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Resumo 

 

A unidade didática proposta é uma produção didático-

pedagógica exigida pelo Programa de Desenvolvimento 

da Educação Pública do Paraná (PDE). O objetivo deste 

trabalho é o estudo da memória do Município de 

Guaraci, no Estado do Paraná. Busca-se, através da 

análise de diferentes fontes históricas, conscientizar o 

aluno sobre a importância de valorizar a história local. 

Através do uso de metodologias diferenciadas, em que 

o aluno se reconhece como produtor do conhecimento   

histórico, busca-se despertar o interesse pelo estudo 

da História. Neste trabalho farei uso da pesquisa 

bibliográfica e pesquisa de campo, através da coleta de 

documentos escritos, fontes orais, fotografias entre 

outros,  que possam contribuir para o estudo da 

história local. Espera-se ainda que os alunos possam se 

conscientizar do seu  papel de cidadão enquanto 

sujeito participante da construção da história do seu 

município. 
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1  APRESENTAÇÃO 

 

   A Unidade Didática que está sendo apresentada é uma produção 

didático-pedagógica exigida pelo Programa de Desenvolvimento da Educação 

Pública o Estado do Paraná (PDE). 

No cotidiano escolar, percebemos que, parte dos educandos 

desconhecem a história da origem do seu município; essa dificuldade causa 

desinteresse dos alunos pelo estudo da História, pelo fato desses não se 

sentirem inseridos no processo histórico, além da dificuldade em relacionar o 

contexto histórico local com os conteúdos curriculares. 

Partindo do princípio que o estudo da história local favorece a 

compreensão da História Universal, esse projeto propõe um estudo sobre 

diferentes fontes históricas, buscando conhecer a memória dos sujeitos que 

participaram da colonização deste município, bem como aqueles que fizeram 

parte do processo de luta pela posse de terras. A partir do levantamento e 

análise das informações sobre a história local, o enfoque será a 

contextualização com a história regional e mundial, favorecendo a 

compreensão dos alunos sobre a relação entre acontecimentos locais e 

universais, aproximando os conteúdos curriculares do cotidiano dos mesmos. 

Ao investigar a história do município de Guaraci, no Estado do Paraná, 

através do estudo da memória dos pioneiros, busca-se conscientizar as novas 

gerações sobre a importância de conhecer e valorizar a sua comunidade, além 

de se reconhecerem como parte desse processo histórico. 

Esse trabalho busca despertar o interesse do aluno pelo estudo da 

História, relacionando sua realidade com um contexto histórico mais amplo, 

através da análise de documentos que relatam o cotidiano dos pioneiros do 

município de Guaraci; pretende-se ainda, despertar o sentimento do aluno 



enquanto sujeito histórico, proporcionando uma reflexão sobre suas atitudes 

enquanto participante da sociedade local. 

Na sociedade atual, onde os espaços e as distâncias estão cada vez 

menores, o estudo da História Local, vem sendo uma importante estratégia no 

resgate da identidade dos sujeitos que não se sentem participantes desse 

processo; outra estratégia importante do estudo da História Local é facilitar a 

aprendizagem do saber histórico, proporcionando uma compreensão do 

contexto histórico em que o sujeito se encontra inserido. De acordo com 

Schmidt e Cainelli, “Como elemento constitutivo da transposição didática do 

saber histórico para o saber escolar, a história local pode ser vista como 

estratégia pedagógica.” (SCHMIDT, CAINELLI, 2004, p.113) 

De acordo com as Diretrizes Curriculares de História (DCE, 2006), o 

ensino da História valoriza a “diversificação de documentos (...) na construção 

do conhecimento histórico”. A partir de uma abordagem local, a análise de 

fontes diferenciadas “podem desenvolver uma consciência histórica”, 

despertando o interesse do aluno na investigação da construção do processo 

histórico, além de favorecer o diálogo entre diferentes gerações, buscando uma 

aprendizagem significativa, onde o aluno consegue se perceber como 

integrante do processo histórico. 

Os relatos orais são importantes fontes históricas; através dos 

depoimentos de sujeitos participantes do processo histórico, relatos do 

cotidiano, registros de experiências vivenciadas, o aluno passará a refletir 

sobre a construção do processo histórico e sua atuação enquanto sujeito 

participante desse processo. 

Uma das grandes contribuições do ensino da História é fazer com que 

o aluno possa valorizar o patrimônio histórico. O trabalho com a história local 

busca investigar o sentimento do sujeito como pertencente ao meio em que 

vive; sendo assim, desperta a consciência sobre a necessidade de preservar o 

que foi construído coletivamente, valorizando o patrimônio histórico local. Como 

afirma Circe Bittencourt (2005, p.137): “A preservação do patrimônio histórico é 

vista, hoje, prioritariamente, como uma questão de cidadania e, como tal, 

interessa a todos por se constituir em direito fundamental do cidadão e esteio 

para a construção da identidade cultural.” 



Partindo da perspectiva da inclusão social, as Diretrizes Curriculares de 

História (DCE, 2006) “consideram a diversidade cultural nos locais de memória 

paranaense”, de modo a atender as demandas dos movimentos sociais 

organizados, possibilitando reflexões sobre o contexto histórico da produção do 

conhecimento. Para atender essas demandas, as Diretrizes estabeleceram:“- o 

cumprimento da Lei n. 13.381/01, que torna obrigatório, no Ensino 

Fundamental e Médio da Rede Pública Estadual, os conteúdos de História do 

Paraná;” (DCE, 2006, p.21) 

Assim como o direito à cidadania, o direito a memória deve ser 

contemplado, favorecendo o acesso a todos os bens que representem seu 

passado. Isso explica a preocupação em investigar a memória de um povo, 

deixar registrada a história do município, bem como a história dos sujeitos que 

participaram e participam do processo de construção desse local,despertando 

o sentimento de integrantes da construção da História. Como argumenta 

Bittencourt: 

Uma das grandes contribuições do ensino da História para os educandos é 

a formação de uma consciência histórica; para isso, o estudo da história 

local poderá contribuir para despertar o sentimento de identidade, 

possibilitando ver as “experiências sociais como um processo em constante 

transformação que, por ser produto das ações dos próprios homens que a 

fazem, assume formas diversas”. (Bittencourt, IN Alegro e outros, 2011, p. 

49) 

Nesse sentido, o papel da História é favorecer a compreensão do 

educando através de estratégias que despertem o interesse pela investigação 

e a reflexão sobre a construção do processo histórico em que se encontra 

inserido.    (Bittencourt, IN Alegro e outros, 2011, p. 49) 

 

 

2  ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 

Esta intervenção pedagógica será desenvolvida por meio da coleta de 

fontes históricas como: fotografias, escrituras, registro de batismo, relatos e 

entrevistas; Também serão utilizadas outras fontes que poderão auxiliar no 

conhecimento histórico, como jornais, artigos, livros, textos relacionados à 



história local, bem como outras fontes que venham contribuir para a 

reconstrução da história do município. 

É importante esclarecer ao aluno que todas essas formas de registros 

são denominadas fontes históricas, e é através do estudo das mesmas que a 

História é relatada. Para que o aluno entenda bem o que são as fontes 

históricas, é necessário esclarecer que a palavra “fonte” aqui é entendida no 

sentido de “documento”, ou seja, algo em que está registrado o testemunho 

daquilo que ocorreu no passado.  

O uso de “imagens, fotografias, pinturas, gravuras, filmes, museus e 

outros documentos que podem ser transformados em materiais didáticos de 

grande valia na constituição do conhecimento histórico” estão de acordo com 

as Diretrizes Curriculares de História para a Educação Básica, do Paraná. 

(Paraná, 2006, p.52). 

A parte teórica como o texto e os relatórios objetiva-se fazer uma 

reflexão para que os alunos  percebam como as fontes estão presentes no seu 

cotidiano, até mesmo seus documentos pessoais. Essa análise poderá 

contribuir de tal forma que o próprio aluno se perceba um sujeito histórico, 

capaz de interagir com o meio que está inserido. 

É importante que compreenda que as fontes ou documentos históricos 

constituem tudo o que ser humano produziu desde os seus primórdios, e que a 

História é contada por meio delas. 

 

1º ENCONTRO  (3 objetivos) 

 

Neste primeiro encontro iniciaremos com um diálogo sobre a 

importância de estudarmos a disciplina de História e quais as contribuições do 

estudo da história local para o conhecimento escolar. Para auxiliar a 

compreensão dos alunos, escolhi recortes do texto extraído do livro Ensinar 

História. 

 



 O conceito de história local e o Ensino da História 

 

Um dos principais problemas relacionados ao uso da história local no 

ensino da História é a definição e a abrangência desse conceito. De modo 

geral, as obras sobre história local reportam-se à história de pequenas 

localidades, escritas por pessoas de diferentes segmentos sociais, não 

necessariamente historiadores. Esse fato tem provocado várias críticas e até 

certo descaso pelos conteúdos de história local. 

Atualmente, na produção historiográfica, algumas obras indicam novo 

enfoque sobre a história local, motivado, principalmente, pelo interesse pela 

história social, ou seja, pela intenção de recuperar a história das sociedades 

como um todo, a história das pessoas comuns. 

[...] 

Em primeiro lugar, é importante observar que uma realidade social não 

contém, em si mesma, a chave da própria explicação, pois os problemas 

culturais, políticos, econômicos e sociais de uma localidade explica-se, 

também, pela relação com outras localidades, outros países e, até mesmo, por 

processos históricos mais amplos. Em segundo lugar, ao propor o ensino da 

história local como indicador da construção da identidade, não se pode 

esquecer de que, no atual processo de mundialização, é importante que a 

construção de identidade tenha marcos de referências relacionais, que devem  



 

ser conhecidos e situados, como o local, o nacional, o latino-americano, o 

ocidental e o mundial. 

[...] 

Como elemento constitutivo da transposição didática do saber histórico 

para o saber escolar, a história local pode ser vista como uma estratégia 

pedagógica. Trata-se de uma forma de abordar a aprendizagem, a construção e 

a compreensão do conhecimento histórico com proposições que podem ser 

articuladas com os interesses do aluno, suas aproximações cognitivas, suas 

experiências culturais e com a possibilidade de desenvolver atividades 

diretamente vinculadas à vida cotidiana. Como estratégia de aprendizagem, a 

história local pode garantir uma melhor apropriação do conhecimento histórico  

baseados em recortes selecionados do conteúdo, os quais serão integrados no 

conjunto do conhecimento. 

(SCHMIDT, CAINELLI, 2004, p.111,112,114) 

 

 

Atividade 1 

 

A partir da leitura do texto, os alunos irão responder as seguintes 

questões: 

 Como podemos definir o conceito de história local? 

 Na sua opinião, quais documentos deverão ser investigados 

para o estudo da história local e onde encontrá-los? 

 Existe alguma relação entre a história do município local com a 

história dos conteúdos curriculares? 

 Qual a importância do estudo da história local para os sujeitos 

que fazem parte da mesma? 

 

Após a leitura e reflexão sobre a história local, o próximo passo será a 

leitura de texto sobre a importância do uso de diferentes fontes históricas para 

o aprendizado. Para essa atividade escolhi trechos extraídos das Diretrizes 

Curriculares de História. 



 

[...] 

  No processo de construção da consciência histórica, é imprescindível 

que o professos retome constantemente com os alunos como se dá a produção 

do conhecimento; ou seja, como é produzido a partir do trabalho de um 

pesquisador que tem como objeto de estudo as ações e as relações humanas 

praticadas no tempo, bem como os sentidos que os sujeitos lhe deram, de 

modo consciente ou não. Para estudá-las o historiador adota um método de 

pesquisa de forma que possa problematizar o passado, e buscar, por meio de 

documentos e perguntas, respostas às suas indagações. A partir disso, o 

pesquisador produz uma narrativa histórica cujo desafio é contemplar a 

diversidade das experiências políticas, sociais, econômicas e culturais. 

[...] 

  Entender tais aspectos possibilita que os alunos valorizem e contribua 

para a preservação de documentos, dos lugares de memória, como museus, 

bibliotecas, acervos privados e públicos de fotografias de documentos escritos 

e audiovisuais, entre outros, seja pelo uso adequado dos locais de 

memória,pelo manuseio cuidadoso de documentos que podem constituir fontes 

de pesquisas, seja pelo reconhecimento do trabalho feito pelos pesquisadores. 

(DCE, 2006, p. 46.) 

 

 

Atividade 2 

 

Essa atividade terá início com uma reflexão sobre a importância das Diretrizes 

Curriculares na organização da aprendizagem. Após a leitura e discussão 

sobre o texto, os alunos responderão as questões abaixo: 

 O que é um documento histórico? 

 Quais os cuidados que o pesquisador deve ter, no trabalho de produção 

do conhecimento? 

 Escolha um dos exemplos de fontes históricas citados no texto, que 

possa contribuir para o estudo da história desse município e elabore um 

roteiro sobre as possíveis informações que o mesmo venha fornecer. 



 

  Para finalizar esse encontro, faremos a leitura e discussão do texto “Coleta 

e tratamento de entrevistas: roteiro para a Educação Básica” (ALEGRO et al. 

2011, p. 70-80), destacando pontos importantes como:  

 Condutas a serem adotadas no trabalho de campo. 

 Cuidados na transcrição das entrevistas. 

 Apresentação para a comunidade, respeitando as fontes consultadas. 

 As etapas de uma entrevista. 

 Os cuidados e conservação do material de registro das entrevistas, bem 

como a identificação dos mesmos. 

 Modelo de Carta de Cessão e a importância desse documento. 

  Os alunos serão responsáveis por entrar em contato com as pessoas pré-

selecionadas para a entrevista, assim como os locais onde serão solicitadas 

outras fontes já mencionadas, para agendarem local e hora da coleta das 

informações. 

 

AVALIAÇÃO: Serão avaliadas as respostas das questões relacionadas aos 

textos. 

 

 

2º ENCONTRO  (4 objetivos) 

 

  Em nosso segundo encontro será exibido o filme “Narradores de Javé”, 

disponível no site http://www.filmesparadownloads.com/narradores-de-jave-

nacional/. O filme narra a história de um vilarejo que estava prestes a ser 

destruído; seus habitantes se uniram na produção de um documento tentando 

justificar a importância da preservação do local. Em seguida faremos uma 

discussão sobre o filme, destacando as seguintes questões: 

 Tema central do filme. 

 A importância da preservação do vilarejo. 

 As fontes utilizadas no filme, para a reconstrução da história local. 

 As dificuldades encontradas no uso dessas fontes como documentos 

históricos. 

http://www.filmesparadownloads.com/narradores-de-jave-nacional/
http://www.filmesparadownloads.com/narradores-de-jave-nacional/


 

 

Atividade 3 

 

A partir das informações apresentadas no filme, farei um levantamento dos 

conhecimentos prévios dos alunos sobre a colonização do município de 

Guaraci, através da produção de texto individual, com base no roteiro a seguir: 

 Quem foram os primeiros habitantes chegarem dessa região. 

 Qual o objetivo da escolha do local. 

 Primeiras atividades econômicas e suas dificuldades iniciais. 

 Primeiras construções e se elas ainda existem. 

  Ao término dessa atividade os alunos poderão partilhar sua produção 

através de exposição oral. 

 

AVALIAÇÃO: Os alunos serão avaliados pela participação na discussão sobre 

o filme e exposição das produções. 

 

 

3º ENCONTRO  (6 objetivos) 

 

  Nesse momento os alunos serão divididos em grupos que serão 

responsáveis pelas tarefas indicadas abaixo: 

 

Grupo I – entrevista 

 

  Nessa aula o grupo irá elaborar um roteiro para entrevista, com base 

no texto “Histórias do seu estado e de cidades” (ALEGRO et al, 2011, p. 65,66), 

de acordo com os itens abaixo, para que o depoente possa organizar sua 

narrativa: 

 Identificação do entrevistado; 

 Onde nasceu, onde morava antes de vir para Guaraci e por que veio; 

 Quais pessoas já habitavam esse local; 



 Como estava organizado esse local em relação a: atividades 

econômicas, administração, segurança, construções, saúde, lazer e 

religião; 

 Quais as principais dificuldades enfrentadas no início da colonização; 

 Qual o espaço mais antigo que representa ou simboliza a cidade de 

Guaraci. 

  O grupo deverá fazer um levantamento sobre os materiais necessários 

para a entrevista, como gravador, caderno de anotações, entre outros. Em 

conjunto, o grupo irá discutir sobre possíveis candidatos a entrevista, 

destacando as contribuições de cada um deles para esse projeto.  

 

Grupo 2: fotografias 

 

  O grupo fará uma discussão sobre quais fotografias poderão contribuir 

para o trabalho com a história local e onde encontrá-las. Para essa atividade, 

os alunos deverão elaborar alguns questionamentos que poderão contribuir 

para levantar informações através de uma fotografia. Algumas indagações são 

essenciais para que esse tipo de documento ofereça informações relevantes 

para a história local, como:  

 A data da realização da mesma. 

 Quem são as pessoas retratadas. 

 Que informações relacionadas ao início da colonização, poderão serem 

extraídas da fotografia. 

  Os alunos deverão ser orientados sobre o cuidado com esses 

documentos, identificando-os para posterior devolução, solicitando ao 

proprietário, através da carta de cessão, o uso de cópias destas para 

exposição e publicação. 

 

Grupo 3: registro de batismo 

 

  Esse grupo será responsável pela coleta de informações através dos 

primeiros registros de batismos arquivados na Paróquia local. Inicialmente os 

alunos farão uma discussão sobre as indagações pertinentes a esse tipo de 



documento. Para complementar essa atividade serão organizadas pesquisas 

na internet. Com auxílio do professor, os alunos irão elaborar um roteiro de 

questionamentos, baseado nas seguintes questões: 

 Data do documento; 

 Nome da pessoa registrada; 

 Nome dos padrinhos; 

 A importância do documento; 

 O significado de ser padrinho no passado e nos dias atuais; 

 Outras informações que o documento possui. 

Para obter essas informações os alunos poderão contar com depoimentos 

fornecidos por pessoas responsáveis por esse documento e até mesmo pelo 

Padre da Paróquia, não se esquecendo de solicitar os dados do depoente. Se 

possível, solicitar uma cópia do documento para ser anexado ao trabalho final. 

 

 

Grupo 4: escrituras 

 

  Para essa atividade, os alunos deverão fazer um levantamento prévio 

sobre as construções mais antigas do município. De posse dessas 

informações, passarão a elaborar um roteiro para ser usado na análise desse 

documento. Alguns questionamentos não poderão faltar nesse roteiro, como: 

 Identificação da construção; 

 Data do documento; 

 Nome das pessoas citadas no documento e as funções das mesmas; 

 Objetivo inicial da construção e se ele permanece, bem como a 

conservação da construção; 

 Outras informações apresentadas no documento. 

 Solicitar uma cópia desse documento. 

 

 

Grupo 5: Ata da Câmara dos vereadores 

 



Para essa atividade os alunos deverão elaborar um roteiro destacando as 

seguintes questões: 

 Data do início da colonização e da emancipação do município; 

 Primeiros administradores do município; 

 Lista dos prefeitos e vereadores que atuaram no município, destacando 

o período de administração dos mesmos; 

 Outras informações existentes neste documento. 

  Para essa atividade, os alunos poderão contar com depoimentos de 

pessoas que venham contribuir para esse trabalho, lembrando sempre de 

anotar os dados do depoente. 

 

 

Grupo 6: jornais, internet, acervos bibliográficos e textos. 

 

  Esse grupo será responsável por levantar informações sobre a 

colonização do município de Guaraci. Para iniciar essa atividade, será 

disponibilizado aos alunos o texto “Conflitos de Terras no Norte do Paraná” 

(STECCA, FLORES, 2005, p. 155-162), disponível na Biblioteca do Professor, 

existente nas escolas. A partir da leitura do texto, os alunos passarão a fazer 

um levantamento sobre os conflitos de terras que envolveram o município de 

Guaraci, relacionando com o contexto regional, ou seja, a relação entre os 

conflitos ocorridos no município de Guaraci com a colonização dessa região do 

Paraná, conhecida como Norte Novo. 

  Após essa atividade, os alunos irão analisar um recorte de jornal 

disponibilizado pelo Centro de Documentação e Pesquisa Histórica (CDPH) da 

Universidade Estadual de Londrina (UEL). 

 



 

 

 

 

(CDPH, UEL) 

 

 

Após a leitura e análise do documento, os alunos irão responder as 

seguintes questões: 

 Data e local de publicação do jornal; 

 Título da reportagem destacada; 

 Que informações existem sobre Guaraci? 

  Para concluir essa atividade, os alunos serão encaminhados para 

pesquisas nas bibliotecas disponíveis nesse município (Municipal, Estadual, e 

Biblioteca Cidadã) para levantarem publicações já existentes sobre a 



colonização de Guaraci que venham contribuir com esse projeto, destacando 

informações como: primeiros habitantes, primeiras atividades econômicas, 

primeiros administradores, construções mais antigas, dificuldades encontradas 

pelos primeiros habitantes, entre outras informações. Lembrar os alunos para 

anotarem as fontes consultadas. 

 

AVALIAÇÃO: Será avaliada a participação e a colaboração no trabalho em 

grupo, bem como o comprometimento na realização da atividade. 

 

 

4º ENCONTRO (5 objetivos) 

 

  Nesse momento, os alunos serão orientados para a pesquisa de 

campo. É importante relembrar alguns pontos destacados no texto “ Coleta e 

tratamento de entrevistas: roteiro para a Educação Básica” (ALEGRO et al 

,2011, p. 70-80), estudado no 3º encontro, sobre as condutas a serem 

adotadas no trabalho de campo. Após essa reflexão, os alunos passarão a 

conferir os materiais necessários para a pesquisa, em seguida serão 

encaminhados para o trabalho de campo. 

 

AVALIAÇÃO: Os alunos serão avaliados pela organização, participação e 

comprometimento na realização das pesquisas. 

 

 

5º ENCONTRO (3 objetivos) 

 

  Nessa etapa serão realizadas as seleções das fotografias, dos textos, 

escrituras, registros de batismos, jornais entre outros. O grupo responsável 

pelas entrevistas farão a transcrição das mesmas. Cada grupo será orientado 

para a produção de um relatório sobre as informações levantadas a partir das 

fontes pesquisadas. O professor deverá orientá-los sobre quais informações 

são importantes ao projeto de história local. 

 

AVALIAÇÃO: Os alunos serão avaliados pelos textos produzidos. 



 

 

6º ENCONTRO (6 objetivos) 

 

  Este será o momento de elaborar um único material, contemplando as 

informações destacadas por cada grupo. Esse material será disponibilizado 

para pesquisa escolar. Os materiais coletados e as produções a partir das 

fontes levantadas serão apresentados a comunidade através de uma 

exposição, por ocasião do aniversário do município. 

 

AVALIAÇÃO: A avaliação se dará através da participação nas atividades de 

produção e exposição. 

 

 

7º ENCONTRO (5 objetivos) 

 

 Como encerramento do projeto os alunos serão levados a uma visita ao 

Museu Histórico de Londrina. Após essa visita faremos uma discussão sobre a 

possibilidade de organizarmos um museu em Guaraci, posteriormente. 

 

AVALIAÇÃO: Será avaliado a participação e organização durante a visita ao 

museu. 
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