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Resumo: 

 

 

Pretendemos com esse trabalho elaborar 
materiais didáticos que discutem a geografia 
do Paraná, (em especial o norte do Paraná, 

pois é a região onde moramos). 
Consideramos o tema relevante, pois tratará 
da região onde o aluno está inserido e dessa 
forma despertará o interesse do educando. 

No decorrer da implementação  
desenvolveremos um trabalho pautado em 
análise literária, em especial, a respeito da 

obra Terra Vermelha, de Domingos Pellegrini, 
que retrata como ocorreu a transformação da 
paisagem dessa região. Nosso objetivo com a 
elaboração desse caderno pedagógico será 

fazer com que o aluno compreenda as 
espacialidades da ocupação ou (re) ocupação 

do norte do Paraná. Para que esse objetivo 
seja alcançado, utilizaremos atividades 

diversificadas, bem como leitura, escrita e 
interpretação de textos variados. Faremos uso 
de alguns recursos como: pesquisa, aulas de 

campo, debates, entrevistas e análise de 
fontes históricas como fotografias e objetos, 

de modo que se possa proporcionar ao aluno 
reflexões acerca do espaço onde ele está 

inserido, tanto em escala regional como local. 
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Apresentação 
 

Esta produção refere-se ao Material Didático, que aqui recebe o nome de 

Caderno Pedagógico, cuja implementação acontecerá durante as aulas de 

Geografia no primeiro semestre de 2015, junto aos alunos do 7º Ano do Ensino 

Fundamental, do Colégio Estadual Odete Borges Botelho Ensino Fundamental e 

Médio, no município de Pitangueiras - Pr, NRE – Londrina. O material apresentado 

faz parte das metas estipuladas pelo Programa de Desenvolvimento Educacional 

(PDE), da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED), em conjunto com a 

Instituição de Ensino Superior – Universidade Estadual de Londrina – UEL. 

 A geografia abre um leque de estudos que permite ao aluno se apropriar de 

muitos conteúdos, partindo de uma escala local, para a escala universal. Muitos 

destes conteúdos são discutidos com o aluno tendo como suporte o livro didático, 

um recurso ainda bastante utilizado em sala de aula. Esse material, geralmente não 

aborda a geografia do Estado do Paraná, porque é um recurso feito para uma 

abordagem nacional.                                                     

 

  Nesse sentido, a instrução nº. 04/2005 da SEED/SUED supriu, da parte 
diversificada da matriz curricular, as várias disciplinas criadas pelas políticas 
anteriores, dentre elas, as que abordam as especificidades regionais como, 
por exemplo, os assuntos relacionados à geografia do Paraná. Ficou 
estabelecido então, que tais assuntos devem ser contemplados nos 
conteúdos curriculares da disciplina matriz, nesse caso a geografia 
(PARANÁ, 2008, p.50). 

                                                     
 

  Consequentemente, cabe a nós prepararmos materiais que abordem a 

geografia do Paraná, para serem trabalhados durante as aulas de geografia. Esses 

materiais devem conter conteúdos relevantes para enfatizar a geografia regional e 

local.  Destarte, deve-se abordar a geografia do Paraná e suas temáticas, sendo 

conteúdo exigido pelas Diretrizes Curriculares de geografia da Rede Pública da 

Educação Básica do Estado do Paraná (PARANÁ, 2008).  

 O trabalho está dividido em unidades, cada qual com atividades diversificadas 

que contemplam, a leitura, escrita, debates e interpretação de textos variados.  

 Nossa intenção com a elaboração desse caderno será facilitar a compreensão 

das espacialidades da ocupação ou (re) ocupação do norte do Paraná, por parte do 

aluno, por meio da linguagem literária, pesquisa, aulas de campo, entrevistas e 

análise de fontes históricas como fotografias e objetos. 



Material Didático Pedagógico 

 

Unidade 01  

 

Apresentação da proposta pedagógica para os alunos 

 

Previsão: 01 aula 

 

Objetivo 

 

Explicar para os alunos a proposta pedagógica que desenvolveremos, enfatizar que 

essa proposta é fruto de um trabalho que foi desenvolvido no decorrer do ano de 

2014, e que tem por finalidade abordar novos conteúdos a serem trabalhados em 

sala de aula. Apresentar para os alunos as atividades que serão desenvolvidas, 

tendo como finalidade despertar neles o interesse e entusiasmo para a realização 

dessas atividades.  

 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO  

 

 Apresentaremos a proposta de trabalho para a turma com a finalidade de 

informá-los que iremos trabalhar sobre a colonização e ocupação do norte do 

Paraná. Informaremos à turma que nosso trabalho será pautado em uma obra 

literária com o título Terra Vermelha; nesse momento, mostraremos o livro para 

os alunos. 

 Questionaremos o que os alunos acharam do título da obra e o que motivou o 

autor a escolher esse título.  

 Promoveremos questionamentos com os alunos com a finalidade de investigar 

o que os alunos conhecem sobre a região norte do Paraná. 

 Traremos para sala de aula algumas imagens antigas que tenham relação com 

o conteúdo proposto na implementação e que ilustrem o chamado norte do 

Paraná; iniciaremos a montagem de um mural sobre a região. 

 

 



Unidade 02 

 

Localização geográfica da região de estudo 

 

Previsão: 03 aulas 

 

Objetivo 

 

Levar o aluno a compreender e a localizar no mapa do estado do Paraná os 

municípios que integram a região norte, reconhecendo a divisão do estado em 

mesorregiões paranaenses. 

 
ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 
 
 

 Entregaremos para os alunos a letra da música Paraná do Norte. 
 

 Ouviremos a música com os alunos 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=KoiSd8TT9lc 
 

Paraná do Norte 
Pedro Bento e Zé da Estrada 
Sou filho do norte do meu Paraná 
Nascido e criado lá em Cambará 
Lugar de riqueza, miséria não há 
Quem quiser dinheiro é só trabaiá 
 
O paranaense do sul ou do norte 
É bem sacudido, é rijo e é forte 
Enfrenta o perigo zombando da morte 
Cortando madeira ou fazendo transporte 
 
Cornélio Procópio também tem fartura 
Sua terra vermelha tem agricultura 
Seu povo educado tem muita cultura 
Tem cada morena que é uma doçura 

Atenção professores utilizaremos o link 
abaixo para apresentar a música aos 
alunos. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KoiSd8TT9lc


Nesta mesma zona não muito distante 
Tem outra cidade, futuro gigante 
Sua terra se vende a peso de diamante 
Seu nome é da história, chama Bandeirante 
 
Em Apucarana chega os boiadeiro 
Com gado de corte e gado leiteiro 
Fazendo negócios que é muito rendeiro 
Levando a guaiaca cheia de dinheiro 
 
Essa zona é boa não é por falar 
Só não acredita quem não foi por lá 
Aqui tão distante garro a recordá 
Das noites de lua lá de Maringá 
 
Capital do norte dizem que é Londrina 
E tem Santo Antônio que é da Platina 
Em Jacarezinho tem cada menina 
Que tem o valor da libra esterlina 
 
Cantei em Cambé e Mandaguari 
Lá em Arapongas eu me diverti 
Paraná do norte terra em que eu nasci 
Fiz minha homenagem vou  me despedi. 
 
Disponível em: http://www.vagalume.com.br/pedro-bento-e-ze-da-estrada/parana-do-
norte.html. Acesso em: 10 set. 2014. 
 

  Após ouvir a música, entregaremos para os alunos o mapa Paraná Político e 

pediremos para que localizem e pintem no mapa as cidades que apareceram na 

letra da música e também o seu município.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicas para o professor: os alunos irão 

receber um mapa do Paraná político do 

tamanho A3 com os nomes dos municípios 

para que tenham uma boa visualização. 

 
 

http://www.vagalume.com.br/pedro-bento-e-ze-da-estrada/parana-do-norte.html
http://www.vagalume.com.br/pedro-bento-e-ze-da-estrada/parana-do-norte.html


Mapa Paraná Político 

 

 

Fonte: Dia a Dia Educação        

 

Após pintar o mapa entregaremos algumas questões para serem respondidas 

pelos alunos. 

 

1-  A que região do Paraná a letra da música está se referindo? Copie a estrofe 

que comprove sua resposta. 

 

2- Escolha uma estrofe da música, que mais lhe chamou atenção, copie-a em 

seu caderno e justifique sua escolha. 

 

3- Quais cidades citadas na música você conhece? Elas estão próximas do seu 

município? 

 

4- O município de Londrina, citado na letra da música foi considerado a capital 

do norte do estado do Paraná. Você concorda com essa afirmação?  Escreva 

um parágrafo para justificar sua resposta. 

 

 

 

 

 



 

Observe a figura abaixo e responda as questões em seu caderno.  

  

 

Fonte: Dia a Dia Educação  

 

Entregaremos uma cópia da figura para cada aluno, e em seguida faremos a 

exploração. 

1- De acordo com a imagem acima, como está dividido o norte do Paraná?  

2- O município onde você mora pertence a qual subdivisão? (Nesse momento 

usaremos o mapa Paraná Político, entregue anteriormente.) 

3-  Para encerrar a unidade, Incluiremos novas imagens do norte do Paraná no 

mural que iniciamos na unidade anterior. Essas imagens também poderão ser 

pesquisadas pelos alunos.  

 

 

 

 

 



 

Unidade 03  

 

A invisibilidade dos povos indígenas na história e geografia do Brasil e do 

norte do Paraná 

 

 Previsão: 04 aulas 

  

Objetivo 

 

Promover um resgate histórico e geográfico sobre os nativos que viviam nessa 

região e sua relação com a natureza. Refletir sobre as heranças culturais que esses 

povos nos deixaram. Enfatizar com os alunos o “esquecimento” dos povos nativos 

quando o assunto tratado é a colonização e ocupação do norte do estado. 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 
 
                             Fonte: Dia a Dia Educação 

     
   Iniciaremos a discussão da unidade partindo do tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A invisibilidade dos povos indígenas 
na história e geografia do Brasil e do 
norte do Paraná”. 
 



Questionamentos 
 

1- Qual o significado da palavra invisibilidade. 

2-  Questionar a opinião dos alunos sobre esse tema. 

 

Fazer a leitura do texto abaixo 

3- Após fazer a leitura do texto, voltaremos ao tema da unidade para ampliar a 

nossa discussão. 

 

Vamos ler e interpretar 

Partindo de análises arqueológicas e de fontes históricas verifica-se que há 

registros de que os povos indígenas viviam na região norte do Paraná há milhares 

de anos atrás. Dessa forma, quais sujeitos devem ser considerados os verdadeiros 

pioneiros dessa região? Visto que já era uma terra ocupada, por sociedades 

organizadas, socialmente, economicamente e politicamente, essas sociedades 

tinham suas crenças, sua religião. Neste sentido, Tomazi aponta: 

[...] os dados arqueológicos de que temos conhecimento afirmam que nesta 
região, hoje situada ao norte do estado do Paraná, viviam povos a milhares 
de anos atrás.  Os arqueólogos Francisco Silva Noelli e Fabiola Andrea 
Silva, de Porto Alegre /RS em seus estudos arqueológicos sobre a 
ocupação pré-histórica do Paraná classificam as tradições da seguinte 
forma: 
- Caçadores- coletores não ceramistas 
Tradição Umbu- (Fase Itaguajé) A data mais antiga obtida é de mais de 8mil 
anos antes do presente, no norte do Paraná. 
Tradição Humaitá- (Sítio Jose Vieira) A data mais antiga é de 7mil anos do 
presente, no noroeste do Paraná. 
As duas tradições possuem datação recentes que demostram sua longa 
duração assim como sua convivência com os ascendentes dos Kaigángs, 
Xokléng e Guarani. 
Tradição Sambaquiana- a data mais antiga é 6,500 ou 7000 anos antes do 
presente, na área litorânea. 

Para refletir 

Não podemos tratar o norte do Paraná como uma região que era absolutamente 

despovoada, pois aqui viviam diferentes grupos indígenas que se organizavam em 

sociedade entre si e com os demais habitantes que povoavam essa área, e que tiravam 

dessa terra o seu sustento. Partindo dessa hipótese como afirma (TOMAZI, 2000, p.03) 

 “A terra não era vazia e a mata não era virgem”.  

 



-Ceramistas 
Tradição Tupi-guarani- a data mais antiga no norte do Estado do Paraná 
alcança quase 2.000 anos antes do presente. 
Tradição Casa de Pedra, Itaquara- são tão antigas quanto a Tupi-guarani. 
(TOMAZI, 2000, p.71) 

 
Após a leitura do texto e a discussão do conteúdo abordado, pedir para que os 

alunos respondam ao seguinte questionamento: 

 Quais sujeitos devem ser considerados os verdadeiros pioneiros do norte do 

Paraná? Justifique sua resposta. 

 Leia o fragmento abaixo e represente por meio de um desenho como eram as 

terras do norte do Paraná quando aqui só viviam os indígenas.  

 

 Montar uma pequena exposição (na biblioteca da escola) com objetos 

indígenas coletados na região.  

 Para finalizar a unidade levaremos os alunos ao laboratório de informática 

para que pesquisem sobre as contribuições das sociedades indígenas e as 

heranças que elas nos deixaram. Essa pesquisa terá por finalidade uma 

produção textual sobre o assunto. 

 Incluir novas imagens no mural: essas irão abordar os grupos indígenas que 

viviam no Paraná, seus hábitos e a paisagem do local onde viviam. 

 

 

 

 

 

 

 

A terra era propícia para sobrevivência humana, pois contava 

com solo fértil, cortado por muitos rios, formando assim uma rica rede 

hidrográfica, uma grande variedade de animais além de uma densa 

floresta constituída por uma grande variedade de árvores, sendo que 

entre elas muitas eram frutíferas. Esses fatores eram essenciais para 

a sobrevivência. Reiterando, esses povos tinham uma organização 

social, relacionavam-se com o meio em que viviam, de onde tiravam 

seu sustento. (TOMAZI, 2000) 

 



Unidade 04 

 

O enfrentamento entre os indígenas e os colonizadores 

 

Previsão: 04 aulas 

 

Objetivo 

 

Discutir como ocorreu o enfrentamento, e o massacre entre nativos, primeiros 

ocupantes da região, que viviam em uma sociedade organizada e que tinham essa 

região como uma área de riquezas naturais, de onde tiravam seu sustento e do outro 

lado, os colonizadores, que viam essa mesma região como uma fonte de riquezas, 

como um capital. 

 

A ocupação dos territórios indígenas no norte do Paraná 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 (Indígenas X Colonizadores brancos) 

 



 

    Como disseram, 

Mata virgem e 

terra despovoada! 

 

 

Analisar a imagem acima e promover uma discussão sobre o que ela representa. 



 

 
Responda: 
 

a) Pesquise no dicionário o significado da palavra pioneiro e copie o significado em 
seu caderno. 

 
b) Com base na leitura do texto, na análise da imagem, quem você considera os 

verdadeiros pioneiros dessa região? Justifique sua resposta. 
 

Conflito entre povos indígenas e colonizadores 

 

                

 

 

Terras de ninguém? 

As histórias contadas nos livros didáticos e ensinadas nas escolas sobre a 

colonização do norte do Paraná, deixam evidente que quando o colonizador 

branco chegou a essas terras, não havia ninguém as ocupando. A presença 

indígena era invisível, enxergavam apenas a floresta, suas riquezas naturais, o 

progresso que pretendiam alcançar nessas terras, e tinham um único objetivo, 

fazer riqueza. Terras de ninguém, terras sem dono, sem proprietários, área 

denominada como um grande “vazio demográfico”, áreas despovoadas, e mata 

totalmente virgem. Essa foi a visão que o colonizador branco “teve” das terras 

que hoje constituem o norte do estado. Essa foi a história que tais colonizadores 

permitiram que fosse contada e ensinada. 

 Ao ignorar que aqui viviam seres humanos com cultura “diferente”, a 
história da colonização do Paraná não necessitou justificar a ocupação 
destas terras. Esta história colocou em evidencia a imagem do pioneiro 
consagrado enquanto herói, devido a sua coragem na conquista de 
uma região considerada ainda selvagem. (ROCHA,2011, p.02)  

 
 
 

A música de Jorge Benjor diz que "todo dia era dia de índio", 
lembrando que os índios que viviam no Brasil eram donos da 
terra quando ela foi "descoberta". Mas em outra estrofe, 
Benjor lembra que "agora ele só tem o dia 19 de abril". 

 

 



 

REFLITA 

Assistir o vídeo Todo dia era dia de índio no link abaixo: 

http://www.youtube.com/watch?v=Kk8KAKh51BQ 

 

Fazer a leitura do texto  

Declaração solene dos povos indígenas do mundo 

Nós, povos indígenas do mundo, unidos numa grande assembleia de homens 

sábios, declaramos a todas as nações: Quando a terra-mãe era nosso alimento, 

quando a noite escura formava nosso teto, quando o céu e a lua eram nossos pais, 

quando todos éramos irmãos e irmãs, quando nossos caciques e anciãos eram 

grandes líderes, quando a justiça dirigia a lei e sua execução, aí outras civilizações 

chegaram! Com fome de sangue, de ouro, de terra e todas suas riquezas, trazendo 

em uma mão a cruz e na outra a espada. Sem conhecer ou querer aprender os 

costumes de nossos povos, nos classificaram abaixo dos animais. Roubaram 

nossas terras e nos levaram para longe delas, transformando em escravos “os filhos 

do sol”. Entretanto, não puderam nos eliminar, nem nos fazer esquecer o que 

somos, porque somos a cultura da terra e do céu, somos de ascendência milenar e 

somos milhões e mesmo que nosso universo inteiro seja destruído, nós viveremos, 

por mais tempo que o império da morte! (Conselho Mundial dos Povos Indígenas. 

Port Alberni – 1975). 

 

ATIVIDADE 

Após assistir ao vídeo Todo dia era dia de Índio, ler o texto Declaração solene dos 

povos indígenas do mundo e retomar a pesquisa sobre os povos indígenas, 

(elaborada na unidade anterior) suas contribuições, e heranças que nos deixaram. 

Escreva um texto com o título: 

Aqui viveram índios 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Kk8KAKh51BQ


 Retomar o painel de fotos e acrescentar as que forem possíveis.  

Modelo da folha em que será produzido o texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Aqui viveram índios 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
______________________ 

 



 

Unidade 05 

 

A (re) ocupação do Norte do Paraná do ponto de vista capitalista 

 

Previsão: 04 aulas 

 

Objetivo 

 

Estudar a (re) Ocupação do norte do estado partindo da ótica capitalista, e fazendo 

uso de uma obra literária, Terra Vermelha, que aborda as riquezas naturais 

existentes na região, a qual era tida como um capital, e que foi explorada de forma 

agressiva, transformando-se em um aglomerado de cidades planejadas a contento 

para atrair os colonizadores. Orientar o aluno quanto a rápida ocupação e 

transformação do espaço do chamado norte paranaense. 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO  

 

O uso da literatura no ensino de geografia 

  

Por que trabalhar com a literatura no ensino de geografia? O que ganhamos 

com essa união? 

 Não podemos mais pensar as aulas de geografia, fazendo uso apenas de 

mapas, globos, atlas e livros didáticos. Pois apenas esses instrumentos não 

viabilizam uma boa prática docente no ensino de geografia. Devemos utilizar 

instrumentos menos convencionais, como por exemplo, obras de arte e literatura. 

Segundo (BASTOS,1998, apud PARANÁ, 2008, p.84) 

                                   
a literatura em seus diversos gêneros, pode ser instrumento mediador para 
a compreensão dos processos de produção e organização espacial; dos 
conceitos fundamentais à abordagem geográfica e, também, instrumento de 
problematização dos conteúdos.  
 
 

Ao trabalhar com literatura nas aulas de geografia, o professor deve destacar 

a abordagem geográfica oferecida pela obra, levando o aluno a enxergar e analisar 

esse prisma. 



  

Geografia e literatura são duas formas de conhecimento milenares que 
possuem raízes comuns e uma relação histórica indissociável. A 
modernidade, no entanto encarregou-se de separá-las, colocando-as em 
duas gavetas distintas: ciência e arte. Há no entanto caminhos que 
continuam ligando estas duas formas de se ver o mundo, tornando-as 
permeáveis. Cada uma a sua maneira, funda novos mundos, a partir da 
relação criativa da razão-emoção-imaginação... (MARANDOLA, 2009, 
p.487). 

 

É sem dúvida fascinante a maneira como os escritores descrevem os lugares 

e espaços em suas obras literárias, e porque não utilizarmos dessa perfeita 

descrição para trabalhar nas aulas de geografia diferentes lugares abordados em 

obras literárias? Como exemplo, para trabalhar o sertão é fundamental ler Euclides 

da Cunha ou Guimarães Rosa; não apenas ler, mas motivar a leitura por parte dos 

alunos, a análise e a interpretação da geografia a partir da literatura, definindo o 

lugar apontado e os conteúdos que a obra apresenta.  

Segundo Marandola (2009), a geografia tem ocupado um lugar de destaque 

na literatura brasileira, pois muitos escritores se sentem à vontade nesta natureza 

tropical. Entre os autores que exploram o espaço geográfico podemos citar: Jorge 

Amado, Jose de Alencar, Érico Veríssimo, Mário de Andrade, romancistas 

renomados, que se utilizam de conteúdos geográficos para a composição de suas 

obras. Porém, muitos geógrafos não se utilizam livremente das narrativas como 

ferramenta em suas aulas de geografia, há uma certa resistência em encarar a 

literatura enquanto forma de conhecimento científico, visto que houve uma 

classificação: uma foi autodeclarada como ciência e a outra como arte. Parece que 

essa separação causou um certo distanciamento entre elas. Hoje esse paradigma, 

esse distanciamento está sendo desconstruído e já passamos a enxergá-las como 

duas áreas que se complementam. 

 
[...] não quer dizer, de nenhum modo, que a criação literária substitua a 
geografia, mas é preciso que se considere uma possibilidade de promover a 
relação geográfica-literatura como veículo de educação no ensino médio. E 
reconhecer também que, por mais tabelas de dados e comprovações 
científicas que uma análise geográfica possa fornecer, haverá uma 
possibilidade de um artista criador- na alta literatura – com outros recursos 
tenha o poder de criar uma realidade infinita (MARANDOLA, 2009 apud 
Monteiro, 2006, p.61). 

 
 

Aliar a ciência geográfica à literatura é unir a ciência e a arte, é ter a literatura 

como ponto de partida para um trabalho geográfico, sendo a geografia o ponto de 



chegada. Essa fusão contempla o que os estudiosos chamam de 

interdisciplinaridade. Tarefa essa, que na prática não é tão simples. 

A exemplo dessa união podemos citar: 

 

Não é de hoje, que os geógrafos apontam o valor da literatura para o 
conhecimento geográfico. Este interesse original se dá pelo que os romances 
tinham de realidade, de conhecimento sobre os lugares e regiões. Tanto na 
descrição da paisagem e dos costumes dos lugares quanto de processos físicos 
(como a desertificação, os ritmos climáticos, os eventos extremos, o solo o relevo). 
Fascinava os geógrafos do século XIX e da primeira metade do século XX a 
capacidade de muitos escritores de descrever regiões e lugares que os próprios 
geógrafos, muitas vezes, ainda não tinham estudado. Pode-se identificar estas 
indicações inclusive no período da sistematização da geografia, como nas 
aproximações de Humboldt com a pintura e a literatura, num contexto de maior 
aproximação entre os saberes. 
É neste sentido que Pierre Monbeig apontava, já em 1940, que não era possível 
estudar uma cidade ou uma região sem ler, primeiro seus grandes romancistas, 
pois deles era possível extrair ricas e detalhadas descrições sobre a paisagem 
geográfica, o clima, as cidades, as pessoas, o relevo, enfim sobre o cotidiano do 
mundo vivido, das sociedades (MARANDOLA, 2009, p.490). 

 

Tanto a geografia como a literatura são formas de leituras do mundo. A 

literatura tem o papel de conquistar o leitor por meio de sua narrativa, descrevendo 

espaços e paisagens de forma a prender a atenção do leitor e fazê-lo compreender 

e desvendar o mundo, esse mundo que no foco da literatura parece ser irreal, 

misterioso, cheio de fantasias, mas na verdade é uma descrição pautada em 

conhecimentos geográficos, em lugares reais, que são estudados pelos romancistas 

antes de escrever uma obra. Ao geógrafo, fica a função de fazer uso da obra literária 

para compreender melhor os lugares, paisagens e territórios a serem trabalhados. 

Ou seja, é a aproximação da ciência e da arte, uma complementando a outra. 

 Tanto a geografia como a literatura são instrumentos que permitem aos seres 

humanos criar, transformar, sonhar, imaginar e realizar o mundo a seu redor, ou o 

mundo imaginário. 

 Na tentativa de levar para a prática essa união entre literatura e geografia, 

escolhemos a obra literária Terra Vermelha, de Domingos Pellegrini, romance no 

qual se descreve como era o espaço geográfico do Norte do Paraná e a rápida 

transformação ocorrida nesse espaço. Trata-se de um romance pautado em 

conteúdos históricos e geográficos que remete-nos ao passado do Paraná e que irá 

nos provocar, irá causar suspense e ao final tornar os leitores indivíduos 

apaixonados pela geografia do norte paranaense e por romances literários. 



 

                     
Para Saber Mais 

 

A (re) Ocupação do norte do Paraná 

Quando usamos o termo (re) ocupação, estamos nos referindo a uma 

segunda ocupação, como se nada tivesse existido nessa região além de mata densa 

e absolutamente despovoada, estamos deixando no esquecimento a verdadeira 

ocupação da região, a ocupação realizada pelos indígenas.  

 Essa (re) ocupação ocorreu de maneira mais intensiva a partir de 1929, sob a 

responsabilidade da CTNP (Companhia de Terras Norte do Paraná). Uma 

colonização de forma planejada e organizada, considerada uma das obras de 

colonização mais notáveis no nosso país (FRESCA e CARVALHO, 2007). 

 Foi de responsabilidade da CTNP, a divisão e organização das terras que 

constitui o chamado norte do Paraná. Essa divisão foi uma verdadeira obra da 

engenharia, pois foi tudo muito bem planejado e arquitetado para que tudo 

funcionasse como uma engrenagem, na qual as cidades menores iriam depender 

dos grandes centros urbanos sem que houvesse a necessidade de se deslocar para 

outros centros mais distantes. A CTNP cuidou também para que a região fosse bem 

servida de estradas, e de águas. O plano era uma cidade a cada quinze quilômetros, 

como contas de um colar cujo fio seria a ferrovia.  

 

 Iniciaremos a aula com a leitura, feita pela professora, de uma parte da obra 

Terra Vermelha. 

 

LITERATURA GEOGRAFIA 



 
Após fazermos a leitura e a discussão, colocaremos o texto lido em um varal 

que já estará organizado na sala de aula. 

 

 

ATIVIDADE 1                                            

Entregaremos uma cópia desse fragmento para cada aluno, e pediremos para 

que ele retome a leitura e represente por meio de um mapa mental como era a 

região do norte do Paraná descrita no texto. 

 

ATIVIDADE 2             

 Varal de leitura 

 

No decorrer dessa unidade os alunos irão receber, fragmentos do texto (parte 

da obra Terra vermelha), que retrate a paisagem da região, e a rápida transformação 

dessa paisagem. Depois de lido, e discutido com todos na sala de aula, os textos 

serão exposto no varal, dando continuidade para a atividade. Assim, ao final da 

unidade, teremos um varal literário, com fragmentos da obra Terra Vermelha. 

 

 

 

[...] então ele lembrou que a balsa tinha chegado na terra vermelha, tirou os 

olhos do peixe e viu ali a mata. Era mesmo mais alta que a do lado de lá, 

uma parede verde onde a estrada se enfiava estreita feito uma fita vermelha 

no verde. Só ai entendeu que não devia mesmo existir outra estrada 

cortando aquela mata bruta, simplesmente porque já devia ser difícil manter 

aquela estradinha aberta, a mata se debruçava dos dois lados ameaçando 

fechar. Só então entendeu também por que diziam sertão do Tibagi: dali até 

o rio Paraná eram trezentos quilômetros de mata, um deserto de gente, 

apesar de tanto bicho...  

 

 [...] araras gritavam nas árvores, e começou um vento com cheiro de 

chuva. Ele via agora a peroba que vários homens não abraçariam, troncos 

retos espetados aqui e ali na mata, esgalhando acima de todas as outras 

árvores, os galhos cobertos de parasitas floridos. (PELLEGRINI,2009, p .96) 

 

 



    
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ATIVIDADE 3 

Ler e interpretar  
 
 

  

Não era difícil imaginar a exuberância da mata que recobria a região norte do 

Paraná, a variedade de espécies vegetais e também uma rica fauna. As tais perobas 

que mais tarde se transformaram em casas, mesas, cadeiras, armários, camas e 

mobílias em geral e que na época eram comum a todos, eram abundantes e não 

possuíam tanto valor comercial; a figueira branca era procurada por todos os que 

chegavam ali para comprar terra, pois terra que tinha figueira branca era terra de 

qualidade, terra fértil.  

 Não era a mata o grande interesse daqueles que migraram (alemães, 

japoneses, italianos, paulista, mineiros e muitos outros) para essa região e sim o que 

estava debaixo de toda aquela mata: a tão falada terra roxa, “a melhor mancha de 

terra vermelha do planeta”. Que a terra era fértil não se tinha dúvida, pois os tais 

imigrantes se deslumbravam com “cafeeiros que dariam meio saco de café cada um, 

mandioca de arroba, algodoais da altura de milharal e pés de milho com três 

espigas”. 

 A imagem abaixo representa uma figueira branca, localizada na cidade de 

Londrina, pousada Marabu. 

 

Imagem 1: Foto de uma Figueira Branca  

 

Professores, pretendemos trabalhar dois 

textos por dia para não se tornar uma 

atividade cansativa.  Não se esqueçam 

que o que vai enriquecer essa atividade 

serão as discussões. 



 

Foto: Mirian Santos 

 

a)  Releia o texto acima e em dupla elabore uma história em quadrinhos com o 

conteúdo apreendido.  

 

 

 

 

 

b) Destaque no texto a parte que justifica a fertilidade do solo do chamado norte 

do Paraná, e pinte da cor que você mais gosta. 

c) Apresentação de slides: nesse momento iremos apresentar para os alunos 

uma seleção de imagens sobre a obra literária Terra Vermelha, que 

apresentam a fertilidade do solo. 

Dica para o professor: pedir para 

o professor de língua portuguesa 

trabalhar com os alunos do 7º ano 

a estrutura de história em 

quadrinho antes de aplicar essa 

atividade. 

 



                              

ATIVIDADE 4 

Vamos ler, refletir e registrar 

No meio de tanta mata, se enxergava uma clareira, um pequeno povoado, 

cortado por ruas de terra, com casas feitas de madeira tirada da própria mata, sem 

pinturas, misturada a ranchos de palmito. E como não poderia faltar, ali estava uma 

igreja, também feita de madeira. 

 De longe se ouvia uma sinfonia de martelos, serras e serrotes: eram casas 

brotando do chão, como se fossem árvores, mas na verdade, estavam tomando o 

lugar das árvores. Esse lugar era Londrina. Pelas ruas, um vai e vem de carroças, 

caminhões, cavalos e burros, meios de transporte que no momento transportavam 

madeira (toras, tábuas entre outras) ou seja, a cidade crescia, as ruas não mais de 

terra, e sim de paralelepípedos, surgiam novas cidades, novas estradas ao redor de 

Londrina. (PELLEGRINI, 2009) 

 

 Após a leitura e discussão do texto represente o seu conteúdo por meio de 

um desenho. 

 Vamos caprichar no desenho, pois ele será exposto. 

 

 

ATIVIDADE 5 

“Os pioneiros se orgulhavam de ver a cidade crescer e mudar; apontavam um 

sobrado e diziam olha, aqui tinha uma peroba que ajudei a derrubar.” (PELLEGRINI, 

2009, p.283) 

 

 

 

 

Após discutir a citação acima, pense nos problemas 

ambientais que vivemos hoje, devido ao desmatamento 

acelerado que ocorreu na região e escreva uma carta a 

esses pioneiros. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicas para os professores:  Pedir para que os alunos 

que queiram, façam a leitura da carta depois de 

pronta. Eu também irei escrever uma carta, pois 

poderei complementar a atividade, com temas que 

achar relevantes, e que muitas vezes os alunos não 

irão abordar ao escrever. Serei a última a fazer a 

leitura, pois, será o meu ponto de partida para as 

discussões, acerca da atividade. 

                                   CARTA AO PIONEIRO 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 



Unidade 06 

 

Aula de campo: visita ao Museu Histórico de Londrina 

“Resgate histórico, geográfico, político, cultural e social da região.” 

 

Previsão: 08 aulas 

 

Objetivo 

 

Vivenciar parte da história da cidade de Londrina por meio de análise de imagens, 

textos, fotografias e objetos, expostos no museu histórico de Londrina, com a 

finalidade de compreender a influência dos colonizadores na rápida ocupação da 

região. Promover questionamentos que levam o aluno a identificar as 

transformações ocorridas no espaço geográfico da região. 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 

Para saber mais 

 

Sugiro a leitura do artigo disponível no link abaixo, que tem como objetivo 

explicar as diferentes tipologias para as saídas a campo. 

Disponível em: http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/viiienpec/resumos/R1643-2.pdf.  

 

Pré-Campo 

 

 Explicaremos para os alunos o que é uma aula de campo, e qual será a 

finalidade de sairmos a campo para estudar sobre a colonização do norte do Paraná. 

Informaremos que a nossa aula de campo será no museu Histórico de Londrina. 

Nesse momento faremos os combinados com os alunos, para que o nosso objetivo 

seja alcançado. 

http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/viiienpec/resumos/R1643-2.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para nossa aula de campo sairemos da sala com as seguintes perguntas: 

 Como foi o relacionamento dos colonizadores com a cidade de Londrina e 

com a região norte do Paraná? 

 Quais foram as modificações ocorridas na paisagem da região desde 1930 

até os dia atuais, que conseguimos presenciar no trajeto percorrido até 

Londrina? 

Essas perguntas serão trabalhadas com os alunos antes de sairmos para a 

aula de campo, pois eles precisam sair da sala sabendo o que querem investigar. 

 

Campo 

No decorrer da aula de campo, deixaremos os alunos à vontade para que 

busquem respostas para os nossos questionamentos; obviamente direcionaremos o 

olhar do aluno para chegar às respostas esperadas. 

 

Pós-campo 

Ao retornar para a sala de aula será o momento de responder as nossas 

perguntas. 

Essa atividade se realizará por meio de uma roda de conversa orientada pelo 

professor, que terá como finalidade socializar as respostas construídas pelos alunos 

ao questionamento proposto para a aula de campo. Após a discussão, cada aluno 

irá registrar a resposta em seu caderno.  

 

Dicas para os professores: 
Precisamos ir a campo sempre com 
uma boa pergunta, pois nesse caso 
as perguntas são mais importantes 
que as respostas, pois levarão à 
reflexão, à construção do 
conhecimento; interrogar é o ponto 
de partida para a aprendizagem. 

 



 
 
Unidade 07 

 

Seção de cinema: Gaijin- Ama-me-como-sou 

 

Previsão: 04 aulas 

 

Objetivo 

 

Possibilitar ao aluno uma reflexão acerca da importância econômica da região norte 

do estado, e a influência dessa região em todo território nacional e também em 

termos internacionais, como foi o caso de alguns imigrantes europeus e asiáticos, 

que para essa região vieram com a finalidade de conseguir adquirir seu lote de terra 

“vermelha”, de enriquecer, e de se tornarem patrões. 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO  

 

Ponto de partida 

 

Por que trabalhar com cinema em sala de aula? 

 É um objeto de conhecimento. 

 Pode ser utilizado em todas as disciplinas e áreas do conhecimento. 

 É uma forma de ilustrar e introduzir novos conhecimentos. 

 Possibilita análise e debates. 

 Constitui-se, pedagogicamente, em um acionador cognitivo. 

 Manipula psicologicamente o espectador. 

 É possível aprender mais sobre a condição humana assistindo a um bom 

filme.  

Os filmes nos remetem às representações, na tela, da subjetividade implícita 

na relação do ser no mundo da vida, ou seja, a relação concreta que liga o homem à 

terra. São geograficidades possíveis de se capturar na tela do cinema, pois 

transportam o espectador para a temporalidade e para a espacialidade distintas. 

 



Assistir ao filme “Gaijin ama-me como sou” 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Título: Gaijin ama-me como sou 

Gênero: Drama 

Duração: 2h 10 min 

País: Brasil 

Ano de lançamento: 2005 

 

Sinopse adaptada ao ensino da disciplina de geografia: 

Neste filme teremos como elemento de análise a ocupação da região norte do 

estado, pelos imigrantes asiáticos, neste caso, os japoneses, que vieram para o 

Brasil com o sonho de enriquecer nas terras férteis do norte do Paraná e depararam-

se com muitas dificuldades e frustrações. O filme nos remeterá a compreender a 

transformação do espaço, do chamado norte paranaense, bem como seus 

elementos históricos, sociais, políticos, econômicos e culturais. 

 
Forma de utilização do filme 

Para a apresentação do filme iremos montar um ambiente bem acolhedor, 

para que os alunos sintam prazer em estar ali. Poderá ser em uma sala de aula, 

porém utilizaremos um projetor para termos uma melhor qualidade na apresentação.  

Convidaremos um pioneiro da cidade para participar da secção cinema, pois 

na próxima unidade esse mesmo pioneiro será entrevistado pelos alunos, e o filme 

poderá ser o ponto de partida para as discussões. 

Orientaremos os alunos para observarem as características e as 

transformações da paisagem que será apresentada no filme.  As relações afetivas 

das pessoas com o lugar, (relação homem/homem e homem/meio, considerando as 

dimensões políticas, econômicas, sociais, culturais e demográficas. 

Após a apresentação discutiremos os aspectos abordados no filme. Nesse 

momento o pioneiro convidado poderá participar das discussões, fazendo a relação 

do conteúdo abordado no filme com o processo de colonização da cidade de 



Pitangueiras, que pertence à região metropolitana de Londrina e que teve seu 

processo de colonização semelhante ao de Londrina 

 
 
 
Unidade 08 

 

 O município de Pitangueiras como parte da região norte do estado. 

 

 Previsão: 06 aulas 

 

Objetivo 

 

Realizar um levantamento por meio de pesquisa e entrevistas, com pessoas 

pioneiras da comunidade de Pitangueiras, com a finalidade de levar os alunos a 

compreenderem, que o município onde vivem também pertence à região norte do 

estado e que também teve sua história de colonização e modificação do espaço 

geográfico, como toda região norte. 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO  

 

Nesse momento, voltaremos o trabalho para o município onde o aluno mora, 

pois um dos objetivos que pretendemos alcançar, é fazer com que o aluno, 

compreenda que o município de Pitangueiras também faz parte do chamado norte 

do estado do Paraná, e que pertence à região metropolitana de Londrina. 

 Iremos promover atividades para que o aluno perceba que a colonização da 

cidade de Pitangueiras teve semelhança com o processo de ocupação e (re) 

ocupação do norte do estado. 

 

ATIVIDADE 1 

Atividade com mapa Paraná político 

Pedir para que os alunos localizem e pintem no mapa o município de 

Pitangueiras e os municípios que fazem limites. 

Retomar o mapa mesorregiões paranaense e verificar a qual região pertence 

o município onde o aluno reside. 



 

ATIVIDADE 2 

Memória viva 

  Memória Viva é um recurso que utiliza como metodologia a História Oral. As 

pessoas entrevistadas apresentam suas histórias, mostram documentos e 

fotografias que, de alguma forma, comprovam suas falas.  

São histórias de vida e temáticas, que traçam um recorte histórico a partir do 

presente. 

 No caso da nossa atividade terá como objetivo desvendar a identidade do 

município de Pitangueiras, por meio de uma entrevista com um pioneiro da cidade, 

para que os alunos se apropriem, por meio da memória viva, como ocorreu o 

processo de ocupação e colonização da cidade e como foi importante o papel dos 

pioneiros atraídos para essa região.  

 No momento da entrevista serão os alunos que irão fazer os questionamentos 

de maneira organizada. Os alunos não terão que anotar as respostas, pois nesse 

momento o registro não é o mais importante.  Queremos que os alunos se deliciem 

com a história contada pelo pioneiro, que viajem no tempo e na imaginação, que 

construam conceitos de como era cada espaço geográfico da cidade que hoje eles 

conhecem tão bem. 

 No momento de fazer o convite ao pioneiro, iremos combinar para que no dia 

da entrevista ele traga fotos do município, e alguns documentos para serem 

apresentados para os alunos (eu já conheço esses documentos e o acervo de fotos 

do pioneiro). 

 

OBS: Essa entrevista será montada na sala de aula com a ajuda dos alunos, 

descrevi possíveis direcionamentos, e intervenções, que pretendo dar na hora de 

elaborar a entrevista. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 3 

Após a entrevista iremos construir um texto coletivo, no qual o professor será 

o escriba e os alunos ajudarão a organizar as ideias. Depois de pronto o texto será 

digitado e cada aluno receberá uma cópia. O título do texto será escolhido pelos 

alunos, com a mediação do professor.  Segue uma sugestão de tema. 

 
Pitangueiras: como tudo começou 
 
 
 

ATIVIDADE 4 

Tarefa de casa 

Entregar para cada aluno uma citação do romance Terra Vermelha, de 

Domingos Pelegrini. 

                                   [...] Saudade das minas e dos olho-d’água, que a gente achava até no 
quintal de casa, mas foram secando, secaram; e saudades daqueles peões 
tão fortes e tão crianças; saudade dos ingleses com seu chá das cinco; 
saudade da mata, que até outro dia estava ali, não estava? Saudade dos 
macacos e das araras; do tempo em que não vendia palmito, de tanto que 
tinha, e agora custava caro porque vinha de longe. Saudade até de sirene 
de serraria, que fim levaram as serrarias? (PELLEGRINI, 2009, p. 359).  

 
 

ENTREVISTA 

1) Em que ano o senhor veio morar em Pitangueiras? 

2) Qual motivo trouxe o senhor para essa região? 

3) Quando o senhor chegou aqui, em qual atividade econômica o senhor foi 

trabalhar? 

4) Descreva como era a paisagem dessa cidade na época em que o senhor veio 

morar aqui, (tanto o espaço rural como o espaço urbano). 

5) Quais atividades econômicas se desenvolveram nessa região que atraíram 

novos moradores? 

6) Pensando no início da colonização de Pitangueiras, do que o senhor tem 

saudades? 

7) Como o senhor descreveria a cidade de Pitangueiras atualmente? 

  

 
 



Pedir para que leiam essa citação para uma pessoa que more há bastante 

tempo na comunidade e questionar: 

Pensando no município de Pitangueiras, do que você sente saudades? 

As respostas serão escritas em uma folha que será entregue para o professor, 

pois serão expostas na apresentação do trabalho. 

 
 

 
ATIVIDADE 5 

 
           
 
  
 
 

Nosso trabalho chegou ao fim. Nesse momento iremos sistematizar as 

informações que levantamos até aqui, primeiro por meio de uma discussão com a 

turma, relembrando tudo que nós pesquisamos, investigamos e aprendemos. 

 Nosso ponto de partida foi a década de 1930, quando chegaram a essas 

                                       
SAUDADES 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

 
FINALIZANDO O TRABALHO 

 



terras os colonizadores brancos, em uma região onde só existia mata, “mata virgem 

e totalmente despovoada” como diziam. Foram chegando e tomando posse das 

terras do norte do Paraná. Terra vermelha, terra fértil, terra cobiçada. Terras que em 

um curto prazo de 1940 anos foram tomadas por pequenas e grandes cidades, 

rodeadas de área agrícola. E entre essas tantas cidades está Londrina, considerada 

a capital do norte do Paraná, e que hoje está entre as cidades mais importantes do 

estado.  Relembrar do romance Terra Vermelha, que trabalhamos para 

desvendar o norte do Paraná. 

Depois dessas discussões, pedir para que os alunos registrem por meio de 

um mapa mental três momentos importantes que foram trabalhados durante a 

aplicação da unidade: 

 O norte do Paraná na década de 1930. 

 O norte do Paraná na década de 1970.  

 O norte do Paraná nos dias atuais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATIVIDADE 6 
 
 
 
 
 

Organizaremos um workshop sobre a ocupação e (re) ocupação do norte do 

Paraná. 

Todas as fotos que foram coletadas no decorrer da aplicação do trabalho, e 

algumas das atividades realizadas, serão expostas em uma sala-ambiente, 

organizada pelos alunos da turma, os quais apresentarão o resultado dos trabalhos 

realizados para a comunidade escolar e para os pais. Essa apresentação 

acontecerá no decorrer do dia e também no período da noite. 

Orientar os alunos para terem 
bastante capricho com a 
atividade, pois será exposta no 
dia da apresentação do trabalho 
para a comunidade. 
 

 

Apresentando o trabalho para a comunidade escolar e para os pais. 

 



 

Avaliação dos alunos 

 

A Avaliação será contínua, contando com o interesse e desempenho dos 

alunos no decorrer da aplicação das atividades propostas. A cada unidade serão 

apresentadas atividades avaliativas diversificadas, proporcionando aos alunos a 

interação com os conteúdos, levando-os a refletir, trocar experiências, e construir 

seus próprios conceitos e conhecimentos. 

 

Orientação metodológica recomendadas ao professor 

 

Este caderno é uma ferramenta que vai subsidiar o trabalho do professor em 

sua prática pedagógica. Espera-se que os conteúdos e atividades aqui 

desenvolvidos venham a contribuir para seu aprendizado e que você possa fazer 

uso desse material em sua sala de aula. Porém, esse material foi elaborado de 

acordo com a realidade da escola na qual atuo, e acredito que algumas 

modificações e adaptações deverão ser realizadas para que possa atender a sua 

realidade. 

 Não se trata de um caderno a ser seguido como uma receita, e sim, um 

caderno pedagógico com ideias e sugestões de atividades que poderão contribuir 

com o seu trabalho. Portanto, todos aqueles que usufruírem deste material devem 

conduzir o trabalho com compromisso e dedicação, para que todos os objetivos 

sejam alcançados, e que os resultados reflitam no aluno, pois ele foi a inspiração 

para o desenvolvimento dessa empreitada. 

 Sugiro a leitura do livro Terra Vermelha de Domingos Pelegrini, pois o trabalho 

foi pautado nessa obra, e seria interessante fazer a leitura do livro todo. 

 

Avaliação do Material Didático 

Este Material Didático é fruto de muito estudo, pesquisa e dedicação, 

construído através do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, ofertado 

pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná, que busca por um ensino de 

qualidade e que tenha professores capacitados para tal. 

 Espera-se que os conteúdos e atividades aqui desenvolvidos, venham a 

contribuir para qualidade do ensino, pois esse material contempla atividades de 



reflexão, leitura, escrita e interpretação, de modo a levar o aluno a construção de 

conceitos acerca da colonização, ocupação e (re) ocupação do norte do Paraná. 

 

  

 
 
 
Referências 
 
BRASIL, Baby do. Todo dia era dia de índio. Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=Kk8KAKh51BQ. Acesso em: 10 set. 2014. 
 

Conselho Mundial dos Povos Indígenas, Port Alberni, 1975. In: Katsue H. Zenun e 

ValériaM.Adissi. Ser índio hoje: a tensão territorial. São Paulo: Edições Loyola, 

1998. 

  
FRESCA, T.M; CARVALHO, M.S.(org.). Geografia e o norte do Paraná: um 
resgate histórico. Londrina: Edições Humanidades, vol 2, 2007.  
 
MARANDOLA JR, E; OLIVEIRA, L. de. Geograficidade e Espacialidade na 
Literatura. In: Geografia. Rio Claro, SP: Associação de Geografia Teórica (AGETO), 
v. 34, n. 3, set./dez. 2009, p. 487 – 508. 
 
PADIS, Pedro Calil. Formação de uma economia periférica. Curitiba: Secretaria da 
Cultura e do Esporte do Governo do Estado do Paraná, 1981. 
 
PALMEIRA. Paraná do norte. Disponível em: http://www.vagalume.com.br/pedro-
bento-e-ze-da-estrada/parana-do-norte.html/. Acesso em: 10 set. 2014. 
 
PARANÁ. Diretrizes Curriculares da Educação Básica: Geografia. Curitiba: Jam 
3 Comunicação, 2008. 
 
PELLEGRINI, Domingos. Terra Vermelha. 3. ed. São Paulo: Geração Editorial, 
2009. 
 
PORTAL Dia Dia Educação. 
 
ROCHA, Izomara Ribeiro. A ocupação dos territórios Kaigang no norte do 
Paraná.  Projeto PDE, 2011. Disponível em: 
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/producoes_pde/md_izomara
_ribeiro_rocha.pdf. Acesso em: 11 set. 2014. 
 
ROCHA, Marcelo Augusto; SALVI, Rosana Figueiredo. As diferentes tipologias 
envolvendo as saídas a campo na área de ensino de Ciências. Disponível em: 
http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/viiienpec/resumos/R1643-2.pdf. Acesso em: 01 out. 
2014. 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Kk8KAKh51BQ
http://www.vagalume.com.br/pedro-bento-e-ze-da-estrada/parana-do-norte.html/
http://www.vagalume.com.br/pedro-bento-e-ze-da-estrada/parana-do-norte.html/
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/producoes_pde/md_izomara_ribeiro_rocha.pdf
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/producoes_pde/md_izomara_ribeiro_rocha.pdf
http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/viiienpec/resumos/R1643-2.pdf


 
 

 
 
 


