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Produção Didático-Pedagógica

Atividade I

O primeiro dia ao chegar à sala de aula, pretende-se não falar em pesquisas ou 
trabalho que pretendemos fazer, aplica-se o questionamento normal, pode ate pedir para 
fazerem em casa e trazer no dia seguinte: 

Ao retornarem na aula seguinte o professor recolherá todas as questões que lhes 
foram pedidas p/ fazer, com uma leitura minuciosa, o professor relata tudo que conseguiu 
descobrir  de seus alunos [...].  Em seguida pode trabalhar textos sugestivos dentro da 
bibliografia citada, podem buscar, o que o professor PDE fez durante suas pesquisas de 
campo sobre a Comunidade “Paiol de Telha “ Guarapuava Paraná, trabalhará vídeos que 
os endereços segue em anexos: depois aplica-se o questionário novamente, para se ter 
uma idéia  e  fazer  uma comparação  com os  dados  anterior...  Esperamos  que  sejam 
positivos com relação ao primeiro.

Pesquisa  para  ser  feita  com  os  alunos  de   e  8ª  séries  “C”  e  “D”  do  Ensino 
Fundamental do Colégio Estadual José  Sarmento Filho

a)Marque X na alternativa que corresponda aos objetos, e costumes, abaixo que 
vocês utilizam em suas casas.

(  ) Colher de pau

(  ) Peneira de taquara, bambu ou arame.

(  ) Panela de barro ou de ferro

(  ) Pilão grande ou pequeno

(  ) Monjolo de pilar  milho/ para produzir a farinha.

(  ) Forno de barro para assar pão, aquele que fica sempre no quintal.



(  ) Roda  de água.

(  ) Balaio ou cestos feito c/ taquara ou bambu/para carregar mantimentos.

(  ) Réstias de alhos ou cebolas/ usam fazer p/ guardar em paiol de mantimentos ou 
tulhas.

(  ) Toucinho defumado / guardar pendurado em cima do fogão de lenha.

(  ) Bolo de fubá

(  ) Quirerinha c/ ou sem  carne de porco

(  ) Bolinho de polvilho assado ou frito.

(  ) Pamonha do milho verde.

(  ) Bolo de milho verde.

(  ) Uso do café no bule.

( ) Cozinha c/ chão batido

(  ) Moinho p/ moer o café que foi torrado em casa na panela, peneira ou torrador.

(  ) Sabão feito com soda retirada das cinzas  que algumas árvores naturais possuem, o 
caso da Roseira do mato outros conhecem como quaresmeira.



(  ) Banco de madeira para sentar-se.

(  ) Fogão a lenha feito de barro.

(  ) Uso de plantas medicinais como medicamentos.

(  ) Uso de plantas  do lado de entrada da porta do tipo: arruda, espada de são  Jorge, 
Guiné, manjericão e outras.

(  ) Uso das comemorações dos santos juninos , São João, Santo Antônio, São Pedro,e 
São Paulo, com fogueiras e hasteamentos de bandeiras dos santos.

(  )Adoração ao Divino Espírito Santo.

(  ) Altarzinho com imagens de santos, flores, velas etc.

B) Já fizeram do uso de alguma simpatia tais como:

(  )Para afastar chuva forte,

(  )Contra relâmpago,

(  )Para aplacar tempestade, 

(  )Para entrar no mato

,

(  )Para veneno de cobra, 

(  )Para livrar de mordida de cachorro,

 



(  )Para marimbondo não picar,

(  )Mau olhado,

(  )Quebranto,

(  )Contra pereba,,

   
 (  )Para estancar o sangue,

(  )Tirar cisco do olho,

(  )Contra erisipela,

(  )Contra cobreiro,

(  )Espinhela caída,

(  )Para queimadura,

(  )Para livrar dos inimigos e fechar o corpo

(  )Tirar o engasgo



Atividade II

A Formação Étnica da População Brasileira

O  processo  de  formação  do  território  brasileiro  congregou  diferentes  grupos 
humanos.  Nos  primeiros  séculos  da  nossa  história,  esse  processo  envolveu 
principalmente  os  Povos  Indígenas (  Tupi,  Jê,  Aruaque,Cariri,  etc),  que originalmente 
habitavam as terras brasileiras; os Portugueses, que vieram se apropriar das riquezas 
existentes nas terras indígenas; e os  povos africanos  (Nagô, Jejê, Haussá, Benguela, 
Moçambique,  etc.),  trazidos para trabalhar como mão de obra escrava nas atividades 
econômicas coloniais.

Na  realidade,  o  encontro  entre  os  povos  indígenas,  os  europeus  (a  princípio, 
portugueses)  e  os  africanos  não  ocorreu  de  formas  harmoniosa.  A  interferência  da 
sociedade  européia  na  cultura  indígenas  dizimou  grupos  inteiros  que  haviam  se 
constituído milhares de anos atrás. O contato com os povos trazidos à força da África 
também foi marcado pela violência.

A partir da segunda metade do século XIX, povos de outras origens passaram a 
fazer parte da composição da população brasileira. Eram Imigrantes, sobretudo Europeus 
(espanhóis, italianos, alemães, eslavos, etc.) e asiáticos (árabes e japoneses), povos que,  
fugiam de guerras e da pobreza que assolavam seus países de origem, aportaram no 
Brasil em busca de melhores condições de vida.

Atualmente, é possível afirmar que o povo brasileiro, com seu passado histórico 
comum e suas manifestações culturais,  resulta  do  encontro  e  da  convivência  desses 
grupos  humanos,  fato  que  proporciona  a  nosso  País  uma  grande  diversidade  ética, 
existente em poucos Países do mundo.

A Rota dos Escravos: de onde saíram da África e  onde chegaram  no Brasil:



 Século XVI - Saíam de Serra Leoa, Senegal, Guiné, Guiné-Bissau e Gâmbia 
e chegavam a Pará, Maranhão e Bahia.

 Século XVII - Saíam de Congo, Gabão, Angola, Gana, Guiné Equatorial e 
Camarões e chegavam a Bahia, Pernambuco e Alagoas (por 300 anos foi a 
principal rota).

 Fim do século XVII e século XVIII - Saíam de Congo e Angola e chegavam 
a Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo.

                                                                                                          Fonte: Revista Época-  
ano, 2011

Os povos que foram trazidos como escravos para o Brasil habitavam diferentes regiões 
da África e possuíam costumes e tradições distintos. Alguns estudiosos dividem esses 
grupos em dois  grandes grupos:  oeste-africanos e  bantos.  Atualmente  estimativas  do 
IBGE indicam que cerca  de 49% da população brasileira descendem de grupos étnicos 
africanos.(  Texto extraído do livro:  Espaço e Vivência  de Levon Boligian e Andressa 
Alves, 1ª edição 2010 São Paulo) editora saraiva

Questões:

1- Quais foram os países do Continente Africano que mais enviaram seus descendentes 
para o Brasil?

2-E no Brasil em quais Estados eles se estabeleceram?

3-Agora  relacione o nome do País  Africano e em quais  Estados brasileiros  estes  se 
instalaram trabalhando como mão de obra escrava nas atividades coloniais



Atividade III

Todos aqui nasceram em uma Cidade (lugar)  que pertence a um  Estado diferente 
um dos outros,ou não, uns  podem ser filhos de imigrantes europeus, outros de asiáticos 
e ou  ainda descentes africano. Veja como a história da família pode ser registrada: fazer 
uma  árvore  genealógica  e  também  representar  em  um  mapa.  Você  também  pode 
descobrir um pouco mais de sua história, entrevistando seus familiares e organizando a 
sua árvore genealógica.

É  interessante  também  entrevistar  moradores  antigos  do  bairro  para  que  eles 
contem suas histórias. Você irá conhecer melhor a  história da sua cidade.

Fonte: Atlas escolar de Maringá,2002.

Desenho da árvore genealógica aluno (a)...................................................8ª série...............

Colégio Estadual José sarmento Filho Ens. F. e Médio Iretama-Pr

Professora PDE: Dirce Pereira Primo, 2011



Atividade IV

Aqui neste mapa os alunos irão localizar os Estados brasileiros das origens 
de seus familiares e farão uma legenda ao lado do mesmo de acordo com sua 
árvore genealógica que construíram acima.

   Figura: Mapa com os Estados do Brasil 

Fonte: Atlas escolar de Maringá-Pr:2002.



Atividade V

Os Negros

No continente africano, viviam povos que são considerados por muitos cientistas 
como os mais antigos do planeta Terra.

Os povos africanos, assim como os europeus, construíram a sua sociedade do jeito 
que achavam melhor, tendo cada povo o seu modo de organização.

No século  XV,  iniciou-se  a  escravização de africanos por  portugueses,  que se 
julgavam  com esse  direito  por  terem os  africanos,  cor  de  pele,  costumes e  crenças 
diferentes dos deles.  Consideravam que essas “explicações”  justificavam seus atos  e 
davam-lhes o direito de transformar pessoas de cor de pele negra em mercadorias, o que 
lhes dava a possibilidade de ganhar mais dinheiro. Era um modo de pensar e agir que 
justificava também a morte e a escravidão dos indígenas.

Os africanos retirados à força de suas terras eram transformados em mercadorias 
e  vendidos  como  peças  para  o  trabalho  escravo  em  Portugal  e  em  suas  colônias 
americanas, entre elas o Brasil.

Os africanos retirados de suas terras, de sua família e de seus costumes eram 
transportados  em porões  de  navios  chamados  negreiros.  Nessa  viagem,  de  mais  ou 
menos  120  dias,  muitos  morriam  pelas  doenças  causadas  pela  falta  de  higiene  nos 
porões,  pela  má alimentação  e  pela  pouca  ventilação.  Aos  que  sobreviviam,  restava 
serem vendidos em lotes, ou seja, (grupos) formados de acordo com a idade a força e o 
sexo, assim que chegassem ao cais do porto.( Magada madalena Peruzin Tuma, 2001)

Gravura representando um porão de um navio negreiro



Fonte: Domínio Público, data da pesquisa 09/06/2011

Escravidão no Brasil

No Brasil, a escravidão dos negros foi iniciada pelos portugueses e aconteceu em 
todo o País. O seu trabalho estava presente nos canaviais, na mineração, nos transportes 
e até na preparação das comidas para a família do senhor, de quem era considerado 
propriedade.

O trabalho escravo era tão importante que, durante muito tempo, o trabalho braçal 
foi considerado “coisa de negro”.

Ter um escravo significava ter poder sobre a vida de um ser humano: sobre seu 
trabalho, moradia, roupas, alimentos, movimentos e até sentimentos.

Mas o que realmente interessava era o trabalho do escravo. Costuma-se dizer, e 
era uma realidade4, que em troca de seu trabalho os escravos recebiam três pês:  pau, 
pano e pão.



Ao  falar  em pau,  estavam se  referindo  os  castigos  em troncos,  surras  com o 
“bacalhau” (chicote de couro cru) quebravam dentes com martelos e outras formas de 
punição aos que se rebelavam.

Quanto ao pão, sabe-se que os escravos tinham um dia da semana para plantar a 
mandioca que comiam. Além disso, comiam farinha seca, algumas bananas e laranjas, 
mas esse tipo de tratamento variava de proprietário pra proprietário. Mas o que se concluí 
é que os escravos eram pessimamente alimentados.

 Quanto ao pano, eram as roupas simples que eles mesmos fiavam.

Mas  contra  a  violência  e  os  maus-tratos,  os  escravos  reagiam  de  diversas 
maneiras: com suicídio, fuga, formação de quilombos e outras formas de revoltas.

Os  quilombos  existiram em muitos  estados  do Brasil.  Eram aldeias  nas  matas 
brasileiras  onde  os  negros  fugitivos  tentavam  reviver  a  vida  africana  perdida.  Cada 
quilombo era uma “Angola janga”, isto é, pequena Angola. Ali plantavam milho, feijão, 
batatas, mandioca e criavam-se animais.

O mais conhecido foi o dos Palmares, que ficava na Serra da Barriga no Estado de 
Alagoas.

Texto: Gente Paranaense, de Magada Madalena Peruzin Tuma ( 2001

Para ler e pensar

A cor do Homem

Mas como pode um homem

escravizar  outro homem?

O homem negro não é melhor

Que o homem branco, nem pior

A pele branca não é pior

Que a vermelha, nem melhor

A pele negra, branca, vermelha, amarela

É apenas a roupa que veste um homem-



Animal nascido do amor

Criado para pensar, sonhar e fazer

Outros homens 

Com amor

               

(Milton Nascimento e Fernando Brant.)

http://www.youtube.com/watch?v=WZUycmYkT6M 

Este vídeo com a música do Gabriel o Pensador, nos leva a repensar em nossos 
preconceitos raciais.

Atividades

1-Responda

1-  A  cor  da  pele  tem  sido  motivo  de  intermináveis  lutas  no  decorrer  da  história  da 
humanidade.  Em sua opinião,  o que diferencia um homem de outro homem é a cor? 
Justifique:  
b.  Além do  preconceito  de  raças,  quais  outros  tipos  de  preconceitos  você  conhece?
c.  Pesquisar  o  que  diz  a  constituição  federal  sobre  a  questão  racial?
d.  Sabemos que a  cultura  negra  é  muito  rica.  Pesquisar  e  anotar  hábitos,  danças e 
religião da cultura dessa raça que influenciaram e/ou influenciam a cultura brasileira.

a)Qual é a diferença entre Trabalho livre e trabalho escravo?

b) Você se considera livres, apesar das regras a que deve obedecer? Por quê?

2- Discuta sua opinião com um colega, sobre o tratamento que os escravos recebiam. 
Depois  escreva-a  em seu caderno.

http://www.youtube.com/watch?v=WZUycmYkT6M


3- Pesquise sobre o quilombo “Paiol  de Telha” e depois crie um texto e ilustre-o com 
desenhos baseados em suas descobertas.

4- 

a) Localize no mapa  mundi  abaixo o continente africano e o europeu e elabore uma 
legenda para diferenciá-los melhor.

b) Pesquise e descubra o nome de alguns Países desses continentes e pesquise para 
conhecê-los  melhor.

c) Verifique semelhanças e diferenças entre eles nos seguintes aspectos:

• Costumes            * Formas de governos                     * Festas populares

• Área territorial      * Língua                                           * Belezas naturais

Figura: do mapa Mundi mudo



Fonte: Google, 
lhttp://lh5.ggpht.com/_SLtIt_80ywk/TH2FFTGerlI/AAAAAAAAAF0/gr1XVaDLiX0/mapamun

di%20en%20blanco.jpg

Atividade  VI

Gente Paranaense



 

Fonte: 

O trabalho dos índios, dos negros e dos imigrantes foi  muito importante para a 
ocupação e formação do Estado do Paraná.

Antes de conhecermos mais sobre os negros e os imigrantes vamos ler uma lenda 
indígena abaixo:

          “...Um grande espírito que vivia num mundo sozinho resolveu fazer homens. Foi 
fazendo uma porção de bonequinhos de tabatinga, aquele barro gostoso de brincar na 
beira do rio. E os bonequinhos tinham o corpo de homem e corpo de mulher, La fazendo e 
botando no forno para secar. Primeiro ficou muito impaciente, não agüentou esperar muito 
tempo para ver o resultado de seu trabalho. Tirou logo os bonecos do forno e eles ainda 
não estavam prontos, eram ainda mais desbotados, branquelos. Viraram gente e saíram 
pelo mundo, os homens brancos. Aí, para isso não acontecer de novo, o espírito resolveu 
dar bastante tempo para toda aquela gente ficar pronta. Acabou deixando assar demais: a 
fornada ficou inteirinha de bonequinhos pretos, os homens negros saíram também pelo 
mundo.Da terceira vez,o espírito tinha aprendido o tempo que queria esperar e prestou 



bastante atenção.  Na hora certa,   quando os bonequinhos de barro saíram do forno, 
estavam como ele queria:  vermelhinhos, corados, da cor da terra. Aí viraram homens 
índios de todas as nações e saíram por aí, povoando as terras das florestas...”

         

( De olho nas penas, de Ana Maria machado, Rio de Janeiro,1981)

Atividades

1- As lendas fazem parte de nossas vidas de muitos anos atrás, para ser mais exato, a 
"lenda" apareceu em 1865, através da observação de Jacob Grimm, que escreveu: "O 
conto de fadas é poético, a lenda é histórica”.  Dessa forma pesquise e  responda: O que  
é uma lenda?Justifique sua resposta.

2- Explique qual a idéia que os índios faziam, sobre a origem dos diferentes povos?

3-Outros povos possuem suas próprias lendas sobre a criação do mundo e do homem. 
Pesquise e conte outra lenda, comparando para estabelecer diferenças e semelhanças 
entre o texto do livro e a lenda que você descobriu.

Atividade VII

Escravidão no Paraná

A escravidão no Paraná, embora não tão intensa quanto no Nordeste do Brasil, e 
de  Minas  Gerais,  existiu  em  muitas  atividades,  iniciando-se  na  mineração.  Com  a 
decadência da mineração,  a força do trabalho escravo concentrou-se na pecuária,  na 
agricultura e na exploração da erva-mate.

A mão-de-obra escrava foi muito importante na exploração da erva-mate, pois os 
negros  é  que  moviam  os  engenhos  de  soque  e  pilão,  até  serem  substituídos  por 
máquinas.



No dia 13 de Maio de I888, como resultado da luta dos negros e da sociedade 
brasileira na época e de outros interesses econômicos, deu-se a abolição dos escravos. 
Eles, livres, viram-se em grandes dificuldades, pois ficaram de uma hora para outra sem 
casa e sem trabalho, já que estavam despreparados para qualquer outro tipo de atividade.

Apesar da luta pela igualdade de direitos, a discriminação racial existe até hoje 
tanto nas ofertas de emprego e salários quanto em relação à cor.

Atividades

1- Dê a sua opinião sobre a frase: “No Brasil não existe preconceito racial”.

2-Explique a seguinte afirmativa, baseando-se nos textos: “O trabalho escravo foi muito 
importante para economia do Paraná”.

3-Pesquise e verifique como os africanos chegaram ao Brasil e o que eram os navios 
negreiros.

Atividade XVIII

Localizar as comunidades Quilombolas  do Paraná usando as coordenadas geográficas: 
paralelos e Meridianos, com base no mapa de comunidades reconhecidas, logo abaixo:



Figura 01: Mapa do Estado do Paraná e as Comunidades Quilombolas Certificadas e 
Não-certificadas, dentre elas a Comunidade “Paiol de Telha,

Fonte: ITCG/ IBGE.



1 ABATIÁ-B6 

2 ADRIANÓPOLlS-D8 

3 AGUDOS DO SUL-E8 

4 ALMIRANTE 
TAMANDARÉ-D7 

5 ALTAMIRA DO PARANÁ-
D3

6 ALTO PARANÁ-A4 

7 ALTO PIQUIRI-C2 

8 AL TÔNIA-C2 

9 ALVORADA DO SUL-A5 

10 AMAPORÃ-A3 

11 AMPERE-E2 

12 ANAHY-C3 

13 ANDIRÁ-A6 

14 ÃNGULO-A4 

15 ANTONINA-D8 

16 ANTÔNIO OLlNTO-E7 

17 APUCARANA-B5 

18 ARAPONGAS-B5 

19 ARAPOTI-C7 

20 ARARUNA-C3 

21 ARAUCÁRIA-E7 

22 ASSAí-B6 

23 ASSIS 
CHATEAUBRIAND-C2 

24 ASTORGA-B4 

25 ATALAIA-A4 

26 BALSA NOVA-E7 

27 BANDEIRANTES-A6 

28 BARBOSA FERRAZ-C4 

29 BARRA DO JACARÉ-A6 

30 BARRACÃO-F2 

31 BELA VISTA 
DOPARAÍSO-A5 

32 BITURUNA-F5 

33 BOA ESPERANÇA-C3 

34 BOA ESPERANÇA DO 
IGUAÇU-E3 

35 BOA VISTA DA 
APARECIDA-E2 

36 BOCAIÚVA DO SUL-D8 
37 BOM SUCESSO-B4 

38 BOM SUCESSO DO SUL-
F3 

39 BORRAZÓPOLlS-C5 

40 BRAGANEY-D3 

41 BRASILÂNDIA DO SUL-
C2 

42 CAFEARA-A4 

43 CAFELÂNDIA-D2 

44 CAFEZAL DO SUL-C2 

45 CALlFÓRNIA-B5 

46 CAMBARÁ-A7 

47 CAMBÉ-A5 

48 CAMBIRA-B5 

49 CAMPINA DA LAGOA-C3 

60 CAMPINA GRANDE DO 
SUL-D8 

51 CAMPO BONITO-D3 

52 CAMPO DO TENENTE-E7 

53 CAMPO LARGO-D7 

54 CAMPO MOURÃO-C4 

55 CÃNDIDO DE ABREU-C5 

56 CANDÓI-E4 

57 CANTAGALO-D4 

58 CAPANEMA-E2 

59 CAPITÃO LEÔNIDAS 
MARQUES-E2 

60 CARLÓPOLlS-B7 

61 CASCAVEL-D2 

62 CASTRO-D7 

63 CATANDUVAS-D3 

64 CENTENÁRIO DO SUL-
A5 

65 CERRO AZUL-D8 

66 CÉU AZUL-D2 

67 CHOPINZINHO-E4 

68 CIANORTE-B3 

69 CIDADE GAÚCHA-B3 

70 CLEVELÂNDIA-F4 

71 COLOMBO-D8 

72-COLORADO-A4 

73 CONGONHINHAS-B& 

74 CONSELHEIRO 
MAIRINCK-B6 



75 CONTENDA-E7 

76 CORBÉLlA-D3 

Atividade VII

77 CORNÉLlO PROCÓPI0-
A6 

78 CORONEL VIVIDA-E3 

79 CORUMBATAí DO SUL-
C4 

80 CRUZ MACHADO-E5 

81 CRUZEIRO DO IGUAÇU-
E3 

82 CRUZEIRO DO OESTE-
B3 

83 CRUZEIRO DO SUL-A4 

84 CURITIBA-E8 

85 CURIÚVA-C6 

86 DIAMANTE DO NORTE-
A3 

87 DIAMANTE D'OESTE-D1 

88 DIAMANTE DO SUL-D3 

89 DOIS VIZINHOS-E3 

90 DOURADINA-B2 

91 DOUTOR CAMARGD-B4 

92 DOUTOR UL YSSES-C7 

93 ENÉAS MARQUES'E3 

94 ENGENHEIRO 
BELTRÃO-B4 

95 ENTRE RIOS DO OESTE-
D1 

96 FAROL-C3 

97 FAXINAL-C5 

98 FAZ. RIO GRANDE-E8 

99 FÊNIX-B4 

100 FIGUEIRA-B6 

101 FLOR DA SERRA DO 
SUL-F3 

102 FLORAí-B4 

103 FLORESTA-B4 

104 FLORESTÓPOLlS-A5 

105 FLÓRIDA-A4 

106 FORMOSA DO OESTE-
C2 

107 FOZ DO IGUAÇU-E1 

108 FRANCISCO ALVES-C2 

109 FRANCISCO BELTRÃO-
F3 

110 GENERAL CARNEIRO-
F5 

111 GODOY MOREIRA-C4 

112 GOI0-ERÊ-C3 

113 GRANDES RIOS-C5 

114 GUAíRA-C1 

115 GUAIRACÁ-A3 

116 GUAPIRAMA-B7 

117 GUAPOREMA-B3 

118 GUARACI-A4 

119 GUARANIAÇU-D3 

120 GUARAPUAVA-E5 

121 GUARAQUEÇABA-D9 

122 GUARATUBA-E8 

123 HONÓRIO SERPA-F4 

124 IBAITI-B6 

125 IBEMA-D3 

126 IBIPORÃ-B5 

127 ICARAíMA-B2 

1 28 IGUARAÇU-B4 

129 IGUATU-D3 

130 IMBITUVA-D6 

131 INÁCIO MARTINS-E5

132 INAJÁ-A4 

133 INDIANÓPOLlS-B3 

134 IPIRANGA-D6 

135 IPORÃ-C2 

136 IRACEMA DO OESTE-
C2

137 IRATI-E6 

138 IRETAMA-C4 

139 ITACOLOMI-B5 

140 ITAGUAJÉ-A4 

141 ITAIPULÂNDIA-D1 

142ITAMBARACÁ-A6 

143ITAMBÉ-B4 

144 ITAPEJARA D'OESTE-
E3 

145 ITAPERUÇU-D7 

146 ITAÚNA DO SUL-A3

147 IVAI-D6 

148 IVAIPORÃ-C5 



149 IVATÉ-B2 

150 IVATUBA-B4 

151 JABOTI-B7 

152 JACAREZINHO-B7 

153 JAGUAPITÃ-A5 

154 JAGUARIAíVA-C7 

155 JANDAIA DO SUL-B4 

156 JANIÓPOLlS-C3 

157 JAPIRA-B6 

158 JAPURÁ-B3 

159 JARDIM ALEGRE-C4 

160 JARDIM OLlNDA-A4 

161 JATAIZINHO-B6 

162 JEsuíTAS-C2 

163 JOAQUIM',ÁVORA-B7

164 JUNDIAí DO SUL-B6 

165 JURANDA-C3 

166 JUSSARA-B4 

167 KALORÉ-B5 

168 LAPA-E7 

169 LARANJAL-D4

170 LARANJEIRAS DO SUL-
E4 

171 LEÓPOLlS-A6 

172 LIDIANÓPOLlS-C5 

173 LlNDOESTE-D2 

174 LOANDA-A3 

175 LOBATO-A4 

176 LONDRINA-B5 

177 LUIZIANA-C4 

178 LUNARDELLI-C4 

179 LUPIONÓPOLlS-A5 

180 MAL. CÃNDIDO 
RONDON-C1 

181 MALLET-E6 

182 MAMBORÊ-C3 

183 MANDAGUAÇU-B4 

184 MANDAGUARI-B4 

185 MANDIRITUBA-E8 

186 MANGUEIRINHA-E6 

187 MANOEL RIBAS-C5 

188 MARIA HELENA-B3 

189 MARIALVA-B4 

190 MARILÂNDIA DO SUL-
B5 

191 MARILENA-A3 

192 MARILUZ-C3 

193 MARINGÁ-B4 

194 MARIÓPOLlS-F3 

195 MARIPÁ-C2 

196 MARMELEIRO-F3 

197 MARUMBI-B5 

198 MATELÂNDIA-E2 

199 MATINHOS-E9 

200 MATO RICO-D4 

201 MAUÁ DA SERRA-B5 

202 MEDIANEIRA-E2 

203 MERCEDES-C1 

204 MIRADOR-B3 • 

205 MIRASSELVA-A5 

206 MISSAL-D1 

207 MOREIRA SALES-C3 

208 MORRETES-E8 

209 MUNHOZ DE MELO-A4

210 NOSSA SENHORA DAS 
GRAÇAS-A4 

211 NOVA ALIANÇA DO 
IVAí-A3 

212 NOVA AMÉRICA DA 
COLlNA-B6 

213 NOVA AURORA-C3 

214 NOVA CANTU-D3 

215 NOVA ESPERANÇA-A4

216 NOVA ESPERANÇA DO 
SUDOESTEE3 

217 NOVA FÁTIMA-B6 

218 NOVA LARANJEIRAS-
D4 

219 NOVA LONDRINA-A3 

220 NOVA OLíMPIA-B3 

221 NOVA PRATA DO 
IGUAÇU-E2 

222 NOVA SANTA 
BÁRBARA-B6 

223 NOVA SANTA ROSA-C2 

224 NOVA TEBAS-C4 



225 ORTIGUEIRA-C5 

226 OURIZONA-B4 

227 OURO VERDE DO 
OESTE-D2

228 PAIÇANDU-B4

229 PALMAS-F4 

230 PALMEIRA-E7 

231 PALMITAL-D4 

232 PALOTINA-C2 

233 PARAíso DO NORTE-B3

234 PARANACITY-A4 

235 PARANAGUÁ-E9 

236 PARANAPOEMA-A4 

237 PARANAVAí-A3 

238 PATO BRAGADO-D1

239 PATO BRANCO-F3 

240 PAULA FREITAS-F6 

241 PAULO FRONTIN-F6

242 PEABIRU-C4 

243 PÉROLA-B2 

244 PÉROLA D'OESTE-E2 

245 PIÊN-F7 

246 PINHAIS-E8 

247 PINHAL DE SÃO 
BENTO-E2 

248 PINHALÂO-B7 

249 PINHÃO-E5 

250 PIRAí DO SUL-C7 

251 PIRAQUARA-E8 

252 PITANGA-D5 

253 PITANGUEIRAS-A5 

254 PLANAL TINA DO 
PARANÁ-A3 

255 PLANAL TO-E2 

256 PONTA GROSSA-D7

257 PORECATU-A5 

258 PORTO AMAZONAS-E7

259 PORTO RICO-A2 

260 PORTO VITÓRIA-F5 

261 PRANCHITA-E2 

262 PRESIDENTE CASTELO 
BRANCO-B4 

263 PRIMEIRO DE MAI0-A5 

264 PRUDENTÓPOLlS-D5 

265 QUATIGUÁ-B7 

266 QUATRO BARRAS-D8 

267 QUATRO PONTES-C2 

268 QUEDAS DO IGUAÇU-
E3 

269 QUERÊNCIA DO 
NORTE-A2 

270 QUINTA DO SOL-B4

271 QUITANDINHA-E7

272 RAMILÂNDIA-D2 

273 RANCHO ALEGRE-A6

274 RANCHO ALEGRE DO 
OESTE-C3 

275 REALEZA-E2 

276 REBOUÇAS-E6 

277 RENASCENÇA-F3 

278 RESERVA-C6 

279 RIBEIRÃO CLARO-A7 

280 RIBEIRÃO DO PINHAL-
B6 

281 RIO AZUL-E6 

282 RIO BOM-B5 

283 RIO BONITO DO 
IGUAÇU-E3 

284 RIO BRANCO DO SUL-
D8 

285 RIO NEGRO-F7 

286 ROLÂNDIA-B5 

287 RONCADOR-C4 

288 RONDON-B3 

289 ROSÁRIO DO IVAí-C5 

290 SABÁUDIA-B5 

291 SALGADO FILHO-F2 

292 SALTO DO ITARARÉ-B7 

293 SALTO DO LONTRA-E3 

294 SANTA AMÉLlA-B6 

295 SANTA CECÍLIA DO 
PAVÃO-B6 

296 SANTA CRUZ DE 
MONTE CASTELO-A2 

297 SANTA FÉ-A4 

298 SANTA HELENA-D1 

299 SANTA INÊS-A4 

300 SANTA ISABEL DO IVAí-
A3 



301 SANTA IZABEL DO 
OESTE-E2 

302 SANTA LÚCIA-E2 

303 SANTA MARIA DO 
OESTE-D4 

304 SANTA MARIANA-A6

305 SANTA MÔNICA-A3 

306 SANTA TEREZA DO 
OESTE-D2 

307 SANTA TEREZINHA DE 
ITAIPU-E1 

308 SANTANA DO 
ITARARÉ-B7 

309 SANTO ANTÔNIO DA 
PLATINA-B7 

310 SANTO ANTÔNIO DO 
CAIUÁ-A4 

311 SANTO ANTÔNIO DO 
PARAísO-B6 

312 SANTO ANTÔNIO DO 
SUDOESTE-F2 

313 SANTO INÁCIO-A4 314 
SÃO CARLOS DO IVAí-B3 

315 SÃO JERÔNIMO DA 
SERRA-B6 

316 SÃO JOÃO-E3 

317 SÃO JOÃO DO CAIUÁ-
A4 

318 SÃO JOÃO DO IVAí-C4 

319 SÃO JOÃO DO 
TRIUNFO-E6 

320 SÃO JORGE D'OESTE-
E3 

321 SÃO JORGE DO IVAí-B4

322 SÃO JORGE DO 
PATROCINI0-B2 

323 SÃO JOSÉ DA BOA 
VISTA-C7 

324 SÃO JOSÉ DAS 
PALMEIRAS-D1 

325 SÃO JOSÉ DOS 
PINHAIS-E8 

326 SÃO MANOEL-B3 

327 SÃO MATEUS DO SUL-
E6 

328 SÃO MIGUEL DO 
IGUAÇU-E1 

329 SÃO PEDRO DO 
IGUAÇU-D2 

330 SÃO PEDRO DO IVAí-
B4 

331 SÃO PEDRO DO 
PARANÁ-A3 

332 SÃO SEBASTIÃO DA 
AMOREIRA-B6 

333 SÃO TOMÉ-B3 334 
SAPOPEMA-B6 

335 SARANDI-B4 336 
SAUDADE DO IGUAÇU-E3 

337 SENGÉS-C7 

338 SERTANEJA-A6 

339 SERTANÓPOLlS-A5 

340 SIQUEIRA CAMPOS-B7

341 SULlNA-E3 

342 TAMBOARA-B3 

343 TAPEJARA-B3 

344 TAPIRA-B3 

345 TEIXEIRA SOARES-E6 

346 TELÊMACO BORBA-C6 

347 TERRA BOA-B4 

348 TERRA RICA-A3 

349 TERRA ROXA-C1 

350 TIBAGI-D6 

351 TIJUCAS DO SUL-E8 

352 TOLEDO-D2 

353 TOMAZINA-B7 

354 TRÊS BARRAS DO 
PARANÁ-E3 

355 TUNAS DO PARANÁ-D8

356 TUNEIRAS DO OESTE-
B3 

357 TUPÃSSI-D2

358 TURVO-D5 

359 UBIRATÃ-C3 

360 UMUARAMA-B2 

361 UNIÃO DA VITÓRIA-F5 

362 UNIFLOR-A4 

363 URAí-B6 

364 VENTANIA-C6 

365 VERA CRUZ DO 
OESTE-D2 

366 VERÊ-E3 

367 VILA ALTA-B2 

368 VIRMOND-E6 

369 VITORINO-F3 

370 WENCESLAU BRAZ-
B7371 XAMBRÊ-B2 





Atividade IX

As palavras abaixo e as citações abaixo selecionadas são originárias da pesquisa 

antropológica de Mirian Hartung(2000,p.21-24) efetuada na comunidade quilombola de 

Sutil em Ponta Grossa:

Bingue: rápido, ligeiro;

Como: abreviação de comadre;

Bingo: isqueiro;

Tchuca: menina

Pinduca: fraca de cabeça;

Chibumbo(a): vagabundo(a)

Aceiro: caminho da roça;

Mecê: termo de tratamento para os mais velhos;

Negacear: não querer dar algo para o outro, enconder, dar pouco;

Indez: ovo que se deixa no lugar onde a galinha costuma a por ovos para que ela não 

ponha no mato ou em outro lugar que não seja ali;

Candango: sujeito (pessoa) não bem visto;

Sarva: bacia de recolhimento do dinheiro na igreja;

Fado: herança, ter o dom de ser lobisomem é um fado;

Quiçaça: mato pequeno;

Ao  buscar  a  origem  destas  palavras  no  dicionário  Aurélio,  a  pesquisadora 

encontrou raízes africanas nas seguintes palavras: Exemplo

Quiçaça: (do quimbundo kisada “ moita, ramo”), a quiçaça também é encontrada em terra 

ruim, caracterizada por vegetação xerófila, mato baixo, espinhento, espécie de capoeira 

de paus tortuosos e ásperos.



Não obstante a presença de palavras de origem africanas, a autora irá se referir-se, ao 

pesquisar a comunidade quilombola Paiol de Telha, de qual o hábito era proibido, sendo 

que poucas vezes os filhos de negros nascidos na África, ouviram seus pais falarem em 

seus idiomas (Hartung,2000).

Além das palavras citadas, a autora aponta também que o modo de faladas comunidades, 

reflete, “ caso se leve em conta a pronúncia” a “origem do falante- o do sítio- em oposição 

àquele da cidade”aí  ela  ilustra  como exemplo:  “sarva”  (  por  salva)  e  acero (“aceiro”),  

termos  conhecidos  em  outros  contextos,  próximos  ou  não  aos  quilombos  cujo  a 

pronúnciado “R” é substituído pelo “L” isso identifica aquele que fala: alguém do Sítio” 

Mirian Hartung(2000,p.21-24)

Proposta de atividades:

1-A partir do que é explicitado por Hartung (diferenciação entre expressões utilizadas “  

nas cidades” e “sítios” e origens africanas em algumas expressos) e a contribuição  de 

Gnerre  e  Bagno,  tendo  em  vista  o  que  determina  a  Lei  10.639/03  e  as  Diretrizes 

operacional para educação do campo, sugere-se a seguinte atividades:

Pesquisas e debates entre os(as) estudantes sobre a origem das diferentes formas de 

falar (palavras, expressões, sotaques, etc) existentes no lugar onde vivem e a valorização 

dada à cada forma.

Os  (as)  estudantes  poderiam  investigar  outras  palavras  de  origem  africana   como:

(moleque,  cachimbo,  caçula,  batuque,  quindim, caçamba,  camundongo,  tanga,  dengo, 

quibebe, cafuné, berimbau) todas existentes na língua portuguesa e debater suas origens, 

significados, etc e, a partir disto, discutir a contribuição cultural dos povos africanos para o 

Brasil.



Atividade X

Texto: Identidade sociocultural e o conceito de nação

Analise o texto abaixo e troque idéias sobre ele com seus colegas, expressando sua 

opinião:

conheça  bem  será  capaz  de  entender  isso...  Uma  vez,  Numa  recepção  de  nossa 

embaixada  em  Londres,  uma  dama  inglesa,  depois  de  ouvir  “Aquarela  do 

Brasil”,estranhou ironicamente a associação dos termos “Brasil  brasileiro”.  A França é 

francesa,dizia, a Inglaterra é inglesa, o Afeganistão é afegane, sem que precise dizer...  



Minha senhora, respondeu-lhe  alguém, é que o Brasil é muito brasileiro, é o único país  

brasileiro do mundo, e só quem nos conheça bem será capaz de entender isso...

Paulo Mendes  Campos, “Brasil brasileiro”, in palavras ano1,n.12 Belo Horizonte: Gaia 

Abril/2000.p.82

http://www.youtube.com/watch?v=s-VXMqRBDyo&feature=related  

Neste endereço é possível  assistirmos a música Brasil  meu Brasil   brasileiro,  e 

entender porque o Nosso Brasil é brasileiro.

Ainda  que  abstrata,  a  expressão  “Brasil  brasileiro”  pode revelar  a  essência  da 

identidade do povo brasileiro, que está baseado sobretudo na cultura.

Vimos  anteriormente  que  a  cultura  de  um  povo  se  refere  a  seus  valores  e 

costumes,  a  língua  escrita  e  falada,  às  tradições  religiosas,  a  diferente  manifestação 

artística e ao passado histórico comum, que o Brasil  se caracteriza pelo encontro de 

povos de diferentes etnias.

Foi  em  torno  das  relações  entre  vários  grupos  humanos  que  se  estruturou  o 

Estado-nação  brasileiro,  uma  sociedade  politicamente  organizada  por  meios  de 

instituições, com leis e governos próprios, e marcados por elementos culturais que lhes 

são peculiares.

A identidade cultural de um povo também resulta da maneira como as pessoas se 

relacionam com o  espaço  que  habitam,  ou  seja,  do  modo  como se  organizam esse 

espaço territorial. Uma nação se apropria dos lugares por meios de práticas culturais que 

envolvem sentimentos  e  simbolismos  atribuídos  o  determinado  local.  Retomemos por 

exemplo, o e-mail da estudante brasileira que vivia na França, transcrito por esta mesma 

autora, onde ela cita:  a comida, o carinho entre as pessoas, os engarrafamentos e a 

poluição como alguns dos elementos simbolizam a identidade cultural,  que pode estar  

expressa nas paisagens, nas relações interpessoais e nas manifestações culturais.

A Capoeira

http://www.youtube.com/watch?v=s-VXMqRBDyo&feature=related


A capoeira é arte que se mistura com a dança e a luta, foi criada pelos 

afrosdescendentes de povos africanos no Brasil. Atualmente, a capoeira esta difundida 

por todo o país, contando com aproximadamente 6 milhões de praticantes, entre eles 

descendentes dos vários grupos étnicos que compõem a população brasileira.

Figura: mostra a capoeira como instrumento de inclusão.

 

Google : abadacapoeiradenise.blogspot.com

Alguns  estudiosos  da  história  da  capoeira  acreditam  que  ela  foi  criada  e 

desenvolvida por escravos vindos da África como forma de praticar artes marciais de 

maneira dissimulada parecendo ser um jogo ou dança.

 Uma vez que os donos dos escravos coibiam toda a forma de arte marcial  ,a 

capoeira era disfarçada como dança . Outros acreditavam que a capoeira era praticada e 

usada contra os ataques portugueses ao Quilombo dos Palmares.

A capoeira  é  uma expressão cultural  afrobrasileira  que ritualiza  movimentos  de artes 

marciais, jogos,dança e música .



A origem cultural que se transformaria na capoeira foi trazida de Angola para o Brasil 

depois do século XVI em regiões da Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais e  

São Paulo. Participantes da capoeira formam uma roda e revezam tocando instrumentos 

musicais Como o berimbau cantando e fazendo a luta ritual em pares no centro da roda .A 

capoeira é marcada por acrobacias e uso extensivo de rasteiras e chutes.

Atividades

1-Pesquise a escravidão. De que maneira a escravidão chegou até o Paraná?

2-Quais foram as conseqüências da escravidão para a etnia negra no Brasil?

3- Como era o cotidiano dos escravos nos engenhos de açúcar?

4- Como eram os castigos? E a religião?

5- Porque ocorreu a decadência do ciclo da cana de açúcar no Brasil?

6-Estabeleça  relação  entre  a  escravidão  dos  negros  com  a  marginalização  e  o 

preconceito a que eles estão submetidos em nossa sociedade atual.

7- Debata com seus colegas a questão da discriminação e exclusão social existentes em 

nossa sociedade. Criem textos coletivos contra o preconceito.

8- Os textos criados pelo coletivo dos alunos devem ser expostos num mural da Escola 

para que todas da escola possam ler...

Atividade XI

A escravidão acabou?

Leia a manchete:



O trabalho escravo continua sem punição.

 Nos últimos quatro anos, o governo libertou 974 trabalhadores escravizados, mas 

nenhum fazendeiro “gato” ( aliciador de mão de obra) ficou preso por mais de um mês.(...) 

o fazendeiro  Jeová Martins foi preso em Goiânia, acusado de submeter 185 empregados 

a trabalho escravo em sua fazenda, o tempo que ele ficou preso é uma dúvida (...) “ o 

trabalho escravo é um crime abjeto, mas  não hediondo” disse a folha o Juiz federal de 

Marabá, Clodomir Sebastião Rei, que decretou a prisão do fazendeiro...

 (Folha de são Paulo,05/07/1999)

a) Em sua opinião, por que essas coisas acontecem no Brasil?

b) Se você fosse um político importante. Quais  medidas você tomaria para acabar com a 

escravidão no Brasil em pleno século XXI? Escreva o resumo do discurso, que seria 

transmitidos  nas rádios e TVs na noite  de hoje, com as soluções encontradas por você.

Atividade XII

       Em grupos, (critérios tomados pelo professor da turma) entrevistem professores, 

coordenadores e pessoas nas imediações da sua casa sobre o trabalho escravo no Brasil. 

Verifiquem se as pessoas sabem  que esse tipo de escravidão ainda existe no Brasil. 

Descubra qual a importância delas na vida social e o que deve ser feito para acabar com 

essas  situações.

 a)Ficha modelo de entrevista

Entrevistado.........................................................Idade...............................Profissão............

.....................

1-Você sabe da existência da escravidão nos dias de hoje aqui no Brasil? (  ) sim  (  ) não

2- Em sua opinião, isso é grave? (  ) sim ou (  ) não

3- Você sabe que pode ajudar a acabar com essa situação? (  ) sim ou (  ) não



4-Você sabe como? (  ) sim ou (  ) Não

5- Tem sugestões? Quais?

Com os dados coletados, confiram as respostas. Demonstrem o resultado das pesquisas 

por meio de gráficos

b) Em grupos, escolham uma música de que gostem. A seguir, aponte as injustiças da 

escravidão negra e indígena, por meio de uma paródia musical. Façam uma apresentação 

para os colegas. Registrem em um espaço de seu caderno a letra da paródia escrita por 

vocês.

c) Debate com seus colegas sobre as causas da escravidão e as conseqüências para os 

povos que foram escravizados, negros índios, até os dias atuais. Registre em seu 

caderno as suas conclusões.

d) Reúnam todas as paródias musicais e montem um livro. Escolham as melhores e 

enviem para um jornal local publicar; tentem  falar sobre este mesmo trabalho na rádio 

local.

www.didatica.com.br/ 

acesso em 27/06/2011

Atividade XIII

O Regime Escravocrata

No Brasil

Desde  o inicio da exploração da cana de açúcar em solo brasileiro, o problema da falta  

de braços se fez sentir no trabalho da lavoura. Camponeses dificilmente vinham para o 

Brasil,  porque ninguém enfrentava o clima e as doenças tropicais,  simplesmente para 

conseguir  emprego.  Faziam-no  somente  quando  possuíam  perspectiva  de  um 

enriquecimento rápido.



Inicialmente,  os  portugueses  recorreram  ao  braço  indígena;  o  índio,  porém, 

considerava demasiado humilhante realizar tarefas que em seus costumes competiam as 

mulheres.  Os jovens e orgulhosos guerreiros não se subordinavam a este tipo de vida 

sedentária. Fugiam, suicidavam-se ou morriam em cativeiro.  Além disso, a oposição dos 

jesuítas a este tipo de escravidão fez os portugueses recorrerem ao escravo africano, 

apesar de muito difícil de obter e de seu elevado custo.

Assim,  ainda  na  primeira  metade  do  século  XVI,  chegaram os  primeiros  escravos 

africanos para o Brasil.

O desenvolvimento  da  economia açucareira,  nos séculos XVI e  XVII,  ocasionará  a 

vinda maciça de escravos pra esse tipo de lavoura tropical. Afonso E. Taunay afirma que 

entraram no Brasil.  Século XVI,  100,000 escravos Século XVII,  600,000,  Século XVIII 

1,300,000, e no século XIX, em torno de 1,600,000 escravos: Total de escravos vindo 

para o Brasil é de 3,6000,000.

O regime escravocrata no Paraná

A  sociedade  organizada  em  território  hoje  paranaense  era  semelhante  à  que  se 

encontrava  no restante  do Brasil,  mas não era  idêntica.  Aqui,  o  sistema de  trabalho  

escravo, fosse africano ou indígena, foi também empregado, mas não chegou a dominar, 

isto  devido  ao  tipo  de  economia  que  aqui  se  desenvolveu,  uma  vez  que  o  regime 

escravocrata  instalou-se no Paraná com o início  da mineração de ouro no litoral.  Os 

elementos lusos, para cá atraídos por tal atividade, não chegavam a ganhar o vultuoso 

capital necessário para a compra de grande número de escravos africanos, de modo que, 

no século XVII, o trabalho escravo existente no Paraná baseava-se sobretudo no índio.

Nas últimas décadas do século passado, foi trazido para a região um maior número de 

escravos africanos, em virtude de as minas paranaenses passarem produzir mais ouro. 

De qualquer forma, porém, a escravatura não foi no Paraná, a única fonte de trabalho,  

porque paralelamente aos escravos, eram inúmeros os homens livres que trabalhavam, 

não  como  empregados,  mas  como  membro  de  famílias  numerosas.Este  fato  leva  à 

conclusão  de  que  havia  elevada  participação  do  elemento  escravo  na  sociedade 

paranaense  de  então,  mas  não  de  maneira  avassaladora,  como  foi  no  Nordeste 

açucareiro, ou em Minas Gerais.



No  século  XVIII,  à  proporção  que  decaía  a  mineração,  o  elemento  escravo  era 

transferido  de  preferência  para  a  agricultura  e  a  pecuária,  no  planalto.  Os  grandes 

criadores de gado possuíam inúmeros escravos, de forma que estes eram também a base 

da mão de obra no desenvolvimento da pecuária, nos chamados Campos Gerais.  Esta 

atividade, no interior do Paraná, ligou sua economia ao restante do Brasil,  através do 

caminho  de  tropas  de  Sorocaba  a  Viamão.  A  produção  pecuária  paranaense, 

movimentada principalmente pelos escravos, entrosou o Paraná na economia brasileira. 

Seu gado era vendido principalmente em Minas Gerais. Transformou-se, pois, a região, 

em um dos centros de abastecimentos de gado do Brasil.

A Campanha abolicionista no Paraná

O movimento pela abolição da escravatura no Brasil desenvolveu-se principalmente 

após a Guerra do Paraguai. A Propaganda abolicionista atingiu também o Paraná, 

encontrando apoio em inúmeros proprietários, que alforriavam seus escravos. Alguns 

presidentes de províncias, levados pelo seu humanitarismo, faziam também apelos neste 

sentido.

Com a finalidade de lutar contra a escravatura, foram criadas sociedades civis em 

Paranaguá e em Curitiba. Assim, em Paranaguá, surgiu a “Sociedade Redenção 

Paranaguense” e, em Curitiba, a sociedade “Ultimatum”. Estas faziam coletas para a 

compra de escravos, com o fim de libertá-los; promoviam-se fugas de cativos, os quais 

eram encaminhados para São Paulo, fugindo assim da perseguição da policia.

 Desta forma, aos poucos, diminuía a porcentagem de escravos na Província do 

Paraná, até a abolição definitiva, a 13 de Maio de 1888.

Romário Martins in “História do Paraná”,3ª edição pg.303, ano1968.

Atividade

a) Agora com ajuda de seu professor acesse a internet no Google Acadêmico e 

pesquise qual a importância destas duas sociedades que surgiram em Paranaguá 

e Curitiba em favor dos Escravos:



a) “Sociedade Redenção Paranaguense”

b) “Ultimatum”

Relação Interdisciplinar

O presente trabalho tem como objetivo realizar a interdisciplinaridade com as disciplinas 

de história, matemática, português, pois dessa forma as atividades serão melhores 

desenvolvidas pelos alunos, onde estes poderão relacionar as aulas do seu cotidiano com 

a vivência do projeto desenvolvido com os alunos.

Público Alvo 

“Este trabalho que vem sendo desenvolvido pretende abranger os alunos de 8ª 

séries  ‘C”  e  “D”  do  Ensino  Fundamental  do  Colégio  Estadual  José  Sarmento  Filho,  

relacionando os aspectos socioculturais da Comunidade Quilombola “Paiol de Telha” – 

Guarapuava-PR.

Localização:

Colégio Estadual José Sarmento Filho na Rua Geraldo Gomes Vieira S/N Iretama –

Paraná. Fone (44)35731420. 

 



Justificativa

As manifestações culturais perpassam gerações, criam objetos geográficos e são, 

portanto, parte do espaço, registro importante para a geografia. Assim, os estudos sobre 

os  aspectos  culturais  e  demográficos  do  espaço  geográfico  contribuem  para  a 

compreensão manifestações culturais existentes em nosso país. 

Dessa forma, o objetivo destas atividades está em criar no aluno uma valorização 

da  cultura  Afrobrasileira,  onde  esta  se  faz  presente  no  cotidiano  dos  brasileiros, 

reconhecendo assim sua importância para a forma de ser e de viver destes povos que 

muito contribuíram para o desenvolvimento cultural de nossa sociedade. 

Sendo assim, a metodologia a ser aplicada, está baseada na leitura e interpretação 

de texto, levando os alunos a perceber o quanto importante foi e é, para nosso cotidiano, 

essa cultura, e analisando como esta se faz presente na forma de viver, nas vestimentas, 

na alimentação, nos objetos diariamente utilizados, na dança, na música e formação dos 

nossos costumes, e que está presente na origem do Brasil e de seus povos.

Contudo, o que se pretende é levar ao aluno a fazer uma releitura da sua realidade 

e perceber o quanto nossos costumes diários estão presentes e são presentes da cultura 

Afrobrasileira, reconhecendo seu papel na história do Brasil. 

Palavras-chave: Cultura;  Afrobrasileira; Espaço geográfico.



                    Cronograma: Implementação do material Didático

- Semana Pedagógica Apresentação do Projeto de Pesquisa aos 
colegas professores.

2 hora

- Apresentação  ou atividade I de um questionário aos alunos no 
primeiro dia de aula.

1 hora/ 1 h 
semi-presencial

 Atividade II texto: A formação do povo brasileiro. 1 hora/sala 1 h. 
Semi 
presencial

- Atividade III, trabalho com a  árvore genealógica do aluno. 1 hora/sala 1h. 
Semi 
presencial

- Atividade IV, Localização  em mapas os Estados de origens de 
seus familiares.

1 hora/sala, 1 
h. semi 
presencial

- atividade V, Os textos: Os negros, Escravidão no Brasil, A cor do 
homem, música de Milton Nascimento Vídeo de Gabriel O 
pensador, que nos leva a repensar os nossos preconceitos raciais.

3 horas/sala de 
aula e 3h. semi 
presencial

- Atividade VI, texto: Gente Paranaense, e atividades. 1 hora/sala de 
aula, 1h. semi 
presencial

- Atividade VII, texto: escravidão no Paraná e atividades. 1 hora/sala 
aula,1h semi 
presencial

- Atividade VIII, Mapa, com as localizações das comunidades 
quilombolas do Estado do Paraná, através das coordenadas 
geográficas, latitudes e longitudes.

2 horas/ sala 
de aula 2h semi 
presencial

- Atividade IX, Estudos de vocabulários efetuados diretamente de 
comunidades quilombolas do Paraná, e atividades propostas.

2 horas/aula e 
2h     semi 
presencial

- Atividade X, Identidade sociocultural e o conceito de nação, vídeo 
com a música o brasileirinho. Texto: informativo sobre a capoeira e 

2 horas/aulas e 
2h. Semi 



atividades. presencial

- Atividade XI, texto: A escravidão acabou? Atividades. 2 horas/aulas e 
2h semi 
presencial

- Atividade XII, Entrevista com professores e coordenadores de sua 
escola e depois uma atividade em Grupos.

2 horas/aulas e 
2h semi 
presencial

- Atividade XIII, Texto: O regime escravocrata no Brasil e o regime 
escravocrata no Paraná, a campanha abolicionista no Paraná e 
atividades

3 horas/aulas e 
3h semi 

presencial
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