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RESUMO 
Este artigo apresenta reflexões e resultados obtidos na implementação do Projeto de Intervenção 

Pedagógica do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de Estado da Educação 

do Paraná (SEED). Este estudo foi desenvolvido no Colégio Estadual Princesa Izabel – EFM, na cidade de 

Marilena, estado do Paraná, com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, no primeiro semestre do ano 

letivo de 2014. O principal objetivo desse trabalho foi resgatar a História Cultural de Marilena, pois 

entendemos que o estudo da História Local como muito importante para envolver o aluno e \ comunidade, 

contribuindo para a formação de sua consciência histórica. Nesta pesquisa foi utilizada como metodologia 

de investigação a História Oral para captar as práticas culturais e memórias da cidade de Marilena. A 

metodologia foi constituída também por aplicação de questionários, visita as instituições públicas, ao Porto 

Maringá e Museu, estudo de textos, conceitos e discussões. Durante o desenvolvimento do trabalho foi 

observado que os objetivos propostos foram alcançados, pois os alunos demonstraram grande interesse 

pela História do Município em cada atividade resultando em compreensão das informações e dos 

conceitos sobre a História do Município. Conclui-se então que o trabalho realizado pode contribuir para a 

construção de sua identidade, o seu reconhecimento como agente histórico e a importância se sua 

contribuição à transformação da sociedade, bem como a valorização do patrimônio histórico local. 

 

Palavras Chave: Patrimônio, Memórias, Preservação e História. 

 

1  INTRODUÇÃO 

 
Situar-se no tempo e no espaço é uma condição humana. Por meio dessa condição 

o homem planeja suas ações do dia a dia tendo como referência os acontecimentos que o 

cercam. O estudo da história local envolve os alunos, e ajuda na formação da consciência 

histórica dos mesmos. A maioria de nossos alunos vê a História como morta, antiga, que 

não é do seu tempo e assim muitos não gostam da disciplina de História. Durante a 

execução deste trabalho foram realizadas investigações usando a história oral como 
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instrumento de pesquisa de práticas culturais e memórias da cidade de Marilena. Foram 

entrevistados seis moradores mais antigos, colhidos documentos, fotos, objetos, 

construindo um material onde a memória do povo de Marilena pode ser preservada, para 

que não se perca essa memória dos pioneiros, uma vez, que os mais antigos, estão 

morrendo.  

O Projeto procurou favorecer uma aprendizagem significativa, por meio do material 

de apoio denominado Unidade Didático Pedagógica (construído no segundo semestre do 

primeiro ano do PDE-2013). Esse material inclui a fundamentação teórico-metodológica e 

uma sequência de atividades, envolvendo texto informativo, vídeos, filme, visita ao 

museu, visita as Instituições Públicas e espaços de lazer do município.  

Durante o segundo ano do PDE teve-se a oportunidade de apresentar o Projeto e a 

Produção Didáticos Pedagógicos a um grupo de professores de História da Rede 

Estadual de Ensino, no Grupo de Trabalho em Rede (GTR) online, realizado no primeiro 

semestre de 2014. O GTR constitui-se uma atividade do PDE, que tem como objetivo a 

interação virtual entre os professores da Rede Pública Estadual, possibilitando novas 

alternativas de formação continuada. O GTR é composto por Fóruns e Diários. Nos 

fóruns, os participantes contribuem com respostas às perguntas propostas pelo(a) 

professor(a) do PDE e interagem com outros cursistas. Nos Diários, eles respondem a 

questões sugeridas pelo(a) professor(a) do PDE. 

Com estas ações, e ainda outras que foram oportunas no decorrer do PDE, 

acreditou-se estar otimizando os processos de ensino-aprendizagem de História, 

colaborando com o sucesso pessoal de cada aluno do 9º ano do Ensino Fundamental, 

assim como dos professores, por meio das reflexões e da diversidade de situações 

didáticas apresentadas.   

 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Exploramos os conteúdos abaixo relacionados, pois segundo Sandra C. A. 

Pelegrini desde 1990 em alguns países da América Latina como Caribe, Chile e Brasil, 

vem adotando medidas quanto ao trato da Educação Patrimonial. No Brasil, as propostas 

na área do patrimônio cultural, foram contempladas na Constituição da República de 
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1934, o qual explicitou o dever do estado de proteger tanto os bens culturais quanto os 

naturais.  

“Disposições, ratificadas na Constituição de 1937, tornaram-se decisivas 

no que tange às questões de defesa do patrimônio brasileiro, na medida 

em que submeteram o instituto da propriedade ao interesse coletivo. Tal 

empreendimento viabilizou sob os auspícios do Ministro Gustavo 

Capanema, responsável pela pasta da Educação e Saúde Pública, os 

primeiros processos de tombamento no país, instituídos por maio do 

Decreto-Lei nº 25/1937 – o principal instrumento jurídico utilizado pelo 

então Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, organismo que 

mais tarde seria denominado Iphan, como abordam Pedro Paulo Funari e 

Sandra Pelegrini. (...) Se na década de 1940 disseminavam-se iniciativas 

isoladas de educação na área do patrimônio, em 1967 o Ministério da 

Educação tomou para si a competência do magistério no âmbito da cultura, 

do patrimônio histórico, arqueológico, cientifico e artístico (Decreto-Lei nº 

200, de 25/2/1967). Naquele ano, o referido decreto ocupava-se também 

dos desportos. Cerca de trinta anos depois, esse ministério uniu-se à pasta 

da Cultura e retomou as propostas de educação ambiental e histórica nas 

áreas de preservação no Brasil.” (PELEGRINI, 2009, p.101) 

 

Segundo a autora, no Brasil desde 1998, nos Parâmetros Curriculares Nacionais a 

disciplina de História foi considerada apta a tratar o patrimônio cultural em sala de aula, 

como temas transversais dedicados a pluralidade cultural e ao meio ambiente, integrados 

à História e a Geografia.  

“Em outras palavras, essa disposição indicava a inserção do combate 

acerca do patrimônio nas salas de aula, abordando-o como fontes 

documentais que sustentavam a “produção do conhecimento sobre o 

passado”, passíveis de elucidar o sentido dos monumentos e das 

efemérides celebrados no presente. E recomendava a inclusão de “visitas 

aos museus, arquivos e áreas preservadas” de modo a favorecer o 

vislumbre dos vínculos e áreas preservadas” de modo a favorecer o 

vislumbre dos vínculos entre as gerações e as “raízes culturais e 

históricas” formadoras da sociedade humana”. (PELEGRINI, 2009, p.102) 

 

As discussões que envolveram as Diretrizes Curriculares na área de História e a 

formação de professores para a educação básica, entre os anos de 1998 e 2000, 

legitimaram a elaboração de diretrizes devotadas a habilitar o graduado ao exercício 

profissional capaz de atender às demandas do magistério e da conservação do 

patrimônio, por meio de “assessorias a entidades públicas e privadas nos setores 
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culturais, artísticos, turísticos etc.”. Segundo a autora, a Cultura e a natureza contemplam 

atualmente os desafios das práticas preservacionistas na esfera do patrimônio cultural e 

ambiental. Recentemente os debates sobre a inclusão de habilidades específicas no 

âmbito da gestão de políticas de preservação do patrimônio histórico se fazem presentes, 

junte-se a esse entendimento, diferentes possibilidades na formação em “história das 

artes” e “organização de documentos” nos currículos de história, o que tem evidenciado 

uma ação mais sistemática no sentido da assimilação de uma educação patrimonial 

regular.  

Em nossa experiência docente, entendemos que a maioria de nossos alunos vê a 

História como morta, antiga, que não é do seu tempo e assim muitos não gosta da 

disciplina de História, pois os mesmos não conseguem se identificar como agentes da 

História. A autora destaca “a importância do professor se preparar para tratar o patrimônio 

como um “legado vivo”, recebido do passado, vivenciado no presente e transmitido às 

gerações futuras”. Ainda segundo a autora, pessoas de outros países vem ao Brasil e se 

encantam com nossas belezas, eles acabam seduzidos pela diversidade de nossa flora e 

fauna. Alguns até permanecem, exploram, mas e nós o que fazemos? “Ficamos inertes, 

não temos acesso a bens tão preciosos, nem tampouco consciência do valor de nosso 

patrimônio ambiental e cultural”. (PELEGRINI, 2009, p.13,14). 

No caso do município de Marilena- Pr., temos um importante patrimônio natural, e 

quem usufrui na maioria das vezes são os turistas. Há dez anos lutamos para 

conscientizar as pessoas do tesouro que temos, mas ainda a maioria não tem consciência 

e nem acesso a este patrimônio. 

 

“Mas de alguma forma, essa exuberância natural e riqueza cultural nos 
preenchem de um sentimento vigoroso que nos vincula às nossas 
tradições e nutre o sentido de pertença aos nossos lugares de origem. 
Todos esses elementos integram a nossa “brasilidade”, nossa identidade 
comum”.(PELEGRINI, 2009, p.14). 
 

É este o sentimento que buscamos aflorar em Marilena, o do pertencimento e da 

identidade, buscando valorizar e preservar o patrimônio cultural, como afirma a autora. 

Em Marilena há um grande problema com a destruição do patrimônio público, 

conscientizando as crianças almejamos mudanças futuras.  
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“Por certo todos esses bens culturais aprendidos como “expressões da 
alma dos povos” conjugam as reminiscências e o sentido de pertencimento 
dos indivíduos, articulando-os a um ou mais grupos e lhes assegurando 
vínculos identitários. Por essa razão, agentes sociais distintos, 
profissionais das mais diversas áreas do conhecimento e admiradores dos 
múltiplos “tesouros da humanidade” se movimentam para garantir a 
salvaguarda de paisagens naturais e culturais”. (...) (PELEGRINI, 2009, 
p.14). 
 

O contato dos estudantes com a cultura material e os bens imateriais, paisagísticos 

e ambientais de suas comunidades promoverá maior interesse pela história de nosso país 

e o respeito pela diversidade de nosso patrimônio, contribuindo para aguçar a 

“consciência da salvaguarda”.  

 

Como afirma Manuel Castelli, o ato de preservar envolve conservar as 
raízes que vinculam os cidadãos ao seu passado e às suas origens, torna-
se imperioso superar a visão equivocada de que os bens culturais se 
circunscrevem aos bens materiais. A acepção de patrimônio cultural não 
compreende os antigos objetos em desuso e o espaço dos museus; os 
bens que conferem identidades aos cidadãos abrangem também as 
experiências vividas, condensadas nas formas de expressão 
diversificadas, juízos de valor, celebração, modo de usar os espaços 
físicos e o meio ambiente. (PELEGRINI, 2009, p.37) 

 

Para a autora, o contato dos estudantes com a cultura de suas comunidades, seja 

ela material ou imaterial, despertará o interesse não só pela história do seu município, 

mas do país e do mundo, e esse contato com sua própria história vai conscientizá-los da 

importância da preservação do nosso patrimônio cultural. Ainda segundo a autora é muito 

importante que o professor esteja preparado, que tenha leitura sobre o tema Educação 

Patrimonial, pois este é um tema que requer conhecimentos interdisciplinares. O 

professor deve também ser assistido continuamente pelos Núcleos Regionais e as 

Secretarias Municipais de Educação, para que os mesmos possam aprofundar seus 

conhecimentos que o tema requer. O professor deve escolher um tema do interesse do 

aluno, dentro da realidade dele e este é um processo que eles devem estar envolvidos, ou 

seja, o professor deve escolher um tema que o atraia e chame a atenção dos seus 

alunos. Pois a partir da abordagem de novos temas e do bom planejamento de atividades 

diversificadas possam instigá-los a revigorar o trabalho na sala de aula e estimular os 

alunos a redescobrirem suas histórias, memórias e identidades para que exerçam a sua 

cidadania”.  
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Estudiosas como Maria Auxiliadora Schmidt e Marlene Cainelli precisam ser 

consideradas ao propor o uso da história local, pois segundo seus estudos é importante 

observar: 

 

“Que uma realidade local não contém, em si mesma, a chave de sua 
própria explicação, pois os problemas culturais, políticos, econômicos e 
sociais de uma localidade explicam-se também, pela relação com outras 
localidades, outros países e, até mesmo, por processos históricos mais 
amplos (...) e ao propor o ensino da História local como indicador da 
construção de identidades, não se pode esquecer de que no atual 
processo de mundialização, é importante que a construção de identidade 
tenha marcos de referência relacionais, que devem ser conhecidos e 
situados, como o local, o nacional, o latino-americano, o ocidental e o 
mundial.”( SCHMIDT E CAINELLI, 2005, p.112). 

 

Para Schmidt e Cainelli, a história local pode ser vista como estratégia pedagógica, 

segundo elas trata-se de abordar a aprendizagem, a compreensão do conhecimento 

histórico com conteúdos do interesse do aluno, desenvolver atividades do seu cotidiano. 

Para elas o estudo da localidade, o conhecimento desse processo contribuirá para a 

compreensão múltipla da história. Para as autoras, o conhecimento da história local tem 

como um dos importantes objetivos “contribuir para que o aluno conheça e aprenda a 

valorizar o patrimônio histórico de sua localidade, de seu país e do mundo”. (SCHMIDT E 

CAINELLI, 2005, p.114).  

Estas afirmações vão de encontro ao proposto pela pesquisadora Sandra Pelegrini, 

que afirma: 

 

 

 “A aguda percepção do professor nesse sentido constituirá um divisor de 
águas, uma vez que a instituição escolar objetiva, além de propiciar o 
contato com conhecimento básico, abrir novos horizontes aos alunos e 
enriquecer seu universo cultural. O bom êxito desse empreendimento 
dependerá da sensibilidade do educador e do entusiasmo suscitado entre 
os alunos. A sintonia deles com as atividades desenvolvidas na fase de 
identificação dos bens naturais e culturais (meio ambiente, paisagem, 
costumes, tradições e gostos proeminentes na região) dará o tom das 
atividades”. (PELEGRINI, 2009, p.45). 

 

Conforme a autora, se os alunos aprenderem que todos os povos produzem cultura, eles 

aprenderam que nenhuma é melhor que as outras e também perceberão a grande 
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diversidade cultural brasileira, e o papel que cada etnia que formou o povo brasileiro teve 

na sua contribuição da formação das identidades regionais.  

 

“Por essa via, assinalamos, em concordância com Mauri Luiz Bessegato, 
que uma das principais tarefas do programa de educação patrimonial e de 
sua inclusão no ensino regular consiste no desvendamento dos 
significados dos bens culturais e naturais”. Esse significado proporciona 
sentido às referências culturais, aos modos de vida e às visões de mundo 
dos cidadãos no presente e no passado, num ciclo permanente de 
transformações e continuidades, contemplando novos elementos e signos 
visuais “(PELEGRINI, 2009, p.120,121)”. 

 

Ao final deste trabalho esperamos que os alunos estejam aptos a reconhecer 

alguns conceitos como: Patrimônio, Patrimônio Cultural, Patrimônio Material, Patrimônio 

Imaterial, conjugados a uma melhor percepção da História do Município de Marilena e 

entendam a valorizar os mesmos e a sua comunidade da qual são integrantes. 

 

3 METODOLOGIA   

3.1 Aplicações de questionário.  

Instrumento: Questionário Investigatório;  

Objetivo: Com a aplicação e a análise desse documento foi possível saber o nível de 

conhecimento dos alunos sobre a História de Marilena. 

 

3.2 Recursos audiovisuais - vídeos 

Diante do tema proposto fez-se necessário a projeção de vários vídeos para 

introduzir os assuntos buscando facilitar a compreensão. Segundo o autor Ferrés (1998, 

p. 128) apud (Cadernos Metodológicos de Tecnologias Educacionais, 2003, p.71), a 

utilização do temo audiovisual é “aplicado às técnicas e aos métodos informativos, 

documentários ou didáticos nos quais são utilizados elementos visuais (imagens fixas ou 

em movimento) e elementos auditivos (palavra, música e/ou efeitos sonoros)”.  

De acordo com cadernos metodológicos de Tecnologias Educacionais (2003, p.71) 

 
[...] devemos ampliar este conceito, pois o audiovisual aplica-se também         
aos trabalhos que utilizam esses elementos, como é o caso dos slides, 
transparências, filmes, discos, a fita magnética. Portanto, o audiovisual 
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deve ser visto como uma forma diferenciada no processamento das 
informações, captando as fontes visuais e auditivas simultaneamente e 
utilizando uma linguagem de síntese. 

Conforme proposto, os recursos didáticos audiovisuais constituem-se em 

ferramentas poderosas para o ensino, e os professores devem ser capazes de tirar o 

proveito daquilo que cada meio é capaz de oferecer. 

 

3.4 Debates 

 

Com a escolha dessa atividade objetivou-se que os alunos participassem 

ativamente do trabalho desenvolvido debatendo sobre o assunto. “Muitos professores 

queixam-se [...] da dificuldade que grande parte dos alunos tem em participar, em tomar a 

palavra em público, em discutir problemas com os outros, em corroborar ou refutar um 

ponto de vista.” O debate deve ser visto como um instrumento para se trabalhar as 

capacidades argumentativas dos alunos ao defenderem oralmente um ponto de vista, 

uma escolha ou um procedimento de descoberta (SCHNEUWLY; DOLZ, 1998 apud 

CRISTOVÃO; DURÃO; NASCIMENTO, 2003, p. 1437).  

 

 
 
4 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E RESULTADOS   
 

O projeto foi desenvolvido com alunos do 9o do Ensino Fundamental, do Colégio 

Estadual Princesa Izabel, na cidade de Marilena/PR, no primeiro semestre do ano letivo 

de 2014, com duração de 32 horas/aula. 

Durante as atividades de Implementação do Projeto de Intervenção na Escola 

realizamos várias ações que levaram o aluno a refletir sobre o processo histórico, pois, 

acreditamos que o contato com a história local proporciona ao aluno perceber que um 

sujeito é fruto de um tempo histórico e das relações sociais que se estabelecem em um 

determinado espaço. 

Primeiro Momento 

 Foi realizado um questionário investigatório; investigação do conhecimento do 

aluno sobre História de Marilena. 
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Com a aplicação e a análise desse documento foi possível saber o nível de conhecimento 

dos vinte e oito alunos sobre a História de Marilena. 

1 - o que é História? 

 2 - Qual a importância de estudar História? 

 3 - Qual foi o primeiro nome da cidade de Marilena? Por que ela foi colocada este nome? 

4 - Quais foram os primeiros pioneiros que chegaram? 

5 - As terras estavam vazias ou havia gente aqui? 

6- O que significa os termos ocupação e reocupação? 

 7 - Qual a importância que os pioneiros, para o desenvolvimento de Marilena? 

8 – Quem foi o primeiro prefeito? 

Os alunos participaram com entusiasmo e curiosidade dessa atividade. Notamos que 

alguns tinham conhecimento de alguns fatos como, por exemplo, o primeiro nome de 

Marilena, que era Feijão Cru, recebeu este nome devido um restaurante ser local 

passagem, e que servia feijão um pouco cru, por não ter tempo de cozinhar devido o fluxo 

de pessoas. Sabia quem foi o primeiro prefeito O senhor Ernesto Mazzotti gestão 1969 a 

1971, o aniversário da cidade de Marilena 19 de outubro de 1967. 

 

Segundo Momento 

Estudo do Folhas do Livro Didático Público do Paraná: Relações de Poder. Urbanização 

do Paraná pg.229 a 245. 

O estudo do Folhas foi através de aulas expositivas, leituras, explicações e atividades 

sobre o tema. Embora tenha sido uma atividade de cunho teórico, com fins a dar mais 

condições aos alunos de perceberem a necessidade de organização e reflexão de suas 

ações, os alunos participaram e realizaram as atividades propostas dentro de suas 

capacidades analíticas. Abaixo indicamos algumas das atividades que foram trabalhadas 

nesta ação: 

Atividades: 

1- Escreva sobre a primeira fase econômica do Paraná: 

2- Quais as mudanças ocorridas com o estabelecimento da pecuária? 
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3- Escreva as contribuições da erva-mate para a formação de vilas e cidades no 

Paraná: 

4- Faça uma narrativa histórica, abordando como o ouro, a pecuária, a madeira, a 

erva-mate e o café contribuíram para o desenvolvimento das cidades no Estado do 

Paraná. 

Terceiro Momento 

Trabalho sobre a História de Marilena:  

Breve Histórico de Marilena- PR 

O Município de Marilena teve seu início em 1948 a cargo das Empresas Colonizadoras 

Paranapanema e Marilena, composta pelos Srs. Índio Brasileiro Borba, José Volpato e 

Aberlado Alcântara, devido ao grande respeito e admiração a uma das esposas dos 

colonizadores, Sra. Maria Helena Volpato é que foi dado o nome de Marilena à cidade. 

Um dos primeiros pioneiros a chegarem a região foi o Sr. Henrique Palma, por volta do 

ano de 1939, chefiando vários homens, abriu um picadão partindo do Porto São José até 

a cidade de Paranavaí, o qual servia de passagens de boiadas vindas do Mato Grosso do 

Sul. Porém só em 1948 se efetivou o início da colonização através do Sr. Antônio 

Escandelario o qual executou o loteamento e a venda de lotes. 

Região de terra fértil e propícia para o cultivo de café foi desbravada por pessoas que 

vieram de todas as partes do país: Sr. Armindo Constantino Mazzotti, Edmundo Brune, 

Manuel Barbosa Vieira, Gentil Scotá, Atílio São João, Antônio Adão, João Umbertino, 

João Gomes, Olmerindo Costa e muito outros. Neste período pioneiro a localidade era 

conhecida por “Feijão Cru”. 

Pela Lei n 13, de 5 de agosto de 1953, foi criado o Distrito Administrativo, com território 

pertencente ao Município de Paranavaí denominando-se Marilena. 

19 de outubro de 1967, foi criado o Município de Marilena, Estado do Paraná, com 

território desmembrado de Nova Londrina. (Adaptado das informações oficiais que 

constam no site do município http://www.marilena.pr.gov.br/ ) 

http://www.marilena.pr.gov.br/
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HINO A MARILENA

 
No estuário do Paranapanema 
Surgiu exuberante de sucesso 
Marilena, querida Marilena 
Na caminhada rumo ao progresso 
 
Hás de Ter ó cidade altivo Porte 
Pelo labor do teu povo audaz e forte 
 
Entre os filhos deste Paraná gigante 
Dessa terra privilegiada 
Aqui vicejam riquezas tão pujantes 
A nos mostrar que és de fato abençoada 
 
Hás de ter... 
 
Honra e glória aos teus descobridores 
Que anteviram a manhã radiante 
Para eles este hino de louvores 
Deste povo que é bom e confiante 
 
Hás de ter... 
 
O teu solo é o mais rico que há 
Orgulho do teu filho varonil, 
És celeiro do nosso Paraná, 
Recanto feliz do meu Brasil. 
 
Hás de Ter ó cidade altivo Porte 
Pelo labor do teu povo audaz e forte 

 
Bis 1ª estrofe e coro. 
 

(Letra e música de Sebastião Lima). 

(http://www.marilena.pr.gov.br/ ) 

Bandeira Municipal de Marilena 

A Bandeira foi criada pela Lei n 394/2003, por José Noel dos Santos e José Noel dos 

Santos Junior. 

A Bandeira conta com os seguintes símbolos: 

a) Verde – Esperança 

b) Branco – Paz 

http://empnar.blogspot.com.br/2011/03/hino-marilena.html
http://www.marilena.pr.gov.br/


Especialista em Psicopedagoga e Educação Especial pelo ESP. Graduada em História pela Faculdade 
Estadual, Ciências e Letras de Paranavaí, hoje campos da Universidade Estadual do Paraná- UNESPAR. 
 
[Digite texto] Página 12 
 

c) Azul – Céu 

d) E o Brasão do Município 

  

Acesso em http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/BandeiraMarilena.jpg  

Observações do criador José Noel dos Santos: Fonte oral: Se observar verá que um 

túnel, que significa perspectiva do futuro. O símbolo do castelo significa Marilena 

fortalecida; Pode-se observar também o café, o gado e um raio.  

 

Localização de Marilena: Região Noroeste do Paraná 

Limites do Município: 

Norte – Estado de São Paulo 

Sul – Loanda 

Oeste – São Pedro 

Leste – Nova Londrina  

 Escola Municipal Padre Nelson Angelo Rech www.empnar.blogspot.com  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/BandeiraMarilena.jpg
http://www.empnar.blogspot.com/
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Acesso em 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/Parana_Municip_Marilena.svg

/280px-Parana_Municip_Marilena.svg.png  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/Parana_Municip_Marilena.svg/280px-Parana_Municip_Marilena.svg.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/Parana_Municip_Marilena.svg/280px-Parana_Municip_Marilena.svg.png
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Quarto Momento 

Nesta ação, procuramos trabalhar com mais alguns conceitos teóricos e proposições 

de atividades tais como os desenvolvidos pela estudiosa Sandra de Cássia Araújo 

Pelegrini: Conceitos essenciais sobre o Patrimônio Cultural (Sandra, 2009.p.28 a 

34); Textos geradores do livro “Patrimônio Cultural: Consciência e Preservação”, 

juntamente com a projeção e análise do filme Narradores de Javé, Direção de Eliane 

Caffé, produzido em 2003.  

Possibilidades a serem atingidas durante a realização do trabalho: 

- Conhecimento científico; 

- A produção do conhecimento histórico; 

- A produção da memória coletiva; 

- A importância da oralidade; 

- Os embates pela memória. 
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Visita realizada dia oito de maio de 2014. (Foto acervo pessoal da autora). 

O Projeto de implantação do Museu de Memória Regional em Porto Primavera foi 

um esforço conjunto da CESP, da Fundação Patrimônio Histórico da Energia e 

Saneamento e da UNESP, visando criar um museu com a missão de resgatar a 

história das comunidades ribeirinhas, através da identidade e coleta de depoimentos 

da população em 16 municípios às margens do Rio Paraná, impactados pelo 

enchimento do reservatório da Usina Hidrelétrica Engenheiro Sergio Motta (Porto 

Primavera). 

 

Quinto Momento 

Os grupos de alunos efetuaram um levantamento dos dados históricos das 

Instituições Públicas, como Prefeitura, Hospital, Biblioteca Cidadã, este 

levantamento ficará disponível na Biblioteca do Colégio Estadual Princesa Izabel. 
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Atividade realizada no dia 22 de maio de 2014 (Foto acervo pessoal da autora). 

Cada aluno escreveu a narrativa histórica de sua família, que ficará disponível na 

Biblioteca do Colégio Estadual Princesa Izabel. 

Entrevista com uma das pioneiras de Marilena > Paulina Maria Cravuski dia 

seis de maio de 2014. 

Texto elaborado com as principais informações extraídas da entrevista do dia 

Nascida no dia 25/11/1925, de descendência alemã e polonesa, hoje com seus 86 

anos, viúva e mãe de 11 filhos, ela contou-nos um pouco de sua história.  

Na tarde dia 16 de maio de 1952, D. Paulina juntamente com seu esposo, Luduvico 

chegam a Marilena segundo ela seu irmão e seu pai já vendiam terra por essa 

região, então o interesse de vir para o município. Vieram de uma cidade chamada 

Luis Alves, interior de Santa Catarina, na época distrito de Itajaí. 
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(Foto acervo pessoal da autora). 

Ela na época era mãe de 2 filhos. Assim foi morar com seus pais e o primeiro 

negócio que iniciaram aqui foi uma pequena pensão e bar que eles tocavam. 

Trabalharam com a pensão durante os três primeiros anos, depois investiram no 

café (que na época era considerado o ouro verde do Paraná), e mais tarde o mesmo 

era comprado pelos famíliaTroian e revendiam. Mas aos poucos o café necessitava 

de replantio e então seu esposo desistiu dessa agricultura. Investiram no arroz e 

milho, culturas desta terra também. 

Quando chegaram a Marilena, segundo ela, existia muita quiçaça, muito mato e 

apenas umas 50 casas. Vinham caravanas de migrantes do Rio Grande do Sul. 

Marilena então começa a se desenvolver pela avenida principal. No começo existiam 

três serralherias, e pela demanda de madeira ser grande, dela saíam madeiras 

beneficiadas a um preço quase de graça, o que facilitou para a família construir seu 

sobrado na avenida principal, que mais tarde serviu até como Colégio, onde D. 

Prudenciana e D. Dionir, deram aula. 

Havia a pensão de D. Rita, aquela que deu nome a cidade, onde por ter muito 

movimento e sempre cheio de hospedes que passavam a almoçar, o feijão não dava 

tempo para cozinhar, daí o nome Feijão Cru. 

Sempre vinham muitos peões para fazer a derrubada do mato, inclusive seu marido 

também fez parte destes grupos. No início por não existir uma companhia certa que 

fosse a proprietária da terra, essa família chegou a pagar 3 vezes por sua terra. E 
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decorrente destas desorganizações houve acirradas disputas de terras, onde o velho 

Volpato matou um desse chefes e depois fugiu de Marilena. 

As dificuldades mais comuns era o roubo de água que praticamente era escassa, os 

próprios vizinhos os roubavam. E depois de um tempo existiam os poços artesianos 

e em cada esquina havia uma torneira, onde as pessoas faziam fila. Dali também 

saia briga pela água. Além disso, precisavam ir até o município de Alto Paraná para 

fazer as compras, com o meio de transporte mais comum da época, o pau-de-arara. 

Relatou que a luz elétrica havia por apenas durante 3 horas e depois tinham de usar 

a lamparina, o lampião. 

Quanto a Igreja católica, ela nos revela... Foi construída por 4 homens aqui da 

cidade, no qual o Frei Úrico um alemão, vinha de Paranavaí uma vez ao mês para 

rezar a missa e se hospedava na casa de D. Paulina e assim continuou durante 8 

anos, enquanto a paróquia não tinha um padre. E acrescentou que seu esposo mais 

seu Alcides, Gentil e Demétrio ajudavam na secretaria da paróquia e mais tarde os 

demais fieis ajudavam sempre realizando algum tipo de serviço na paróquia e 

também com doações para as quermesses, as únicas festas que existiam naquela 

época e sempre eram muito movimentadas. 

Enfim, apesar de muitas dificuldades, ela agradece a Deus pela saúde, força e fé 

que fizeram com que continuassem firme na luta, e hoje se se orgulha em dizer que 

mora e que fez história nesse pedacinho de chão e conseguiu criar e constituir sua 

família hoje todos formados e com ótimas profissões.  

 

Entrevista: Manuel Barbosa Vieira dia três de abril de 2014. 

Aos seus 84 anos seu Manoel Barbosa, nos relatou um pouco sobre sua vida e o 

início de Marilena. Vindo da Bahia e depois de ter passado um ano em SP, passou 

duas semanas em uma pensão em Londrina, onde ficou sabendo dessas terras por 

um conterrâneo, também da Bahia e daí o interesse de vir para cá, formar café. 

Chegou aqui no ano de 1954, e teve de derrubar muito mato na fazenda três lagoas. 

No começo morou na água da Marilena. Derrubaram mato da avenida, onde foi o 

início da cidade, de baixo para cima. 
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(Foto acervo pessoal da autora). 

Contou-nos que havia poucas casas muito mato em nossa região, comércios havia 

um armazém e uma pensão onde hoje é o salão paroquial. 

As dificuldades que eles encontraram eram quanto à água que vinha da areia branca 

e só mais tarde instalou um posto onde hoje é a Infrupar, e quando alguma peça se 

quebrava precisavam buscar novas em Maringá. Quanto o meio de transporte da 

época, era um ônibus que fazia a linha daqui a Paranavaí. Lembra também que o 

primeiro cemitério foi na Areia Branca. 

A Igreja Católica era onde é o pavilhão hoje, e a nova foi construída no ano de 1871, 

pela companhia que aqui existia. E o primeiro padre fixo em nossa paróquia foi o 

Padre Nelson. 

Sobre o nome inicial de Marilena, Feijão Cru, comentou que os colonizadores não 

gostavam que falassem esse apelido, que mais tarde passou a ser o nome de uma 

árvore na estrada do posto fiscal. 

Seu Manoel Barbosa foi o 2º prefeito de Marilena, quando ela ainda era distrito de 

Nova Londrina, ele naquela época foi eleito com mais ou menos uns 2.000 votos, 

apoiado pelos deputados Paulo Carvalho (estadual) e Alípio (federal). Passou por 

quatro governos e o melhor foi o de Jaime. Relata que tudo no começo foi muito 

difícil e complicado, por exemplo, na saúde era particular quase não conseguiam 

recursos para essa cidade. 



Especialista em Psicopedagoga e Educação Especial pelo ESP. Graduada em História pela 
Faculdade Estadual, Ciências e Letras de Paranavaí, hoje campos da Universidade Estadual do 
Paraná- UNESPAR. 
 
[Digite texto] Página 20 
 

Uma interessante curiosidade da época é que os vereadores não recebiam salário, 

tinham apenas direito ao combustível e a passagem quando iam a Curitiba. Ele 

trabalhou durante quatro anos administração da cidade e dentre suas obras a 

prefeitura foi uma delas. Lembrou-nos que os prefeitos Ernesto e Dirceu Mazzotti 

tiveram seus mandatos com duração de seis anos. 

Hoje, Manuel Barbosa casado com D. Algemira Pimenta de Souza e viúvo de D. 

Lina Rosa Vieira, é pai de oito filhos e gosta muito de viver em Marilena. 

 

Entrevista :Dionir Jesuina Mazzotti dia dezessete de abril de 2014 

Em sua entrevista, D. Dionir nos contou um pouco mais de sua trajetória de vida, 

juntamente com dados históricos de Marilena. 

Vinda de Tucuduva RS, aos seus 18 anos, ela e família vieram pela fama do Paraná 

na época, que era uma boa terra para se plantar. Chegaram em 1956, onde foi 

professora durante 1956, 57 e 58 em Nova Londrina. 

 

 

(Foto acervo pessoal da autora). 

Casou-se em 1959, teve 8 filhos, sendo 4 meninas e quatro meninos. Logo quando 

se casou, ela veio para Marilena e trabalhou como professora em um pequeno e 

apertado prédio de madeira, onde hoje é o mercado Oliveira. D. Dionir comenta que 

a situação do local era precária, não tinha banheiro, nem merenda, não usavam 
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uniforme, as séries eram todas em uma mesma sala. Este local uma vez ao mês era 

a igreja, que depois só havia um “mictório” do lado de fora, esta escola funcionou de 

1959 á 1980. Depois deste sobrado ela deu aula em outro prédio onde hoje é o 

clube e depois finalmente foi o colégio, mas mesmo com tanta dificuldade, ela relata 

que gostava muito de dar aula naquela época, pois segundo ela os alunos eram 

obedientes e tinham vontade de aprender para tentarem ser alguém melhor, a coisa 

eram muito mais diferentes. E depois de muitos de muitos anos dando aula ela teve 

de parar, pois já estava com reumatismo. 

Os seus primeiros alunos foram às atuais professoras Nina Helena e também 

Marlene Costa. Em 80 foi secretaria do ginásio Estadual (atual Colégio), e em 81 foi 

Vice Diretora. 

Em relação à Marilena, no começo não tinha quase nada, não tinha asfalto, nem 

água, só mais tarde que colocaram um posto artesiano onde iam buscar água 

debalde. Somente em 19 de outubro de 1967 com a emancipação política de 

Marilena, que as coisas melhoraram. 

Algumas curiosidades que D. Dionir nos revelou, foi à existência de muitos cabritos 

aqui em Marilena, e que eles dormiam na antiga igrejinha. Aqui também houve muita 

briga por disputa de terra, onde o Zé Lampião mandava os jagunços matarem 

pessoas com terras. 

As crianças de antigamente só brincavam aos domingos, no qual se reunião nas 

ruas e se divertiam muito, todos juntos. Não tinha muito namoro, as moças quando 

se casavam já tinham seus vinte e tantos anos e já tinham seus vinte e tantos anos 

e já sabiam o queriam pra vida. 

Sua família plantou café, criavam porcos e comenta que em algumas épocas tiveram 

que plantar a cana-de- açúcar para fazer o melado e adoçar o café, pois haviam 

passado por crises. Sofreram muito, lembra, o seu pai tinha apenas uma perna. 

Mesmo com muita dificuldade, ela se orgulha de toda sua trajetória. 

Pois segundo Dionir podia dormir de portas abertas na área sem problemas nem 

preocupação. 

 

Orlando José Pereira e Josefina Pischitele Pereira – entrevista realizada no dia 

dez de abril de 2014 
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Ele nascido em Ponta Alta, Vargem grande MG e ela nascida em Buriqui SP, 

chegaram em Nova Londrina  em 1952 e ali só havia dois pequenos ranchos e 

pouca coisa, segundo eles a cidade começou a partir de 18 de outubro de 1950 e 

aqui havia apenas o cemitério e um poço artesiano. Tiveram 9 filhos, que sempre 

trabalhavam muito. Segundo eles aqui no passado foi plantado uma grande 

quantidade de feijão, em torno de 100 alqueires, daí o fato que contribuiu para que 

Marilena ficasse conhecida com Feijão Cru. 

 

(Foto acervo pessoal da autora). 

Havia também a pensão de D. Rita feita com folhas de coqueiro e pau a pique. Não 

tinha estrada aqui, tudo era coberto pelo picadão e com muitos policiais nas 

entradas principais. 

As dificuldades eram muitas, para fazer compra tinham que ir de pau-de-arara até 

Londrina. Lavavam roupa em bacia de pau. Conta que o primeiro asfalto foi 

construído somente no fim do mandato de Ernesto Mazzottti, o primeiro prefeito. A 

saúde contava com um médico apenas uma vez por mês. Havia muito pernilongo e 

dificuldades para limpar o café. 

 

Eles moravam na fazenda Santa Helena, e na época trabalhavam e ganhavam em 

torno de mil réis. Eles lembram também que antigamente as pessoas eram 

enterradas em Paranavaí, inclusive seu pai foi enterrado lá. 
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Algumas curiosidades de Marilena: > Em 1971 foi construída a primeira igreja que 

era de madeira. >A primeira festa aqui neste munícipio foi a festa no centro da 

cidade, em forma de um cercado coberto com folhas secas de coqueiro. >Na 

localidade de Areia Branca morria muita gente assassinada e os corpos ficavam lá 

mesmo, no cemitério local de lá. > Segundo eles, a região era foco de muitos 

conflitos e grilagem de terras. >Nos anos 80, Havia na cidade uma maquina de 

limpar arroz, no qual todos faziam uso.  

Eles se emocionam em lembrar de tudo que passaram, porém tinham disposição 

para trabalhar e viviam com muita fartura. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica apresentado neste artigo foi 

proposto com o objetivo de contribuir para que o aluno seja capaz de compreender e 

interpretar a História do Município, vivenciando as histórias através dos pioneiros. 

Foi considerado para a escolha desse tema o Resgate Histórico do Município, o 

estudo da história local envolve os alunos, e ajuda na formação da consciência 

histórica dos mesmos. É fundamental a abordagem desse assunto para que os 

alunos possam construir sua identidade, o seu reconhecimento como agente 

histórico e a importância de sua contribuição à transformação da sociedade, bem 

como a valorização do patrimônio histórico local.   

No desenvolvimento do projeto foram contemplados os conteúdos das 

Diretrizes Curriculares de História (PARANÁ, 2008), que propõem uma prática 

pedagógica que leve à integração dos conceitos científicos valorizando o pluralismo 

metodológico. O ensino e aprendizagem dos conceitos realmente significativos 

devem permitir ao aluno a capacidade de estabelecer relações entre o conteúdo 

científico e a sua prática social.  

Avaliando-se a totalidade do trabalho desenvolvido pode-se perceber 

claramente um grande interesse e participação dos alunos, alcançando os objetivos 

propostos. A organização das atividades elaboradas foi muito interessante e garantiu 

um efetivo comprometimento de todos os envolvidos, pois estas versavam por 

situações do cotidiano dos alunos, contribuindo para uma aprendizagem mais 

significativa. 
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 Os professores participantes do GTR – Grupo de Trabalho em Rede, tem por 

objetivo a socialização das produções do Professor PDE por meio da interação com 

os Professores da Rede Estadual de Ensino utilizando Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. É uma atividade prevista no Plano Curricular Integrado de Formação 

Continuada do PDE, com carga horária de 64 horas que ocorre no 3 período do 

Programa. Coincide, intencionalmente, com a atividade de implementação do 

Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, momento em que o Professor PDE 

utiliza a sua Produção Didático-pedagógica como uma das estratégias para superar 

as dificuldades diagnosticadas em sua prática pedagógica. Assim, no momento do 

GTR, o Professor PDE poderá socializar o Projeto de Intervenção Pedagógica na 

Escola, a Produção Didático-pedagógica e as Ações de Implementação na Escola 

com os Professores da Rede Estadual de Ensino.(Documento Síntese do Programa 

de Desenvolvimento Educacional PDE). 

 Durante os trabalhos do grupo GTR 2013 de História os professores 

aprovaram o projeto e o material didático desenvolvido, sugerindo que os 

professores de História trabalhassem mais este tema, pois segundo eles é muito 

importante pesquisar e estudar sobre a História local. Ao cursistas também relataram 

quão gratificantes foram as ações, pois, os alunos realmente se envolveram nos 

trabalhos. 

Durante as discussões foi possível observar que os Professores concordam 

que é possível de implementação e que deve ser trabalhado em todas as séries, 

uma vez que seja adaptado a elas. Os cursistas analisaram as ações e aplicaram 

em suas salas ou relataram ações que vinham realizando. 

Concordamos que o trabalho com a História Local desperta o gosto pela 

História do município, pela sua história e, que contribui com o sentimento de 

pertencimento e com isso passe a preserva-la. É importante para o desenvolvimento 

da consciência histórica, bem como a inserção do mesmo nesta história.  “A história 

oral é riquíssima para a história dos sujeitos em superação à história dos heróis. E 

tem a finalidade historicamente levar o aluno a conscientizar e aceitar o conceito 

histórico como sujeito perante a sociedade, articulando o seu tempo-espaço, os 

quais levam a despertar no seu cotidiano as múltiplas experiências desenvolvendo a 
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criticidade de maneira mais crítica e justa. Portanto o educando compreenderá que 

ele também faz parte de um contexto histórico e simboliza um sujeito importante na 

sociedade em que está inserido”.  

Por fim, com a realização desse trabalho, pôde-se constatar que o ensino de 

História pode contribuir para uma melhor conscientização do educando sobre a 

História do município e sua História possibilitando-lhe atitudes críticas, exercendo 

seu papel na sociedade com responsabilidade. 
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