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ATIVDADES
1) Agora que já conversamos sobre a entrevista e o papel das equipes, vamos
estudar o Roteiro do Projeto Contação de Histórias do Norte do Paraná e fazer as
oficinas para aprendermos como proceder no nosso projeto.

2) Vamos fazer um roteiro geral para a entrevista considerando os nossos objetivos.
Nossos objetivos são:
OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL
Além de considerar a importância do tropeirismo no Paraná, pretendemos nesse
trabalho, juntamente com os alunos do ensino fundamental, coletar e estudar
entrevistas que evidenciem resquícios de práticas tropeiras nas lembranças de
antigos moradores da região norte do Paraná.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1) Estudar o tropeirismo no Paraná;
2) Registrar e analisar lembranças de antigos moradores da região sobre práticas
típicas do tropeirismo;
2) Para as oficinas vamos dividir a sala em dois grupos: o dos entrevistadores e o
dos entrevistados.
3) Não se esqueça que o entrevistado deve assinar a Carta de Cessão.
CARTA DE CESSÃO
EU..............................................................................., residente no endereço:
....................................................................................., na cidade de: ...............................,
Estado: ...................., portador do documento de identidade: .....................................,
Declaro estar ciente de que contribuí para o projeto ...................................................,
Promovido pelo Colégio Est. Professora Mª José B. Aguilera, no município de
Londrina-PR, sendo que fica plenamente autorizado (a) a utilizar o referido
depoimento, no todo ou em parte, editado ou integral, para estudos ou publicações.
_____________________________
Assinatura

________________________
Local e data
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5) Por último, vamos fazer o trabalho da transcrição e da conferência da
transcrição. Observe que um grupo não pode conferir a sua própria
transcrição. Troquem os textos entre si.
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