
Versão On-line     ISBN 978-85-8015-075-9
Cadernos PDE

OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE
NA PERSPECTIVA  DO  PROFESSOR  PDE

Produções Didático-Pedagógicas



FICHA PARA IDENTIFICAÇÃO
PRODUÇÃO DIDÁTICA – PEDAGÓGICA

TURMA - PDE/2013

Título: Memória social e narrativas fantasmagóricas em São João do Ivaí a partir da história oral 

(2013). 

Autor Professor: Kátia Gisele dos Santos Ribas.

Disciplina/Área História.

Escola  de  Implementação  do 
Projeto e sua localização

Colégio Estadual Arthur de Azevedo - EFMPN

Município da escola São João do Ivaí.

Núcleo Regional de Educação Ivaiporã.

Professor Orientador Professor Dr. Richard Gonçalves André.

Instituição de Ensino Superior UEL – Universidade Estadual de Londrina.

Resumo

 

Este  projeto  tem  por  objetivo  compreender  as  histórias 
fantasmagóricas de São João do Ivaí em suas relações com 
a memória social, utilizando como fonte a história oral local. 
Busca-se  perceber  como as  pessoas  se  apropriam dessas 
histórias  e  como  as  narrativas  se  perpetuam  ao  longo  do 
tempo, deixando marcas na identidade social da comunidade. 
Serão utilizados relatos e entrevistas de “pessoas comuns” 
sobre  narrativas  fantasmagóricas  que  perpassam  a 
comunidade. Na intervenção pedagógica, os alunos do 2º ano 
do  Ensino  Médio  do  Colégio  Estadual  Arthur  de  Azevedo 
produzirão  uma  exposição  interativa  das  histórias 
fantasmagóricas  na  instituição  de  ensino.  Como  resultado 
esperado,  espera-se  demonstrar  que,  por  meio  da  história 
oral,  os  indivíduos  “comuns”  são  responsáveis  pela 
construção  da  história,  dando  continuidade  e  sentido  à 
memória social.

Palavras-chave História Oral. Fantasmas. Memória Social.

Formato do Material Didático Caderno temático.

Público Alvo Alunos do 2º ano do Ensino Médio.



MEMÓRIA SOCIAL E NARRATIVAS FANTASMAGÓRICAS EM SÃO JOÃO DO IVAÍ A 

PARTIR DA HISTÓRIA ORAL (2013-2014)

A escolha do objeto de pesquisa que ora se propõe, isto é, analisar a memória social e as 

narrativas fantasmagóricas em São João do Ivaí a partir da história oral nos anos de 2013 e 2014, 

justifica-se pelo fato de que, na modernidade, o ensino de História ressalta a necessidade de produzir 

conhecimento a partir de documentos, entre eles as fontes orais. O aprender torna-se um prisma no 

qual  professor  e  aluno  constroem conhecimentos,  de forma que  a  construção  da história,  como 

campo do saber ou fenômeno, começa a partir de cada sujeito.

Considerando que o conhecimento produzido a partir da fonte histórica pode ser realizado 

pelos alunos, a presente Produção Didática Pedagógica pretende abordar nas aulas de História a 

necessidade  da  fonte  oral  como  base  para  a  aprendizagem.  São  destacadas  as  narrativas 

fantasmagóricas em São João do Ivaí (PR) que, constituindo objeto de pesquisa histórica, podem 

contribuir para incentivar o aluno a desenvolver um novo olhar para o ensino de História. A memória 

social,  tendo vista as narrativas fantásticas coletadas por meio da história oral,  podem levar uma 

maior participação dos alunos durante as aulas, para que tenham consciência do papel de todos os 

indivíduos na construção da história e da multiplicidade de dimensões que a compõe, transcendendo 

os fatos econômicos e militares, abarcando, também, o imaginário. Nesse sentido, é preciso que 

os alunos atinem para a historicidade das narrativas fantásticas que estão vinculadas aos relatos, na 

medida em que fazem parte da história das crenças.

Objetivos:

Geral: 

Compreender as histórias fantasmagóricas como parte da memória social em São João do 

Ivaí (PR) ao longo dos anos de 2013 e 2014, utilizando como fonte a história oral. Enfoca-se como as 

pessoas se apropriam das histórias ao contarem-nas, reconstruindo as narrativas.

Específicos:

• Identificar as histórias fantasmagóricas que permeiam a comunidade de São João do Ivaí;

• Compreender a influência das narrativas orais sobre fantasmas e a formação da memória 

social.



Recursos:

Humanos: Professor, alunos, entrevistados.

Materiais: Caderno, canetas, lápis, telefone, gravador, quadros, textos.

Atividade 1: Apresentado projeto

Tempo previsto: 1 aula (50 min.)

Desenvolvimento:

Será realizada uma aula para a apresentação do Projeto Pedagógico em questão. O público 

alvo será a turma do 2º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Arthur de Azevedo.

Atividade 2: Sondagem de conhecimento dos alunos

Tempo previsto: 1 aula (50 min.)

Desenvolvimento:

Essa  atividade  tem  por  objetivo  expor  aos  alunos  a  maneira  como  se  desenvolverá  a 

implementação do projeto no 2º ano do Ensino Médio do período matutino do Colégio Estadual Arthur 

de Azevedo. Será aplicado o questionário a seguir com o intuito de diagnosticar o conhecimento que 

os alunos têm sobre o tema:

1) Você gosta de ouvir histórias ou de 
contar histórias?

SIM NÃO TALVEZ

2) Você conhece alguém (como 
parentes, amigos e conhecidos) que 
gosta de contar histórias?

SIM NÃO TALVEZ

3) Você sabe o que é história oral? SIM NÃO TALVEZ

4) Você sabe o que são fontes 
históricas?

SIM NÃO TALVEZ

5) Você já participou da coleta de 
objetos antigos?

SIM NÃO TALVEZ

6) Você já visitou um museu? SIM NÃO TALVEZ

7) Você gosta de histórias românticas? SIM NÃO TALVEZ



8) Você gosta de histórias dramáticas? SIM NÃO TALVEZ

9) Você gosta de histórias de terror? SIM NÃO TALVEZ

10) Você gosta de histórias 
fantasmagóricas?

SIM NÃO TALVEZ

11) Você conhece alguma história de 
fantasmas?

SIM NÃO TALVEZ

12) Você tem medo de fantasmas? SIM NÃO TALVEZ

13) Você considera que já viu 
fantasmas?

SIM NÃO TALVEZ

14) Você conhece alguém que alega ter 
visto fantasmas?

SIM NÃO TALVEZ

Atividade 3: Construção de Narrativa Histórica

Tempo previsto: 3 aulas (50 min. cada)

Desenvolvimento:

Para que os alunos consigam realizar a sua construção de narrativa histórica é necessário 

seguir as orientações abaixo:

1 - Escrever os conceitos história oral, fantasmas e memória social no quadro para investigar o 

quanto os alunos conhecem sobre o tema: construção histórica.
2 - Após conversa com os alunos, entregar texto explicando os conceitos. Serão discutidos os 

termos  sugerindo  a  importância  desse  conhecimento  para  interpretar  e  compreender  a 

construção histórica.
3 - Levar  material  para recorte  (proveniente  de revistas e jornais)  e pedir  para os alunos 

identificarem imagens que possam ser relacionadas com os conceitos discutidos.
4 – A partir das imagens recortadas, propor que os alunos façam a construção histórica.

Para entender mais sobre o assunto proposto, os alunos podem realizar suas próprias pesquisas.

Texto 1 - História Oral:

O que é História Oral?

A história oral é uma história construída em torno das pessoas. Ela lança a vida para dentro da própria 
história e isso alarga seu campo de ação. Admitem heróis vindos não só dentre os líderes, mas dentre 
a maioria desconhecida do povo. Estimulam professores e alunos a se tornarem companheiros de 
trabalho. Traz a história para dentro da comunidade e extrai a história de dentro da comunidade. Ajuda 
os menos privilegiados e, especialmente os idosos, a conquistar dignidade e autoconfiança. Propicia o 
contato  – e,  pois,  a compreensão – entre  classes sociais e entre gerações.  E para cada um dos 
historiadores e outros que partilhem das mesmas intenções, ela pode dar um sentimento de pertencer 
a determinado lugar e a determinada época. Em suma, contribui para formar seres humanos mais 
completos.
Paralelamente, a história oral propõe um desafio aos mitos consagrados da história, ao juízo autoritário 
inerente a sua tradição.  E oferece os meios para uma transformação radical  no sentido social  da 
história.

THOMPSON, P. A voz do passado: história oral. Trad. De Lólio Lourenço de Oliveira. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1992, p.44.



Texto 2 – Fantasmas

O que são Fantasmas?

Gilberto  Freyre afirma que, em nosso país e outros, as pessoas nunca se sentem sós: existe a crença de 

estarem acompanhadas por espíritos que compartilham da vida em sociedade. Eles muitas vezes interfeririam 

nas atitudes e nos comportamentos dos vivos, seja por meio de um anjo que acalma e conforta ou por uma 

assombração que amedronta (FREYRE, 1970, p. xxviii).

O medo derivado das aparições acompanha a sociedade desde a Idade Média, quando se acreditava nas 

visões de mortos que retornariam do além para revelar acontecimentos aos vivos (SCHMITT, 1999, p. 15). 

Como ressalta Jean-Claude Schmitt  (1999),  a crença nos fantasmas está intimamente ligada à cultura do 

período medieval:  o  contexto histórico  e as  construções medievais  favoreciam o imaginário,  bem como a 

questão religiosa contribuía para fortalecer as ações e os poderes do sobrenatural (SCHMITT, 1999, p. 16).

SCHMITT, Jean-Claude. Os vivos e mortos na sociedade medieval. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
FREYRE, Gilberto. Assombrações do Recife Velho. 2. ed. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio, 1970.

                 
Texto 3 – Memória Social

O que é Memória Social?

Memória seria o processo de adquirir,  armazenar e recuperar informações que foram assimiladas 
pela mente. 
Michael  Pollak  afirma  que  em todos  os  níveis,  a  memória  é  um fenômeno construído  social  e 
individualmente e que quando se trata da memória herdada, podemos também dizer que há uma 
ligação  fenomenológica  muito  estreita  entre  a  memória  e  o  sentimento  de  identidade  (POLLAK, 
1992).
Essa proximidade entre memória e identidade é evidenciada por LE GOFF (1997): a memória é um 
elemento essencial do que se costuma chamar identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma 
das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje.

FONTES: LE GOFF, Jacques. Memória. In: Enciclopédia Einaudi: Memória e História. Local: Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1997. v. 1. p.26.POLLAK, Michael. 

Memória e identidade social. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 5, n. 10, p. 12

Após a leitura dos três textos, pesquise as palavras desconhecidas para o seu vocabulário. 
Sobre orientação do professor e com o apoio da biblioteca e de pesquisas na Internet, procure 
o significa dos termos desconhecidos.
 Com o apoio do professor, os alunos devem iniciar uma discussão sobre os seguintes temas: 
história oral, memória social e fantasmas, colocando em evidência a opinião dos autores.

http://monitorandoturismo.blogspot.com/2010/09/o-que-e-memoria-social.html


 Após a reflexão, explique: 
    - O que você entende por História Oral? Dê um exemplo.
    - O que você entende por Memória Social?
    - Você acredita em Fantasmas? Conhece alguém que acredita? Justifique.

Atividade 4 : Entrevista em sala de aula

Tempo previsto: 4 aulas (50 min. cada)

Desenvolvimento:

1° PARTE: Aprendendo a entrevistar:

Essa atividade tem por finalidade possibilitar que o aluno sinta-se sujeito na construção da 

narrativa  histórica.  Será  orientado  que  os  equipamentos  tragam  equipamentos  que  permitam 

gravações:  celulares,  gravadores,  câmeras  fotográficas  digitais.  No  Colégio  Estadual  Arthur  de 

Azevedo, segundo levantamento prévio, foi identificado que todos os alunos possuem gravador de 

áudio e de vídeo em seus celulares ou câmeras fotográficas digitais.

Antes de iniciar a atividade, o professor deve conversar com os alunos sobre a postura do 

entrevistador, os procedimentos éticos e de que ele deve tentar manter, na medida do possível, 

a neutralidade sem se esquecer-se principal quesito: a arte de ouvir.

Como fazer uma entrevista: 

APRENDA MAIS SEGUINDO OS SEGUINTES PASSOS:

1 – Preparar antes da entrevista um roteiro com alguns assuntos importantes a abordar. Ao partir 

para a entrevista, é fundamental saber o que vamos perguntar.

2 – Conversar  com o entrevistado sobre os objetivos da entrevista e descobrir  se ele realmente 

deseja colaborar. Não se obriga ninguém a ser entrevistado.

3 – Escolher local e hora apropriada para que a entrevista ocorra sem interrupções. Num ambiente ou 

momento  nos  quais  o  entrevistado  ou  entrevistador  estejam  com  pressa  torna-se  impossível  a 

realização de uma entrevista com qualidade.

4 – Se o entrevistado permitir, ao invés de apenas anotar o que ele diz, é melhor e mais adequado 

gravar a narrativa para ficar tudo registrado, de tal forma que não se perca parte alguma daquilo que 

o entrevistado disse.

5 – A entrevista não deve ser um interrogatório, mas sim um diálogo.

6 – O entrevistador deve respeitas as opiniões do entrevistado, mesmo quando não concorda com 

elas.

7 – O entrevistador deve dar oportunidade para que o entrevistado fale tudo o que desejar, no tempo 

que quiser e sem maiores interrupções.



8 – Nunca fazer nova pergunta enquanto o entrevistado ainda não tiver  terminado de expor  seu 

pensamento em relação à pergunta anterior. Não interromper desnecessariamente a fala do outro.

9 – Uma vez gravada a entrevista, ela deve ser transcrita literalmente, ou seja, da mesma forma como 

o entrevistado falou.

2°  PARTE:  A partir  das  orientações  preliminares,  o  professor  dividirá  a  sala  em dois  grupos:  o 

primeiro  será  composto  de  entrevistadores,  o  segundo  de  entrevistados.  Dessa  maneira  cada 

entrevistador terá o direito de entrevistar apenas um colega. 

Segue o modelo das questões que serão usadas pelos entrevistadores: 

Questionário:

1) Qual é o seu nome?

2) Onde você mora?

3)Qual é o nome do colégio em que você estuda?

4)Qual é a disciplina que você gosta mais? Por quê?

5)De acordo com as últimas aulas de história, você sabe o que é história oral?

6) Descreva o tipo de atividade você faz quando não está na escola.

7) Você já ouviu falar de história de fantasmas ou assombrações?

8)Vocês conhecem alguma história de fantasmas que permeia nossa 
comunidade? Caso conheça, poderia contá-la?

9)Você conhece ou já passou perto da Mata da Suíça?

10)Você sabia que existe uma história de fantasma sobre a localidade?

11)Gostaria de relatar mais alguma coisa sobre história de fantasmas?

Deve-se  verificar  sempre  o  conhecimento  prévio  do  entrevistado.  O  questionário  deve  ser 
revisado e adequado à sua linguagem para minimizar as dúvidas no momento da entrevista. 
Em situações “reais” de entrevista, para cumprir tais requisitos, recomenda-se a realização de 
um estudo piloto com o objetivo de sondar o conhecimento prévio e aperfeiçoar o instrumento 
de pesquisa.
 

Atividade 5: Entrevista com pessoas conhecidas, amigos e ou parentes.



Tempo previsto: 2 aulas (50 min. cada)

Desenvolvimento:

Espera-se que a atividade permita que os alunos desenvolvam o conhecimento sobre a fonte 

oral, percebendo-se como parte integrante da história ao entrevistar alguma pessoa conhecida, como 

amigos ou parentes. O assunto em questão diz respeito às narrativas fantasmagóricas em São João 

do  Ivaí.  É  preciso  que  os  alunos  atentem  para  as  recomendações  sugeridas  nas  atividades 

anteriores.

Antes de realizar as atividades, o professor deverá trabalhar com os alunos a questão do sigilo 

no desenvolvimento das entrevistas.

FICHA PARA ENTREVISTA - HISTÓRIA ORAL

Colégio:

Turma:

Tipo de entrevista:

Coordenador da pesquisa:

Entrevistador (es):

Levantamento de dados:

Roteiro e elaboração de pesquisa:

Conferência da transcrição:

Técnico de gravação:

Áudio / vídeo: 

Local:

Data: 

Duração:

Tipo de Gravação:

Ver filmagem (autorização assinada); Fotos (direitos autorais).

Atividade 6: Seleção de Narrativas

Tempo previsto: 2 aulas (50 min. cada)

Desenvolvimento:



Com a entrevista realizada, o aluno irá ouvir a gravação e, em seguida, realizará a transcrição 

literal na íntegra e sem correções. Os educandos serão orientados em sala de aula a trazer fone de 

ouvido para que possam ouvir pausadamente a entrevista e, assim, possam transcrever a entrevista. 

Deve-se  recordar  que  até  mesmo  erros  de  concordância  ou  vícios  de  linguagem  precisam  ser 

redigidos na íntegra. A transcrição será entregue ao professor para montar o banco de dados de 

entrevistas,  sendo  selecionadas  as  histórias  de  acordo  com  seus  possíveis  padrões,  tais  como 

aparições, visões, lendas, contos e causos.

A) Antes de iniciar a atividade, o professor deve organizar os alunos para que um não 

atrapalhe o outro, estando sempre presente para orientar possíveis dúvidas.

B) Após redigir o texto na íntegra, o aluno poderá expor a sua história e assim compartilhar 

a narrativa fantasmagórica.

redigido pelo aluno

Atividade 7: Visita à Mata da Suíça e Registro fotográfico

Tempo previsto: 4 aulas (50 min. cada)

Desenvolvimento:

Os alunos do 1º e 2º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Arthur  de Azevedo irão 

realizar uma visita à Mata da Suíça, acompanhados pelas professoras de História Francismeire M. S. 

Freitas  e  Kátia  Gisele  dos  Santos  Ribas,  com  o  objetivo  de  coleta  e  análise  das  histórias 

fantasmagóricas que permeiam a comunidade de São João do Ivaí.

O ônibus sairá da frente do Colégio Estadual Arthur de Azevedo às 8h00 da manhã com 

destino à Rodovia PR 082 a aproximadamente 5 km até a divisa conhecida como Mata da Suíça.

Chegando  lá,  os  alunos,  de  posse  de  equipamentos  tecnológicos  (máquinas  fotográficas 

digitais, celulares com câmera), serão orientados a fotografar todo o ambiente buscando registrar os 

locais  sobre  os  quais  foram criadas  as  histórias  sobre  a  “noiva”  (ver  síntese  da  narrativa  mais 

adiante).  Também será orientado para que os alunos fotografem objetos que possam remeter  à 

identidade do local.

Os alunos deixarão a beira da rodovia, adentrando em uma trilha que leva ao local conhecido 

como “grutinha”. O objetivo é que os educandos possam conhecer esse pequeno santuário dentro da 

mata  e,  assim,  consigam compreender  a  influência  dos  lugares  de  memória  que,  agregados às 

narrativas orais, compõem a memória social.

Posteriormente,  os professores organizarão uma exposição da história  fantasmagórica da 

noiva da Mata da Suíça. O intuito é que os alunos consigam perceber a diferença da história contada 



dentro de sala de aula e da mesma narração contada no local a partir dos quais foram construídas as 

histórias fantasmagóricas.

Atividade 8: Montagem de texto

Tempo previsto: 2 aulas (50 min. cada)

Desenvolvimento:

Os alunos desenvolverão um texto tendo como base a entrevista realizada na atividade 5. A 

atividade deve oferecer base para que os alunos compreendam a importância da história oral, e que 

as pessoas comuns também fazem parte da história. Com a conclusão da entrevista, da transcrição e 

da visita à Mata da Suíça, os alunos devem agora analisar a questão das narrativas fantasmagóricas, 

percebendo, com o auxílio dos professores, os padrões narrativos e as conexões dessas histórias 

com a identidade e a memória social são joanense.

Para que os alunos, no momento de resumir o relato, possam dar sentido ao seu texto, o professor 

orientará na estrutura composicional do texto com a ajuda do professor de português.

Atividade 9: Histórias Fantasmagóricas

Tempo previsto: 2 aulas (50 min. cada)

Desenvolvimento:

Os alunos deverão ler atentamente os textos a seguir.



A noiva da Mata de Suíça

Na década de 70 , quando a PR 082 ainda não era pavimentada (asfalto), ocorreu um trágico acidente que iria marcar a história 

do limite dos municípios de São João do Ivaí e Lunardelli (que na época ainda era distrito de são João do Ivaí).

Como é de conhecimento geral, pequenos municípios como São João do Ivaí não oferecia um comércio variado. Certa jovem, 

com data marcada do casamento, resolveu buscar novidades no comércio de Ivaiporã para completar seu enxoval e adquirir um 

inesquecível vestido de noiva. Seus familiares concordaram e ela dirigiu-se para Ivaiporã, enfrentando aproximadamente 40 km 

de estrada de chão com vários obstáculos naturais pelo trajeto. O comentário na cidade era que seria o casamento do ano, e 

que o enxoval tinha peças maravilhosas e o vestido então... Todos na cidade estavam ansiosos pelo feito.

Ns dois meses que antecediam o casamento, o que mais marcava era a cumplicidade do jovem casal que se destacava na 

missa realizada aos domingos e nos jogos de futebol que ocorriam nas redondezas.

 

Mas essa linda história teria um fim trágico marcado por dor e sofrimento quando, na véspera do dia tão sonhado do casamento, 

a jovem e seu pai se dirigiram para Ivaiporã em automóvel de modelo Variante para buscar o vestido de noiva. Quando já de 

posse do vestido de noiva, que ocupava todo o banco traseiro da Variante, o pai e a filha numa conserva descontraída nem 

podiam imaginar que logo à frente o fim estava próximo. Quando chegaram a um local conhecido como Mata da Suíça (mata 

fechada,  pertencente  a  uma  família  de  origem  Suíça),  com  grande  umidade  e  estrada  escorregadia,  um  caminhão 

descontrolado, com uma enorme carga de pluma de algodão, veio se chocar com a variante, matando pai e filha.

A tragédia foi marcante, pois a cena que formou foi o veículo totalmente destruído e, para a surpresa das pessoas que para lá 

se  encaminharam, se  depararam com o vestido  esticado no meio  da estrada todo cercado pelas plumas que caíram do 

caminhão. Uma cena que marcou a comunidade de São João do Ivaí e Lunardelli. Nos dias que se sucederam a família do 

noivo foi embora de São João do Ivaí devido à grande tristeza e melancolia do jovem noivo viúvo.

Mas a triste história não pararia por aí,  pelo menos de acordo com as narrativas que surgiram posteriormente. Depois da 

tragédia, o caminho entre São João do Ivaí e Lunardelli nunca mais foi o mesmo, pois o limite entre esses dois municípios ficou 

conhecido como “a noiva da Mata da Suíça”, onde quem passar de caminhão poderá ver bem na curva da Mata uma jovem 

vestida de noiva rogando ao caminhoneiro que a leve para São João do Ivaí, pois o noivo está esperando para o casamento e 

ela  está  atrasada.  Muitos caminhoneiros relatam que ela sobe no estrivo e se  pendura no retrovisor,  batendo no vidro e 

implorando carona para chegar a tempo no casamento.

Várias décadas já se passaram, mas a jovem noiva não descansaria, implorando ajuda aos caminhoneiros. A história ou estória 

é de conhecimento de todos na região, principalmente nos pátios dos postos de combustíveis nos quais, durante a noite, os 

motoristas param seus caminhões nos dois postos de são João do Ivaí ou Lunardelli, esperando o amanhecer para cruzar a 

famosa Mata da Suíça.

Hoje (2013), o comércio de pluma de algodão quase não existe mais em nossa região, mas o forte escoamento de soja para o 

Porta de Paranaguá faz de nossa PR 082 muito movimentada, tendo muitos caminhoneiros e carreteiros que relatam terem 

visto a Noiva da Mata da Suíça.

                                                                                                                                        Kátia Ribas.



A casa assombrada da Água Rica

Durante  a  década de 80,  a  região  de  São João do Ivaí  foi  palco  de  muitos  conflitos  entre  pequenos agricultores e 

instituição bancárias. Devido a empréstimos e financiamentos, vários agricultores tiveram que entregar suas pequenas 

propriedades para saldar dívidas devido à perda da safra ocorrida pelas intempéries da natureza.

A situação na época foi  tão crítica  que certos casos demandaram intervenção policial  para retirada das famílias que 

haviam sido desapropriadas de suas terras em favor das instituições bancárias. Muitas dessas intuições fizeram leilões e 

pequenas propriedades se tornaram grandes latifúndios. Um exemplo disso aconteceu na Água Rica, onde uma família 

conseguiu comprar pequenos lotes que passam a ser tocados pelos seus herdeiros. Os novos proprietários se desfizeram 

de algumas sedes, desmancharam casas e um jovem casal reaproveitou umas dessas casas para começar suas vidas, 

mas mal sabiam o que iriam passar,de acordo com os relatos. Mudaram-se e vivam bem até certa manhã, quando o 

marido saiu e deixou a esposa que, como de costume, cuidava dos filhos e dos afazeres domésticos. Ela, então, escutou 

alguém batendo palmas e chamando na porta da cozinha, a porta ainda estava fechada. Ela gritou: já vou! E assim o fez, 

mas para surpresa não havia ninguém no quintal. Ela achou estranha, mas continuou seus afazeres. 

Ao anoitecer, todos em casa jantaram, conversaram e se preparam para dormir, quando escutaram novamente alguém 

chamando.  Abriram a  porta  e  novamente  ninguém estava lá,  aquela  noite  já  não dormiram,  pois  havia  barulho  nas 

paredes, vassouram caíam e assim foi a noite toda. Cada dia acontecia algo. Certas noites escutaram o barulho do gado 

no quintal, o marido saiu desesperado para colocá-los de volta no pasto, mas para surpresa não havia nem um animal no 

quintal da casa. Ele foi até o próximo pasto e os animais estavam lá. Durante 12 anos que moraram nessa casa fizeram de 

tudo para resolver a questão das assombrações, que chegaram a pedir para o filho mais velho que saíssem da casa, pois 

ali tinha dono. O que mais marcou a família foi que os fantasmas tinham horário para chegar, pois quando os fenômenos 

iam começar a televisão começava estalar. A família acendia velas, chamou padres, benzedores, curandeiros e pastores, 

mas nada resolveu a situação.  A esposa até  mesmo adoeceu,  pois  não suportava mais  as assombrações que não 

poupavam nem visitas, que duvidavam das histórias. Certa noite a irmã da mulher veio ver os sobrinhos e passar a noite, 

que não foi nada boa, pois os fenômenos aconteceram de forma violenta, da meia noite em diante ouviu-se gemidos, 

alguém batendo nas paredes, as telhas da casa se levantando e isso se prolongou por muitas horas. 

Quando o casal se estabilizou financeiramente e, não conseguindo resolver a questão, resolveram sair do sítio e mudar-se 

para a cidade. Já morando em São João do Ivaí, perceberam que a televisão não estalava mais e que passaram a ter 

noites tranqüilas, exceto pelo fato do filho mais velho que, muitas noites, sonambulava pela casa conversando sozinho. A 

propriedade continua sendo da família, mas ninguém quis saber de ficar na casa novamente, só vão ao sítio durante o dia. 

Quem tiver coragem para pernoitar na casa,tem autorização da família para confirmar os relatos.

      

                                                                                                               

                                                                                                                                         Kátia Ribas.

            

                  



A encruzilhada da Graminha

O início da colonização da Região do Vale do Ivaí foi feito pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, com sede 

em Cianorte (PR). A empresa realizou a comercialização das terras que, nesse período, era marcada por grilagem das 

terras e presença de jagunços que realizavam um trabalho de expulsão dos moradores (posseiros) e também do 

desaparecimento de famílias inteiras.

São João do Ivaí possui um distrito chamado Ubaúna, que faz ligação com o município de Lunardelli pela região da 

Graminha. Ela foi palco de alguns desses conflitos,  mas da pior maneira possível,  pois, sendo região extrema do 

município, tendo de fundo o Rio Ivaí, o local era excelente para a chamada desova na curva do rio.

Com isso, existem muitos relatos de que na encruzilhada que dá acesso à Graminha se ouve coisa estranhas. Por 

exemplo: um belo dia um senhor morador da Graminha voltava de madrugada com uma pessoa que ele tinha levado 

ao hospital por passar mal. Na volta, a pessoa dormia no banco traseiro do automóvel e o senhor conduzia o veículo 

quando, de repente, ele viu um clarão e um homem pedindo ajuda. O senhor parou o veículo, saltou e conversou com 

o homem, acalmando-o, mas ele repetia angustiado: “ajude-me, olhe minha esposa e filhos estão feridos”.

O senhor olhou e viu a mulher sentada em uma grande pedra com o rosto ferido e com o filho no colo adormecido. 

Então, ele pediu calma e afirmou que os ajudariam e que ele iria acordar a pessoa que dormia no carro para poder 

acomodar a todos. Abriu a porta do veículo e acordou a pessoa convalescida pelo medicamento que havia tomado 

para amenizar sua dor e pediu para que se sentasse no banco dianteiro para dar lugar à família acidentada. Ao se virar 

novamente,  o  senhor  teve  uma  surpresa,  ele  não  mais  visualizou  a  família.  Confuso,  procurando  pelo  homem, 

contornou a pedra que marcava a encruzilhada procurando as pessoas que desapareceram no ar.

Os moradores antigos da Graminha afirmam que esse casal com o filho foram um dos primeiros moradores da região, 

mas desapareceram sem deixar rastros. Hoje, muitas pessoas colocam velas e fazem orações para que as pessoas 

vítimas de violência que morreram ali consigam descansar em paz.

                                                                               

                                                                            Kátia Ribas.



                                    O Mistério do Rio Ivaí

O Rio Ivaí corta todo o Vale do Ivaí, sendo obstáculo natural que faz limite ente os municípios de São João do 

Ivaí e São Pedro do Ivaí pela BR 082, palco de muitas histórias de pescadores. Mas uma em particular é considerada por 

todos os pescadores como a mais intrigante que ocorre tanto no leito do rio como na margem ou encosta.

Segundo os moradores ribeirinhos da Água da Jabuticaba, próxima à ponte do Rio Ivaí,  existe um trecho de 

aproximadamente 500 metros que não se é possível realizar qualquer atividade pesqueira ou de exploração da encosta, 

devido a um apedrejamento que ocorre com as pessoas.

O que mais espanta é que não se escuta nada, somente o barulho das águas e do vento na vegetação. Quando 

de repente sem que as pessoas esperem, são atacadas por torrões ou pedras que, quando tocam os pescadores ou as 

embarcações,  se  esfarelam.  E  o  mais  integrante  é  que  nesse  trecho  do  Rio  Ivaí  esse  fenômeno ocorre  quando  os 

pescadores estão dentro da água ou nas margens. Enquanto eles não se retiram do local as verdadeiras chuvas de torrões 

e pedras não param de cair.

Para os antigos ribeirinhos, aquele local tornou-se sagrado, sendo espaço reservado onde não se podem realizar 

práticas pesqueiras. É um local de mata fechada preservada devido a muitos acidentes que vitimam pessoas que vêm 

desfrutar das belezas e prazeres oferecidos pelo rio. Por curiosidade, grande maioria de vítimas são jovens afoitos que não 

respeitam os segredos e mistérios das águas do Rio Ivaí. A busca por aventuras faz sempre vítimas de afogamento e o 

local onde acontece ou são encontrados os corpos dessas vítimas é, por surpresa, o local dos apedrejamentos de torrões 

ou pedras. O mais intrigante é que no momento das buscas pelas vítimas o fenômeno não ocorre.

Isso faz com que os ribeirinhos já  consigam orientar  os bombeiros sobre a localização das vítimas,  mesmo 

ocorrendo a quilômetros de distância do fatídico local. Os corpos sempre seguem o curso do rio e param como se as águas 

já tivessem local marcado para devolver os corpos.

                                                                                                          Kátia Ribas                                 

O professor deverá realizar a leitura das histórias para que, por meio da entonação no ato de contar 

as históricas, possa levantar pontos de destaque e ressaltar a curiosidade dos alunos.

 

Após a leitura do texto, os alunos deverão responder às seguintes questões:

• Vocês já tinham ouvido alguma dessas histórias antes?

• Caso a resposta seja positiva, quem contou para você?

• Qual dos textos você mais gostou? Por quê?

• Sabe de alguém que já viu a Noiva da Mata da Suíça?



• Quais são os elementos padrão presentes nessas narrativas?

         

Atividade 10: EXPOSIÇÃO

Tempo previsto: 2 aulas (50 min. cada)

Desenvolvimento:

Os alunos montarão a exposição das atividades realizadas em sala de aula com o material 

coletado  ao  longo  da  pesquisa.  Durante  a  exposição,  os  alunos  irão  narrar  as  histórias 

fantasmagóricas conhecidas durante as entrevistas e em sala de aula. Essa narração acontecerá em 

momentos alternados e, dependendo do fluxo de visitantes, serão realizadas várias vezes. Essa 

atividade incentivará o aluno à narração das histórias, dando ênfase à percepção de si próprio como 

agente da memória social por meio da oralidade.

O professor  deve antes realizar  uma sondagem entre  os alunos para saber  aqueles que 

desejam contar as histórias fantasmagóricas, valorizando suas competências para a narração. 

O ato de contar deve ser espontâneo.
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