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Apresentação
Caro (a) professor (a):
Este Caderno Pedagógico foi elaborado com o intuito de auxiliá-lo nas
aulas de arte e nos conteúdos relacionados no processo de implementação do
projeto, cabendo organizar um planejamento que tenha em vista a realidade
local em que os alunos estão inseridos, estudando e organizando a disciplina e
área prática de Artes Visuais, nos seus eixos fundamentais de trabalho, leitura
e estética (conhecer e pensar sobre o mundo) e no trabalho artístico (o pensar
atrelado à leitura e ao fazer artístico). Este caderno é de linguagem acessível e
apresenta fundamentação teórica, atividades práticas, artísticas, de pesquisa e
leitura. Está dividido em três unidades:
I O Colégio Gottlieb Mueller: Percepções e Memórias
II Mapeamento: Construção coletiva de Mapas da Cidade de Curitiba,
localização dos Colégios Históricos, acesso ao Google Maps.
III Patrimônio Histórico Cultural, Material, Colégios Históricos de Curitiba.

Este caderno é apenas um “material de apoio”, e é necessário buscar
outros materiais de pesquisa, livros referencias links, filmes dos órgãos e
institutos como a UNESCO; ICOSMOS (Mundial); IPHAM (Brasil) e CPC
(SEEC-Paraná), artigos, sugestões de aula relacionada ao tema Patrimônio
Cultural, entre outros, para que o trabalho com Arte, Leitura Perceptiva e
Memória (Patrimônio Escolar) seja fundamentado bem como links de
relevância destacados em cada unidade, que possam levantar debates em
relação à memória e história no processo de preservação e conservação do
Patrimônio Escolar Paranaense diante de sua arquitetura, mobiliários, objetos e
utensílios.
O professor encontra orientações metodológicas que irão facilitar sugerir
e abrir caminhos para novas ideias relacionadas à organização do trabalho
com o uso do Portfólio como avaliação de forma continuada, o qual cabe ao
professor explicar aos alunos sobre a sua finalidade. Aos alunos cabe conhecer
o percurso curricular da disciplina, definir um fio condutor para a seleção das
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evidências e pesquisas (conteúdos) e manifestações do que se espera
aprender com a disciplina. (Hernández, 2000). Cada grupo pode trazer
informações, atividades e performances diferenciadas como resultado de seus
trabalhos.

Ficha para identificação da Produção Didático-pedagógica – Turma
2013
Título: MAPEAMENTO E LEITURAS ESTÉTICAS DA MEMÓRIA DOS
COLÉGIOS ESTADUAIS DA CIDADE DE CURITIBA
Autor: Ronel Corsi
Disciplina/Área: Arte
Escola de Implementação do Projeto e sua localização: Colégio Estadual
Gottlieb Mueller. Rua Bom Jesus de Iguape, 3333.
Município da escola: Curitiba
Núcleo Regional de Educação: Curitiba
Professor Orientador: Professora Ms. Rosanny Moraes de Morais Teixeira
Instituição de Ensino Superior: Faculdade de Artes do Paraná –
FAP/UNESPAR – Campus II de Curitiba

Resumo
Nesta proposta abordaremos conteúdos do ensino de arte visando
construir significados nas representações visuais a partir do mapeamento na
cidade de Curitiba, das edificações escolares históricas que passaram pelo
processo legal de tombamento por meio de mapas digitais. Com isto visamos
valorizar a memória coletiva e os mecanismos perceptivos e sensoriais.
Analisaremos os dados coletados sobre a história e as memórias das
edificações selecionadas. Promoveremos o intercâmbio entre escolas e
estudantes e de informações entre as turmas/alunos por meio de blogs ou
outras ferramentas enriquecendo o tempo e espaço escolar. Levaremos os
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alunos para visita “in loco” aos edifícios escolares tombados pelo Estado,
contribuindo para o desenvolvimento e a mediação das leituras estéticas,
enfatizando os bens patrimoniais das escolas visitadas e os processos
discursivos e artísticos existentes: do seu edifício, objetos, obras de arte e
mobiliários. Registraremos, por meio de exercícios de observação, desenhos e
ensaios fotográficos e os acervos. Fundamentaremos a construção de
portfólios com os conteúdos propostos desenvolvidos coletivamente. Os
estudantes, em equipes, poderão desenvolver estratégias para juntar os dados
específicos levando em conta mudanças, permanências e simultaneidade de
tempo e espaço, relação ontem, hoje, aqui, outro lugar. Esta abordagem
pretende ensinar na escola uma perspectiva de concentração e irradiação
cultural.

Palavras-chave: Arte, Leituras estéticas, Memória, Mapeamento, Patrimônio
Cultural.
Formato do Material Didático: Caderno Pedagógico
Público: estudantes do 9º ano – Ensino Fundamental ano 2014, do Colégio
Estadual Gottlieb Mueller.

UNIDADE I
O Colégio Gottlieb Mueller: Percepções e Memórias


Apresentação do Projeto, Sensibilização na Escola, conscientização dos
alunos para o envolvimento com leituras (Imagens e Vídeos),
observações, exercícios perceptivos relacionados ao Patrimônio Cultural.
Reconhecimento do próprio corpo, sua localização espacial. Leituras de
mapas: códigos e significados.



Vídeo, Reflexão e Diagnóstico, Mapas e exercícios, Atividades, desenho
e relatos “Organizando Portfólio”; “História de nosso Colégio”. Ensaio
fotográfico, abordando noções sobre fotografia e a busca da origem do
Colégio: Exercitando amostra documental, Observando a Arquitetura
Escolar, Observando Mobiliários e Equipamentos Escolares, Observando
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objetos e recursos da aprendizagem, Entrevistando: Buscando memórias
e narrativas.


Fundamentos do projeto: o que é mapeamento, o que é patrimônio e
memória, as relações com a contemporaneidade, dinâmicas para o
levantamento e sistematização dos dados: portfólio e blog.



O colégio Gottlieb Mueller: consultas aos acervos, registros de
fotografias e desenhos, entrevistas e dinâmicas para a organização
dos dados levantados. Este procedimento inicial poderá ser seguido
de encaminhamentos metodológicos distintos, dentre os quais
sugerem-se:
a) Estudo do meio: o professor e a turma poderão propor estudo do
meio, destacando o levantamento da realidade local e ainda
estabelecendo

relações

entre

as

manifestações

artísticas

nacionais em diferentes contextos. Cabe aqui ao professor
direcionar o encaminhamento de pesquisa de fontes, que
permitam trabalhar a escola, relacionando-a com as diferentes
manifestações e a valorização da arquitetura escolar, mobiliários
e seus objetos.
b) Organizar grupos para a entrevista com ex-alunos, pais, exdiretores, membros da comunidade, funcionários e professores,
tendo em vista a valorização das manifestações culturais
vivenciadas.
c) Portfólio: Orientação aos alunos para a organização de seu
portfólio, composto com anotações pertinentes, ilustrações fotos,
folders, notas de revistas, jornais, documentários, entrevistas,
exercícios e atividades realizadas por meio de vídeos, blogs ou
construção plástica em pastas ou acordados pelo professor e pelo
coletivo.
Caro (a) aluno (a), para conceituarmos mapeamento, patrimônio e memória
vocês assistirão ao vídeo a seguir que nos auxiliará a compreendermos melhor
do que tratam estes conceitos.
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Fonte: Fayga Ostrower Paixão Pela Arte<http://www.youtube.com/watch?v=P_15dynr634,>
Acesso em:15/10/2013

Agora, leia o texto abaixo que está relacionado ao vídeo:
Fayga Ostrower (1920-2001) nasceu na Polônia e quando tinha quatro
anos a sua família mudou-se para a Alemanha. Fayga gostava da escola,
desenhava e brincava com as amigas. Nos tempos de guerra, para proteção
da sua família, todos fugiram para a Bélgica e lá permaneceram por um
ano. Fayga lamentava deixar tudo para trás: a casa, a escola e as
amigas. Fayga com 12 anos embarca em um navio com toda sua família rumo
ao Brasil. A viagem foi longa e neste período Fayga desenhou muito,
representou detalhes construtivos do navio, como também os passageiros e o
capitão do navio.
Ela também construia mapas mostrando a Polônia, sua arquitetura e seu
contorno geográfico, depois a Alemanha e Bélgica e o percurso até a chegada
ao Brasil, em 1934. Fayga desenhou a primeira vista do Brasil que foi a Ilha de
Fernando de Noronha.
A família de Fayga foi amparada na chegada ao Brasil por uma
comunidade judaica na baixada fluminense, no Rio de Janeiro. A família de
Fayga era muito pobre, logo ela e seus irmãos tiveram que deixar de estudar
para trabalhar e ajudar a família. Fayga levava duas horas de trem para chegar
ao seu primeiro emprego, trabalhou em vários empregos até que conseguiu
uma colocação melhor como secretaria, no qual tinha facilidade pois dominava
quatro idiomas. Logo descobriu um curso de desenho gratuito nos finais de
semana, no qual desenhava as dependências da favela como lavadeiras e
crianças, chegando a Ilustrar o livro que trata as dificuldades do Brasil “O
Cortiço” de Aluísio de Azevedo (1857-1913). Fayga conseguiu um curso de
artes gráficas integral, nesta época pintava e fazia gravuras. Em 1957, foi
premiada com sua gravura na exposição da Bienal de São Paulo, em seguida
(1958) também premiada na Bienal de Veneza. Fayga acreditava que cada um
de nós tem sensibilidade e capacidade de entender e gostar de arte.
Fonte: Adaptado de “Paixão Pela Arte”, (Fayga Ostrower).
Disponível em:<http://www.youtube.com/watch?v=P_15dynr634,>Acesso em: 15/10/2013.
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Atividades 1

TROCA DE IDEIAS
E você, alguma vez já viu alguma paisagem, algum caminho ou relato de
memória, assim como Fayga? Teve interesse em registrar em um papel?
Se uma pessoa pedisse para você a posição geográfica do Brasil no globo
terrestre, o que você diria? Saiba que o primeiro passo é conhecer a sua
localização.
Para localizar o Brasil no planeta Terra é preciso fazer uso de um
planisfério ou de um globo. Com esses recursos é possível verificar que o
nosso país localiza-se no continente americano e ocupa a porção centrooriental da América do Sul.
Também poderemos localizar a Bélgica ponto de partida de Fayga, rumo
ao Brasil, como também o primeiro registro de Fayga em relação ao Brasil,
quando ela avistou a linda ilha de Fernando de Noronha.
E como faríamos para localizar o Colégio Gottlieb Mueller diante de
uma estrutura de organização, pertencente ao Setor Boqueirão, do Núcleo
Regional de Educação de Curitiba bem como a sua estrutura arquitetônica?
Vocês poderiam dar algumas sugestões?
O edifício escolar contém documentos que estão nos acervos
documentais, que podem ser mapas e plantas (projetos arquitetados para a
construção do edifício). Os objetos escolares podem ser desde um utensílio,
até um recurso de aprendizagem. Quando entrevistamos alguém como o
diretor do colégio, um ex-diretor, um ex-professor ou um ex-aluno, podemos
propor que eles contem suas memórias e suas vivências escolares de maneira
escrita (gerando um documento) ou de maneira oral utilizando gravador de voz
ou filmagem (gerando documentário de oralidade e imagem). Na narrativa (tal
como um narrador de futebol conta os fatos), o entrevistado fala do que lembra,
por exemplo: como era o colégio em determinada época, como eram os alunos,
os uniformes, o que era representado no passado, onde se encontra a
biblioteca atualmente, o que era desenvolvido nestes espaços e assim por
diante.
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Podemos

descobrir

mudanças

ou

não.

Geralmente

com

as

necessidades de melhorias e as novas tecnologias surgindo, as reformas são
necessárias. Isso acontece também em nossas casas, pois, muitas vezes é
necessário reformar para adaptar objetos e utensílios a uma nova realidade
espacial. Então, partindo deste princípio podemos levantar muitas coisas em
nossa escola.
Vamos nos familiarizar com os termos colocados abaixo? Eles nos
auxiliarão a perceber a escola como um todo e serão conceituados em
sequência na III Unidade.
Levantamento: Acervos Documentais; Arquitetura Escolar, Mobiliários e
Equipamentos Escolares; Recursos da Aprendizagem, Memórias e
Narrativa- Descritiva e Oralidade.

PROCURANDO RESPOSTAS
Nos dez minutos de vídeo e na leitura do texto pudemos presenciar um
pouco da vida, obra e experiências com desenhos da artista Fayga
Ostrower. A partir disso, responda e resolva as questões abaixo:
1. Fayga fez ilustrações para o livro “O Cortiço”. Você já leu esse livro?
Este livro pode ser encontrado na Biblioteca do Gottlieb Mueller? Pela
rápida apresentação das ilustrações apresentadas no vídeo e
comentários, você ficou com curiosidade de vê-las? Por quê?
2. Fayga desenhou vários objetos e paisagens na sua viagem, não é
mesmo? Agora você irá fazer um desenho (pode ser um objeto
específico ou uma paisagem) de algo que mais lhe chama a atenção no
trajeto de casa até a escola. Reserve seu desenho.
3. Após o primeiro desenho concluído, vá até o local que você escolheu e
observe atentamente. O que você vê? Seu desenho se aproximou da
realidade? Como é o espaço, as cores, as formas, as proporções? Faça
outro desenho, procurando colocar detalhes que você não havia
observado antes. Analise os desenhos feitos. Você acha que para
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desenhar, ilustrar e registrar algo, precisamos ser bons observadores
também? Na sua opinião, a Fayga era uma boa observadora? Por quê?

Distribuição de Tarefas e Compromissos

Em equipes de no máximo cinco alunos, organizem em sala a
distribuição dos espaços do colégio para que cada grupo desenhe sua parte
em uma folha de papel A3, destacando o mapeando dos espaços que foram
incumbidos.
Depois que todos os grupos tiverem realizado a atividade e definido os
respectivos percursos, montem um grande mapa com os resultados obtidos de
cada grupo. Durante este processo observem a composição dos objetos e
mobiliários em cada ambiente para que possam, pela mesma equipe, fotografar
cada objeto, cada mobiliário, catalogando-os (registrar detalhes sobre as
características dos objetos e mobiliário.
Observar se no final os desenhos se aproximam da realidade e se houve
descoberta de novos detalhes e formas relacionados a estes espaços.
O Colégio Estadual Gottlieb Mueller
Para refletir...
O olhar do ser humano é capaz de perceber os detalhes de um lugar, ao
mesmo tempo a lógica desses espaços sólidos e as relações entre os seus
elementos. Mesmo não sendo estudiosos da matemática, da física ou da
química, podemos falar sobre os detalhes dos corredores que muitas vezes
transitamos como também, compreendermos que nos mobiliários e nas
carteiras onde sentamos há átomos e diversos elementos invisíveis a olho nu,
que nos levam a pensar na importância de observar e aprender sobre o que
está à nossa volta.
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Fig. 1. Corredor do Colégio Estadual Gottlieb Mueller.
Disponível em< http://www.flickr.com/photos/flavioarns/6836419259/in/photostream/ >Acesso,em:
out/2013.

Fig. 2. Mapa: Forma diagonal, traçado das ruas. Entorno da escola.
Fonte: Google Maps

TROCA DE IDEIAS
O Colégio Estadual Gottlieb Mueller: Percepções e Memórias

Organizando
o Portfólio
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Caro (a) aluno (a), os conhecimentos que construiremos visam valorizar a
história do seu colégio e da comunidade e você vai aprender a utilizar
diferentes fontes de pesquisa, identificar colaboradores, fazer entrevistas e
registros, nos quais a sua participação e a dos outros será importante na
construção da história de sua comunidade. Todas as ações serão esboçadas,
rascunhadas e desenhadas em um caderno de anotações que chamaremos de
“diário de bordo”. Este diário fará parte do portfólio, portanto toda a pesquisa
sobre a arte, os mapeamentos e os detalhes da arquitetura do colégio, bem
como as escolas públicas tombadas e que serão mapeadas e visitadas, serão
construídos e avaliados neste material. O portfólio nos auxiliará na organização
dos temas e nas propostas apresentadas para responder aos porquês e
entender a trajetória deste projeto. O portfólio poderá conter anotações,
fotografias, desenhos e ainda mídias e materiais digitais. Seu formato poderá
ser em forma de pasta que pode ser confeccionada por você ou ainda outra
estrutura que você e seus colegas possam criar como também estarão no blog
correspondente à turma, A, B ou C. Acesse na internet várias produções de
diários de bordo para você ver exemplos.

Segue abaixo link disponibilizado do conteúdo Arte na Escola,
Amarrações de sentidos: portfólio, pág. 17:
<http://artenaescola.org.br/uploads/dvdteca/pdf/arq_pdf_12.pdf> Acesso em 15 de Nov. 2013.

Caro (a) aluno (a), responda as seguintes questões relacionadas ao
Histórico do Colégio Estadual Gottlieb Mueller e lembre-se de passar todas as
anotações que achar relevante para seu “diário de bordo”.
Observem a imagem fig.3, abaixo:
1. Ela é uma imagem atual ou antiga? Por quê?
2. Como são as roupas das pessoas que estão na foto? Faça a
descrição do vestuário feminino, masculino e das crianças. Essas roupas se
aproximam das roupas que usamos? Você se vestiria assim? Em que ocasião?
3. O que será que estas pessoas fazem aí?
4. Você reconhece o local abaixo? Será de algum edifício de Curitiba?
Qual?
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Fig.3. Cena.de confraternização entre funcionários e proprietários da Metalúrgica Marumby do Irmãos
&Mueller. Fonte: Gazeta do Povo, Edição Curitiba 309 anos, 2002.

Na imagem acima percebemos uma cena: no início do Século XX,
proprietários e funcionários da primeira indústria metalúrgica do Paraná
parecem abrir alas para a passagem de um casal de negros. Chapéu, colete,
paletó e gravata eram indispensáveis no figurino masculino da época.
A fundição Mueller, que em 1913 adotou a marca Marumby para seus
produtos, começou em 1878 como mecânicas e ferraria, fundada pelo
empreendedor alemão Gottlieb Mueller no antigo caminho do Assunguy (hoje
Rua Mateus Leme). Com a necessidade de empregados, a indústria se
antecipou às leis trabalhistas da época. A produção vendida e exportada em
massa foi múltipla, apresentando desde modestos ferros de passar à brasa,
fogões à lenha e estufas, até peças de mobiliário urbano como postes Art
Nouveau para iluminação pública.
Algumas Profissões do passado deixam de existir, devido as mudanças
e evolução do tempo, mas muitas ficam nos registros da história em
documentos que podem trazer ligação dos fatos do passado, também nos
registros dos desenhos, das fotografias, entre os quais podemos entender
melhor o passado. Portanto você percebe a importância dos registros? Pois
dependendo do modo que registramos podemos revelar nossa história.
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Acabamos de verificar a profissão de Gottlieb Mueller vocês sabiam que
antes dele e os irmãos montarem a grande Metalúrgica relacionada a foto, a
qual trouxe oportunidade a muitos funcionários, os irmãos Gottlieb tinham como
profissão a de Ferreiro.
Veja no link abaixo o qual nos mostra como era o trabalho do Ferreiro
também associem aos dados da profissão aos transportes da época.
(Carroças e Cavalos): O ferreiro prestava serviço a muitos carroceiros que
vinham pedir o serviço por necessidade de moldar o ferro, com auxílio do fogo,
o qual servia para dar segurança a roda, e sustentação aos detalhes do carro
de locomoção e transporte da época o qual era de madeira, bem como para
servir de proteção aos cascos dos cavalos (os quais puxavam a carroça em
grandes distancias). Pois é o serviço de ferreiro era muito requisitado. Você já
viu falar do ditado: “Casa de ferreiro espeto de pau”. (O que será que queriam
dizer com este ditado popular?).
Veja no link abaixo do blog História & Outras História, que nos traz indagações e respostas as profissões
que desaparecem com o tempo.
Disponibilizado em
<História & Outras Histórias: Guia das Profissões que Deixaram (ou Deixarão) de Existir> em 15 de
outubro de 2013

Desde 1983 até hoje, o local que pudemos observar na fig.3
acima, local este que foi fundado por Gottlieb Mueller é o Shopping Mueller,
nome dado em homenagem à fabrica dos irmãos Mueller e que deu origem,
também, ao nome do nosso colégio.

PROCURANDO RESPOSTAS:
Vimos na atividade anterior que o nome da nossa escola está
relacionado ao do metalúrgico alemão Gottlieb Mueller. E você, já parou para
pensar a origem do seu sobrenome? Vamos descobrir?
1. Converse com seus pais, responsáveis e familiares a respeito da
origem do seu sobrenome. Anote.
2. Há sobrenomes em comum na turma? Quais? Eles têm a mesma
origem?
3. Entrevistem pessoas no colégio e questionem se elas sabem a
origem dos seus sobrenomes.
13

4. Você acha que é importante sabermos dados como a origem da
nossa família e sobrenomes para compreendermos a história e nossa
história de vida? Por quê?

Unidade II
Mapeamento: Construção coletiva de Mapas da Cidade de Curitiba,
localização dos Colégios Históricos, acesso ao Google Maps entre outros.
O ensino do Mapa
Mapas, histórias e colégios na cidade de Curitiba, noções sobre, escala
planificações e definição e organizações para compor o blog.
Mapeamento da cidade: noções de distância e de localização, pesquisa
e acesso mapas para mapeamento das escolas que serão abordadas no
projeto e suas respectivas localizações. Construção coletiva de um mapa da
cidade com as devidas localizações dos colégios. Acesso ao Google Maps.

TROCA DE IDEIAS
Os primeiros mapas:
A função dos mapas é prover a visualização de dados espaciais e a sua
confecção é praticada há muito tempo. Por exemplo, podemos encontrar
indícios da necessidade humana de se localizar nas primeiras manifestações
de mapas nas paredes das cavernas, depois a localização através dos astros e
estrelas, época que o ser humano olhava para o céu para se orientar aqui na
terra. Na história mapas em placas de argila sumérias e papiros Egípcios. Na
Grécia antiga, Aristóteles e Hiparco já produziram mapas com latitudes e
longitudes. No Império Romano, Ptolomeu representou a Terra dentro de um
círculo.
Segundo Paulo Micelli, professor pesquisador do departamento de
Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, “A Cartografia é anterior à
linguagem escrita, fazendo parte do próprio sentido de orientação do ser
14

humano, o uso do mapa é um momento cultural importante usada a princípio
nas cavernas, nos mapas mosaicos do Egito antigo (mapa do rio Nilo)”.
Em 1824 foi lançado o mapa em Língua Portuguesa, para a Geografia,
por Basílio Quaresma do Real. Mais muitas coisas mudaram até então.
Mapas são

representações gráficas do

espaço

e, no

mundo

contemporâneo o homem se dirige aos satélites. O ensino de mapas de modo
visual traz inúmeras questões quanto à cognição e à representação do espaço,
como abstrações da realidade, pertencem ao mundo das imagens.
Veja slide com imagens e textos decorrente do trabalho com a
Cartografia Escolar
Disponibilizado em<http://pt.slideshare.net/cartografiaescolar/m2-1880568?related=1>Acesso em
15/10/2013

Um mapa é chamado tátil quando está em um formato que permite que
seja percebido pelo toque, neste caso utiliza-se uma linguagem gráfica tátil
com signos em relevo. Analisado pela legenda em auto relevo, cujos estudos
aprofundados pela professora pesquisadora Regina de Almeida no Laboratório
de ensino da USP/LEMAD. Com o uso da Cartografia multi- sensorial, trabalhase com todos os órgãos dos sentidos, no caso da impossibilidade da visão,
trabalha-se especificamente o uso do tato. Também se faz pensar as situações
de aprendizagem quando os mapas estão presentes.
Veja link abaixo o qual destaca a Cartografia desenvolvida para
percepção tátil e a inserção da percepção sonora, bem como atividades
relacionada a cultura afrodescendente.
Disponibilizado
em<http://www.rc.unesp.br/igce/planejamento/download/isabel/cartografia_tatil/anexo0238a.pdf>Acesso
em 15/10/2013
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Fig. 4 - Exposição Museu da Bacia do Paraná Maringá,
Mapa do Brasil com destaque o Paraná em alto Relevo,
Fonte: foto Ronel, 2010

Cara (o) Aluna (o)você acabou de ler um texto onde a professora Regina
Almeida, desenvolve com seus alunos um laboratório sensorial, trabalhando
sensações e os sentidos humanos.
Vamos abaixo emprestar os contornos de um espaço, fazendo um jogo
entre desenho e a colagem. Saiba que a colagem é um jogo e a força
expressiva das pessoas que criam um trabalho artístico. Pensar como
estivéssemos dando oportunidade a alguém que não pode enxergar a
possibilidade de tocar na obra e entender os espaços tal qual olhamos.

PROCURANDO RESPOSTA

Portanto converse com seu grupo, e produzam o que se pede abaixo:
 Tendo como referencia um mapa planta baixa do pavimento térreo do
Colégio Estadual Gottlieb Mueller, resolva observando os contornos em
detalhes e medidas, dos três pavimentos do estabelecimento.
 A proposta é que se produza em auto relevo, tomando por base a
medida proporcional ao respectivo mapa, o qual seria uma folha sulfite,
A1.
 Após observação em detalhes do mapa, percorra com seu grupo e
fotografe as dependências do colégio para obter maior referencia, em
relação as colunas, corredores, fachada, paredes, janelas e telhado.


Para equiparar o contorno do mapa planta baixa do pavimento térreo, e
para que posa destacar a representação arquitetônica do Colegio
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Gottlieb Mueller, use como base, madeira (compensado), papelão. E
outros meteríais recicláveis, como revistas, jornais, algodão, tecidos,
palitos de churrasco, Caixa de fosforo, caixas de remédio.
 Use como recurso técnicas em papel marche, ou apenas colagem, e o
uso de pincel e tinta.
 O trabalho deve ter a característica em miniatura tridimensional do
espaço escolhido, e que se possa obter uma leitura tátil.
 Fazer do registro da fotografía, para que também possamos toca-la com
nossos olhos, e a postagem no blog.


(Faça comentarios e descreva o proceso com o grupo sobre o trabalho,
destaque anotações de importancia para seu diario de bordo).

TROCA DE IDEIAS
Segundo Sonia Castellar, professora pesquisadora da USP, “A cartografia é de
suma importância para desenvolver o raciocínio espacial, relacionada ao
deslocamento, aprendemos a trabalhar as mobilidades motoras desde a
educação infantil, nos trajetos e percursos aprendidos”.
Desde os tempos primitivos o ser humano tem necessidade de se
localizar, fazer sua rota e mapear: assim surge a cartografia. Na imagem
abaixo, podemos observar um mapeamento feito por crianças:
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Fig.5 – Caminho de casa para escola desenvolvido por crianças, com visão frontal e desdobramento
da lateral, o traçado das ruas é visto de cima.
Fonte: Extraído de R. Doin de Almeida (coord.). Meu Primeiro Atlas de Sumaré. 2008, p. 52.

Através da geografia, juntamente com conteúdo de outras disciplinas na
escola, podemos perceber detalhes que transformam nosso bairro e a nossa
cidade. Você notou no decorrer do tempo mudanças, na rua que você mora,
quais foram?
Ao observarmos um mapa, seja ele antigo desenhado a nanquim, bem como
um desenvolvido no Google Maps na internet, servem para que possamos
entender como foi um determinado local no passado, e quais foram às
mudanças. Você nota a diferença de como muda a cada ano seu bairro, novas
construções de casas, prédios, e novos estabelecimentos comerciais? Ao
observarmos com detalhes os mapas antigos e os atuais, notamos que ambos
contêm gráficos e legendas, os quais servem para descobrimos uma rota ou
um caminho especifico ou como é um determinado lugar. Portanto, o objetivo
principal que é a referência de localização não mudou. Comente sobre este
detalhe: Você já observou que somos orientados por mapas em diferentes
lugares, você já utilizou ou percebeu as orientações contidas nos terminais de
pontos de ônibus da cidade?

Faça seu comentário no caderno (diário de

bordo) e se possível tire uma foto do mapa que orientam os usuários dos
terminais.
Podemos comparar os textos que os mapas nos trazem como também
entender os códigos destacados em suas legendas. Portanto hoje nos livros
didáticos são inclusos um procedimento de aprendizado da cartográfica para
análise de leituras.
Atualmente a cartografia é desenvolvida com novas ferramentas
tecnológicas para o desenvolvimento de mapas. Um exemplo desse
desenvolvimento é o uso dos aparelhos GPS (Global Position System).

RESPONDA
Você conhece um GPS? Seu Celular tem este dispositivo? Alguma vez
você já usou para se deslocar de um lugar para outro da cidade?
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A Cartografia Aérea destaca a imagem vista de forma octogonal (vista
de cima), nos mostrando um panorama com precisão de imagens, vista por
satélites, porem a essência do desenvolvimento do mapa com objetivo de que
as pessoas se localizem, esta prática se mantem até nossos dias, como nos
mapas antigos de desenvolvidos passo a passo a nanquim sobre o papel. Hoje
temos a possiblidade de se obter mapas com dados e informações precisas,
acessíveis, com rapidez e também gratuitos na internet.

TEXTO E LINKS PARA VER NA INTERNET
Obs.: Fontes: Texto Adaptado do video documentário “TV Escola” Salto para o
futuro, sobre Cartografia Escolar – PGM1, participaçao e comentários de
professores

pesquisadores

de

diferentes

Universidades,

como

Paulo

Micelli;Regina Almeida;Sonia Castellar,;Rosangela Doin de Almeida entre
outros.
Palavras-chave: Cartografia, mapas, desenhos, linguagem cartográfica,
maquetes, espaço geográfico, geografia, quadrante, bússola, relógio de Sol,
atlas, estrelas, GPS.
Vídeos Disponível em
<http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=10269>15/12/2013

TROCA DE IDEIAS
Caro (a) aluno (a), responda as seguintes questões relacionadas ao
Histórico sobre a Cartografia e lembre-se de passar todas as anotações de
importância para seu diário de bordo. Fique atento também aos comentários
que dizem respeito ao texto relacionados à troca de ideias anterior acima,
sobre os primeiros mapas.
Observe a imagem abaixo a Planta de Curitiba de 1914
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Fig. 6: Mapa, Planta de Curitiba de 1914,
Fonte: Disponibilizado de imagens do Google.

Clicar no link abaixo sobre a palavras Pesquisador imagem
Disponível em<www.jws.com.br - 830 × 584 - Pesquisapor imagem> em 15/12/2014

Como não estão nítidas as legendas do mapa, descrevemos o que está
escrita no quadro branco em primeiro plano no mapa, tomando por referência a
sua esquerda.
O primeiro quadrinho azul marinho e o segundo quadro em cinza
destacam o Centro Curitiba em 1912.
O terceiro quadrinho mostra o centro urbano de Curitiba, em 1914.
O quarto quadrinho mostra o centro urbano de Curitiba, com aumento da
área perimetral, delimitada no ano de 1903 (o que significa que foi medido, ou
melhor,

determinado

um

procedimento

na

área

correspondente,

proporcionando no mapa um aumento significativo do contorno desta área).
No último e quinto quadrinho o qual nem aparece à cor, contém a
seguinte descrição, “Perímetro proibido a construção de casas de madeira”.
(Esta referência acima mostram que se pretendia valorizar a área central
da cidade com casas, universidade, dependências públicas, escolas ou outras
construções arquitetônicas em alvenaria).
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PROCURANDO RESPOSTAS
1. Segundo a Imagem (mapa de 1914 visto acima) você concorda que
na época as autoridades tinham uma preocupação em destacar a área central
em Curitiba no início do Século XX? Por quê?
2. Você percebe e compara quantas informações estão destacadas na
legenda? Veja com detalhes o quadro que está em primeiro plano a sua
esquerda perceba as referências das formas, cores e linhas, destes quadrinhos
compare com o miolo (área central do mapa), vejam os contornos separados
pelas cores, dados e prioridades destacadas que diz respeito ao centro da
cidade de Curitiba em 1914.
Você consegue identificar no mapa acima algum bairro próximo ao
Colégio Gottlieb Mueller? Você conhece outros bairros que destacam neste
mapa e que são conhecidos em nossos dias?

RECURSOS, EXISTENTES NA INTERNET.

Observe a Figura-Geoimpress, abaixo: A qual combina com os recursos
do Google Maps, qualquer usuário poderá hospedar suas imagens na rede
social Flickr, o procedimento é ter o espaço para arquivar as fotos, depois o
próprio sistema faz o mapeamento destacando em que cidade e o local aonde
foi retratada, bem como reservando os direitos autorais a quem arquivou tal
fotografia. O Flickr é semelhante a outros sistemas e informações veiculadas
por sites preexistentes na rede, como o Picasa, como o próprio Google. O
resultado é a criação de aplicações que mapeiam conteúdos que circulam na
web em outras formas de representação.
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.
Fig. 7. -Geoimpress , Disponibilizado de Flickr: Galeria de orangeacid
Fonte: <http://weheartit.com/tag/orangeacid> em 15/12/2013

PROCURANDO RESPOSTA NO COMPUTADOR

Use o ícone abaixo no computador e observe no Flickr fotos mapeadas,
relacionado à visita do Secretário da Educação ao Colégio Estadual do Paraná.
<http://www.flickr.com/photos/flavioarns/sets/72157626143044530/> acesso 17/12/2013

Abaixo você pode aprofundar seus conhecimentos sobre mapas e
conceitos cartográficos lendo os comentários e acessando os referidos sites
para consulta: Salto para o Futuro, Cartografia Cultura e Producão de
Conhecimento Escolar.
Sinopses
Embora o uso de mapas e o ensino de conceitos cartográficos já façam
parte dos programas escolares de Geografia há muito tempo, temos assistido,
recentemente, à expansão dos conhecimentos cartográficos no ensino. Neste
contexto, a cartografia escolar vem se estabelecendo no currículo escolar, bem
como tem despertado o interesse das pesquisas.
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Caro (a) aluno (a), para conceituarmos cartografia, vocês assistirão ao
vídeo de duração 50 minutos, conforme link a seguir que nos auxiliará a
compreendermos melhor do que tratam estes conceitos.
.

A série Cartografia escolar, com a consultoria da professora e
pesquisadora Rosangela Doin de Almeida (UNESP – Rio Claro/SP), é uma
retomada do tema apresentado com grande repercussão no Salto para o
Futuro TV Escola em 2003. Desta vez, incorporando, além de aspectos
históricos e de práticas escolares temas como a cultura cartográfica do
ciberespaço, entre outros. Neste caso poderemos nos aprofundar no estudo do
mapa em relação à internet, nos apropriar de recursos para que possamos usálos em nosso mapeamento relacionado à cidade e as escolas tombadas que
visitaremos.
Disponibilizado Fontes: Artigo e Entrevista Salto para o Futuro,
Cartografia Escolar. PGM-1, Cartografia cultura e produção de conhecimento
escolar
Artigo Disponível em <http://www.tvbrasil.org.br/fotos/salto/series/17463213-Cartografia.pdf> 15/12/2013
Entrevista com Rosângela Doin de Almeida
Disponível em<http://www.tvbrasil.org.br/saltoparaofuturo/entrevista.asp?cod_Entrevista=127> 15/12/2013

PROCURANDO RESPOSTAS

Você sabe o que é o ciberespaço? Pesquise com seus colegas e troque
algumas ideias a respeito, e faça suas anotações (para o diário de bordo).

USO DOS MAPAS E REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS NO ENSINO

Alguns conceitos básicos como proporção, escala, localização e
orientação são importantes para entendermos os mapas.
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Escalas
Palavra de origem latina, que significa graduação ou proporção, é a
relação entre uma medida real e a sua representação reduzida ou ampliada.
Quando desenhamos peças ou objetos de dimensões grandes ou pequenas,
os desenhos são feitos em tamanhos menores ou maiores, destaca a mudança
das dimensões reais de medidas para outras medidas no desenho é feito pela
utilização de escalas. Ao elaborarmos as representações cartográficas
prescindimos dos símbolos para evidenciar o real. O espaço real é abstraído
passando por um processo de redução, isto é se estabelece o processo de
redução do espaço real e sua representação: escala.
Disponibilizado, Fonte Conceito Escalas, Disciplina Maquete, UFJF, 2011.
<http://www.ufjf.br/maquetes/files/2011/02/UFJF_DISCIPLINAS_MAQUETE_20111_AULA05b_Escal
as_v00.pdf> 15/12/2013>

Abaixo podemos observar uma maquete (representação de uma
construção arquitetônica em escala reduzida) de uma escola em Maringá.

Fig 08: Maquete do Instituto de Educação de Maringá, Exposição do Museu da Bacia do Paraná,
Fonte: foto Ronel 2010

Para determinar a distância em um mapa, ou outra representação como
uma maquete, usa-se a escala linear, se um mapa está na escala de 1:10, isto
significa que suas distâncias foram reduzidas do real exatamente 10 vezes.

Abaixo duas representações de escala gráfica
1: 4.000

1 cm = 4.000cm, ou seja, cada cm no mapa corresponde a 40m do

tamanho real.
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1: 50.000

1 cm = 50.000cm, ou seja, cada cm no mapa corresponde a

500m do tamanho real.

PROCURANDO RESPOSTAS

Transfira as perguntas para seu caderno (diário de bordo) e responda:

1) Para exercitar sobre escala e aguçar apercepção e memoria visual e
sensorial, vamos criar um mapa do nosso trajeto de casa até a escola?
Você já parou para pensar por quantas quadras passa? Há muitos
pontos comerciais? Como são as residências? As ruas são arborizadas
ou não? Há muitas ruas preferencias? E ruas secundarias? Ha terrenos
baldíos? Esgotos? Rios? Praças?

2) Individualmente, elabore mentalmente uma representação cartográfica
desse trajeto. Utilize uma folha de papel A3, régua, lápis de desenho e
lápis de cor. Lembre-se que o tamanho real será abstraído e reduzido,
pois estaremos trabalhando com escalas. Destaque uma medida para
representar o tamanho de uma quadra, a qual será a mesma medida
para todas as outras que você desenhar em seu mapa mental.
Depois de elaborar o desenho acima acione o Google Maps no
Computador, conforme link abaixo.

GoogleMaps
https://maps.google.com.br/

3) Coloque o endereço de sua residencia, acione a Rota, e coloque o
Nome do Colégio Estadual Gottlieb Mueller, também escolha o modo
que você vem para o Colégio, a pé?, De Ônibus? Ou de carro? Para
obter a distancia real de sua casa ao colégio, incluso clicando em passo
a passo, você tem o trajeto escolhido como menor distancia para
percorrer.
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Explorando o Google Maps e o Google Earth :

TROCA DE IDEIAS
As imagens de satélites auxiliam a conhecer os lugares, depois os
mapas.
. No passado recente, para que pudéssemos acessar um mapa no
computador, só seria possível, se acessássemos um programa ou (cd rooms).
A partir de 2005, o Google Maps, trouxe uma evolução de modo preciso para a
web, com muita qualidade como novas práticas de mapeamento a qual está
hoje disponível. Alguns exemplos que se destacam além do aplicativo do
Google Maps têm o canal Países do site do IBGE e o Google Earth.
O Google Earth, por exemplo, que pode ser instalado no computador,
proporciona um modelo 3D da superfície terrestre, que dá a sensação ao
usuário de estar sobrevoando o planeta. Já o Google Mapas oferece a visão
2D da superfície terrestre, com opções de resolução diversas, e pode ser
acessado diretamente na Internet.
A Cartografia é um processo de um lugar de encontro, é importante no
processo ensino aprendizagem, está além das fronteiras da escola, está no
celular e nos aparelhos eletrônicos.

Fig 09: Google Maps
Fonte: Disponível em <http://maps.google.com.br>acesso 14/03//2014

De 1000 a.C. até o Google Earth, as funções dos mapas e a influência do
contexto político e cientifico para a evolução da cartografia. Estudos de Mapas
Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=Vanspwwxr_w> Acesso 15 de Maio 2014
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PROCURANDO RESPOSTAS, ASSIONANDO A INTERNET.
Caro (a) Aluno (a) vamos fazer um passeio e descobrir detalhes destes
dois tipos de programa? No laboratório de informática, acessem o Google
Maps. Coloque o endereço de sua casa e um lugar, na sua cidade, que você
gostaria de ir (um shopping, um parque de diversão, a casa de um parente, um
parque, etc.) Observe a rota, o tempo que levaria as ruas e os locais
assinalados no trajeto. Essas indicações ajudariam você a chegar no local
desejado?
Agora, utilizando o Google Earth, coloque o nome de um país que você
nunca imaginou conhecer (China, Índia, Japão, Bolívia, Peru, etc.) Observe e
explore como são as casas, ruas, telhados, praças. Você moraria neste lugar?
Por quê?
Para ser
Analisado
Ações e
atividades
Para que Você possa pensar da mesma forma aos exercícios do Google
Maps e para que domine a localização e distancia de nossa escola até a
localização espacial de outras escolas as quais iremos visitar, e faz parte dos
objetivos deste projeto, as quais, não são diferentes (pois todas tem um
entorno, perto da onde, o que a referência) vários detalhes poderão ser
identificados por você, troque ideia com seu grupo, anotando nos diários de
bordo. Você imagina ou sabe como é a arquitetura ou desenho destes Colégios
construídos no passado. Para facilitar colocaremos siglas e também a data de
sua inauguração. Então mãos a obra, tome por base o Google maps.

GoogleMaps
https://maps.google.com.br/

PROCURANDO RESPOSTAS
Estes Colégios foram construídos há bastante tempo e podem nos trazer
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informações de sua história, fazendo parte do Patrimônio Cultural? É o que
poderemos fazer investigando cada Colégio analisando o Google Maps,
mapeando a distância do Colégio Estadual Gottlieb Mueller aos Colégios
relacionados abaixo:
CEXS (Colégio Estadual Xavier da Silva 1903)
GECM (Grupo Escola Cruz Machado, em 1906)
IEPPEP (Instituto de Educação do Paraná Professor Erasmo Pilotto, em
1922).
CEDPII (Colégio Estadual Dom Pedro II, em 1928).
CELFC (Colégio Estadual Lysimaco Ferreira da Costa, em1943).
CEP (Colégio Estadual do Paraná, em 1953)
CET (Colégio Estadual Tiradentes em 1962)
CEGM (Colégio Estadual Gottlieb Mueller em 1979)

Caro Aluno e Aluna vamos dividirtarefas entre os Grupos para facilitar, o
mapeamento.

Fig.10 Detalhe do Google Maps, Gottlieb MullerX
Fonte:< https://maps.google.com.br>

Veja na imagem detalhes sobre o estabelecimento de ensino Gottlieb
Mueller, observe o link para detalhar a rota ou itinerário a ser mapeado, bem
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como abaixo fotos do Colégio e seu entorno.
Para Você e seu Grupo familiarizem com os Colégios Tombados, logo
abaixo e de propósito deixamos de colocarem ordem as figuras em relação os
sete colégios relacionados no texto acima.

PROCURANDO RESPOSTAS
1. De o nome (Sigla) ao Colégio, qual você imagina ou conhece de
acordo com a relação de sete colégios e datas de sua
inauguração elencados acima com as respectivas figuras abaixo:
Obs.: Falta um colégio a ser identificado você saberia dizer qual?
Após você identificar todos aqueles listados acima, aquele que
sobrar na listagem é o estabelecimento escolhido para ser o
Museu da Escola Paranaense. Pergunte ao professor para que
ele esclareça este fato? Tire uma Xerox recorte às figuras e
organize em seu diário de bordo. Após correção destacada pelo
professor relacionado a este exercício.

Fig 11. Colégio Localizado noBairro Rebouças

Fig.12 Colégio Localizado no Bairro Alto da Gloria.

Vista superior Foto RonelCorsi2013

Foto RonelCorsi 2013

Fig.1______________________________
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Fig. 2__________________________________

Fig 13. Colégio localizado no Bairro Agua Verde

Fig. 14. Colégio Estadual, em frente Praça 19 de Dez. Centro.

Fontes: Fotos Ronel Corsi, 2013

Fig.3______________________________

Fig. 4__________________________________

Fig. 15: Colégio Localizado no Bairro Batel em Curitiba

Fig16: Colégio Localizado no Centro em Curitiba

Fonte: Fotos Ronel Corsi 2013

Fig.5 ______________________________

Fig.6 __________________________________

PROCURANDO RESPOSTAS:

Atividade: montando um blog
Caro aluno e aluna, para organização de um Blog, que terá o nome do
projeto “MAPEAMENTO E LEITURAS ESTÉTICAS DA MEMÓRIA DOS
COLÉGIOS ESTADUAIS DA CIDADE DE CURITIBA”, o qual será um espaço
virtual, contendo fotos e exercícios destacando-se entre troca de ideias e as
ações das práticas desenvolvidas, nos exercícios, procurando respostas, como
o levantamento de resultados de exercícios fotográficos e registros e
narrativas, anotações de destaque, como visitas virtuais e in loco aos Colégios
Tombados de Curitiba e para ser postado por você e seu grupo. Para
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armazenamento de fotografias nos programas flick, picasa ou o gmail. É
necessário que um aluno representante de cada grupo tenha uma conta no
gmail, para que possa trocar ideias e passar resultados e exercícios resolvidos
e para troca de ideias, entre os demais será dada abertura para entrada do
Blog.
<www.patrimoniohistoricoescolar.blogspot.com.br>

O blog spot pertence ao google (gmail). Para que ocorra comunicação e
contato entre os grupos de alunos, dos 9º anos A, B, C e professor,
recomenda-se que cada turma e seus grupos se identifiquem, destacando
postagens relacionadas ao primeiro conteúdo no blog representado. Quanto às
equipes respectivas de cada turma, aconselha-se atenção às postagens, para
trocas de mensagens e ideias, as quais serão verificadas pelo professor.
Também serão usados como recursos, links propostos neste caderno, como
também de outros blogs de organizações de outros colégios para que ocorra
um intercâmbio entre escolas tombadas.
Como será a cara deste blog? Que imagens você colocará? Podemos a
princípio contar com a imagem capturada nas primeiras atividades, e
desdobraremos com outros conteúdos que iremos aos poucos registrando,
outras que farão parte de anotações, outras que farão parte de ideias e da
elaboração do portfólio, atividade artística pensada por cada equipe e discutida
com o professor.
Cadernos, diários de bordo ou scketh books poderão, neste projeto, ser
de grande utilidade para citações, fazer resumos rascunhos, desenhar,
acrescente anotações para as atividades propostas em sala de aula ou
trabalhos de campo, mostrem novidades, colem figuras, recortes de jornais ou
revistas. Estas ideias, acrescentadas de pesquisa poderão servir de base para
postagem no blog, onde deverá constar a fonte da pesquisa e a ideia do aluno
criador de uma determinada atividade, ou ensaio fotográfico, neste caso será
destacado a autoria da fotografia e o lugar.
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Diários de Bordo ou Scketh Books
Faremos cadernos de anotação ou esboços, afinal este caderno deve
nos acompanhar em todos os locais de nossas atividades, pode ser um
pequeno caderno tipo aquele de Leonardo da Vinci, vocês já ouviram falar?
Dizem que o famoso pintor sempre o tinha em mãos, com a mente aberta a
novidades, e a primeira ideia que tinha, imediatamente ia ele anotar, esboçar,
rascunhar, desenhar, em sua caderneta. Essa caderneta inspirou muitos
inventos posteriores ao Período Renascentista, como o avião, a imprensa,
entre outras contribuições científicas até mesmo de utilidade para a medicina.
As cadernetas também eram uma prática de outros artistas como Pablo
Picasso e Van Gogh.
Vamos conhecer alguns links que nos auxiliarão nos cadernos de
anotações? As quais serviram de base para serem fotografadas e postadas no
blog.
Veja Slide com Orientações de como organizar um Diário de Bordo.
Disponibilizado em <http://pt.slideshare.net/tatiabardes/diario-de-bordo-2011>15/10/203

Veja no link abaixo, um blog que destaca um diário de um artista
plástico, poeta ilustrador e fotografo da cidade de Curitiba, o que o Artista Dala
Stella conta e encanta com desenhos, desenvolvendo narrativas sobre as
postagens em seu Diário de Ateliê. Disponibilizado
em<http://dalastella.blogspot.com.br/2014/01/menino-brincando.html> Em 17/03/2014
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Unidade III

Memórias e histórias dos colégios históricos de Curitiba

Figs. 17 e 18, Imagens dos blocos do lado direito e do lado esquerdo do Colégio Gottlieb
Mueller, e corredor central e detalhes das janelas da biblioteca e salas de aulas de
ambos os blocos. Fotografias Ronel Corsi, 2014

Podemos descobrir, pesquisar e contar a história de uma escola
buscando informações e fazendo levantamento do que a escola possui, de
quem cuida dos acervos e documentos, como são os detalhes da arquitetura,
os mobiliários e equipamentos, quais são os materiais antigos e os atuais
usados pelos professores para a aprendizagem dos alunos, bem como
descrição das memórias e o que as outras pessoas contam sobre esse local de
estudos.
A escola é parte da estrutura de uma comunidade. É na escola que se
inicia o processo de socialização no diálogo e nas necessidades individuais e
coletivas. Também podemos observar que apesar das escolas estaduais
estarem compostas e projetadas como parte de uma estrutura pré-definida,
cada uma tem suas característica arquietônicas,

suas especificidades em

relação ao local onde foi construida e a sua história é formada pelas pessoas
que lá convivem.
Inicialmente, a arquitetura situa-se como um cartão postal para a cidade,
reunindo vários elementos que caracterizam cada escola e o modo que ela é
organizada: sala do diretor, secretaria, salas de aula, entre outros. O entorno
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do local da escola, apresenta também um símbolo, identificando a realidade da
cidade em determinada época.
ACERVOS DOCUMENTAIS
Toda escola tem registros oficiais sobre sua implementação; possui atas
descritivas; livros de chamadas das disciplinas; ofícios; comunicados;
memorandos, entre outros documentos. Na biblioteca os livros, revistas,
periódicos, cartazes, mapas, trabalhos de alunos, e outros materiais e
exercícios da prática escolar também são importantes documentos para
pesquisas referentes à sua história.
Um edifício escolar contém documentos que estão nos acervos
documentais, que podem ser mapas e plantas (projetos arquitetados para a
construção do edifício). Você conheceu ou conhece a planta arquitetônica da
sua escola? Será que há fotos as quais tornaram documentos comprovatórios
e reais dos fatos?
Perceber a escola em cada cantinho existente, seu arquivo, seu
mobiliário e sua arquitetura bem como a busca de sua origem através de fotos,
narrativas de ex-alunos, professores e diretores podem colaborar para a
valorização do Patrimônio Histórico escolar e ser importante para a
conscientização das novas gerações.
PROCURANDO RESPOSTA
Há alguns anos atrás as aulas eram ministradas somente com livros,
quadro e giz. Depois surgiram outros materiais atrativos para projeção de
imagens, como o retroprojetor, por exemplo. Será que hoje ele já é algo
obsoleto?
Objetos antigos...
Cite alguns utensílios pedagógicos da escola que você julga, que
através dele possa trazer informações de uma determinada época, e possa
surgir informações e narrativas de quem trabalhou há bastante tempo no local.
Uniformes...
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Você pode afirmar ou contar algo a respeito do uniforme da sua escola?
Será que as características do uniforme eram outras no tempo passado? Ele
tem ou tinha logomarca? Existe alguém na escola que possa esclarecer sobre
isso? Há fotos antigas para verificarmos detalhes sobre os uniformes?

Fig.19 Detalhe em primeiro plano de um Livro “Ata”, fotografia da arquitetura, Instituto
de Educação do Paraná Erasmo Pilotto, foto montagem Ronel Corsi 2013
Fig.20 Planta da fachada, Desenho acervo do Colégio Dom Pedro II, inaugurado em 1928
Fig.21 Detalhe de um exercício da pratica escolar, elaborado pela aluna Priscila do 9º ano
B, 2014, do Colégio Gottlieb Mueller, do seu acervo (Diário de Bordo).

MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES
.

Podemos visualizar, a fig.22 em destaque, tratando-se de um
objeto chamado mata borrão, que era um tipo de papel absorvente,
colado sobre a madeira, com um cabo para segurar e era usado para retirar
excesso de tinta, certamente muito utilizado na época.
Fig. 22 Mata Borrão acervo Museu Histórico de Palmeira, foto Ronel Corsi 2010

Observe as imagens abaixo de mobiliários, entre as quais carteiras
escolares.
Quantos estudantes já sentaram nestas carteiras no passado? Como
eles escreviam? Vemos em detalhe na representação da fig.23 em cima da
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carteira escolar um vidro de tintas tinteiro e era esse o instrumento usado para
escrever: molhava-se o bico de pena na tinta e escrevia-se no papel.

Fig.23 Mobiliário, Antiga Carteira Escolar e materiais pedagógico e administrativos, Acervo NPHE
(Museu da Escola), acervo Ronel Corsi 2013
Fig.24 Fonte: Revista A Cigarra, edição de 9 de novembro de 1916. Anuncio sobre Imobiliários
escolares antigos.
Fig.25 Antiga Escrivania Acervo Memória do Antigo Diretor Museu Guido Straub (Centro de
Memória do CEP) foto Ronel Corsi 2013

Fig.26 Antigo Piano Acervo mobiliário do Colégio Dom. Pedro II, foto Ronel Corsi 2010
Fig.27 Maquina mecânica de escrever, acervo Centro de Memória do CEP, foto Ronel Corsi
2013
Fig.28 Salão Nobre do Instituto de Educação do Paraná Professor Erasmo Pilotto, Em
primeiro plano Mobiliário cadeiras em madeiras, ao fundo Obra de Guido Viaro, década de 40, Grito
da Independência, cópia de Pedro Américo. Foto Ronel Corsi, 2010.

Pesquisando...
Como eram feitas, editadas as provas teóricas em uma determinada
época nas escolas? Você já viu este aparato antes? Sabe para que serve?
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Fig.29 Disponibilizado em <http://www.voceselembra.com/2008/07/mimegrafo_12.html> Acesso
em 1 de maio de 2014.

Este é um aparelho de mecanografia, que servia para rodar provas
estêncil há alguns anos atrás. Com certeza alguns professores, pedagogas da
escola ou funcionários do Colégio poderão, contribuir com narrativas a respeito,
de como eram preparadas as provas e exercícios para atividades, como até
mesmo apostilas.
Veja no link abaixo que mostra além do histórico, depoimentos anônimos
dos quais você poderá concluir informações e práticas interessantes sobre o
uso deste aparelho. Caso ainda exista, em sua escola um aparelho deste tipo,
fotografe para constar em seus registros de portfólio.
Veja foto e um pequeno texto histórico sobre o Mimeógrafo Fonte: Disponibilizado Site
Você lembra? <http://www.voceselembra.com/2008/07/mimegrafo_12.html> Acesso em 1 de maio de
2014.

Uma outra dica para alimentar seu portfólio é analisar objetos inservíveis
em seu colégio. Fotografe, registre, veja detalhes, pergunte a alguém que
conhece tais objetos, como era usado, em que época foi usado, etc. Anote.
Também temos acervos...
Você já pensou como é seu próprio acervo como, por exemplo, seu
material escolar, sua mochila suas coleções, modos de comportamento
adquiridos em diferentes momentos na escola ou em sua casa? Nos dois links
abaixo, você poderá relembrar e contar sobre a sua coleção.
.
Fonte: Disponibilizado do site, Vocês lembram? <http://www.voceselembra.com/search/label/Jogos>
Em 1 de maio de 2014.
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Fonte: Disponibilizado do site, vocês lembram?
<http://www.voceselembra.com/search/label/Materiais%20Escolares> Em 1 de maio de 2014

Acessando este próximo link, apesar de não ser da sua época, você
poderá ter a noção de como eram as décadas de 50 e 60, de como eram as
publicidades, comerciais, entre outros.
Fonte: Disponível do blog dos velhinhos <http://www.blogdosvelhinhos.com.br/2010/12/propagandasdos-anos-50.html> Acesso em 1 de maio de 2014.

Agora observe as imagens abaixo, comparando, materiais e mobiliários
escolares ilustrados com links de mobiliários antigos:

Fig.30 Retroprojetor moderno disponibilizado de http://www.csr.com.br/csr300h.jpg
Em 20 de novembro de 2013
Fig.31 Equipamento Computador usado contemporâneo, projeto Uca, também em uso pessoal
dos alunos, Acervo do Colégio Gottlieb Mueller, foto Ronel Corsi, 2013.
Fig.32 Equipamento Lousa antiga, usada para alfabetização, Acervo do Colégio Bom Jesus da
Lapa, foto Ronel Corsi, 2010.
Fig.33 Pendrive, objeto de uso contemporâneo, foto Ronel Corsi 2013
Clicar sobre link do blog abaixo, para texto e imagem de mobiliários antigos, Disponibilizado
Em<http://martaiansen.blogspot.com.br/2012/09/moveis-escolares-antigos.html> Acesso em 20
outubro de 2013

REFLEXÕES SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL
Caro (a) aluno (a) você sabia que muitos casarões no Brasil e no Mundo
ou foram substituídos por prédios modernos ou estão em ruínas? Outros
precisam ser vistos com mais atenção pelas autoridades. No mundo inteiro tem
uma lista de Patrimônios que se encontram em perigo. Uns sofrem com a
deterioração decorrente da ação do tempo, outros foram destruídos em razão
das guerras, outros sofreram por causa de terremotos ou outras catástrofes
naturais. Muitos lugares são abandonados pelo descaso dos herdeiros, outros
são vitimados por furtos, bem como pela consequência do crescimento urbano.
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Certamente no dia a dia encontramos em nossa cidade muitos destes casarões
ameaçados pela deterioração ao serem inseridos na lista de patrimônio em
perigo, como registrados a pedido coletivo da sociedade, pelo órgão
competente do estado em um livro tombo, recebem maior atenção, bem como
ajuda técnica e financeira governamental para beneficiar e restaurar os
mesmos. Portanto em nossa cidade também encontramos muitos prédios
antigos que foram restaurados, os quais são destacados no meio urbano e
contam sua história. Quando não se têm os devidos cuidados, ou se ignora um
bem público é a memória e a identidade da cidade que se vai, trazendo um
prejuízo inestimável para a coletividade, condenando as futuras gerações a não
conhecer sua história. O patrimônio é a nossa herança do passado, com que
vivemos hoje, e que passamos às gerações vindouras.

Fig.34 - Obra feita pelos Indios Guaranis, de 1735 a 1745_ Missões jesuiticas_Rs, Edificio em ruínas,
preservado e cuidado nesta condicões,tornando-se ponto turistico,fotografia Vania Machado,
NUPHE/SUDE SEED.

O sítio, comumente chamado de ruínas de São Miguel das Missões,
foi declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO desde 1983 Localizado no
pequeno município de São Miguel das Missões, no Noroeste do Rio Grande do
Sul, Brasil.
Disponibilizado <http://whc.unesco.org/fr/list/275>Acesso em 15 de Dezembro de 2013

O link em referência abaixo trata da Carta de Veneza, de 1964 diz
respeito à proteção mundial dos Monumentos.
Disponibilizado
dezembro de 2013
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<http://www.icomos.org.br/cartas/Carta_de_Veneza_1964.pdf>

acesso

15

de

APRENDENDO MAIS
De acordo com a Constituição Federal de 1988

Art.216 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material
e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência
à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da
sociedade brasileira, nos quais se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados
às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
obs.dji.grau.3:

Disponível em

<Monumentos

Arqueológicos e Pré-Históricos - L-003.924-1961>

Acesso em 20/10/2013

PATRIMÔNIO CULTURAL
O que definimos como patrimônio cultural? É um conjunto de todos os
bens, materiais ou imateriais, que, pelo seu valor próprio, devem ser
considerados de interesse relevante para a permanência e a identidade da
cultura de um povo.
Então a palavra material diz respeito a algo palpável, por exemplo, pode
ser aplicado aos bens móveis e imóveis, de interesse cultural ou ambiental. É o
caso de fotografias, livros, mobiliários, utensílios, obras de arte, edifícios, ruas,
praças, cidades, regiões, florestas, cascatas etc. Somente é aplicado aos bens
materiais de interesse para a preservação da memória coletiva.
Em 1972 foi decretado a partir de uma convenção de carater mundial,
que os cuidados aos bens públicos e históricos deve se constituir em um
processo continuo.
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INSTITUIÇÕES

NACIONAIS

E

INTERNACIONAIS

DE

PATRIMÔNIO

CULTURAL.
A regulamentação mundial é feita pela UNESCO (Unied Nations
Educational,

Scienticand

Cultural

Organization),

através

do

ICOMOS

(internactional Councilon Monumentesand Sites). O ICOMOS sugere normas a
todos os países membros a respeito de preservação cultural. Desta forma,
indicando e sugerindo procedimentos tidos como adequados à preservação do
patrimônio cultural de todo o planeta. O ICOMOS referência uma lista de bens
que são considerados Patrimônio da Humanidade.
No Brasil o órgão veiculado a UNESCO, é o IPHAN (Instituto de
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), o qual teve as primeiras iniciativas no
século XX, no período do movimento modernista, de 1922, num esforço no
sentido de buscar a identidade nacional, os quais tiveram uma grande
colaboração de Mario de Andrade. Amparado pelo Ministério da Cultura surge
um Decreto Lei Federal número 25/1937 é que dá as regulamentações em
território nacional. Esta mesma lei estabelece que todos os Estados devessem
criar instituições e legislações próprias para gerir o patrimônio local.
Disponibilizado fonte do Site da UNESCO
Disponível em<http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/cultural-heritage/>Acesso 13
de nov.2013

No Paraná a Coordenadoria do Patrimônio Cultural, unidade da
Secretaria de Estado da Cultura, é que é responsável pelo patrimônio cultural
paranaense, desde que esse patrimônio seja tombado e se encontre inscrito
em um dos livros Tombo, arquivado na instituição. A lei Estadual número
1.211/1953 é que regulamenta a instituição e os procedimentos técnicos e
administrativos.
Abaixo vejam clicando no link abaixo o que foi tombado e tem por direito
preservação e conservação pelo Estado do Paraná,
Disponibilizado, fonte: Espirais do Tempo, Coordenadoria do Patrimônio
Cultural, Paraná.
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As informações aqui contidas, com dados relativos a cada bem,
em textos elaborados pelo professor Cyro Corrêa Lyra. Traçam
a imagem de um caminho, construído por muitas mãos...
Inúmeras pessoas dedicaram-se por décadas à salvaguarda,
proteção, gestão e valorização desse patrimônio.
Disponível

em

<http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=287>

Acesso em: 13 de nov./2013

O QUE É MONUMENTO
É o significado dado a uma grande construção arquitetônica do passado.
Também é um bem material imóvel. Isto quer dizer que este bem material deve
ser preservado e mantido suas características de sua construção de sua
origem.
O QUE É TOMBAMENTO
O tombamento é uma medida jurídica que garante a preservação dos
prédios.

Não

é

possível

mexer

na

fachada

das

construções,

nem

descaracterizar intensamente os imóveis. Por exemplo, no Paraná a CPC,
Coordenadoria de Patrimônio Cultural é quem registra e destaca em um livro a
importância de se preservar um determinado bem coletivo, este registro é
chamado de livro Tombo. Como é o caso das Escolas públicas as quais
mapeamos neste projeto, todas estão registradas neste Livro Tombo, escolas
tombadas que iremos visitar, algumas podemos considerar um monumento,
outras não tem grande porte, outra está dentro de uma área delimitada de
tombamento.
PROCURANDO RESPOSTAS
1. Você já percebeu em seu bairro ou nas regiões que conhece as
alterações que surgem com o crescimento da cidade? Em muitas
regiões as casas e edifícios antigos desaparecem ao lado de grandes
edificações.... Converse com seus colegas a respeito.
2. Na sua opinião qual é a importância de conhecer e de preservar a
memória dos bens culturais e edifícios antigos para a história da cidade?
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MEMÓRIAS E NARRATIVAS
Vejam exemplos de Memórias e Narrativas, elencados abaixo, e que
poderão ser analisados nos Colégios visitados. Você poderá notar que muitas
vezes, basta ficar atento e apenas observar, ou captar registros de fotos e
textos. Outras vezes, devem partir para perguntas e questionamentos a outras
pessoas.

Biografias, registros impressos, áudios e vídeos de educadores;
Livros e obras de intelectuais da Escola;
Entrevistas e depoimentos de ex-alunos, ex-professores e comunidade;
Títulos e homenagens recebidas pela Escola, alunos e professores;
Galeria de fotos de personalidades históricas da escola;
Acervos pessoais dos professores e alunos que marcaram a vida da escola.

Caro (a) aluno (a), para pensarmos um pouco mais sobre patrimônio,
você assistirá ao vídeo a seguir que o auxiliará na reflexão sobre lugares da
memória, narrativas e história oral que tratam o patrimônio cultural articulado às
identidades locais e à construção de memórias coletivas.
Título: Narradores de Javé, veiculo Youtube, Gênero: Drama, Duração:
100 minutos. Narrativa do Filme, modos do uso da câmera (detalhes de como
se concretizou a filmagem e cenas). Utilização de planos abertos (como o
plano geral absoluto). Os planos fechados são recorrentes, pois visam
aproximar o espectador do drama vivido pelos personagens. Roteiro:
Lançamento no Brasil 2003 Eliane Caffé e Luiz Alberto de Abreu. Observação:
Percepção e memória, comunicação entre as pessoas, leituras.

Fonte: Narradores de Javé< https://www.youtube.com/watch?v=Trm-CyihYs8> Acesso em 15
de out, de 2013
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O filme, nacional dirigido por Eliane Caffé e Daniel Resende, retrata a
história de um povoado do Vale de Javé, situado no sertão baiano, que está
prestes a ser inundado para a construção de uma enorme usina hidrelétrica.
Diante dessa situação terrível, a comunidade se reúne para discutir diversas
formas de como resolver o problema. De acordo com os moradores o ideal
seria preparar um documento oficial, com narrativas de todos os grandes
acontecimentos heroicos de sua história, justificando sua preservação, ou seja,
o importante é provar que o local abriga um patrimônio que não pode ser
perdido e, por causa disso, decidem escrever os feitos da história de Javé, na
esperança de impedir o tal desastre. Mas naquele lugarejo, poucos
frequentaram uma escola, não sabiam escrever, mas mesmo assim foram à
procura de alguém que pudesse registrar. Surge então um candidato, que era o
Antônio Biá, antigo funcionário da Agência de Correios do local, e expulso do
vilarejo por ter ele um péssimo hábito de circular cartas inventadas por ele
falando mal da vida alheia. Porém, muito a contragosto, é escolhido para
escrever o tal livro "científico", ou melhor, o da "salvação", como os moradores
dizem. Escrever a história de Javé e salvá-la do afogamento é a sua
oportunidade de ficar de bem com o povoado que lhe condenou. Surge, desde
então, uma problemática disputa entre a história oficial e a história oral,
incluindo, desta forma, a presença da oralidade e escrita no filme, assim como
as tradições e culturas. O antigo funcionário do correio Antônio Biá, vai
conhecendo a fundo as fantasias, as memórias e as lembranças do povo de
Javé. Mas a escrita destas histórias, tão diferentes de um conto para outro, não
estava fácil, nada encaixava aos fatos, pois as mesmas eram contadas pela
oralidade em diferentes versões, variando de narrador a narrador. Surge então,
uma pluralidade de fatos lendários. Além disso, entre tantas, outras narrativas
locais, surge também os contos e causos de outro homem chamado Zaqueu, o
qual viveu em transito buscando mantimentos para a população em outros
lugarejos, portanto tinha ele outras versões para contar. Portanto, isso pode
nos indicar que sua versão também seria o fruto de uma série de outras
versões. Por causa disso o escritor se vê entre essa impossibilidade de colocar
no papel os relatos grandiosos dos moradores e, futuramente, o progresso
destruidor e irremediável estava próximo de se concretizar. Diante dos relatos
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imagináveis e lendários e, impossibilitado de produzir algo convincente para
salvar Javé da inundação, o letrado entrega um livro em branco para a
população.
Texto Fonte: Adaptado do Vídeo de “Narrativa de Javé”. Disponível em
< https://www.youtube.com/watch?v=Trm-CyihYs8> Acesso em: 15/10/2013

TROCA DE IDEIAS
Após o filme, converse com seu grupo e depois respondam: Qual a
mensagem da história?
Você observou como e onde ocorreram as cenas, a montagem, as
imagens que a diretora procurou mostrar, diante de atores, cenógrafos,
figurinistas e sonoplasta bem como o enredo, narrativa e trilha sonora do filme?
O que você achou da abordagem do filme Narradores de Javé? Você notou
que se trata de uma produção nacional com muito humor, mostrando como
foco principal a construção da memória social, de um território, destacando
uma certa época? Você acredita que as ações apresentadas no vídeo, poderão
ser pensadas em nosso projeto, em relação às interpretações históricas
adaptadas a outros lugares, como por exemplo, escolas, ou outros lugares
específicos sobre o Patrimônio cultural?
Você ficou atento diante do problema levantado pelo filme de como é
importante contar ou preservar a história dos lugares (e porque não das
instituições escolares) para que os mesmos não sejam uma lacuna oculta para
as gerações futuras?
No filme que o Antônio Biá teve dificuldades em escrever a história
narrada pela oralidade. Você acha que as pessoas em seus contos e casos,
traziam a ele fatos reais ou imaginários. Por quê?
Se você fosse levantar dados da história oficial do seu Colégio, como e a
quem você deveria recorrer? Discuta com seu grupo quais seriam as ações
que poderiam tomar para dar início a narrativa da instituição de ensino que
você pertence. Como e de que modo você poderia fazer o registro?
Elencar na sequencia quais foram as ações que o grupo pode perceber
e que poderão ser ações de importância para a valorização do patrimônio
escolar.
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Como fazer para contar a história de fatos que acontecem atualmente no
Colégio Gottlieb Mueller ou em outros colégios?
Se você fosse convocado a contar detalhes sobre um colégio que
visitou, como descreveria? O que você precisaria para que os fatos fossem
reais, ao contrário do que aconteceu em Javé?
ARQUITETURA ESCOLAR
Atualmente a arquitetura escolar pública está bastante padronizada, até
mesmo com muita simplicidade, não se tem muito encantamento, ornamentos
em seu volume e composição.
Fig.35 Fachada do CEGM (Colégio
Gottlieb Mueller Construído em 1979)
Foto Ronel Corsi 2013

Estadual

Como são os detalhes da arquitetura de sua escola? O que mais chama
atenção sobre ela? Ela é vista da rua?
E as salas de aula, corredores, pátio coberto, biblioteca, sala de
refeições, corredores, sala do diretor, administração, salas especiais,
informática, salão nobre, biblioteca, cancha esportiva, pátio interno
Em Busca da origem do Colégio

Fig.36 Pátio interno do Colégio Estadual Gottlieb Mueller, foto Ronel Corsi, Maio
de 2014
Fig.37 Hasteamento da Bandeira, Festividade de Inauguração, em 16 de fevereiro
de 1979, acervo do Colégio Gottlieb Mueller, Digitalização Ronel Corsi, Maio de 2014
Fig.38 Desvelamento placa Inaugural, em 16 de fevereiro de 1979, acervo do
Colégio Gottlieb Mueller, Digitalização Ronel Corsi, Maio de 2014
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Como já foi dito anteriormente, a arquitetura de uma escola situa-se
como um cartão postal, é impossível não observá-la em um lugar de destaque.
Vejam abaixo as fachadas destes edifícios que foram construídos para serem
vistos, para quem os observa reunindo vários elementos específicos que
caracterizam cada escola, o modo como foi planejada e como ela é organizada,
todas tem uma sala do diretor, secretaria, salas de aula, com exceção do antigo
Grupo Escolar Xavier da Silva, o Grupo Escolar Cruz Machado, Grupo
Escolar D. Pedro II e Colégio Estadual Tiradentes, as outras indicadas têm
auditório ou salão nobre, algumas são destacadas entre os edifícios do
passado como um monumento, hoje tombados em Curitiba, os quais foram
arquitetados valorizando padrões em sua produção, atendendo às gerações de
professores e alunos, dispondo de uma estrutura física sustentável e
pedagógica,

como

quesitos

importantes.

Estes

edifícios

respeitam

componentes como salas de aula bem ventiladas e iluminadas, com a
disponibilização de estrutura e mobiliários. Mas de outra forma, com carência
de manutenção e restauro, porém pouco valorizados até mesmo para a sua
arquitetura vultuosa, para alguns edifícios não se teve considerações ao local,
tamanho e forma do terreno, contendo em sua estrutura pátios pequenos, a
necessidade de terreno para recreio e para a prática de esporte, cultura e arte.

Fig.40 CEXS (Colégio Estadual Xavier da Silva, inaugurado em 1903)
Fig.41 GECM (Grupo Escola Cruz Machado, inaugurado em 1906)
Fig.42 IEPPEP (Instituto de Educação do Paraná Professor Erasmo Pilotto, inaugurado
em 1922)
Fig.43 CEDPII (Colégio Estadual Dom Pedro II, inaugurado em 1928).

Fig.44 CELFC (Colégio Estadual Lysimaco Ferreira da Costa, inaugurado em1943).
Fig.45 CEP (Colégio Estadual do Paraná, inaugurado em 1953)
Fig.46 CET (Colégio Estadual Tiradentes inaugurado em 1962)
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Grupos Escolares no passado, hoje Colégios.

Colégio Estadual Xavier da Silva
(CEDXS), Avenida Silva Jardim, 613 CEP 80230-110, Rebouças-Curitiba. ·.

Fig.47 Desenho da Planta Baixa do Edifício em forma de “L” Detalhe digitalizado referência Mapa,
SUDE/SEED.
Fig.48 Fachada, destacando a estrutura arquitetônica, foto década de 30 acervo Colégio Estadual
Dr. Xavier da Silva.
Fig.49 Fachada, destacando ornamentos e colunas, ano de inauguração e Grupo Escolar Dr. Xavier
da Silva, fotografia Ronel Corsi

ALA MASCULINA VISTA EM DIFERENTES PLANOS

Fig.50 Vista aérea Ala masculina, foto Ronel Corsi, 2013
Fig.51 Detalhe em preto e branco visto rente a calçada no topo do bloco da Ala Masculina, cravada
em relevo SEXO MASCULINO, permanecendo desde a inauguração do Grupo Escolar Xavier da
Silva, em 1903 Fotografia: fonte Ronel Corsi.2013
Fig.52 Detalhe ornamentação Lanbrequim em madeira relacionado ao pátio interno do CEDXS.
Fotografia Daniel Caron 2012
Veja Portfólio fotográfico, relacionado ao CEDXS.
Disponível em <https://www.flickr.com/photos/ronelcorsi/sets/72157627581137801/show/> Acervo
Museu da Escola SUDESEED, Ronel Corsi 2009
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Como seria a educação neste momento histórico, considerado um símbolo
para a escola primaria? Quando foi inaugurado, seu objetivo era servir de
modelo para futuros grupos. O contexto da época envolvia um cenário de
transição e dificuldades financeiras que eram empecilhos para a construção de
novas escolas, enquanto isso, as existentes não eram satisfatórias.
Até a data de 1903 somente existiam na cidade de Curitiba, escolas em
pequenos compartimentos, como é o caso dos Antigos Grupos Escolares:
Tiradentes, Grupo Escolar Carvalho e o Grupo Escolar Oliveira Bello.
Observação: todos demolidos.

Figs.53;54;55 Fachadas dos edifícios: Antigo Grupo Escolar Tiradentes, Grupo Escolar
Oliveira Bello e Grupo Escolar Carvalho, Coleção Lysímaco Ferreira da Costa – Grupos Escolares,
Fundo Casa da Memória.

Veja descrição e vídeo, entrevista com arquiteta sobre o Grupo Escolar
Dr. Xavier da Silva
Essa Escola tem História <http://www ronelcorsi.blogspot.com.br/2013/08/essa-escola-temhistoriacolegio.html> Em 23 de Agosto de2013

Inaugurado em 1903, atendeu, nas primeiras décadas, principalmente os
filhos do operariado que vivia na região do Rebouças, antigo bairro industrial ao
qual a escola está localizada. Observando sua arquitetura poderemos descobrir
os costumes de uma determinada época. A experiência de grupos escolares
surgiu em São Paulo como modelo promissor e eficiente, tanto que em 1903,
Victor Ferreira do Amaral e Silva diretor-geral da Instrução Pública anunciou
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que estava em andamento a construção do primeiro grupo escolar do Paraná,
com salas seriadas. Governo da época Francisco Xavier da Silva, conhecido
como Dr Xavier da Silva, que acrescentou o nome para a escola projetada por
Candido Ferreira de Abreu. Grupo Escolar Dr. Xavier da Silva.

Fig.56 Detalhe em cores visto rente a calçada no topo do bloco da Ala Masculina, cravada em
relevo SEXO MASCULINO, do antigo Grupo Escolar Xavier da Silva. Fotografia Ronel Corsi,
2010
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O Grupo Escolar Dr. Xavier da Silva foi a primeira escola
a receber instruções sobre educação seriadas, com
alunos da mesma idade e um programa padronizado
para quatro series, para cada serie um único professor,
cada ala existia 4 salas de aula. O pátio de recreação
coberto, cujo ambiente como este era inédito para a
época no Brasil, e só existia na Europa, com o pátio de
recreio separado para meninos e para meninas. Houve
ampliações

no

decorrer

do

tempo,

mas

não

descaracterizou a estrutura original inicial. A importância
da preservação deve ser considerada hoje, para quem
frequenta a escola bem como deve ser conhecida pela
comunidade. Foi construído para marcar o momento,
visto pelas ornamentações da fachada do edifício. O importante que se atinja a
população, para que a história seja contada, lembrada e registrada. O pé direito
alto, a técnica do momento, para não houvesse umidade do solo e para maior
ventilação (pensamento arquitetado para um ambiente arejado).
Texto Fonte: Adaptado do Vídeo Documentário Veja o vídeo, entrevista com arquiteta Elizabeth
Amorim de Castro sobre o CEDXS em Essa casa tem História, Disponibilizado em
<https://www.youtube.com/watch?v=u8vMquxMick&index=1&list=PL4RelPo-FVOpLnMEF9jqhOvjOARcfTZIt>

Acesso

em 23 de Agosto de 2013

Fig.57 Mostrando as Colunas e ornamentos da fachada do GEDXS, Fotografia Daniel Caron Gazeta
do Povo

Disponibilizado link “Curitiiba Space”, destacando foto e texto interessante sobre o Colégio
Estadual Xavier da Silva
Em<http://www.curitibaspace.com/especiais-curitiba/bens-tombados-em-curitiba-colegio-estadual-dr-xavier-da-silva>
Acesso em 12/03/2014

SAIBA MAIS
Caros (a) alunos (a) sobre a atividade a seguir, podemos visitar in loco ou
podemos pesquisar de modo virtual através dos links recomendados abaixo.
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Fig.58 O Semeador” de Zaco Paraná, foto Klas Pena, Agencia de Notícias do Paraná

Atrativo para visita, incluso o entorno do Colégio Xavier da Silva,
também tombado pela Coordenadoria do Patrimônio Cultural do Paraná a
popular “Praça Eufrásio Correa”, uma das novidades na Praça em relação às
artes plásticas, é a escultura intitulada “O Semeador” do Artista Paranaense
Zaco Paraná. O segundo link a ser explorado trata-se da Câmara Municipal de
Curitiba, no seu ponto de vista histórico, trata-se de um belo edifício
arquitetônico do passado, também tombado pela Coordenadoria do Patrimônio
Cultural e Artístico da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná.

Fig.59 Câmara Municipal de Curitiba, fotografia Jackson Andrade

Disponibilizado do “Curitiba Space”, Praça Eufrásio Correa
Em<http://www.curitibaspace.com/especiais-curitiba/bens-tombados-em-curitiba-pracaeufrasio-correia> Acesso em 12/03/2014
Disponibilizado, Fonte Google, Enunciada sobre o Colégio Estadual Xavier da Silva
Em<https://www.google.com.br/#q=Col%C3%A9gio+Estadual+Xavier+da+Silva> Acesso em:
12/03/2014

O próximo link abaixo disponibilizado do Museu Ferroviário de Curitiba,
localizado no Shopping Estação, abriga mobiliários e peças que colaboram
para o resgate histórico da memória ferroviária no Paraná, que se iniciou em
1885 com a inauguração do trecho entre Paranaguá e Curitiba. Inaugurado em
1982, o espaço possui a arquitetura da antiga Estação Ferroviária de Curitiba.
Disponibilizado em:
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Em<http://www.shoppingestacao.com.br/entretenimento/museu-ferroviario/visitadas-monitoradas>Acesso
em 12/03/2014

Fig.60 Prédio principal da antiga Estação Ferroviária de Curitiba no ano de 1885 onde hoje está
instalado o Museu Ferroviário de Curitiba. Disponibilizado documentário Acervo Curitiba Antiga Shopping
Estação.
Disponível em < http://bandnewsfmcuritiba.com/2013/05/07/documentario-mostra-construcoes-antigas-que-viraramshoppings/#jp-carousel-44515> Acesso em maio 2013.

GRUPO ESCOLAR CRUZ MACHADO

Fig.61 Vista frontal com alunos do Grupo Escolar Cruz Machado, Fotografia Fonte: Acervo
Memória de Lysimaco Ferreira da Costa década de 20, Fundo Casa da Memória.

O segundo Grupo Escolar do estado do Paraná, localizado na Rua Bispo
Dom José, 2006, no Batel, em Curitiba, ainda conserva sua estrutura e fachada
desde a inauguração, em 1906. Pequeno, mas com duas salas amplas,
podemos destacar suas ornamentações artísticas. Observem os detalhes nas
janelas, colunas e no topo da edificação. O edifício do Grupo Escolar Cruz
Machado teve alunos até 1928. “O prédio já teve outras destinações”: foi
ocupado pela inspetoria de ensino nos anos 1940 e, desde 1950, foi repassado
para SESP (Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná. Em 2013,
o SESP devolve o prédio a SEED (Secretaria de Estado da Educação do
Paraná) com um fim institucional de ser um futuro espaço físico do Museu da
Escola Paranaense.
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Fig.62 EXPOSIÇÃO NUPHE_NUCLEO de Pesquisa do Patrimônio Histórico Escolar/SEED/SUDE,
Mobiliário Escolar, aos fundos Banners do Antigo Grupo Escolar do Batel, fotografia Ronel Corsi
2013
Fig.63 Detalhe do futuro Museu da Escola Paranaense, foto Ronel Corsi, 2013

O QUE É UM MUSEU SEM O ESPAÇO QUE OCUPA?
Outra questão em discussão é se os acervos devem ficar nas
instituições ou serão centralizados no futuro “Museu da Escola”, cuja sede será
o antigo Grupo Escolar Cruz Machado que por anos passou a ser convertido na
Delegacia Antitóxicos, próximo à Pracinha do Batel.
Pretende-se para este prédio, valorizado pela sua representatividade e
por manter as características em sua fachada e na sua arquitetura, a
destinação do primeiro museu exclusivo da escola deste estado, onde
temáticas e objetos comentados neste projeto, bem como documentos e fotos
terão espaços em expositores neste local, bem como oficinas e ações
educativas para alunos, professores e visitantes do local. No momento está
fechado para se pensar sua reforma e seu restauro, momento este em que
será renovada sua infraestrutura, mantendo as características do passado em
sua fachada bem como em sua arquitetura.
MUSEU DA ESCOLA PARANAENSE.
Você poderá acompanhar a programação da área educativa pela página
do Portal dia a dia Educação. http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/
http://www.educacao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=143
https://www.facebook.com/MuseudaEscola

54

Caro (a) aluno (a), para pensarmos um pouco mais sobre patrimônio e
também a arquitetura do passado você assistirá ao vídeo a seguir que auxiliará
a reflexão sobre Lugares da memória. Você poderá observar com atenção nas
imagens a estrutura do prédio, como também mobiliários, sala de aula,
materiais pedagógicos, etc. Note que os professores eram homens (padres) e
que havia muita rigidez no ensino daquela época.

Fonte: Vídeo “Modelo Tradicional”
<https://www.youtube.com/watch?v=vwOCdwUTkrE#t=61>Acesso em:15/10/2013

Após assistir o vídeo, você acha que o nosso regime de estudo é menos
vigiado que no passado? Fale sobre isso, compare sua realidade escolar em
relação ao vídeo.
ARQUITETURA...
Você observou a arquitetura da escola representada no filme? Trata-se
de uma edificação em alvenaria de tijolos, mostrando ser um monumento
destacado em dois andares, além do piso, mostrando grandes janelas e
escadaria. Compare com a foto abaixo, acervo do Instituto de Educação do
Paraná Professor Erasmo Pilotto, veja as meninas normalistas em fila,
comparando com os estudantes meninos no filme. Veja no fundo da foto abaixo
representada sua arquitetura as janelas verticais centrais tratam do tríptico
painel vitral policromático, como também podemos observar a forma da
arquitetura, também em U, comparada ao filme, com um diferencial as áreas
com sacadas abertas, mantendo a forma simétrica numa arquitetura elaborada
para arejar as salas de aula e dependências internas.

Fig.64 Pátio interno do IEPPEP, foto Ronel Corsi 2010
Fig.65 Meninas Normalistas em fila no Pátio interno, 7 setembro de 1922, inauguração do Palácio
da Instrução e desfile cívico, Acervo IEPPEP, Fundo Casa da Memória.
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A partir de 1922, foram inauguradas três edificações no Paraná, com
características inovadoras e com objetivos dos espaços ocupados da melhor
forma possível. Eram a edificações pensadas para as Escolas de Nível Médio
Normal (Escola para formar professores) uma em Ponta Grossa, outra em
Paranaguá, e outra em Curitiba.
Nas fotos abaixo, por exemplo, a escola pública de Curitiba.
(IEPPEP) Instituto de Educação do Paraná Professor Erasmo Pilotto

Figs.66;67 IEPPEP_Fotografias fonte: acervo memorial de Lysimaco Ferreira da Costa,1922,
Fundo Casa da Memória.

No link abaixo consta detalhe, da folha do livro tombo sobre o prédio,
cuja foto é referenciada acima, na Coordenadoria do Patrimônio Cultural e
Artístico do Estado do Paraná.
Disponível

em<http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=237

Acesso em 12/12/2013.

O IEPPEP é um edifício de grandes proporções, construído para a área
central da cidade, localizado na esquina das ruas Aquidaban, (hoje Emiliano
Perneta) e Voluntários da Pátria, a qual a fotografia inicial de esquina releva a
imponência arquitetônica. As localizações das escolas era sinônimo de poder
perante a comunidade, nos grandes centros. A escola foi predominante entre
as construções do entorno, como um símbolo institucional, como um exemplo
arquitetônico e decorativo, baseados em várias concepções e gêneros da
época, pois tudo tinha significado ao ser construído. A escola era sinônimo de
nacionalismo, religiosidade entre outras exigências. O primeiro nome
destacado na fachada da edificação era “Palácio das Instruções”, o qual foi
concebido para o pedagógico, pensado no espaço, um número de salas, o
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detalhe em U, detalhes da forma nos corredores ao fundo do instituto de
educação. Observe a imagem abaixo, que mostra a vista superior, onde é
possível ver a disposição das salas de aula:

Fig.68 Digitalizada de um detalhe da planta baixa forma de U, do IEPPEP, Disponibilizado da
SUDE/SEED.

Com o crescimento demográfico e a modernidade, devido a
necessidades e ao aumento no número de alunos, muitas escolas construídas
destacam-se até hoje nos bairros da cidade, sendo um fator na relação do
currículo com o espaço e com a arquitetura.
As fotos em referência mostram uma edificação que foi pensada,
projetada pelo engenheiro Carlos Ross, Diretor de Obras Públicas do Estado,
para ser um monumento, relacionado ao seu grande porte, e a sua dimensão e
tamanho, foi estruturada do piso ao teto, mostrando à altura bem considerável,
sustentável com colunas as quais sustentam os outros andares do prédio, bem
como o edifício é fortalecido pelo porão. Possui detalhes como vitrais, colunas,
sacadas, grades e corrimãos em ferro e em madeira, apresentando um
refinado desenho, ora com motivos geométricos, ora com curvas mais soltas na
observação de suas janelas, tendo as iniciais na porta de entrada do edifício da
Escola Normal” EN”.
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Fig.69 Detalhes da Entrada principal, IEPPEP, fotos Ronel Corsi 2010
Fig.70 Fachada principal, IEPPEP, fotos Ronel Corsi 2010
Fig.71 Porta Central, IEPPEP, fotos Ronel Corsi 2010
Fig.72 Desenho, Porta Central, Acervo IEPPEP, foto Ronel Corsi 2010

Verificar no link abaixo fotografias do IEPPEP, compare, observe em algumas fotos a
arquitetura e ornamentos da edificação monumento comentados.
Disponibilizado em<https://www.flickr.com/photos/ronelcorsi/4921125556/in/photostream/lightbox/> Acervo
Museu da Escola, SUDE/SEED, Ronel Corsi 2009

Conhecer a história de próprio colégio, como de outros mais antigos nos
ajuda a contar a história de nossa cidade. O edifício escolar representado pelas
fotos foi entregue pelo Governador Caetano Munhoz da Rocha, tendo como
data de inauguração o dia 7 de setembro de 1922, dia das comemorações do
Centenário da Independência do Brasil.

Fig.73 Vista Geral e Detalhes artisticos do vitral triptico do IEPPEP, foto Ronel Corsi 2010
Fig. 74Detalhe do vitral, mostra a homenagem aos 100 anos de independencia do Brasil,
IEPPEP, foto Ronel Corsi, 2010
Fig. 75 Detalhe do vitral, mostra o icone oficial do Estado do Paraná O passaro e o lavrador,
IEPPEP, foto Ronel Corsi 2010.
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Fig.76 O quadro a óleo, do Salão nobre, medindo, 3,00 X 90 cm retrata o Governo do Estado do
Paraná da década de 20, o Dr Caetano Munhoz da Rocha, Acervo Pinacoteca IEPPEP, Foto Ronel
Corsi, 2013
Fig.77 Escada Acesso ao Vitral e piso superior do IEPPEP, foto Ronel Corsi, 2013.

Caro (a) aluno (a), para pensarmos um pouco mais sobre nosso estudo
sobre patrimônio cultural escolar, você assistirá ao vídeo a seguir que nos
auxiliará a Reflexão sobre Lugares da memória. Também poderá analisar
diante do testemunho do Diretor, do instituto de Educação do Paraná contando
sobre os benefícios do programa de conservação para a edificação. E também
em sua narrativa destaca as fases do ensino da escola normal do Paraná, até
mesmo em outro prédio, até que se construísse o atual desde 1922. Tenha
atenção para as imagens e dependências internas do Instituto. Observe a arte
e detalhes mostrados no vídeo documentário, do jornal Gazeta do Povo de
junho de 2012.
Disponibilizado<http://www.gazetadopovo.com.br/videos/instituto-de-educacao-onde-kolodyensinava-biologia/> Em novembro de 2013

O Diretor atual da Instituição é o Professor José Frederico de Mello em
sua narrativa do vídeo diz que a edificação atual, fundada em 1922, foi no ano
da semana da arte moderna, momento de importância para arte brasileira.
Explica que existe um diferencial de outros estabelecimentos da rede de ensino
que geralmente são chamados de escola ou colégio, pois este local é chamado
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de Instituto (Local de formação de professores). Fala da criação da Escola
Normal em 1876 em outros prédios, coloca a evolução atribuída à maturidade
nas décadas de 1940 e 1950, época em que se consolida como a principal
escola de formação de professores do Estado e seu discurso e prática
pedagógica refletem importantes ideias educacionais da época.
A Inauguração do prédio do Instituto de Educação, denominado Palácio
da Instrução, fez parte das comemorações do centenário da Independência do
país, em sete de setembro de 1922. A data não poderia ser melhor escolhida,
considerando-se o significado da escola num país que buscava afirmar-se
politicamente. A presença de autoridades políticas, militares e eclesiásticas, o
ato simbólico de descerrar a bandeira que cobre a placa, o discurso do diretor
da escola, os hinos cantados pelos alunos e, por fim a visita às salas do colégio
compõem o ritual inaugural, entre tantos que se sucederam na nova Escola
Normal de Curitiba. Da mesma forma que a preocupação com a arquitetura
escolar trazia consigo a intenção de chamar a atenção da população para a
escola pública, as celebrações escolares, a participação de alunos em
solenidades cívicas, as exposições escolares abertas ao público.

Fig.78 Detalhes Placa de inauguração, Palácio da Instrução, Confecção J.Péon Inauguração em 7
de setembro de 1922, Acervo IEPPEP fotografia Ronel Corsi 2013

O Instituto de Educação do Paraná passou por várias denominações ao
longo de sua história:
Escola Normal funcionando junto com o Ginásio Paranaense
Inauguração da nova Edificação “Palácio da Instrução”
Escola Normal Secundária
Escola de Professores
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Instituto de Educação do Paraná
Instituto de Educação Professor Erasmo Pilotto
Instituto de Educação do Paraná Professor Erasmo Pilotto
(IEPPEP)

Fig.79 Homenagem ao Professor Erasmo Pilotto, placa e foto em moldura,
Acervo do (IEPPEP) fotografia Ronel Corsi, 2010

De acordo com o professor Frederico a Instituição comemora em 2014,
138 anos, e sempre teve a preocupação com a qualidade do ensino, bem como
tem uma história importante para os paranaenses. Conta que inúmeras
autoridades passaram pelo estabelecimento, cita alguns ilustres professores
Erasmo Pilotto, Eni Caldeira, Chloris Casagrande Jüsten, Helena Kolody, e
também fala de seu pai Pergentino de Mello Filho na década de 1930.
O diretor José Frederico diz que conta ainda com o governo, o qual
recebeu em 2012, informação de uma carta de intenção do Governo do Estado
de valorização do espaço do Instituto por se tratar hoje de um prédio tombado,
comenta Frederico que há 30 anos espera que as dependências físicas
arquitetônicas sejam restauradas, o qual entende que o povo que não valoriza
sua história não merece respeito.
Texto Fonte: Adaptado do Vídeo Documentário do Jornal da Gazeta do Povo, junho de 2012

Disponível em<http://www.gazetadopovo.com.br/videos/instituto-de-educacaoonde-kolody-ensinava-biologia/> Acesso em novembro de 2013

TROCA DE IDÉIAS
Em observação às imagens destacadas durante o vídeo, e também
diante da narrativa do diretor Frederico, você prestou atenção sobre a data da
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inauguração da edificação que recebeu a princípio o nome Palácio da
Instrução?

Converse com seus colegas sobre o contexto da época da

inauguração do prédio e como era a cidade de Curitiba naquele tempo.
Registrem ideias e pesquisem sobre este tema.
O diretor atual da instituição declara na sua entrevista à Gazeta do Povo,
referindo aos cuidados com o bem público do edifício. Leia:

“Nós nos sentimos muito vulneráveis, reconhece José
Frederico de Mello, 60 anos, há 20 na direção do Instituto de
Educação Erasmo Pilotto, fundado em 1876 e desde 1922 na
sede da Rua Emiliano Perneta. Na sala em que trabalha, há
telas de Theodoro De Bona e Alfredo Andersen”.

Fig.80 Diretor do IEPPEP, Frederico de Mello, Fotografia “Marcelo Andrade” Em publicação do
documentário da Gazeta do Povo junho de 2012.
Disponível em<http://www.gazetadopovo.com.br/videos/instituto-de-educacao-onde-kolodyensinava-biologia/> Acesso em novembro de 2013.

Diante das imagens no vídeo qual pintura, quadro, que lhe chamou mais
atenção? Por quê?

Fig.81 Salão Nobre do Instituto de Educação Professor Erasmo Pilotto, foto Ronel Corsi 2010

Você deve ter visto um quadro que destaca a Independência do Brasil.
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Este quadro foi copiado pelo artista Italiano Guido Viaro, o qual percebeu que
junto à construção do estabelecimento se pensou sobre independência nos
detalhes do vitral, bem como a data de sua inauguração. Guido Viaro faz sua
homenagem à Independência, na década de 40, ele pinta a obra e presenteia o
estabelecimento. Destaca, em vez da sua assinatura, os seguintes dados:
Cópia de Pedro Américo. Compare a obras das figuras 82 e 83 a seguir.

Fig.82 PEDRO AMÉRICO, Independência ou Morte, 1888. Óleo s/ tela, 760 x 415 cm. Museu Paulista –
USP, São Paulo

Fig.83 GUIDO VIARO, Cópia de PEDRO AMERICO, Independência ou Morte. 3,25 x 4,50 cm. Acervo
(IEPPEP), fotografia: Ronel Corsi 10/10/2013

ESCOLA Estadual Dom Pedro II
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Figs. 84;85;86 Detalhes da fachada do Colégio Estadual Dom Pedro II, fotografia Ronel Corsi 2010

Fig.87 Grupo Estadual Dom Pedro II, Fonte Acervo Memoria de Lysimaco Ferreira da Costa,
Fundo Casa da Memória.
Fig.88 Colégio Estadual Dom Pedro II, foto Ronel Corsi 2013.
Fig.89 Corrimão de escada em ornamentos em ferro, foto Antonio Mori/Gazeta do Povo,2012
Fig.90 Coluna clássica com capitel coríntia, foto Ronel 2013.

Fig.91 Piano da década de 20, Fotografia Ronel 2010
Fig.92 Porta Central com ornamento em ferro e vidro, Foto Ronel 2010
Fig.93 Arquitetura vista dos fundos do Colégio Dom Pedro II, Fotografia Ronel Corsi 2010
Fig.94 Vitral, mosaico decorativo, Fotografia Antônio Mori/Gazeta do Povo, 2012
Fig.95 Decoração do piso, Fotografia Ronel 2010

Fundado em 24 de fevereiro de 1928, nesta época era um local
isolado, hoje é um a região nobre de Curitiba, localizado na Avenida Bispo Dom
José, 2567, no Seminário, em Curitiba, obedece à planta replicada em cinco
cidade brasileiras. Projeto foi uma homenagem ao centenário de nascimento do
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imperador D. Pedro II. A Construção e instalação da Escola Dom Pedro II
ocorreu no Governo do Exmo. Dr. Caetano Munhoz da Rocha. A Diretora atual
a professora Ruthi Mara Trentin Moraes mostra os corredores e salas da
instituição. A mesma tem garantido a continuidade de outras diretoras de outra
geração ao longo de mais de um século, preservaram objetos educativos,
livros-ata, boletins, fotografias, mobiliário e, o edifício como inteiro sujeito
diariamente a clientela que de geração em geração frequentam estudam nas
dependências e salas de aula.

Fig.96 Detalhes documentos objetos e mobiliários, Acervo do (CEDP) II, fotografia Antonio Mori, Gazeta
do Povo

Foi denominado Grupo Escolar D. Pedro II. Com o fechamento
do Grupo Escolar Cruz Machado em 1928, dirigido pela professora Alice de
Oliveira, o corpo docente passou integrar-se ao Grupo Escolar Dom Pedro II. A
formação de grupos de professoras com Isolda Schmidt e Gelvira Correa
Pacheco da extinta escola de aplicação, Alba Guimarães Plaisant, atual
instituto de Educação do Paraná Professor Erasmo Pilotto. A professora
Gelvira foi diretora do Grupo Escolar Dom Pedro II até 1945. Após sua
aposentadoria assume o estabelecimento, a professora Maria de Lourdes
Buffara, até 1965. Integrou-se ao Grupo Escolar Dom Pedro II, e o Ginásio
Estadual Republica Argentina, numa só escola, nos turnos diurno e noturno,
sob a denominação de Escola Estadual Dom Pedro II, Ensino de 1º grau
regular e supletivo.

Colégio Estadual Professor Lysimaco Ferreira da Costa
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Segundo histórico, suas denominações e fotos, da Secretaria de Estado
da Cultura
Disponibilizado
em<http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/modulos/conteudo.php?conteudo=308> Acesso em
novembro de 2013

A última escola a entrar na lista do Patrimônio Histórico foi o Colégio
Estadual Professor Lysimaco Ferreira da Costa, no Bairro Agua Verde, em
Curitiba. A Construção do colégio começou em setembro de 1943 e terminou
em 1946. O pedido de tombamento, feito por um arquiteto, foi aceito pelo
Conselho Estadual de Patrimônio Histórico em agosto de 2013.
Uma arquitetura diferenciada das demais escolas, mostra estilos da
arquitetura barroca, elementos da arquitetura religiosa, mostrando em sua
fachada e telhado, com características de igreja e conventos, distinguindo
desta forma o estilo Neocolonial, encontrando em outros estados como Minas
Gerais. Adornos destacados no entorno das janelas, como também chamando
atenção as vidraças em mosaicos vitrais. Também outro ponto interessante no
guarda corpo e sacadas, mostrando varandas como características de casas
residenciais.

Fig.97 Detalhe Aéreo, mostrando o contorno e desenho arquitetônico do estabelecimento, foto, acervo do
Colégio Lysimaco.
Fig.98 Fachada frontal, mostrando suas janelas, vitral em forma gótica e arcos estilo romano, foto Ronel
Corsi 2013
Fig.99 Vista de frente da sacada bem como a diferença representada na altura elevada do telhado
também observado distanciamento na lateralidade representada de um cômodo para o outro, foto Ronel
Corsi 2010.
Fig.100 Detalhe coluna decorativa que sustenta a varanda suspensa e sacada, foto Ronel Corsi 2010
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Fig.101; Detalhe geral lateral da edificação em destaque no terreno, foto Ronel Corsi 2010.
Fig.102 Detalhe frontal Arco Romano e janelas, foto Ronel Corsi 2010.
Fig.103Vista do pátio interno, foto Ronel Corsi 2010.
Fig.104 Vista detalhada, desenho e contornos das janelas, arcos e vitral, bem como a parte do eixo
central do prédio. Fotografia acervo da Coordenadoria do Patrimônio Histórico e Artísitico do Paraná.

Caro (a) aluno (a), para pensarmos sobre patrimônio e também a
arquitetura escolar surgidas com características modernas, destacada diante
de projetos arrojados, planejou-se um plano piloto de organização para o
centro e bairros os quais vieram junto com a transformação e a necessidade de
ampliação de Curitiba, devido ao crescimento da população na década de 40.
Destacaram além do Centro Cívico preparado para as comemorações dos 100
anos de Emancipação Política do Estado em 1953, também se pensou a
arquitetura moderna para a escola pública, para suprir as necessidades
populacional do momento, surge entre outras obras destacadas na paisagem
urbana de Curitiba o Colégio Estadual do Paraná e o atual Colégio Estadual
Tiradentes. Com esta finalidade e detalhes destacaremos na sequência.
Centro Cívico Curitiba

Fig.105 Festividade Desfile de 7 de setembro, Centro Cívico, fotografia José Fernando
Ogura,,2013
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Com uma apresentação de um discurso moderno que resultou na
reformulação do espaço urbano de Curitiba, a sociedade paranaense deveria
pensar com ambições de futuro, no início da década de 40, Com o Plano
Agache (urbanista francês Alfredo Agache), foi redefinido o espaço com
diretrizes e normas técnicas para organizar a rede física, urbana e espacial e
suas funções. Na demonstração de prosperidade, foram apresentados
discursos do mundo moderno que resultou na ideia de se pensar espaços que
fossem uma espécie de cartão postal de destaque para a cidade de Curitiba.
Foi então que a cidade diante deste fato e da visão progressista, surgem
prédios

arquitetônicos

diferentes

das

construções

do

passado,

com

características modernistas como é o caso da Biblioteca Pública, o Teatro
Guairá, o Hospital de Clinicas, o Colégio Estadual do Paraná e o Centro Cívico,
no estilo moderno, de grandiosidade arquitetônica, destacando a cidade em
nível nacional, contendo neste espaço o Prédio da prefeitura Municipal, entre
outros o Palácio do Governo do Estado. Em 2012, foi tombado a linha
demarcada do Centro Cívico a qual começa na praça 19 de Dezembro (onde
destaca-se nesta linha o Colégio Tiradentes), e termina no Palácio do Governo
e seu entorno onde destaca o Museu Oscar Niemayer (MON). Observação
todo o Centro Cívico, bem como o Colégio Estadual no Alto da Glória, foram
inaugurados suas obras nas comemorações do Centenário de Emancipação
Política do Estado do Paraná.

Colégio Estadual Tiradentes

Fig.106 Vista do Pátio detalhe da arquitetura com base em arcos de concreto, foto acervo Colégio
Tiradentes.

Devidos aos muros altos o Colégio Tiradentes, esconde sua arquitetura,
diferenciada de todas as escolas do Paraná, com Tipologia da planta com
blocos independentes. A parte posterior do Colégio Estadual Tiradentes é
68

próxima ao Passeio Público, para o qual tem vista privilegiada. À frente do seu
entorno localiza-se a Praça 19 de Dezembro. A data da projeção do Edifício foi
em 1952, pelo Arquiteto Rubens Meister, o mesmo planejou na época a
Biblioteca Pública de Curitiba.

Fig.107 Passeio Público fundos do Colégio Tiradentes, foto Ronel Corsi,2010
Fig.108 Logotipo exposto nos acervos do Colégio Estadual Tiradentes, foto Ronel Corsi, 2010

Na década de 1950 para marcar a data para comemorações do
centenário da emancipação pública, do Paraná, no Governo de Bento Munhoz
da Rocha, foi construído o Centro Cívico de Curitiba. A praça foi inaugurada em
19 de dezembro de 1953, na esteira do programa de obras públicas
comemorativas do centenário da emancipação política do estado do Paraná
ocorrida em 19 de dezembro de 1853.
O Colégio Tiradentes foi tombado em agosto de 2011 por integrar a linha
de obras do Centenário da Emancipação Política do Paraná, onde a linha de
tombamento é demarcada desde a vizinha Praça 19 de Dezembro como todo o
Centro Cívico.

Fig.109 Erbo Stenzel e Humberto Cozzo. Pretendiam os escultores retratar o homem paranaense
olhando em direção ao futuro, Fotografia Ronel Corsi 2013.
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Fig.110 Praça 19 de Dezembro (Curitiba) é ornamentada também com um tanque de água de
formas sinuosas e com um mural de pedra em duas faces. Uma delas conforme foto contém um painel
em granito em alto relevo de Erbo Stenzel e a outra no verso desta contém um painel de azulejos azuis e
brancos da autoria de Poty Lazzarotto, ambos retratando episódios importantes da história do Paraná.
Foto Ronel Corsi 2013.
Fig.111 Descritivo da década de 50, traz a narrativa das comemorações do Centenário da
Emancipação política do estado, ocorrida em 19 de dezembro de 1853. Foto Ronel Corsi 2013.

A arquitetura do Colégio Estadual Tiradentes não foi concebida como foi
planejada em sua planta original a qual deveria ter um anfiteatro, cuja
conclusão foi embargada. A ideia inicial deste local era para ser o Museu de
História Natural, hoje localizado no Bairro Capão da Imbuia. As autoridades
repetem a homenagem a Tiradentes, na inauguração do prédio atual em 1962.
O diretor, Dario Zocche, 51 anos, responde hoje pela escola cujo nome e
história surgiram em 1892 e abrigou uma das maiores educadoras do Paraná a
diretora e professora Júlia Wanderley. Em homenagem a Tiradentes e para
comemorar 100 anos da Inconfidência Mineira o nome da escola surgiu em
outro local em 1892, cuja escola foi demolida. Observar as imagens abaixo da
antiga escola de 1892, e a atual inaugurada em 1962 e outra fig. 117, mostra
acervos expostos em um dos corredores do Colégio os quais destacam sua
história.

Fig.115 Antiga Escola Tiradentes (demolida), uma das primeiras do Paraná que serviu de Grupo
Escolar. Foto Acervo da Memória do Colégio Estadual Tiradentes atual.
Fig.116 Vista do Pátio do atual Colégio Estadual Tiradentes, foto Ronel Corsi 2013
Figs.117 Quadros acervo em moldura no atual Colégio Estadual Tiradentes, destaca ao centro a
primeira diretora da escola anterior, professora Júlia Wanderley, considerada uma das maiores
educadoras em destaque no Paraná, fotografia Ronel Corsi,2012,

Colégio Estadual do Paraná - CEP
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O Colégio Estadual do Paraná foi fundado em 1846, como Liceu de
Curitiba, quando o Paraná ainda pertencia a Província de São Paulo, passa a
denominar-se Instituto Paranaense em 1876 e com a Reforma do Ensino
Gymnásio Paranaense. Em 1904 é inaugurada sua terceira sede própria que
funcionou onde hoje se encontra instalada a Secretaria de Cultura do Paraná
(SEEC), na rua Ébano Pereira, entre as ruas Cruz Machado e Saldanha
Marinho, e ai permaneceu durante a primeira metade do século passado. Em
1942 passa a denominar-se Colégio Paranaense até o ano seguinte quando,
por Decreto Federal recebe a atual denominação. No ano de 1950 é
inaugurada sua última e atual sede.
A partir do vídeo indicado abaixo, vemos que neste episódio, realizado
em 2009, pela TV Paulo Freire, o programa “Nós da Educação” recebe a
professora Elizabeth Amorim de Castro, arquiteta e urbanista, mestre em
Geografia pela UFPR, para falar sobre arquitetura escolar. Fala sobre o Liceu
de Curitiba, e sobre a escola no final do século XIX. O vídeo trata de uma
entrevista dividida em 3 partes: Arquitetura escolar, Preservação e Patrimônio.

Disponibilizado<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/show
Video.php?video=13901 > Em 15 de junho 2013

Para o ensino não virar pó de giz... Diz o título de reportagem do jornal
Gazeta do Povo em Vida e Cidadania, destacando textos, entrevistas e
fotos das escolas tombadas de Curitiba, dentre elas o Colégio Estadual
do Paraná.
Sem proteção, a memória escolar conta com heroísmo e boa vontade de
professores, zeladores e simpatizantes. Há um projeto do governo do estado
do Paraná que se propõe a reverter o quadro do esquecimento e descaso com
a memória e preservação das escolas públicas. As Instituições centenárias
comemoram com eufórico culto ao passado. Fonte: Publicação em 24/06/2012
José Carlos Fernandes Gazeta do Povo.
Disponibilizado<http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?id
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=1268292>Em 15 de junho de 2013

Fig.119 Fachada do Colégio Estadual do Paraná, década de 50, Acervo Centro de Memória CEP.
Fig.120 Detalhe geral frontal da Fachada do CEP, foto Ronel Corsi_ 2013

Fotos do CEP, Disponibilizado
<https://www.flickr.com/photos/flavioarns/sets/72157629984322810/show/> Em 20/10/2013

A imagem do edifício volumoso, que possui aspecto de Monumento, foi
inaugurado nos anos 50 no Bairro Alto da Glória na cidade de Curitiba, é a
sede do Colégio Estadual do Paraná até hoje.
Você e seu grupo poderão fazer ensaios fotográficos em várias
dependências do Colégio Estadual do Paraná (CEP).
Caro(a) aluno (a) faça seu ensaio fotográfico analisando detalhes gerais
das dependências internas e externas do Colégio também outras formas gerais
que destaquem o conjunto, compondo com vários elementos. Em nossa visita
ao Colégio Estadual do Paraná, poderemos com o monitoramento do professor
em primeiro momento, conhecer o Auditório (Salão nobre do estabelecimento
de ensino).

PROCURANDO RESPOSTAS
Você sabe o que significa Pinacoteca? Pinacoteca é um museu
que contém um acervo de pinturas. A origem desta palavra, que significa «sala
que contém uma coleção de quadros», este significado vem do latim.
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Você já teve acesso a uma Pinacoteca? Onde?
Você visitou os museus da Cidade de Curitiba? Quais Museus?
De que forma você presenciou, tinha alguém monitorando no local?
Você foi com a turma da escola e professores acompanharam?
Alguma vez foi apresentado obras de arte em vídeo ou gravuras em
alguma aula de arte?
Muitas obras de arte do acervo do Colégio Estadual do Paraná foram
compostas por ex-professores, ex-alunos, bem como uma grande parte do
acervo de obras expostas no salão nobre, já pertenciam ao acervo muito antes
da inauguração da atual edificação Colégio em 1950. Muitos pintores fizeram
doações de seus acervos, cujas obras tornaram-se patrimônio cultural e estão
preservadas na Coleção do CEP. Os quadros mostram composições de artistas
que fizeram a história das artes plásticas paranaense.
Caro (a) aluno (a), para conhecermos e também fazermos um
mapeamento, da Pinacoteca e sua memória que se encontra no Salão
Nobre do Colégio Estadual do Paraná CEP, recorremos ao link abaixo o
qual

nos

auxiliará

a

compreendermos

melhor

o

seu Acervo.

Disponibilizado do Livro Acervo da Pinacoteca do CEP
Disponível
em<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/fevereiro2014/arte_artigos/maristelladellagiaco

mab_AcervodaPinacoteca.pdf> Acesso em Novembro de 2013.

Abaixo destacamos alguns nomes, artista e obra referentes ao acervo:
Joseph Weiss, (1861-1952) Nossa Senhora e o Menino jesus, 1884. Óleo
s/ tela, 62.5x 83.5 cm, Pinacoteca –CEP, Curitiba
Pedro Macedo, (1880-1953) Paisagem, sem data, óleo s/tela,59 x46 cm,
Pinacoteca CEP- Curitiba.
Theodoro De Bona (1904-1985), Terra Prometida1937, óleo s/tela,
128x155 cm, Pinacoteca CEP. Curitiba.
Theodoro De Bona (1904-1985) Fundação de Curitiba, 1947-1948, óleo
sobre tela,460x 260 cm, Pinacoteca CEP Curitiba.
Theodoro De Bona (1904-1985) Paisagem de Guaratuba, 1950, óleo
sobre tela,70x 78 cm, Pinacoteca CEP Curitiba
Emma Koch (1904-1975), Antúrios,1967, aquarela, 66x96.5cm
Ricardo Koch(1904-1976) Retrato do Barão do Suruí, 1969 óleo sobre
tela.81x118, doação do ex professor a Pinacoteca do CEP
Ricardo Koch (1904-1975) Casario, sem data, aquarela, 49x65,5 cm,
73

doação do artista a Pinacoteca do CEP.
Jarbas Schünemann (1951-1992), Sem título, sem data, nanquim e lápis
de cor s/canson, 52x72cm, Pinacoteca CEP, Curitiba
Luís Carlos Andrade Lima (1933-1998), O Bar 1970, óleo sobre tela
doação do ex professor a Pinacoteca do CEP, Curitiba
Napoleon Potyguara Lazzarotto, (1924-1998), Paisagem Curitibana”
(1997)
Guido Viaro (1897-1971) O circo, óleo sobre tela, sem data 60x72 cm
Guido Viaro (1897-1971) Cabras, óleo sobre tela, sem data 60x72 cm

Façam a leitura da imagem abaixo, a qual mostra detalhes internos
do Colégio Estadual, a altura privilegiada no terceiro piso do edifício,
detalhando a entrada da luz das imensas janelas, através das cortinas brancas.
Você pode ver a sua esquerda, o piano, e as cadeiras poltronas forradas,
vemos também bem ao fundo quadros na parede. Vejam na parte central
superior a qual destaca no fundo um quadro de grande dimensão.

Fig.121 Vista Geral de uma parte interna do Salão Nobre, do Colégio Estadual do
Paraná local Curitiba, CEP, 2014, foto Henderson, Comunicação SEED

O quadro em referência no Salão nobre do Colégio Estadual do Paraná
(CEP) nos conta a história de Curitiba. Você já tinha visto falar da história da
fundação de Curitiba?
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Fig.122 Acervo da Pinacoteca do CEP Theodoro de Bona, Fundação de Curitiba, obra, concebida
entre 1947 para 1948, fotografia Ronel Corsi 2010.

Histórico da Obra de Theodoro De Bona
Na década de 1940 o pintor Theodoro De Bona pinta um quadro em
homenagem a “Fundação de Curitiba” de grande dimensão medindo 4,60 m
por 2,60 m, a pedido do prefeito Algacyr Mader. Teve como base de inspiração
a lenda de Romário Martins escrita no livro chamado Paiquerê, que conta a
história sobre a transferência do Arraial localizado no Bairro Atuba para o local
onde hoje é a Praça Tiradentes (onde se colocou um marco para que houvesse
uma afirmativa: “Aqui começou Curitiba”). Pois este mesmo quadro traz a
narrativa e memória desta lenda histórica que aconteceu na capital, onde os
Índios, moradores da vilinha do Atuba, junto aos crédulos lusitanos, da imagem
da Santa Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, veneravam e observavam que a
todas as manhãs encontrava-se em posição diferenciada da normal, virada
para outro lugar. Acreditavam que este fato seria um aviso de que deviam
mudar a sede da povoação e construir a igreja definitiva para a Nossa Senhora
da Luz dos Pinhais.
Texto Adaptado do Livro Acervo da Pinacoteca do CEP
Disponível
em<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/fevereiro2014/arte_artigos/maristelladellagiaco
mab_AcervodaPinacoteca.pdf> Acesso em Novembro de 2013.
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PROCURANDO RESPOSTA
Em visita ao Colégio Estadual do Paraná:
Caro(a) Aluno (a), você irá se aproximar da Obra de Theodoro De Bona,
para entender diante da própria obra do Artista, o significado relacionado ao
título: Fundação de Curitiba. De frente para a obra fazer o exercício de
percepção, guiado pela mediação do professor, com a preocupação de focar o
olho diante da cena, para que exista entre você e seu grupo troca de
informações e experiências, aproveitando ao máximo este encontro entre obra
e observador, será um olhar construtivo de percepções de todos os elementos
destacados na obra De Bona.
Para leitura em detalhes da Obra Fundação de Curitiba, procurar
esmiuçar, procurando entender cada detalhe diante da própria obra de arte de
Theodoro de Bona para que você possa estudá-la com mais precisão.
Procure fotografar cada fragmento (cada pedacinho da obra). Em um
segundo momento se afastando e tentando definir um bom ângulo para o
enquadramento ao qual você possa ver a composição por completo.
1. Lembre-se que estas fotos serão registros importantes, o qual você e
seu grupo destacarão uma espécie de investigação, um levantamento
das dependências internas e externas do estabelecimento, também
estará dando destaque à memória escolar daquela comunidade.
2. Como poderemos dividir o que levantarmos com outras turmas até
mesmo, uma troca de informações entre os 9º anos A, B e C, para
mobilizar as pessoas para sua preservação?

Poderemos discutir e

trocar ideias entre as equipes. A primeira ação sugerida é que possamos
armazenar fotografias, entrevistas em pen drive, CD, ou DVD,
armazenar na internet, no flick, picassa ou google as imagens bem como
a organização do Portfolio, o qual é composto com anotações
pertinentes, ilustrações,fotos,folders, notas de revistas, jornais as quais
contam o que pesquisamos, selecionamos e concluímos com a criação e
postagem no blog. www.patrimoniohistoricoescolar.blogspot.com
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3. Outras ações que venham a ser realizadas devem incluir tudo que seja
importante e chame atenção, sendo favorável a troca de informações
com todos, desde atividades discutidas em sala de aula até sugestões
de formação de grupos que possam prezar pelo Patrimônio, não só da
própria escola, mas extensivo ao Patrimônio da Humanidade.
Para nossa visita programamos conhecer a Escolinha de Arte do
estabelecimento, a qual foi criada em junho de 1957. A sua localização é no
subsolo do edifício. No começo era o espaço da marcenaria do colégio, depois
passou abrigar os estudos da arte da cerâmica, do desenho e da pintura. A
primeira

diretora

que

incentivadora

dos

estudos

da

arte,

fossem

complementação das aulas da base nacional comum foi a professora Lenir
Mehl.
Vejam no link abaixo, explorem como está hoje a Escolinha de Arte do CEP, o
qual, não somente contada com a linguagem das artes visuais, mais com a
música, teatro e dança.
Disponibilizado da Pagina Centro de Memória do Colégio Estadual do Paraná
<http://www.cep.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=118> Em novembro de 2013

Conclusão
Apresentamos algumas reflexões e observações estéticas dos Colégios
Estaduais instalados com características especificas, à respeito diante de
planejamento exclusivo tanto pedagogicamente quanto arquitetonicamente, os
quais sofreram influências e mudanças baseadas nos discursos e projetos
políticos dos governos dos períodos históricos estudado durante a fase de
implantação entre os anos (1903–1960), hoje destacamos sete Escolas
Estaduais públicas tombados na capital do estado do Paraná. Analisando como
o ensino formal prepara os paranaenses e brasileiros do futuro com o mínimo
conhecimento sobre o sentido e o valor do Patrimônio Cultural Brasileiro, diante
das ações pontuais ora executadas são insuficientes para corrigir essa
deficiência no ensino nacional.
Indagando como a memória e as leituras estéticas dos prédios
históricos dos colégios estaduais de Curitiba podem contribuir para o
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desenvolvimento artístico dos estudantes. Portanto este projeto poderá
contribuir

aos

jovens

a

compreensão

das

medidas

necessárias

de

planejamento, e a importância de reforçar a identidade de lugares antigos e a
garantia de sua preservação e restauro, depende de ser compartilhado de
forma coletiva. A nossa proposta é relevante para o ensino da arte, não só para
a escola pública, mas também para todas as instituições educacionais. Após o
desencadeamento, através da sensibilização na escola, conscientização dos
alunos com a leitura de imagens e vídeos; estudo do meio, o levantamento da
realidade local estabelecendo contextos, atividades bidimensionais, desenhos,
mapa mental, ensaios fotográfico de locais específicos, mapeamento através
do google mapas Disponível em<www.googlemaps>
Encaminhamento de pesquisa e fontes, que permitam destacar a escola,
visualização do Mapa (Planta baixa da escola). Valorização da arquiteta,
fachadas das escolas, mobiliários e objetos escolar. Levantamento da atividade
tridimensional, noções de escala e a elaboração da maquete relacionado ao
espaço escolar. Orientações para entrevistas a membros da comunidade, nas
unidades I e II, como a organização do portfólio, o qual é composto com
registros pertinentes entre elas, fotos, folders, notas de jornais, e vídeos e o
olhar em construção em relação ao blog. <http://www.patrimonioescolar.blogspot.com.br>.
Apresentamos aspectos da história do Paraná e do Brasil, ressaltando
algumas características especificas de cada época, dos diferentes modos de
ver, sentir e compor arte, destacamos alguns fundamentos que norteiam
proposta

e

nossa

prática,

procurando

relaciona-las

às

discussões

historiográficas acerca da cultura escolar e outras ferramentas, para troca de
conhecimentos e relações com outras culturas; exposição dos resultados
estimulando a expressão e a organização de uma visão de mundo mais
estética e cidadã.

,
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Fontes Disponibilizadas

UNIDADE I, págs. 04 a 13
Fonte: Youtube Adaptado de “Paixão Pela Arte”, (Fayga Ostrower).
Disponível em:<http://www.youtube.com/watch?v=P_15dynr634,>Acesso em: 15/10/2013.
Fig.1. Corredor do Colégio Estadual Gottlieb Mueller.
Disponível em<http://www.flickr.com/photos/flavioarns/6836419259/in/photostream/>Acesso,em: out/2013.

Fig. 2. Mapa: Forma diagonal, traçado das ruas. Entorno da escola. Fonte: Google Maps
Fonte: Arte na Escola, Amarrações de sentidos: portfólio, pág. 17:
Disponível em <http://artenaescola.org.br/uploads/dvdteca/pdf/arq_pdf_12.pdf> Acesso em 15 de Nov.
2013.
Fig.3.Cena.de confraternização entre funcionários e proprietários da Metalúrgica Marumby dos Irmãos &
Mueller. Fonte: Gazeta do Povo, Edição Curitiba 309 anos, 2002.

Fonte: Link blog Historia &Historia, mostrando um de profissões antigas.
<História & Outras Histórias: Guia das Profissões que Deixaram (ou Deixarão) de Existir> em 15 de
outubro de 2013

UNIDADE II, págs. 14 a 32
Fonte: Slide com imagens e textos decorrente do trabalho com a Cartografia Escolar
Disponibilizado em<http://pt.slideshare.net/cartografiaescolar/m2-1880568?related=1>Acesso em
15/10/2013
Fonte: destaque a Cartografia desenvolvida para percepção tátil e a inserção da percepção
sonora, bem como atividades relacionada a cultura afrodescendente.
Disponibilizado
em<http://www.rc.unesp.br/igce/planejamento/download/isabel/cartografia_tatil/anexo0238a.pdf>Acesso
em 15/10/2013

Fig.5 – Fonte: Extraído de R. Doin de Almeida (coord.). Meu Primeiro Atlas de Sumaré. 2008,
pag.52
Caminho de casa para escola desenvolvido por crianças, o traçado das ruas é visto com visão
frontal e desdobramento da lateral,
Fonte: Texto Adaptado do video documentário “TV Escola” Salto para o futuro, sobre Cartografia Escolar
– PGM1, participaçao e comentários de professores pesquisadores de diferentes Universidades, como
Paulo Micelli;Regina Almeida;Sonia Castellar,;Rosangela Doin de Almeida entre outros.
Disponível em <http://tvescola.mec.gov.br/index.php?item_id=9573&option=com_zoo&view=item>
15/12/2013
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Fonte: Portal disciplina Geografia /SEED
Palavras-chave: Cartografia, mapas, desenhos, linguagem cartográfica, maquetes, espaço geográfico,
geografia, quadrante, bússola, relógio de Sol, atlas, estrelas, GPS.
Vídeos Disponível em
<http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=10269>15/12/2013

Fig. 6: Mapa, Planta de Curitiba de 1914, Fonte: Disponível de Pesuisa por imagem do Google.
<www.jws.com.br - 830 × 584 - Pesquisa por imagem> Acesso em 15/12/2014
Fontes: Artigo e Entrevista Salto para o Futuro, Cartografia Escolar. PGM-1, Cartografia cultura e
produção de conhecimento escolar
Artigo Disponível em <http://www.tvbrasil.org.br/fotos/salto/series/17463213-Cartografia.pdf>
15/12/2013.
Entrevista com Rosângela Doin de Almeida
Disponível em<http://www.tvbrasil.org.br/saltoparaofuturo/entrevista.asp?cod_Entrevista=127>
15/12/2013.
Fig.7-FonteGeoimpressFlickr:Galeriadeorangeacid Disponível em: <http://weheartit.com/tag/orangeacid>
Acesso em 15/12/2013
Fonte: Flickr fotos mapeadas, relacionado à visita do Secretário da Educação ao Colégio Estadual do
Paraná. Disponível em <http://www.flickr.com/photos/flavioarns/sets/72157626143044530/> Acesso em
17/12/2013
Fonte: Vídeo Salto para o Futuro, Cartografia Escolar. PGM-1, Cartografia cultura e produção de
conhecimento escolar. Disponível em
<http://www.tvescola.mec.gov.br/index.php?item_id=9573&option=com_zoo&view=item> Acesso em
15/12/2013
Fonte: Futura TV Escola em 2003, incorporando, além de aspectos históricos e de práticas escolares
temas como a cultura cartográfica do ciberespaço, entre outros aprofundamento no estudo do mapa em
relação à internet, mapeamento relacionado à cidade e as escolas tombadas visitaremos.
Disponível em <http://www.tvbrasil.org.br/fotos/salto/series/17463213-Cartografia.pdf> Acesso em
15/12/2013
Fonte: Escalas e representações cartográficas: Conceito Escalas, Disciplina Maquete UFJF,
2011.Disponivel em
<http://www.ufjf.br/maquetes/files/2011/02/UFJF_DISCIPLINAS_MAQUETE_20111_AULA05b_Escal
as_v00.pdf> Acesso em 15/12/2013.
Fig.10 Detalhe do Google Maps, Gottlieb Mueller
Disponível em:<https://maps.google.com.br> Acesso em 15/12/2013

Fontes: desenvolvidas sobre narrativas sobre postagens relacionado a Diário de Bordo.
Disponível em <http://dalastella.blogspot.com.br/2014/01/menino-brincando.html>Acesso em 17/03/2014
Disponível em<http://brunoebrito.blogspot.com.br/2010/12/diario-de-bordo.html>Acesso em 17/03/2014
Disponível
em<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=471293239595875&set=a.350562441668956.80386.3505
35678338299&type=1&theater> Acesso em 17/03/2014
Fonte: Slide com Orientações de como organizar um Diário de Bordo.
Disponibilizado em <http://pt.slideshare.net/tatiabardes/diario-de-bordo-2011>15/10/203
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UNIDADE III, pag. 33 a 81

Fig.20 Fonte: Planta da fachada, Desenho acervo do Colégio Dom Pedro II, inaugurado em 1928
Fig.21 Fonte: Detalhe de um exercício da pratica escolar, elaborado pela aluna Priscila do 9º ano B,
2014, do Colégio Gottlieb Mueller, do seu acervo (Diário de Bordo).
Fig.24 Fonte: Revista A Cigarra, edição de 9 de novembro de 1916. Anuncio sobre Imobiliários
escolares antigos.
Fig.29 Fonte Disponibilizado em <http://www.voceselembra.com/2008/07/mimegrafo_12.html> Acesso
em 1 de maio de 2014.
Fonte:Sobre

coleções,

acervos

individuais:

Disponibilizado

do

site,

Vocês

lembram?

<http://www.voceselembra.com/search/label/Jogos> Em 1 de maio de 2014.
Fig.30 Retroprojetor moderno disponibilizado de http://www.csr.com.br/csr300h.jpg
em 20 de novembro de 2013
Fonte: texto e imagem de mobiliários antigos, Disponibilizado
Em<http://martaiansen.blogspot.com.br/2012/09/moveis-escolares-antigos.html> Acesso em 20
outubro de 2013.
Fonte: Patrimônio Histórico Mundial, UNESCO, Disponibilizado
em<http://whc.unesco.org/fr/list/275>Acesso em 15 de Dezembro de 2013
Fonte:Carta de Veneza, Protecão Mundial dos Monumentos,Disponibilizado
em<http://www.icomos.org.br/cartas/Carta_de_Veneza_1964.pdf> acesso 15 de dezembro de 2013
Fonte: Disponível em <Monumentos Arqueológicos e Pré-Históricos - L-003.924-1961 Acesso em
20/10/2013
Fonte:UNESCO,Disponívelem<http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/culturalheritage/>Acesso 13 de nov.2013
Fonte: ESPIRAIS do Tempo, Bens Tombados, Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, Disponível em
<http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=287> Acesso em: 13
de nov./2013
Fonte youtube, Vídeo,e Texto Adaptado Fonte: Narradores de Javé<
https://www.youtube.com/watch?v=Trm-CyihYs8> Acesso em 15 de out, de 2013
Fig.37 Fonte: Acervo do Colégio Gottlieb Mueller Hasteamento da Bandeira, Festividade de
Inauguração, em 16 de fevereiro de 1979.
Fig.38 Fonte: Acervo do Colégio Gottlieb Mueller Desvelamento placa Inaugural, em 16 de fevereiro
de 1979.
Fig.41 Fonte: Fundo da Casa da Memória, GECM (Grupo Escola Cruz Machado, inaugurado em
1906).
Fig.42 Fonte: Fundo da Casa da Memória, IEPPEP (Instituto de Educação do Paraná Professor
Erasmo Pilotto, inaugurado em 1922).
Fig.44 Fonte: Coordenadoria do Patrimônio Cultural CELFC (Colégio Estadual Lysimaco Ferreira
da Costa, inaugurado em1943).
Fig.45 Fonte: Centro de Memória, CEP (Colégio Estadual do Paraná, inaugurado em 1953).
Fig.47 Desenho da Planta Baixa do Edifício em forma de “L” Detalhe digitalizado referência Mapa,
SUDE/SEED.
Fig.48 Fachada, destacando a estrutura arquitetônica, foto década de 30 acervo Colégio Estadual
Dr. Xavier da Silva.
Fig.52 Fonte: Jornal Gazeta do Povo, Detalhe ornamentação em madeira relacionado ao pátio
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interno do CEDXS. Fotografia Daniel Caron 2012
Veja Portfólio fotográfico, relacionado ao CEDXS.
Fonte: Disponível em <https://www.flickr.com/photos/ronelcorsi/sets/72157627581137801/show/>
Acervo Museu da Escola SUDESEED, Ronel Corsi 2009
Figs.53;54;55 Fonte: Coleção Lysímaco Ferreira da Costa, Grupos Escolares, Fundo Casa da
Memória. Fachadas dos edifícios: Antigo Grupo Escolar Tiradentes, Grupo Escolar Oliveira Bello e
Grupo Escolar Carvalho,
Fonte: Vídeo Documentário, Essa casa tem História, Texto Adaptado do Vídeo Documentário, Entrevista
com arquiteta Elizabeth Amorim de Castro sobre o CEDXS, Disponibilizado em
<https://www.youtube.com/watch?v=u8vMquxMick&index=1&list=PL4RelPoFVOpLnMEF9jqhOvjOARcfTZIt> Acesso em 23 de Agosto de 2013.
Fonte: Acervo Curitiba Space,sobre,Col.Estadual Xavier da Silva, Disponibilizado em
<http://curitibaspace.com/especiais-curitiba/bens-tombados-em-curitiba-colegio-estadual-dr-xavier-dasilva> Acesso em 12/03/2014
Fig.57 Fonte: Acervo Jornal Gazeta do Povo, Mostrando as Colunas e ornamentos da fachada do
GEDXS, Fotografia Daniel Caron 2012.
Fig.58 Fonte: Agencia de Notícias do Paraná, Escultura o Semeador de Zaco Paraná, foto Klas
Pena.
Fig.59 Fonte: Câmara Municipal de Curitiba, Fotografia, Jackson Andrade.
Fonte: “Curitiba Space”, Praça Eufrásio Correa, Disponibilizado em <http://curitibaspace.com/especiaiscuritiba/bens-tombados-em-curitiba-praca-eufrasio-correia> Acesso em 12/03/2014.
Fonte:Google, Enunciada sobre o Colégio Estadual Xavier da Silva, Disponibilizado
em<https://www.google.com.br/#q=Col%C3%A9gio+Estadual+Xavier+da+Silva> Acesso em: 12/03/2014
Fig.60 Fonte: Acervo Documentário Curitiba Antiga Shopping Estação. Prédio principal da antiga Estação
Ferroviária de Curitiba no ano de 1885 onde hoje está instalado o Museu Ferroviário de Curitiba.
Disponível em < http://bandnewsfmcuritiba.com/2013/05/07/documentario-mostra-construcoes-antigasque-viraram-shoppings/#jp-carousel-44515> Acesso em maio 2013.
Fig.61 Fonte: Acervo Memória de Lysimaco Ferreira da Costa década de 20, Fundo Casa da Memória
Vista frontal com alunos do Grupo Escolar Cruz Machado.
Fonte: Youtube Vídeo “Modelo Tradicional” Disponível
em<https://www.youtube.com/watch?v=vwOCdwUTkrE#t=61>Acesso em:15/10/2013
Fig.65 Fonte: Acervo IEPPEP, Fundo Casa da Memória. Meninas Normalistas em fila no Pátio
interno, 7 setembro de 1922, inauguração do Palácio da Instrução e desfile cívico.
Figs.66;67Fonte:IEPPEP, Acervo memorial de Lysimaco Ferreira da Costa,1922, Fundo Casa da
Memória.
Fonte: Livro Tombo, IEPPEP, Coordenadoria da Secretaria do Estado da Cultura, Disponível
em<http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=237 Acesso em
12/12/2013
Fig.68 Fonte: Disponibiliza da SUDE/SEED, Digitalizada de um detalhe da planta baixa forma de U, do
IEPPEP.
Fonte:Flick, fotos iEPPEP Disponibilizado
em<https://www.flickr.com/photos/ronelcorsi/4921125556/in/photostream/lightbox/> Acervo Museu da
Escola, SUDE/SEED, Ronel Corsi 2009
Fonte: Documentário do Jornal da Gazeta do Povo, junho de 2012, Texto Adaptado do Vídeo
Disponível em<http://www.gazetadopovo.com.br/videos/instituto-de-educacao-onde-kolodyensinava-biologia/> Acesso em novembro de 2013.
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Fig.80 Fonte: Em publicação do documentário da Gazeta do Povo junho de 2012. Diretor do IEPPEP,
Frederico de Mello, Fotografia “Marcelo Andrade” Disponível
em<http://www.gazetadopovo.com.br/videos/instituto-de-educacao-onde-kolody-ensinavabiologia/> Acesso em novembro de 2013.
Fig.82 Fonte; Museu Paulista – USP, São Paulo, PEDRO AMÉRICO, Independência ou Morte, 1888.
Óleo s/ tela, 760 x 415 cm.
Fig.87 Fonte: Acervo Memoria de Lysimaco Ferreira da Costa, Fundo Casa da Memória. Grupo
Estadual Dom Pedro II, Curitiba década 20.
Fig.89 Fonte: Gazeta do Povo, Corrimão de escada em ornamentos em ferro, fotografia, Antônio Mori,2012.
Fig.94 Fonte: Gazeta do Povo Vitral, mosaico decorativo, Fotografia Antônio Mori, 2012.
Fig.96 Fonte: Gazeta do Povo Detalhes documentos objetos e mobiliários, Acervo do (CEDP) II, fotografia Antônio
Mori,2012.
Fonte Livro Tombo, CELFC, Coordenadoria da Secretaria do Estado da Cultura, Disponibilizado
em<http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/modulos/conteudo.php?conteudo=308> Acesso em novembro de 2013,
Fig.97 Fonte: foto, acervo do Colégio Lysimaco, Detalhe Aéreo, mostrando o contorno e desenho arquitetônico do
estabelecimento.
Fig.104 Fonte: acervo da Coordenadoria do Patrimônio Histórico e Artísitico do Paraná Vista detalhada, desenho e
contornos das janelas, arcos e vitral, bem como a parte do eixo central do prédio. Fotografia.
Fig.105 Fonte Flik Vice Governadoria, Festividade Desfile de 7 de setembro, Centro Cívico, fotografia José Fernando
Ogura,,2013
Fig.106 Fonte: foto acervo Colégio Tiradentes, Vista do Pátio detalhe da arquitetura com base em arcos de
concreto.
Fig.115 Fonte: Acervo da Memória do Colégio Estadual Tiradentes atual. Foto da Antiga Escola Tiradentes
(demolida), uma das primeiras do Paraná que serviu de Grupo Escolar.
Figs.117 Quadros acervo em moldura no atual Colégio Estadual Tiradentes, destaca ao centro a primeira
diretora da escola anterior, professora Júlia Wanderley, considerada uma das maiores educadoras em
destaque no Paraná, fotografia Ronel Corsi,2012.
Fonte: Portal da Educação do Fala sobre o Liceu de Curitiba, e sobre a escola no final do século XIX. O vídeo trata de
uma entrevista dividida em 3 partes: Arquitetura escolar, Preservação e Patrimônio Disponibilizado
em<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13901 > Em 15 de junho 2013.

Fonte: Gazeta do Povo, Publicação em 24/06/2012 José Carlos Fernandes, Destacando textos, entrevistas e fotos
das escolas tombadas de Curitiba, dentre elas o Colégio Estadual do Paraná, Disponibilizado
em<http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?id=1268292>Em 15 de junho de 2013,
Fig.119 Fonte: Acervo Centro de Memória CEP. Fachada do Colégio Estadual do Paraná, década de 50.
Fonte:Flik fotos CEP, Vice Governadoria, Fotos do CEP, Disponibilizado
em<htps://www.flickr.com/photos/flavioarns/sets/72157629984322810/show/> Em 20/10/2013
Fonte: Livro Acervo da Pinacoteca do CEP BETTES, Maristella Della Giacoma; ARAUJO, Adalice. Colégio Estadual do
Paraná,2000, Disponibilizado
em<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/fevereiro2014/arte_artigos/maristelladellagiacomab_Acervod
aPinacoteca.pdf> Acesso em Novembro de 2013.
Fonte: Escolinha de Arte, CEP, Disponibilizado da Pagina Centro de Memória do Colégio Estadual do Paraná
Disponibilizado em<http://www.cep.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=118> acesso em novembro
de 2013.
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