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Resumo: O projeto “Memória da Colonização de Imigrantes Alemães em Ponta Grossa: Colônia
Eurídice  Bairro Chapada,” utiliza a metodologia da História Oral, Memória e História Local, visando a
ampliar a capacidade analítica e de compreensão de textos, com o intuito de enriquecer a criatividade
dos alunos através da pesquisa, entrevistas, produções e reorganizações textuais. Envolve a
realização de trabalhos com textos que apresentam características marcantes do Município de Ponta
Grossa – Paraná, perfazendo um pouco de sua história desde sua ocupação, ligada ao tropeirismo,
entra em detalhes socioeconômicos, em favor do crescimento e desenvolvimento local, sua
diversidade econômica, como produção agropecuária, indústria e comércio, enfoca alguns pontos
turísticos em destaque. Contemplando um pouco dos aspectos socioeconômicos em que o município
se encontra atualmente, a imigração e sua dinâmica social. Visa proporcionar a divulgação e o
acesso ao conhecimento do nosso município que constitui o conhecimento histórico.
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Abstract: The project" Memory of German Immigrant Settlement in Ponta Grossa: Eurydice
Settlement  Chapada neighborhood," uses the methodology of Oral History, Memory and Local
History, aiming to expand the analytical capacity and the understanding of texts, in order to enrich
students' creativity through research, interviews, textual productions and reorganizations. It involves
the performance of works with texts that present striking features of the city of Ponta Grossa  Paraná,
recovering a bit of its history since its occupation, which was linked to tropeirismo, it goes into
socioeconomic details, promoting local growth and development, its economic diversity, such as
agricultural production, commerce and industry, it focuses on some highlighted sights . Contemplating
some of the socioeconomic aspects in which the city is at present, the immigration and its social
dynamics. It aims to provide dissemination and access to knowledge relating our city which
compounds the historical knowledge.
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PEREIRA – Professor do Departamento de História da UEPG – Universidade Estadual de
Ponta Grossa.

Este artigo possui o objetivo de apresentar os resultados da intervenção
pedagógica, apresenta reflexões a partir de estudos com educandos da terceira
série  Técnico em Informática Integrado/Ensino Médio. Foi desenvolvido no Colégio
Estadual Presidente Kennedy, Ensino Fundamental, Médio e Profissional, no
Município de Ponta Grossa – PR. O Projeto aborda ações educacionais que
envolvem teoria e prática, utilizandose da metodologia da História Oral, à Memória
e à História Local. Desenvolve na sua implantação ações educativas como: aulas
expositivas; leitura e interpretação de textos e fotografias; elaboração de roteiro;
entrevistas; gravações e descrições das entrevistas; organização de textos; visita ao
museu Campos Gerais, e à Colônia Eurídice  Chapada; organização e exposição
de

um

minimuseu

com

objetos

antigos

significativos

pertencentes

aos

colaboradores entrevistados descendentes de imigrantes alemães; elaboração por
parte dos alunos de um blog, em que os educandos expõem suas consideração e
comentam sobre

as ações realizadas durante a implementação do projeto na

escola.
O Projeto pretende proporcionar aos alunos o acesso ao conhecimento,
interpretações e reflexões sobre a história local e compreender as transformações
que aconteceram devido à expansão urbana. Para dar suporte ao trabalho, estão
sendo utilizadas obras referentes à História Oral.
A História oral e seu desenvolvimento nas últimas décadas se ampararam
em um debate teórico em torno dos paradigmas mais gerais da
historiografia contemporânea, implicando na valorização da experiência
vivida e da subjetividade, que possibilitou, inclusive, a recuperação das
experiências de grupos e de setores sociais reprimidos e sem registros
históricos oficiais, assim como a vivência de “traumas históricos” como o
holocausto, genocídios e o racismo. Novas correntes como a “História do
Tempo Presente”, a “História vista de baixo”, a “História das mulheres” (e
junto com ela outras modalidades de “histórias de minorias”), a renovação
da história política, a “história do cotidiano” criaram um campo novo para a
pesquisa histórica que valoriza as trajetórias de vida e os depoimentos
pessoais que se colocam, também, como fontes documentais para a
reflexão histórica. (ARAÚJO E FERNANDES, In VISCARDI; DELGADO,
2006, p.13).

Como está explicitado na citação, “a valorização dos depoimentos pessoais
que se colocam como fontes documentais para a reflexão histórica”, entendese que

os depoimentos das pessoas que viveram em uma determinada época, passaram
por situações sociais, econômicas e políticas diferentes da atual, seu depoimento
tem um valor histórico. Como cita BOSI:

Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir,
repensar, com imagens e idéias de hoje, as experiências do passado. “A
memória não é sonho, é trabalho”. [...] Por mais nítida que nos pareça as
lembranças de um fato antigo, ela não é a mesma imagem que
experimentamos na infância, porque nós não somos os mesmos de então e
porque nossa percepção alterouse e, com ela, nossas idéias, nossos juízos
de realidade e de valor. O simples fato de lembrar o passado, no presente,
exclui a identidade entre as imagens de um e de outro, e propõe a sua
diferença em termos de ponto de vista. (BOSI, 1994, p.55).

Concluise que as experiências vivenciadas através do tempo podem
modificar o modo de pensar e de interpretar o fato ocorrido no passado. Ao trabalhar
com Memória, História Oral, utilizando depoimentos e entrevistas com pessoas
dispostas a colaborar para a reconstrução da história da comunidade em que
viveram e construíram sua própria identidade, exigemse dedicação, atenção e
concentração. O trabalho desenvolvido junto com os alunos é de grande valor
educativo, podendo levar a reflexões de que eles também fazem parte da história.
Segundo Araújo e Fernandes.

A ligação entre história oral e histórias de vida tem sido das mais
constantes. Inúmeras pesquisas que se valem da metodologia de história
oral são realizadas com base em entrevistas e histórias de vida. Os
exemplos são inúmeros e dão uma boa idéia da variedade dos temas que
podem ser abordados neste campo e com esta metodologia. [...] (ARAÚJO
E FERNANDES, in VISCARDI E DELGADO, 2006, P.23).

Assim sendo, a intervenção pedagógica desenvolveuse com base em
entrevistas realizadas com descendentes de imigrantes alemães, os quais foram
moradores na Colônia Eurídice  Chapada, que vivenciaram momentos diferentes do
atual, trazendo lembranças significativas que hoje podem contar para as novas
gerações. Participaram tanto nos depoimentos quanto no acompanhamento dos

alunos, juntamente com a professora e a pedagoga, nas visitas de estudos.
Disponibilizaram ainda, fotografias antigas, álbum de família Jansen, contendo,
também, paisagens referentes à colônia, e objetos significantes para montagem do
minimuseu na escola como: baú, roupas da época, bordados, tricô, crochê, ferro
antigo, acessórios de cozinha, de jardinagem, entre outros.

2. IMIGRAÇÃO EM PONTA GROSSA

Figura 1  Casa de August Jansen, imigrante alemão, século XIX

Fonte: Arquivo pessoal

Podemos afirmar que todos os grupos imigratórios que se fixaram em Ponta
Grossa contribuíram para seu povoamento e desenvolvimento de uma forma ou de
outra com o seu trabalho, sua força intelectual empregada em atividades que foram
progredindo e hoje fazem parte do cotidiano pontagrossense.
Os imigrantes, muito além de sua produção no trabalho tanto braçal quanto
intelectual, deixaram aqui seus descendentes: filhos, netos, bisnetos e outros, que

contribuíram e contribuem no desenvolvimento de nossa cidade fazendo parte da
identidade do nosso município.
Portanto, todas as correntes imigratórias e migratórias que se fixaram em
Ponta Grossa foram de extrema importância, não podendo destacar esta ou aquela
outra; Todas tiveram grande valor, contribuindo em vários aspectos de natureza
social, econômica e política.
Muitos alemães reimigraram dos Estados de Santa Catarina e do Rio Grande
do Sul, alguns fixaram em Curitiba, outros vieram para os Campos Gerais, inclusive
em Ponta Grossa. Alguns tiveram destaque na política, outros, na saúde. Como
afirma Lange. (1998, pp.120 e 121):
Já em 1855, Frederico Martinho Bahls, comerciante de lenha, filho do
alemão Martin Bahls imigrado para Rio Negro, era camarista em Ponta
Grossa e foi um dos que muito lutou para elevar Ponta Grossa à categoria
de cidade em 1862. Era casado com a filha de Miguel Ferreira da Rocha
Carvalhaes, um dos fundadores da cidade. [...] O primeiro médico a se
estabelecer em Ponta Grossa, em 1832 foi o Dr. João Henrique Cristiano
Fidelmann, natural de Lindau, então reino da Baviera 80.

Os cidadãos mencionados acima fazem parte da história pontagrossense,
que ficou registrada na Memória e na História Local, mas nem todos os grandes
feitos de pessoas bem intencionadas deixaram vestígios e, à medida que o tempo
passou, sua história foi esquecida.
Graças à ajuda de historiadores, de escritores, outros profissionais e de
cidadãos que estudaram, analisaram, refletiram e registraram os fatos históricos
acontecidos em Ponta Grossa, podemos analisar e refletir os acontecimentos
históricos relevantes em nossa cidade bem como a chegada dos imigrantes a
Ponta Grossa, conforme afirma LAVALLE. (2011, pp. 5468.):
A chegada de imigrantes, em Ponta Grossa e arredores, a partir dos anos
de 1870, rompeu o sistema econômico dominante, que consistia até então
em pequenas lavouras de subsistência e a criação de gado solto nas
grandes propriedades de poucos donos. Esses imigrantes, egressos em
grande parte de regiões agrícolas e em menor número em centros urbanos,
trouxeram consigo uma renovação no aproveitamento das terras destinadas
a formação de colônias em que muitos foram alojados, e ainda procuraram
crescer economicamente produzindo bens de consumo de baixo custo,

observando as carências do mercado consumidor local. [...] Os imigrantes
de origem russa, os chamados russoalemães ou alemães do Volga, em
princípio estabeleceramse em colônias, algumas próximas à cidade.
Dedicaramse à cultura do trigo, mas não tiveram sucesso, pelas condições
dos terrenos que ocuparam, mas voltaram a outras atividades, como
cultivos de outros cereais, criação de animais, alguns mudando
posteriormente para o setor de transporte, com os carroções ou para o
comércio. Nessa última atividade, o comércio, alguns prosperaram muito,
mudando de atividade conforme o mercado lhe indicava. Assim, por
exemplo, dedicavam à exploração de tavernas, na periferia da cidade,
açougues já na zona urbana, fábricas de banha, e casas comerciais
varejistas ou atacadistas, entre outras formas de comércio. Essa ascensão
foi contínua, e determinou uma mudança radical na sociedade local.
Grandes empresas prosperaram com esses imigrantes e seus
descendentes. [...]

Como vimos, Ponta Grossa teve no tropeirismo sua atividade primordial,
passando pela indústria e comércio, e os imigrantes e seus descendentes de várias
etnias, que aqui se estabeleceram, fixaramse em primeiro momento nas regiões
agrícolas e, após algum tempo, com o aparecimento das indústrias e o
desenvolvimento do comércio, muitos deixaram o campo, esperançosos de uma vida
melhor, e se dirigiram para a área urbana.
Os imigrantes que aqui se fixaram tiveram grandes influências na cultura do
povo pontagrossense e colaboraram para a urbanização, como afirma LUPORINI,
(1997, p.87): “A presença de migrantes nacionais e estrangeiros – especialmente
poloneses; russosalemães e austríacos assim como a construção da Estrada de
Ferro
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desenvolvimento urbano.”
Isso influenciou o cotidiano da sociedade pontagrossense em diversos
aspectos, inclusive na vida social. Segundo reflexões de LAVALLE, (1996, p. 55): “A
existência de várias famílias alemãs em Ponta Grossa, ao final do século XIX, a boa
situação financeira de muitas delas e o estreito laço cultural que as unia,
representado pelo idioma e pelos costumes, levou o surgimento do primeiro clube
alemão local”. Hoje o município conta com variados meios de lazer que a
comunidade pontagrossense vem organizando ao longo do tempo.
A Colônia Eurídice teve sua ocupação com família de imigrantes, dos quais,
segundo depoimento do senhor Oscar:

August Jansen e sua esposa meus avôs, vieram da Alemanha para o Brasil
acredito que no século XIX. Juntamente com outras pessoas de outras
etnias, formando colônia aqui em Ponta Grossa, aproximadamente em
1879, e foram se integrando uma com as outras pessoas de outras etnias,
trabalhando na lavoura e criando gado e aves, para seu consumo e
pequeno comércio. Contavam com a ajuda de seus filhos e quando os filhos
iam se casando, era costume o pai dividir, um pedaço de terra com eles:
assim, meu pai João Daniel como se chamava, ficou com uma parte que
hoje esta o Mosteiro da Ressurreição e o Parque do Café; local próximo
ficou com o pai da minha esposa e meu tio, Emílio, os outros filhos, meus
tios, também, receberam parte de terra no local...

Hoje ainda permanece a denominação Colônia Eurídice, embora alguns de
seus moradores atuais ainda desenvolva pequenas atividades agrícolas e criem
animais. Muitos já saíram do local e procuraram o centro da cidade para morar, por
motivo de trabalho, ficar perto de escolas e hospitais. Hoje o local faz parte da zona
urbana.
Segundo relato do senhor Oscar:
...A família Jansen, se deslocou da Alemanha para a Dinamarca, e de lá se
dirigiu para a Rússia, em busca de melhores condições de vida, porém não
conseguiu a terra que sonhava. Assim retornou à Alemanha, onde não foi
aceita, voltou à Rússia, na região “do Volga” e, partiram para o Brasil.
Desembarcou no porto e, pouco depois, se dirigiu para a região sul,
estabelecendose nos Campos Gerais, aqui em Ponta Grossa no Paraná.
Juntamente com outros imigrantes, construíram uma vida aqui.

A Colônia Eurídice situase no Bairro da Chapada, no Km 5,5, Rodovia do
Café, onde atualmente se encontra a Abadia Mosteiro da Ressurreição e o Cemitério
da Chapada por esse motivo vem sendo muito frequentado. Próximos com o Parque
do Café e o Taquari, esses locais foram colonizados por imigrantes europeus e seus
descendentes, predominantes no Parque do Café e na Colônia Eurídice, os
alemães, e no Taquari os poloneses, também ingressaram e alguns permanecem no
local, famílias de outras etnias.
Conforme a senhora Leony:

Os imigrantes que se estabeleceram na Colônia Eurídice de início
trabalharam na agricultura familiar, e traziam de carroça seus produtos
cultivados para serem vendidos na cidade, também comercializavam gado.
Sendo assim, criaram seus filhos, vieram os netos e bisnetos e a família foi
aumentando e se misturaram com outras famílias por afinidade ou através
do casamento, fazendo parte da população pontagrossense...

3. Proposta:

O trabalho teve por intuito a realização de ações pedagógicas que podem
promover a melhoria na prática pedagógica na disciplina de História, pois ao ser
desenvolvido com base na memória histórica, permitiu ao aluno reflexões sobre,
nosso tempo, a realidade, o local onde estamos inseridos, as experiências da
sociedade e de nossos antepassados, além de possibilitálos a vivenciar na prática a
produção do conhecimento, visando também a ampliar e aprofundar os conteúdos já
estudados durante a vida escolar.
Procurando maior motivação na aquisição do aprendizado, utilizouse da
memória, o educando esteve envolvido com a teoria associada à prática. Procurou
se enfocar a importância do método da história oral no processo do conhecimento
histórico local com os instrumentos disponíveis. Não somente através de textos
informativos, como também da pesquisa e entrevistas que acenam como uma nova
forma de análises do processo histórico e os depoimentos dos colaboradores para o
surgimento do reconhecimento da importante riqueza das suas experiências vividas,
fazendo assim a devida reflexão e interpretação dos fatos a serem analisados e
estudados, entrando em contato com outra fonte de estudo diferente do livro didático
e, assim, despertar o interesse em novos conhecimentos e gerar novas ideias.
O acesso ao conhecimento, interpretações e reflexões sobre a história local,
implicando na valorização da experiência vivida, analisa o passado a partir do ponto
de vista do presente para compreender as transformações que aconteceram devido
à expansão urbana e os avanços tecnológicos do mundo contemporâneo, além de
conhecer outros modos de vida e contribuir para a formação da consciência histórica
nos alunos a partir de abordagens relacionadas a fatos históricos ocorridos em
Ponta Grossa. Também enfoca a história oral, que estabelece um diálogo com as
questões da história com o tempo presente e da história política, tendo como

principal objetivo a construção do conhecimento, assim o trabalho pretende
desenvolver uma colaboração para a compreensão da ação realizada por sujeitos
através do tempo e do espaço como processo histórico, desenvolver a capacidade
de elaborar reflexões críticas sobre o acontecimento da história local.
Para isso, a proposta de trabalho conta com ações diversificadas como:
leitura e interpretação de textos contidos no caderno pedagógico, análise de
fotografias antigas, entrevistas, saída de campo à Colônia Eurídice, análise de fonte
histórica, visita ao museu Campos Gerais, elaboração de textos, elaboração do
roteiro para entrevistas, organização e apresentação a comunidade escolar de um
minimuseu com fotografias antigas e objetos significativos que foram usados
antigamente pelos imigrantes alemães e seus descendentes.

4. Execução:
4.1. GTR:
Contando com a colaboração dos professores participantes do GTR de 2012,
para a execução das ações pedagógicas desenvolvidas com os educandos, que
socializaram o Projeto de Intervenção Pedagógica, trocando ideias e fundamentos
teóricos de acordo com à Temática proposta; comentaram como a realização de
ações pedagógicas pode ampliar e aprofundar os conteúdos de História com base
na Memória e na História; citaram exemplos de experiências realizados em seus
estabelecimentos de ensino; socializaram a Produção DidáticaPedagógica,
interagindo com contribuições postadas; socializaram a aplicabilidade das ações de
implementação do Projeto de Intervenção na escola; apresentaram suas opiniões
sobre o resultado parcial; trouxeram contribuições, apresentando exemplos de suas
experiências e sugerindo novas ações; indicaram importante fonte bibliográfica,
como foi solicitado pelo GTR 2012.
Exemplos de ações pedagógicas que trouxeram resultados satisfatórios,
desenvolvidos em sua escola citados por esses professores de História, sendo um
de Filosofia concluinte do GTR 2012: “Cognição histórica e metacognição; Trabalho
sobre os imigrantes, em que cada turma ficou responsável por um país de origem:
pesquisa, cartazes, apresentação em projetor multimídia, enfatizando a culinária

local, elaboração de pratos típicos; exposição de trabalhos com o tema imigração,
inclusive vestido a caráter típico; entrevistas junto com os alunos, com a própria mãe
da professora e outros idosos; entrevista com os familiares dos alunos; análise de
fotografias/imagens; trabalho com fotografias antigas dos alunos, e também de
Ponta Grossa, no You Tube, como o vídeo de 1936; visita aos museus, salão de
baile, onde possui molas vindas da Alemanha que são colocadas abaixo do
assoalho, onde embalaram vários casais da época, em Porto União – PR em outros
locais de patrimônios tombados ou não, até mesmo em outro município; visita de
estudos ao Porto de Paranaguá; reflexões sobre o papel da mídia, (fotografias,
filmes, vídeos, grafite) na construção do imaginário popular sobre as narrativas
históricas, produção de diversos trabalhos organizados e apresentados na escola e
desenvolvidos pelos alunos com o tema imigração”.
São experiências significativas que vêm trazendo um ótimo resultado e
mostra o comprometimento do docente em valorizar o exercício do magistério na
escola pública, valendo a pena serem socializadas essas experiências pedagógicas
e o PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional), com parceria com as IEES e
os GTRs, oportuniza essa integração entre os profissionais da educação,
possibilitando melhoria na qualidade dos serviços prestados à comunidade escolar.
4.2 Produção Didática Pedagógica:
Foi produzido um Caderno Pedagógico, cujo título O Município de Ponta
Grossa, seus aspectos históricos socioeconômicos e a imigração alemã: um enfoque
a partir da História Oral e da História Local, que aborda assuntos relevantes à
metodologia de História oral, à Memória e à História local, pretendeu proporcionar
aos educandos o acesso ao conhecimento, interpretações e reflexões sobre a
história local e compreender as transformações que aconteceram devido à expansão
urbana. Visando a ampliar a capacidade analítica e de compreensão de textos, o
trabalho apresentou três textos dos quais foi delineado o trabalho com os alunos: l.
História Oral e Memória. II. História Local enfocando o Município de Ponta Grossa.
III . Os imigrantes em Ponta Grossa. Cada texto possui uma atividade relacionada
com o tema que os alunos desenvolverão após discussão com os colegas em sala

de aula. Nesse Caderno Pedagógico, estão incluídas orientações metodológicas
voltadas a professores como sugestão de trabalhos pedagógicos interdisciplinares,
envolvendo diversas áreas, sugestão de passos da metodologia, utilizandose da
História Oral que pode ser desenvolvida com os alunos.
4.3 Intervenção Pedagógica na escola:

Figura 2  Visitação ao minimuseu montados pelos alunos.

Fonte: Arquivo pessoal

A Intervenção Pedagógica na escola se desenvolveu no Colégio Estadual
Presidente Kennedy, Ensino Fundamental, Médio e Profissional, de Ponta Grossa,
com alunos da terceira série do Ensino Técnico em Informática  Integrado. Esses
alunos estão matriculados no período da tarde.
Na primeira aula de História, na data 18 de fevereiro de 2013, houve a
apresentação e discussões do Projeto, esclarecimento dos objetivos que se
pretendiam que fossem almejados. Nas aulas que seguiram, foram trabalhados três
textos incluídos no Caderno Pedagógico. Na data 19 de fevereiro, o primeiro texto:
História Oral e Memória. Na data 28 de fevereiro, o segundo texto: História Local,
enfocando o Município de Ponta Grossa. Na data 07 de março, o terceiro texto: Os
imigrantes em Ponta Grossa. Os alunos receberam os textos e, após as devidas
orientações, fizeram leitura silenciosa e seguiram a dinâmica de leitura da seguinte
formula: cada aluno leu um trecho oralmente e foram intercalando com discussão do

grupo com a intervenção docente. Houve questionamento por parte dos alunos e, ao
finalizar cada texto, desenvolveram atividades em equipe que apresentaram por
escrito e oralmente para a classe. No segundo texto, História Local enfocando o
Município de Ponta Grossa, puderam analisar a foto e, ao terminar a leitura e a
análise da foto, foram apresentadas outras fotos antigas para melhor análise e
comparação do antes e depois.
Dando sequência, após o trabalho com os três textos, na data 14 de março,
partimos para o roteiro da entrevista. Depois das necessárias orientações para o
trabalho, foi feita a divisão da classe em equipe para esse trabalho. Cada equipe
ficou responsável por determinado assunto conforme as questões referentes a
serem investigadas através de entrevistas e depoimentos como a cultura, o lazer, o
meio de transporte, o comércio, o trabalho que desenvolviam para a sobrevivência, a
vivência na Segunda Guerra Mundial e o Patrimônio Público, no caso o cemitério da
Chapada, e sobre as estradas.
Após o roteiro elaborado, os educandos, na data 20 de março fizeram contato
com o casal Senhor Oscar Eugênio Iansen e sua esposa e prima Leony Iansen,
ambos com 78 anos, a fim de solicitar depoimento sobre sua história de vida, na
Colônia Eurídice, os quais combinaram ir até a escola para dar depoimento.
Na data 21 de março, os colaboradores depoentes chegaram para ser
entrevistados. Apareceram muito entusiasmados, trazendo com eles fotografias
antigas e depoimento por escrito, para facilitar o trabalho dos alunos. Mesmo assim,
falaram, responderam todas as indagações dos alunos. Os depoimentos foram
gravados pelos alunos com consentimento. Alguns alunos foram anotando os
sentimentos demonstrados durante o depoimento dos idosos.
Na data 22 de março, após as entrevistas, foram transcritas as falas dos
entrevistados, enfatizando os sentimentos demonstrados durante a entrevista.
Também produziram um material escrito com a produção de textos conclusivos no
final das entrevistas.
Na data 22 de maio, concluímos com uma visita de estudos ao Museu
Campos Gerais de Ponta Grossa – Pr. Acompanhando os alunos, contamos com a
presença dos idosos depoentes, o casal Oscar e Leony, e com a pedagoga Lucimar.

Ao chegar lá, os alunos foram divididos em equipe, e três monitores deram as
devidas orientações e dividiram a classe em equipe. Cada equipe foi acompanhada
por um monitor que explicou todos os objetos expostos no recinto e seu significado,
e a disposição do espaço.
Na mesma data, ao sairmos do museu Campos Gerais, visitamos a Colônia
Eurídice, na Chapada. Estivemos onde é atualmente o Mosteiro da Ressurreição,
um local agradável e, no bosque, embaixo de uma árvore, o senhor Oscar contou
como era a vida, que hoje não se faz presente no cotidiano dos nossos alunos.
Ainda criança e jovem, naquele local, citando fatos decorrentes de antigamente.
Conforme o Senhor Oscar:
...Como eram em bastantes irmãos, faziam a divisão do trabalho como:
quem ia para roça e quem ficava responsável pelo trabalho doméstico: fazer
refeição, arrumar a cama, mexer e afofar a palha que era de costume
encher os calções, passar escovão no assoalho com palha de aço, fazer as
refeições, lavar louça e inclusive arrear a chapa do fogão a lenha. Ainda
aqueles que tiravam leite da vaca, buscavam o gado no campo, cuidavam
da horta, buscavam esterco de animais no carrinho de mão, procuravam
ovos no campo. Em tempo de seca, lavavam roupas no rio. Tiravam favo de
abelha, tratavam das galinhas, gansos e patos, do gado, e cães, Ás vezes,
arreavam a carroça e iam vender laranja e verdura na cidade, levavam o
trigo para ser beneficiado em Castro. Ainda não havia essa prestação de
serviço em Ponta Grossa. Era difícil para estudar porque faltavam
professores...

Seguimos a visita e chegamos ao Cemitério da Chapada, onde os alunos
encontraram vestígios de imigrantes de origem germânica no local.
Inscrição na lápide de August e sua esposa:
Hier Ruhet in Gott,
Unser lieber Vater
Tradução:
Ele descansa em Deus
Nosso querido pai
August Jansen
Geb. AM: 4, Februar 1855
Gest. AM: juni 1924

A inscrição está servindo de fonte histórica, testemunhando a presença de
imigrantes alemães naquele local. Houve um diálogo entre o Senhor Oscar os
alunos e demais presentes sobre a origem do cemitério.
Na data 23 de maio, na sala de aula, houve uma análise oral sobre a visita de
estudos ao Museu e à Colônia Eurídice, onde alunos expuseram suas indagações e
suas considerações.
Ainda, também, na data 23 de maio, em sala de aula, os alunos foram
orientados para a organização de exposição de museu, salientando que não é
qualquer objeto antigo que serve para ser peças de museu. Então fizeram uma
relação do que poderia ser. Concluíram que são os que passaram por modificações,
citaram oralmente alguns exemplos que foram escritos no quadro, compondo uma
lista. Dentre os objetos citados pelos alunos foram: ferro de passar roupas, baú,
moedor de carne, balança, fotografias, máquina de fotografia, telefone, rádio,
máquina de escrever, televisão, radiola, enchedor de linguiça, certos bordados, tricô,
crochê, alguns móveis que apresentam estilo antigo.
Na data 14 de junho, foi feita a montagem e exposição de um minimuseu na
escola, aberto para a comunidade, onde ficou exposto nos três períodos: manhã,
tarde e noite. Os alunos montaram, recepcionaram os visitantes, apresentando os
painéis de fotografias antigas e objetos expostos, cujos objetos e fotos de imigrantes
alemães que passaram de pai para filho, e hoje pertencem ao casal Oscar e Leony.
Alguns já estão pertencendo a suas filhas.
Em 20 de junho, os alunos elaboraram um blog no laboratório de informática
da escola, onde expuseram as ações de toda intervenção pedagógica, e postaram
suas considerações das ações que foram desenvolvidas.
5. Resultados:
5.1 O GTR (Grupo de Trabalho em Rede), 2012:
O GTR colaborou para enriquecer o trabalho que foi desenvolvido com os
alunos, entrando em contato com projetos realizados por outros professores de
História e de Filosofia do ensino público do Paraná, sendo postadas ações
pedagógicas diversificadas, experiências bemsucedidas por professores de várias

escolas públicas em diferentes cidades paranaenses. Concluí que estudos das
questões locais auxiliam os alunos na compreensão da História como um todo,
ajudando assim no desenvolvimento desse projeto, no sentido de abordar assuntos
de história local. Através do GTR 2012, ampliei meus conhecimentos, podendo
compartilhar com meus alunos.
5.2 A Produção Didática  Caderno Pedagógico:
O Município de Ponta Grossa, seus aspectos históricos socioeconômicos e a
imigração alemã: um enfoque a partir da História Oral e Memória e da História local
proporcionou ao aluno o acesso ao conhecimento, interpretações e reflexões sobre
a história oral, memória e história local. À medida que foram trabalhados os textos
incluídos no caderno pedagógico, procurou ampliar a capacidade analítica e de
compreensão de textos. Ao apresentar características marcantes do Município de
Ponta Grossa, observou a curiosidade dos educandos por assuntos ligados a sua
realidade, colaborou para a identificação das mudanças e permanências da época
em estudo até a atualidade.
5.3 A Intervenção Pedagógica na escola:
Realizada através de trabalhos com textos, organização de roteiro para
entrevistas, visitas de estudos, montagem e exposição de museu, organização de
blog. Proporcionou ao educando reflexões a respeito da realidade atual, chegando a
comparações com o passado não muito distante, mas que modificou a vivência da
sociedade em todos os setores seja político, social ou econômico e contribuiu para a
divulgação do nosso município que constitui o conhecimento histórico.
Ao desenvolver todas as ações pedagógicas propostas desse projeto, os
educandos foram demonstrando capacidade para desenvolver o trabalho com essa
metodologia e chegaram a reflexões críticas sobre conhecimento da história local
6. Avaliação:
6.1 GTR, (Grupo de Trabalho em Rede), 2012:

A socialização entre professores de disciplinas afins veio auxiliar num melhor
desenvolvimento da proposta de intervenção pedagógica na escola. Através de
postagens socializadas entre professores do ensino da rede pública, possibilitou
acesso ao conhecimento de projetos, ações pedagógicas que vêm sendo
desenvolvidas com alunos e trazendo um ótimo resultado, contribuindo assim para
auxiliar na aprendizagem.
6.2. Produção Didática:
O Caderno Pedagógico: O Munícipio de Ponta Grossa seus aspectos
históricos socioeconômicos e a imigração alemã: um enfoque a partir da História
Oral e da Memória e da Histórica local. O estudo do primeiro texto incluído, nesse
caderno pedagógico, ao referir História Oral e Memória, o aluno pôde refletir a
importância da História oral, compreender as boas experiências vivenciadas pelas
gerações passadas, tornando possível a realização com desenvoltura dos passos
essenciais de um trabalho utilizandose de metodologia História Oral.
O segundo texto incluído no Caderno Pedagógico envolveu realizações de
trabalho com texto que apresentam características marcantes do Município de Ponta
Grossa, no qual o educando entrou em contato com características da agropecuária,
indústria, comércio e pontos turísticos. Através desse estudo, os alunos
reconheceram a maneira e a intensificação do transporte, das indústrias e do
comércio, como essas atividades influenciaram a vida da população ponta
grossense. Juntamente com o reconhecimento da atividade econômica pela qual
deu origem à cidade de Ponta Grossa, tornou possível fazer uma distinção entre a
década de 50 e atualmente. Considero importante a aprendizagem a partir de textos
e fotografias em que os alunos são envolvidos com história de sua própria
identidade e local como apresentada aqui.
Já no terceiro texto, inserido e trabalhado com os alunos no caderno
pedagógico, fazse referência aos imigrantes em Ponta Grossa. Possibilitou aos
discentes reflexões sobre a imigração para o município de Ponta Grossa,
estabelecendo os fatores para o aceleramento do desenvolvimento urbano ponta
grossense, chegando à compreensão sobre a atuação em Ponta Grossa dos

imigrantes chamados de alemães do Volga ou russosalemães.
6.3. Intervenção Pedagógica:
A Intervenção Pedagógica, ao finalizar todos os passos propostos, desde os
trabalhos com textos, a preparação para as entrevistas, a entrevista propriamente
dita, as visitas de estudos, a organização e exposição de museu, o blog e as
postagens feitas pelos alunos, a produção de textos conclusivos. Avaliando todos
esses passos que o aluno foi desenvolvendo, pude observar que foi atingido o
objetivo almejado que visava a ampliar a capacidade analítica e de compreensão de
textos, tendo como intuito de enriquecer a criatividade dos alunos através de
pesquisas entrevistas e produções, e reorganizações textuais.

7. Considerações finais:
Ao planejar este trabalho de pesquisa, pretendia abordar a imigração alemã
em Ponta Grossa. No desenrolar, os estudos foram abrangendo outros aspectos
interessantes que merecem ser analisados, fatos que fazem parte da nossa
identidade local. Assim, utilizando a metodologia da história oral nas práticas
pedagógicas, possibilita melhor aprendizagem através de entrevistas, articulando a
teoria com a prática. O sujeito envolvido nesse estudo chegará a reflexões de que a
história é feita no cotidiano de pessoas comuns. E assim poderão ser desenvolvidas
ações pedagógicas de qualidade que venham aprimorar conhecimentos, e deixar
registrados fatos importantes de certa comunidade, tornando um vasto campo de
reflexões. Tendo como partida a história de vida do aluno, identificando os grupos
dos quais fazem parte e interagem, nessa perspectiva, possibilita a reflexão
histórica.
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