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Resumo  

O maior desafio ao ensinar história é 
despertar o interesse dos alunos pela  
disciplina e consequentemente 
alcançar os objetivos da mesma, como 
o de desenvolver e aprimorar a 
consciência histórica.É cada vez mais 
necessário  a busca por novos 
métodos para o ensino de história.O 
uso da história local pode ser uma 
forma de aproximar os estudantes da 
disciplina, pois a partir do estudo e da 
análise da própria história, da história 
do lugar em que vivem e constroem 
suas relações, observando o papel e a 
importância de cada um nos processos 
e acontecimentos históricos,poderão 
perceber-se enquanto sujeitos ativos e 
participativos.Nesse sentido, o 
presente estudo pretende que os 
alunos do 6º ano do ensino 
fundamental, da Escola Estadual 
Antonio Lopes Junior, localizada no 
município de Irati-PR, compreendam a 
importância da História , suas relações 
e correlações existentes com suas 



 

 

vidas a partir do estudo da história 
local, analisando e observando a 
formação e a evolução do bairro que a 
maioria vive e que a escola está 
inserida. 
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APRESENTAÇÃO 

 A presente produção didática visa traçar estratégias para melhorar o 

ensino-aprendizagem de estudantes do ensino fundamental, mais 

especificamente de alunos de 6º ano dos anos finais, partindo do pressuposto 

que estes chegam à série referida, já desmotivados e sem interesse pelos 

conteúdos de História. Assim, a proposta de intervenção didática do PDE, é 

utilizar o ensino de História Local para alcançar alguns objetivos, como o 

desenvolvimento da consciência histórica dos discentes. A pesquisa teórica 

aponta que ao trabalhar a história do próprio bairro que moram e estudam de 

forma investigativa e contextualizada, e principalmente, analisando a história 

dos sujeitos comuns,há uma possibilidade de esses alunos desinteressados e 

desmotivados observem e compreendam o sentido da história e a importância 

de tal disciplina. 

 O documento “Diretrizes Curriculares da Educação Básica”, da 

Secretaria de Educação do Estado do Paraná, para a área de História 

considera que “o estudo das histórias locais é uma opção metodológica que 

enriquece e inova a relação de conteúdos a serem abordados, além de 

promover a busca de produções historiográficas diversas” (PARANÁ, 2008, 

p.71). Cada cidade, cada comunidade possui suas próprias histórias e analisá-

las e estudá-las é uma grande oportunidade de flexibilizar os conteúdos, de 

forma que os alunos e suas realidades estejam também contempladas. 

 A implementação ocorrerá no primeiro semestre do ano letivo de 2015, 

na Escola Estadual Antonio Lopes Junior, situada na Rua das Castanheiras, nº 

80, Bairro Vila São João, cidade de Irati-PR. O interesse por procurar 

desenvolver a consciência histórica dos alunos de 6º ano a partir da História 

Local, é justamente por perceber, em outros anos trabalhados com estudantes 

da mesma faixa etária, que estes pouco conhecem a história do lugar que 

vivem, estudam e constroem suas relações, e assim sendo não reconhecem a 

importância de estudar tais fatos, tão pouco de outros assuntos da História. 

Percebe-se que os estudantes pensam que a disciplina pesquisa, estuda e 

ensina apenas acontecimentos do passado, distantes de sua realidade e, 

portanto, pouco interessantes e importantes. Iniciar os estudos de História a 

partir  de conteúdos que abordem a História Local é uma estratégia para 

desconstruir tal imagem.Para realizar a implementação e alcançar os objetivos 

será utilizada diversas metodologias, com apresentação de atividades 

possíveis, mas que podem ser alteradas e/ou adaptadas conforme realidade, 

necessidade de cada turma. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

É unânime entre historiadores e estudiosos da História que o objeto de 

estudo da disciplina são as relações humanas que ocorrem ao longo do tempo. 

O documento Diretrizes Curriculares da Educação Básica da Secretaria de 

Educação do Estado do Paraná, para a área de História,por exemplo, afirma 

que: 

A história tem como objeto de estudo os processos históricos 
relativos às ações e as relações humanas praticadas no tempo, 
bem como a respectiva significação atribuída pelos sujeitos, tendo 
ou não consciência dessas ações. As relações humanas 
produzidas por essas ações podem ser definidas como estruturas 
sócio-históricas, ou seja, são as formas de agir, pensar, sentir, 
representar, imaginar, instituir e de se relacionar social, cultural e 
politicamente. (PARANÁ, 2008, p.46) 

 
 

 Sendo assim é importante refletir sobre o ensino de história ao longo 

do tempo, visto que durante muitas décadas, através da história tradicional, 

privilegiou-se apenas alguns sujeitos, enfatizou-se algumas relações 

humanas e excluiu-se a maior parte, atendendo a objetivos claros de 

governos e classes dominantes, deixando muito a desejar no que se refere a 

contribuição da disciplina para a formação da consciência histórica e a 

compreensão real de fatos, acontecimentos e processos sejam eles 

econômicos, políticos ou sociais. Desde a sua criação enquanto disciplina 

acadêmica, o ensino de História mudou bastante, em conformidade com as 

mudanças da sociedade, nas palavras de Barbosa (2006, p. 57), nos últimos 

tempos esse ensino precisa encontrar um “sentido” para os estudantes: 

  

[...] observamos, ainda nas últimas décadas do século XX, que, 
para a maior parte dos estudantes brasileiros, o estudo de história 
carece de sentido ou de utilidade; não se tem a visão de ciência e 
sim de matéria decorativa, estudo do passado, que só se exige a 
prontidão em declinar nomes, datas e fatos. Não é de estranhar 
que assim seja, porque ocorre a enorme distância entre a realidade 
vivenciada pela comunidade e o tratamento dado ao ensino de 
História, já que o aluno se torna mero espectador de fatos, não 
necessitando esforços no sentido de qualquer reflexão ou 
elaboração. 
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 Então, nos últimos anos, muito tem se debatido sobre estratégias 

pedagógicas mais adequadas para um ensino de história voltado para a 

formação de cidadãos verdadeiramente conscientes de seus papeis. Nessa 

perspectiva o uso da história local como opção metodológica tem ganhado 

força, pois muito se defende que é a partir do conhecimento de sua realidade 

que as pessoas se dão conta da importância enquanto sujeitos. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais reforçam essa preocupação: 

 

O ensino e a aprendizagem de História estão voltados, 
inicialmente, para atividades em que os alunos possam 
compreender as semelhanças e as diferenças, as permanências e 
as transformações no modo de vida social , cultural e econômico 
de sua localidade, no presente e no passado, mediante a leitura de 
diferentes obras humanas. (BRASIL/MEC/SEF 1997, p. 49) 

 

Santos (2002, p. 106) reforça essa ideia ao afirmar que “o estudo da 

‘história do lugar’ tem aberto novas perspectivas também como importante 

instrumento de recuperação e preservação das memórias e das identidades 

locais.” Essa afirmativa enfatiza a importância de valorizar os lugares e suas 

histórias, seus fatos, que certamente se relacionam com os acontecimentos 

de outros locais. 

Na mesma linha metodológica encontra-se as Diretrizes Curriculares 

da Educação Básica para o ensino de História quando colocam  

 

Nas narrativas produzidas pelos estudantes estão presentes as 
concepções históricas da comunidade à qual pertencem, seja na 
forma de adesão a essas ideias, seja na sua crítica. Tais ideias 
históricas, além do caráter de pertencimento social e cultural, são 
conhecimentos que estão em processo de constante 
transformação. Como tal, precisam ser consideradas na definição e 
problematização dos conteúdos específicos. (PARANÁ, 2008, p. 
73) 

  

Portanto, ao utilizar a história local, é possível selecionar conteúdos 

que, ao mesmo tempo, inicie um rompimento com a história oficial e 

tradicional, e passe a sensibilizar os estudantes no sentido de consciência 

histórica, de percepção enquanto sujeitos históricos. 

 Como afirma Gonçalves (2007, p. 178): 
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A nós interessa, no entanto, destacar uma concepção de história 
local que a entenda como conhecimento histórico produtor de uma 
consciência acerca das relações entre as ações de sujeitos 
individuais e/ou coletivos em um lugar, dimensionado em sua 
ordem de grandeza como uma unidade. O estabelecimento desses 
lugares/unidades, por seu turno, se materializa na ação dos 
homens no mundo, ou seja, no curso de suas experiências 
históricas, nas quais se inserem os atos de nomear, leiam se 
identificar e localizar, os lugares onde se vive.  

 

 Nessa perspectiva entende-se que a história local deve sempre ser 

ensinada de maneira contextualizada, de maneira alguma abandonando as 

abordagens nacionais e globais, justamente fazendo com que os estudantes 

percebam as relações existentes entre a sua realidade e aquilo que 

aconteceu e acontece em outros lugares. Nesse sentido, Gonçalves ( 2007, 

p. 181)afirma: 

 a ênfase sobre a história local não se opõe às histórias nacionais. 
O recorte sobre a história local apenas designa uma delimitação 
temática mais ou menos inclusiva, em função das redes de 
interdependência e sociabilidade entre determinados atores, no 
lugar escolhido.  
 

Também ressaltando a importância do ensino contextualizado, ao se 

utilizar o método da história local, Santos (2002, p. 110-111) faz a seguinte 

colocação: 

A reconstrução da história de um lugar ou de uma localidade 
implica partir do princípio de que a história está presente em todos 
os lugares, em todos os momentos. De que o lugar,seja quando, 
qual e onde for, integra-se historicamente a espaços e contextos e 
mais amplos, a partir dos papeis e condições econômicas, 
políticas, sociais e culturas vividas no dia a dia por seus habitantes 
e por ele próprio, no município, no país e no mundo. Operar com 
essa abordagem da história, portanto, importa compreender que as 
realidades históricas de determinada localidade e de seus 
habitantes no tempo não se dão isoladamente no mundo, e sim 
como partes desiguais, mas vivas, ativas e inseparáveis dele.  

 
 Nesse importante sentido Neves (1997, p. 22) também colabora com a 

discussão ao afirmar que “o local, fora de um contexto geral, é apenas um 

fragmento e o geral, sem o respaldo das realidades locais, é apenas uma 

abstração; e, neste caso, ambos estarão destituídos de sentido.” Portanto ao 

ensinar História é necessário existir essa relação do global, nacional, regional 

e local bem acertados, compreendendo que os fatos são interligados, assim 

como as mudanças e permanências que são analisadas pela disciplina. 
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 Pretende-se, utilizando a história local em sala de aula, que o 

interesse por história aumente ao aproximar os conteúdos trabalhados das 

realidades dos alunos, já que quando questionados a maior parte dos 

estudantes de ensino fundamental dizem não gostar da disciplina por não ver 

sentido nos assuntos, ao que sempre recorrem a questões como “para que 

estudar isso?”, “para que vou usar isso”, entre outras perguntas que 

desafiam os professores no dia a dia. Analisando a própria realidade, 

compreendendo seu lugar, o meio em que vive e a relação desse lugar com 

conjunturas mais amplas, é desejável que os alunos se conscientizem dos 

papeis que desempenham na sociedade, e as maneiras que podem 

participar e consequentemente ajudar a mudar, a melhorar o local que vivem, 

agindo politicamente e de maneira cidadã. Schmidt (2005, p. 113) coloca: 

 
Como elemento constitutivo da “transposição didática” do saber 
histórico em saber histórico escolar, a história local pode ser vista 
como uma estratégia de ensino. Trata-se de uma forma de abordar 
a aprendizagem, a construção e a compreensão do conhecimento 
histórico, a partir de proposições que tenham a ver com os 
interesses dos alunos, suas aproximações cognitivas e afetivas, 
suas vivências culturais; com as possibilidades de desenvolver 
atividades vinculadas diretamente com a vida cotidiana, entendida 
como expressão concreta de problemas mais amplos.  

 
 Também é relevante observar que, nesse processo de globalização 

que a sociedade contemporânea vive, é cada vez mais difícil construir a 

identidade das populações, das comunidades, dos indivíduos, pois costuma-

se criar padrões culturais únicos, normalmente incentivados pela grande 

mídia, onde não se permite refletir sobre a realidade, o espaço, a cultura 

local, levando os jovens a realmente não se interessar pelo meio em que 

vive, deixando-os de certa forma sem referências históricas e culturais. 

Portanto, ao estudar a história local, esse resgate pode acontecer, visto que 

estarão pesquisando, analisando e refletindo a cerca de acontecimentos do 

próprio local em que vivem, os fatos produzidos por pessoas comuns tais 

como eles, levando-os a um estado de pertencimento a esse lugar, a essa 

história não relatada em livros didáticos, e então iniciando uma ideia de 

identidade. Fonseca (2003, p. 156) faz referência a dois professores 

portugueses, Manique e Proença, ao tratar desse assunto, segundo eles: 
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[...] Se o conhecimento histórico é indispensável na construção da 
identidade, sob o ponto de vista pedagógico didático é importante 
ter em conta o tratamento da memória longa das populações, o 
que nos permite explicar diferentes ritmos de evolução, o estudo da 
memória colectiva de diferentes grupos de pertença, a pesquisa 
das memórias locais nos seus diferentes âmbitos e durações, a 
reabilitação da memória do trabalho, uma sociedade ocidental que 
sempre ignorou ou desprezou o trabalho manual, e a memória do 
tempo curto, do acontecimento, que caracteriza o estudo da 
história do século XX. Uma pedagogia da memória será, nestes 
termos, uma pedagogia da pluralidade e da diferença de tempos e 
culturas que, concomitantemente, promoverá uma nova relação do 
aluno com a duração e uma nova tolerância face ao outro, que tão 
arredia tem andado na historiografia tradicional. 

 
 Assim sendo o uso da história local se faz ainda mais relevante, pois 

ajudará os estudantes a iniciar a construção de uma identidade e se 

identificar com a história do lugar em que vivem sentir-se parte dessa 

história, compreender que são ativos nos processos históricos e não apenas 

espectadores. Santos (2002, p. 107) também ressalta a questão da 

identidade e as dificuldades de criação da mesma ao afirmar que: 

 

Com uma identidade criada por padrões culturais únicos, que não 
refletem o seu dia a dia e em grande parte nem o de seu país, a 
começar pela língua, as pessoas são transportadas a uma 
realidade que em geral não se refere ao seu cotidiano doméstico, 
local e profissional. Filmes, videoclipes, noticiários veiculados por 
agências estrangeiras, e outras, novelas, publicidade e demais 
programas de rádio e televisão raramente citam o papel que as 
populações pobres têm na geração de riqueza na sociedade. 

 

O mesmo autor faz uma referência a importância de usar o método da 

história local para despertar a ideia de pertencimento a um lugar, ao mesmo 

tempo de forma contextualizada ao dizer que: 

 

Tal perspectiva permite que os alunos de uma determinada escola 
compreendam, apalpando, diferentes aspectos da história do Brasil 
e de suas relações com o mundo, ao terem como referência o 
espaço e a história do lugar onde vivem. Leva-os a entender, no 
sentido inverso, que a história mundial, nacional e regional chega a 
seu bairro, à sua rua, à sua sala de aula, articulada entre si e 
explicando muito do cotidiano dos que ali viveram no passado, ou o 
que eles próprios (os alunos) vivem na atualidade. (SANTOS, 
2002.p. 111) 
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Com essas afirmações percebe-se que a utilização da história local 

vem de encontro às necessidades, dificuldades e anseios do ensino da 

disciplina nas escolas de todo país, oportunizando modificações e 

adequações conforme justamente a realidade de cada instituição, 

promovendo maior interação do público alvo e consequentemente melhorias 

no ensino-aprendizagem da disciplina. 

 Além do mais, o trabalho com a história local, da a devida importância 

à história das pessoas comuns, que durante muito tempo ficou esquecida, 

fora dos estudos e principalmente do ensino de história, já que o privilégio 

era dos grandes atos heroicos, dos nomes considerados importantes, 

renegando o papel das populações pobres na geração de riqueza, na 

produção cultural, enfim não reconhecendo a maioria dos indivíduos nos 

processos históricos. Hobsbawn (1998, p. 217-218) no ensaio “A História de 

Baixo Para Cima”, afirma que a posição social de cada um determina as 

opiniões a cerca da sociedade, da política e demais assuntos pertinentes ao 

grupo que vive, e que a partir do século XVIII, com os movimentos populares, 

a história dos trabalhadores, das pessoas comuns começa a ser objeto de 

estudo de historiadores, porém sem grandes avanços na abordagem de tais 

temas em sala de aula. 

 Hobsbawn (1998, p. 230-231) também diz que não é interessante 

apenas descobrir o passado dos indivíduos comuns, mas se faz necessário 

também entender, compreender esse passado, os “por quês” de 

comportamentos, de situações, fazendo sempre um paralelo com o presente, 

ressaltando-se, portanto, mais uma vez a importância da contextualização. 

 E enfatizando a questão de observar o local, as ações dos indivíduos 

comuns para compreender a história em contextos mais amplos, Neves 

(1997, p. 25) faz uma colocação importante: 

 

A história oral as histórias de vida, a ampliação da noção de fontes, 
escapando-se do monopólio da documentação escrita e oficial, 
contribuem para que a pesquisa histórica possa ter no local/atual 
seu objeto e ponto de referência privilegiados. A história de onde 
se vive e se atua é, a um só tempo, a história de quem a faz e 
sente diretamente é o único ponto de referência possível para a 
compreensão de histórias mais distantes: de outros locais, ou da 
chamada história geral.  
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 A partir dessas análises observa-se que uma pesquisa partindo da 

realidade dos alunos, onde se ressalta a participação de cada um nos 

processos que envolve a comunidade, e coloca-os como, além de sujeitos 

históricos, como pesquisadores, além de contribuir com o desenvolvimento da 

consciência histórica, também poderá os aproximar da disciplina de História, 

em uma provável diminuição  na resistência ao estudar a mesma. 

OBJETIVO GERAL 

 Investigar e analisar a história do bairro Vila São João, procurando 

desenvolver e ampliar  a consciência histórica dos alunos de 6º ano da Escola 

Estadual Antonio Lopes Junior, enfatizando aspectos da formação e do 

desenvolvimento econômico da região. 

 

MATERIAL DIDÁTICO 

Módulo I 

 Tema: Conceito de História 

 Objetivo: Introduzir os conceitos da disciplina, partindo do 

conhecimento tácito para o científico. 

 Conteúdos: A importância da História, o trabalho do historiador e as 

fontes históricas, relações de tempo na História. 

 Período:Fev/março2015 

 Público alvo: alunos de 6º ano do ensino fundamental 

 Encaminhamentos metodológicos:  
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 Atividade 1 

A importância da História 

1.1.Para o desenvolvimento da primeira atividade será levado 

questões aos alunos, para que em duplas respondam e apresentem em 

sala de aula. 

1.2.Conforme as respostas forem apresentadas, o professor pode 

registrá-las no quadro ou lousa digital, para analisar junto com os 

estudantes as respostas que mais apareceram, bem como para observar o 

que já sabem sobre o assunto, ou seja, o conhecimento empírico dos 

alunos. 

 

 

 Atividade 2 

Apresentar trechos de autores de teoria da História para embasar e 

ressaltar a importância da História, dando ênfase à cientificidade da disciplina. 

Após a apresentação e discussão dos materiais os alunos farão atividades 

interpretativas referentes diversas. 

2.1.Será apresentado para refletir sobre a importância da História: 

 Vídeo com informações e formato visual e lúdico; 

 Texto de linguagem simples e compreensível. 

 

2.2. Atividades interpretativas referentes: 

Vídeo e texto citados serão inseridos no apêndice do trabalho. 

Questões inseridas no apêndice; 

Dica: cada professor elabora as questões que considerar mais 

pertinente para a atividade 
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 Após assistir o vídeo e ler o texto os alunos deverão escolher um fato 

cotidiano, que considerem histórico, para representar em um 

desenho. 

 Complete e caça-palavras abordando principais aspectos abordados 

em texto e v 

 Em casa devem procurar e trazer algum exemplo de fonte histórica 

para organizar uma pequena exposição em sala de aula. 

 Atividade 3 

Os sujeitos históricos 

 Observar o papel de todos nós enquanto sujeitos históricos nos 

processos e acontecimentos. 

3.1. Leitura e interpretação 

 Ler, analisar e interpretar o poema “ perguntas de um trabalhador 

que lê”  de Bertold Brechet, para iniciar a reflexão sobre quem 

são os sujeitos históricos nos processos e sua importância nos 

mais variados acontecimentos. 

 Comparar o poema com a letra da música “Cidadão” de Zé 

Ramalho, ampliando  a discussão e reflexão quanto aos sujeitos 

históricos. 

 Ilustrar poema e letra de música conforme compreensão de cada 

aluno. 

3.2. Analisar e descrever imagens com as seguintes orientações: 

 observar e considerar: que ambiente é retratado? é possível 

identificar quem são as pessoas das imagens? o que elas estão 

fazendo? São imagens importantes?Por quê? 

3.2. Discussão após análise ressaltando pontos como: 
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 Sujeitos históricos: a partir da afirmação “SOMOS TODOS 

SUJEITOS HISTÓRICOS” refletir sobre as fotos, com base nas 

seguintes informações: época ( década de 50- foto 1- e 2007- 

foto2 ), local ( cidade de Irati, região central),sujeitos ( pessoas 

desconhecidas participantes de desfiles- primeira e segunda 

imagens-, e trabalhadores construindo o calçamento de uma das 

ruas centrais de Irati- terceira imagem-) ; ao analisar as imagens 

ressaltar o papel de cada um naquele cenário/ época, comparar 

as fotos dos desfiles considerando que um refere-se ao 

cinquentenário e outro ao centenário do município, discutindo e 

analisando quem participou dos eventos, porque foram realizados 

entre outros pontos; procurar ressaltar a importância que todos  

tiveram enquanto sujeitos históricos. 

3.3. Atividade interativa: A história de cada família e sua importância: cada 

aluno deverá escrever a sua história de vida e de sua família, procurando 

dados e fatos considerados por eles importantes e que os façam perceber-se 

como sujeitos históricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagens, poema e letra de música para análise nesse trabalho 

inseridas no apêndice. 

Dica: cada professor utiliza imagens e demais fontes que considere 

mais pertinente. 
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 Atividade 4 

O tempo e a História 

4.1Considerar como o tempo é analisado, sua importância para a 

História, e as periodizações existentes. 

 Apresentar slides com definições de unidades de medida, 

instrumentos de medição do tempo, exemplos de calendários, 

diferenças entre tempo cronológico e tempo histórico. 

 A partir das histórias de vidas escritas anteriormente, cada aluno 

deverá fazer uma linha do tempo, após exemplos variados. 

 

 

 

 Recursos utilizados: material impresso, vídeos e imagens em geral; 

 Fontes: sites variados, livros didáticos; 

 Avaliação: processual, conforme participação e interação dos alunos. 

 

Módulo II 

 Tema: História Local 

 Conteúdos: ocupação e formação do bairro Vila São João, 

desenvolvimento do bairro Vila São João. 

Slides serão disponibilizados em links de armazenamento em 

nuvens no apêndice do trabalho. 
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 Objetivos: levar os alunos a conhecer a formação do bairro em que a 

maioria vive e sua importância histórica para o município. 

 Público alvo: alunos de 6º ano 

 Período: abril/ 2015 

 Encaminhamentos metodológicos: 

 

 Atividade 1: 

Levantamento do conhecimento prévio  

1.1Analisar qual o conhecimento prévio dos estudantes a 

cerca da ocupação e formação do bairro. 

 Cada aluno deverá escrever narrativas sobre a História do bairro, 

devendo considerar o que aprenderam nos anos iniciais do ensino 

fundamental, bem como o que ouvem, leem, assistem, sobre o 

assunto. 

 Após a escrita deverão, de forma voluntária, relatar aos colegas o 

que escreveram, o que sabem. O professor deverá, junto com a 

turma, analisar as principais informações que se repetem nas 

narrativas, questionando sempre a(s) fonte(s) que utilizaram. 

1.2 Reunir as narrativas para categorizar as ideias que aparecem, 

observando e analisando os conhecimentos prévios dos educandos. 

 

 Atividade 2 
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A ocupação e formação do bairro a partir da historiografia e 

fontes variadas 

2.1. Apresentar documentos escritos oficiais, textos historiográficos, 

vídeos e imagens que tratam da História do bairro. 

 Análise de foto antiga do local com os seguintes questionamentos: 

sabe que lugar é esse?qual a época dessa foto? Por que pode ser 

uma importante fonte para a História da Vila São João? 

 Informações sobre a foto para debate: a foto se trata da inauguração 

do campo da aviação localizado na Vila São João, que ocorreu em 

1957 na ocasião do cinquentenário da cidade. Refletir sobre a 

importância que esse fato teve para o bairro e para a cidade, quem 

são,possivelmente, as pessoas que aparecem na imagem entre 

outros pontos. 

 Ler e analisar o texto sobre as origens do bairro, que é também o 

início da cidade de Irati, escrito a partir de pesquisa em livros, 

revistas e sites oficiais. 

 Ilustrar o texto. 

 Analisar trecho da ATA de instalação do município, observando como 

se dava a escrita de um documento oficial no início dos anos XX e a 

importância desse documento para a história local. 

 Apresentar trecho do documentário “cinquentenário de Irati”, onde a 

oficialização do campo de pouso é registrada, ressaltando a 

importância que tal fato teve naquele momento para o bairro e para a 

cidade. 

 Apresentar imagens variadas: o casal Pacífico de Souza Borges e 

Piedade no dia do centenário de seu casamento, estação de Irati em 

várias épocas ( 1899, 1907),foto da capela de madeira da Vila São 

João, procurando relacionar tais imagens com a história local.                                                                      
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 Recursos utilizados: material impresso, vídeos e imagens em geral; 

 Fontes: sites, livros didáticos; 

 Avaliação: processual, conforme participação e interação dos alunos. 

 

Módulo III 

 Tema: História econômica do bairro 

 Conteúdo: desenvolvimento econômico do bairro Vila São João. 

 Objetivos: Analisar como o bairro que deu início à cidade de Irati, mas 

que não foi contemplado com a estação e estrada de ferro e, portanto, 

com o desenvolvimento econômico inicial, tornou-se um dos bairros 

mais importantes do quadro urbano observando essa importância no 

cenário econômico atual do município. 

 Público alvo: alunos de 6º ano 

 Período: maio/2015 

 Encaminhamentos metodológicos: 

 

 

Imagens analisadas inseridas no apêndice, bem como texto e documento utilizado. 

Dica: adequar imagens e texto conforme realidade local. 
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 Atividade 1 

O desenvolvimento econômico do bairro Vila São João 

1.1 As primeiras atividades econômicas 

 Analisar as primeiras atividades econômicas do bairro a partir de 

fontes disponíveis como registros de empresas, fotos antigas e 

outros. 

 Através de história oral, buscar relatos de moradores, antigos 

trabalhadores de empresas localizadas no bairro, que ainda estão 

em funcionamento ou daquelas que já não existem mais, procurando 

questionar e observar a importância que as mesmas tiveram na vida 

dessas pessoas, bem como da localidade em questão. 

 Atividade 2 

Atividades econômicas atuais 

2.1Levantamento de dados referentes a economia atual do bairro 

 Pesquisar as empresas existentes no bairro, fazendo uma relação 

das mesmas, que tipo de serviço prestam, número aproximado de 

trabalhadores em cada uma, elaborando para isso uma pequena 

ficha de levantamento para os alunos, que poderão realizar tal 

atividade em duplas. 

 Atividade 3 

 Relação entre atividades econômicas e a comunidade 

3.1 Pesquisar a influência das atividades econômicas na 

formação atual do bairro 

 Entrevistar moradores e familiares que também trabalham nas 

empresas do bairro, procurando observar que relação essas tiveram 
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com o crescimento populacional e habitacional da localidade. Para tal 

atividade,elaborar ficha de entrevista. 

 Análise de fotos atuais do bairro, comparando com fotos antigas, 

para observar as mudanças que ocorreram ao longo do tempo e qual 

o papel das atividades econômicas nesse processo. Essas fotos 

podem ser trazidas pelos próprios alunos. 

 Dados atuais do bairro: número de moradores, tipo de domicílios 

predominante, infraestrutura do bairro, procurando observar as 

inúmeras mudanças que ocorreram ao longo dos anos. 

 

 

 Atividade 4 

As mudanças e permanências na História do bairro desde sua 

formação 

4.1 Analisar a transformação do bairro a partir da sua formação 

aos dias atuais 

 Produção de novas narrativas sobre o bairro Vila São João. 

 Produção de atividades diversas sobre o bairro, conforme 

habilidades de cada aluno, como redação, ilustrações,poesias, entre 

outras abordando a história e as mudanças que ocorreram na região. 

 Exposição de fotos- antigas e atuais-, bem como das atividades 

desenvolvidas pelos alunos. 

 

 

Atividades sugeridas, imagens utilizadas, ficha para entrevista 

inseridas no apêndice. 

É importante que cada professor utilize a atividade mais coerente 

com sua realidade. 
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Apêndice 

 Lista de materiais, links e hiperlinks para pesquisa, que serão 

utilizados no desenvolvimento das atividades. 

 

 

 Módulo I 

 Atividade 1 

 Questões para que os alunos respondam em duplas: 

 “O que é História?”;  

 “ o que a História estuda?”;  

 “ Consideram importante estudar História?Por quê?”;  

 “quem faz a História?”  

 “ o que são fontes históricas?”. 1 

 

 Atividade 2 

 Vídeo: “ Por que estudar História”2 

                                                           
1
 Questões elaboradas pela autora 

2
 Vídeo disponível em  

https://www.youtube.com/watch?v=pZQ0XTMGXQo&list=PLBT_XQdJZ5zFrzzq3wpBFpjNRYslNDpFi&ind

ex=1, acessado em  20/08/2014 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pZQ0XTMGXQo&list=PLBT_XQdJZ5zFrzzq3wpBFpjNRYslNDpFi&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=pZQ0XTMGXQo&list=PLBT_XQdJZ5zFrzzq3wpBFpjNRYslNDpFi&index=1
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 Texto: “Por que e como estudar História” 

Por que e como estudar História? 

A história não é estudada apenas recentemente, pois em 

sociedades antigas, como a grega, ela já era objeto de discussão 

entre os chamados “pensadores da época”. A palavra História é 

de origem grega e significa basicamente procurar, investigar. 

A História nos ajuda a compreender melhor o modo de vida 

dos povos. Com seu estudo podemos perceber costumes, crenças, 

tradições de diferentes épocas e lugares, e também podemos 

observar as transformações das sociedades e os aspectos que 

não mudaram ao longo do tempo. 

A História também é importante para refletir sobre o 

presente, comparando modos de vida, compreendendo as 

diferenças socioeconômicas e étnico-raciais, para buscar a 

superação de preconceitos, evitando que erros e problemas 

criados por certos fatos se repitam.  

Para compreender e explicar o passado, os historiadores, ou 

seja, aqueles que se dedicam a pesquisar, estudar e escrever 
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sobre História, utilizam-se de diversas fontes históricas, que são 

vestígios da vida humana no passado.  

São exemplos de fontes históricas: documentos escritos, 

relatos orais, fotos, objetos variados, livros,fragmentos de 

ossos, filmes, jornais, revistas, obras de arte, construções, 

monumentos, etc.3 

 

 Atividade 3 

 Poema “ Perguntas de um trabalhador que lê” 

PERGUNTAS DE UM TRABALHADOR QUE LÊ 

Quem construiu a Tebas de sete portas? 

Nos livros estão os nomes dos reis: 

Arrastaram eles os blocos de pedras? 

 

E a babilônia várias vezes destruída 

Quem a reconstruiu tantas vezes? 

 

Em que casas da Lima dourada moravam osconstrutores? 

                                                           
3
 Texto adaptado do livro didático “Navegando pela História”, Silvia Panazo & Maria Luiza Vaz, 7º ano, 

2009, Ed. 1 
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Para onde foram os pedreiros, na noite em que a Muralha da 

China ficou pronta? 

 

A grande Roma está cheia de arcos do triunfo: 

Quem os ergueu? 

Sobre quem triunfaram os Cézares? 

 

A decantada Bizâncio 

Tinha somente palácios pra seus habitantes? 

 

Mesmo na lendária Atlântida 

Os que se afogavam 

Gritavam por seus escravos 

Na noite em que o mar a tragou? 

 

O jovem Alexandre conquistou a Índia 

Sozinho? 

 

Cézar bateu os gauleses. 

Não carregava sequer um cozinheiro? 
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Filipe da Espanha chorou, 

Quando sua armada naufragou. 

Ninguém mais chorou? 

 

Frederico II venceu a Guerra dos Sete Anos. 

Quem venceu além dele? 

Cada página uma vitória. 

Quem cozinhava o banquete? 

 

A cada 10 anos um grande homem. 

Quem pagava a conta? 

 

Tantas histórias. 

Tantas questões.4 

 Letra da música “Cidadão” ( Zé Ramalho) 

Cidadão 

Tá vendo aquele edifício, moço? 

Ajudei a levantar 

                                                           
4
 Poema de Bertold Brechet, disponível em 

 http://tokdehistoria.com.br/2012/09/07/bertolt-brecht-perguntas-de-um-trabalhador-que-le/ 

http://tokdehistoria.com.br/2012/09/07/bertolt-brecht-perguntas-de-um-trabalhador-que-le/


 

28 

 

Foi um tempo de aflição 

Eram quatro condução 

Duas pra ir, duas pra voltar 

Hoje depois dele pronto 

Olho pra cima e fico tonto 

Mas me vem um cidadão 

E me diz desconfiado 

"Tu tá aí admirado? 

Ou tá querendo roubar?" 

Meu domingo tá perdido 

Vou pra casa entristecido 

Dá vontade de beber 

E pra aumentar meu tédio 

Eu nem posso olhar pro prédio 

Que eu ajudei a fazer 

Tá vendo aquele colégio, moço? 

Eu também trabalhei lá 

Lá eu quase me arrebento 

Fiz a massa, pus cimento 

Ajudei a rebocar 

Minha filha inocente 

Vem pra mim toda contente 

"Pai, vou me matricular" 

Mas me diz um cidadão 

"Criança de pé no chão 

Aqui não pode estudar" 

Essa dor doeu mais forte 

Por que é que eu deixei o norte? 

Eu me pus a me dizer 

Lá a seca castigava 

Mas o pouco que eu plantava 

Tinha direito a comer 

Tá vendo aquela igreja, moço? 

Onde o padre diz amém 

Pus o sino e o badalo 
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Enchi minha mão de calo 

Lá eu trabalhei também 

Lá foi que valeu a pena 

Tem quermesse, tem novena 

E o padre me deixa entrar 

Foi lá que Cristo me disse 

"Rapaz deixe de tolice 

Não se deixe amedrontar 

Fui eu quem criou a terra 

Enchi o rio, fiz a serra 

Não deixei nada faltar 

Hoje o homem criou asa 

E na maioria das casas 

Eu também não posso entrar 

Fui eu quem criou a terra 

Enchi o rio, fiz a serra 

Não deixei nada faltar 

Hoje o homem criou asas 

E na maioria das casas 

Eu também não posso entrar"5 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 “Cidadão”- Zé Ramalho, letra disponível em http://letras.mus.br/ze-ramalho/75861/, acessado em 

05/11/2014 

 

http://letras.mus.br/ze-ramalho/75861/
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 Análise de imagens: 

 

Figura 1 Desfile cívico do cinquentenário de Irati    
6

 

                                                           
5 Disponível em  http://radionajua.com.br/noticia/irati-de-todos-nos/materias/desfile-civico-em-irati-

na-decada-de-50/2074/  acessado em 04/09/2014 

http://radionajua.com.br/noticia/irati-de-todos-nos/materias/desfile-civico-em-irati-na-decada-de-50/2074/
http://radionajua.com.br/noticia/irati-de-todos-nos/materias/desfile-civico-em-irati-na-decada-de-50/2074/
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Figura 2 Desfile cívico do centenário de Irati 
7
 

 

Figura 3 Rua central da cidade de Irati, trabalhadores fazendo o calçamento    
8 

 Atividade 4: slides disponível em: 

https://docs.google.com/presentation/d/1qM1zSP8ls-UA-

                                                           
7  Disponível em  

http://www.irati.pr.gov.br/internas.php?url=ver_galeria&idgaleria=15- acessado em 05/11/2014 

8 Disponível em http://m.radionajua.com.br/noticia/irati-de-todos-nos/materias/fotos-das-

ruas-de-irati-em-1930/2287/ acessado em 04/09/2014 

https://docs.google.com/presentation/d/1qM1zSP8ls-UA-b_cacQDXcPgnRnlNWGtJpE4OwawSQw/edit#slide=id.g3df62b01e_032
http://www.irati.pr.gov.br/internas.php?url=ver_galeria&idgaleria=15-
http://m.radionajua.com.br/noticia/irati-de-todos-nos/materias/fotos-das-ruas-de-irati-em-1930/2287/
http://m.radionajua.com.br/noticia/irati-de-todos-nos/materias/fotos-das-ruas-de-irati-em-1930/2287/
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b_cacQDXcPgnRnlNWGtJpE4OwawSQw/edit#slide=id.g

3df62b01e_032 

 

 

 Módulo ii 

 Atividade 2 

 Imagem para análise: 

 

Figura 4 Inauguração do campo da aviação em 1957 
9 

 

 Texto para análise 

 

Vila São João: onde tudo começou 

Segundo as fontes disponíveis, por volta de 1829 e 1830, 

dois aventureiros- Pacífico de Souza Borges e Cipriano Francisco 

Ferraz- decidiram embrenhar-se nos sertões vizinhos para 

                                                           
9
 Disponível em   http://www.irati.pr.gov.br/internas.php?url=hist_cinquentenario  acessado em 

06/09/2014 

http://www.irati.pr.gov.br/internas.php?url=hist_cinquentenario
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conhecer e batizar as terras que avistavam, já que viviam nas 

terras onde hoje situa-se a cidade de Teixeira Soares. Os dois 

desbravadores teriam seguido de canoa pelo leito do rio Imbituva 

Grande, depois através do Imbituva Pequeno e na direção 

desejada alcançaram o rio Assunguizinho. 

Abandonaram o rio, entrando pelo mato, foram sair em um 

lugar onde acharam uma abelheira com três bocas, uma num 

tronco e duas no chão. Batizaram o lugar com o nome das abelhas: 

Iraty, que tem origem no vocábulo Tupi ( Ira= mel, ty= rio, 

portanto rio ou região de mel). Estavam então na região que hoje 

corresponde ao território da Vila São João.  

Outros desbravadores vieram, nas décadas seguintes, para 

a região, sendo que em 1882, Manoel da Cruz do Nascimento, 

antigo morador de Irati, atual Vila São João, doou suas terras, 

além de quatorze alqueires ao santo protetor São João Batista, 

através de escritura pública lavrada em Imbituva. 

A 3 km de Irati ( Vila São João) o povoado de Covalzinho, 

que pertencia ao município de Imbituva crescia, mas era 

subordinado ao quarteirão policial de Irati.E em 1899 os trilhos 

da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande foram fixados em 

Covalzinho, e a estação recebeu o nome Irati, escolhido pelo 

engenheiro João Visinoni. A denominação Covalzinho começou a 

desaparecer, ao passo que a região da estação ferroviária ( atual 

região central da cidade) começou a crescer, com a facilidade do 

transporte, do comércio, das comunicações, novos habitantes 

foram atraídos e as terras onde os primeiros povoadores 

chegaram, ficaram menos visadas, chegando inclusive a ser 

chamada e conhecida por muito tempo como “Irati Velho”. 
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Enquanto a emancipação, que ocorreu em 1907, não ocorria Iraty, 

Imbituvinha e Bom Retiro eram distritos de Imbituva. 

A denominação “Irati Velho” foi desaparecendo, e com a 

construção da capela São João Batista, as terras também assim 

passaram a ser chamadas. Hoje é um bairro da área urbana do 

município.10 

 

 Trecho da Ata de instalação do município datada de 15 

de julho 1907: 

"Aos quinze dias do mes de julho do ano de mil novecentos e sete, ao meio dia, 

nesta Vila de São João do Irati, na Sala da Camara Municipal - diz a ata de 

instalação do município - compareceram o presidente da Câmara Municipal de Santo 

Antonio de Imbituva, sede deste Termo, cidadão Miguel Côco, o secretário da 

mesma, cidadão Elysio Coelho de Morais, o Tabelião da sede do Termo, cidadão 

Alfredo Carneiro Franco, os juizes distritais deste Distrito, cidadãos Manoel 

Grácia, Braz Calderari, José Freitas dos Santos, o sub-comissário de policia, 

cidadão Francisco Thomaz Pires, o escrivão distrital, cidadão Affonso Ribeiro  de 

Souza e avultadissimo número de pessoas e exmas famílias.[...] Tomaram seus 

respectivos lugares os camaristas eleitos deste novo município de São 

João do Irati, criado pela Lei n.° 716, de 2 de abril de mil novecentos e sete, os 

quais fizeram publicamente a promessa solene de, sob suas palavras, exercerem 

com honra e lealdade os cargos para os quais foram eleitos, tendo em vista o bem 

do público e a prosperidade do município.11 

 

 

 

 

                                                           
10

 Texto elaborado pela autora com base na revista  “Irati 100 anos- História” e no site 

http://www.irati.pr.gov.br/internas.php?url=hist_nome acessado em 10/09/2014 

11
  Ata disponível no livro “irati” de José Maria Orreda, v. 3 

http://www.irati.pr.gov.br/internas.php?url=hist_nome
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 Imagens para análise 

 

 

 

Figura 5 Estação Iraty em 1899  
12 

                                                           
12

 Disponível em http://radionajua.com.br/noticia/irati-de-todos-nos/materias/irati-104-anos-de-

emancipacao-112-de-historia/8182/ acessado em 03/09/2014 

http://radionajua.com.br/noticia/irati-de-todos-nos/materias/irati-104-anos-de-emancipacao-112-de-historia/8182/
http://radionajua.com.br/noticia/irati-de-todos-nos/materias/irati-104-anos-de-emancipacao-112-de-historia/8182/
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Figura 6 Estação Iraty em 1907, data de emancipação do município 
13 

 

Figura 7 Pacífico de Souza Borges e esposa Maria da Piedade, desbravadores da região da Vila São 

João 
14 

                                                           
13

 Disponível em http://radionajua.com.br/noticia/irati-de-todos-nos/materias/irati-104-anos-de-

emancipacao-112-de-historia/8182/ acessado em 03/09/2014 

14 Disponível em  

http://radionajua.com.br/noticia/irati-de-todos-nos/materias/irati-104-anos-de-emancipacao-112-de-

historia/8182/ acessado em 03/09/2014 

http://radionajua.com.br/noticia/irati-de-todos-nos/materias/irati-104-anos-de-emancipacao-112-de-historia/8182/
http://radionajua.com.br/noticia/irati-de-todos-nos/materias/irati-104-anos-de-emancipacao-112-de-historia/8182/
http://radionajua.com.br/noticia/irati-de-todos-nos/materias/irati-104-anos-de-emancipacao-112-de-historia/8182/
http://radionajua.com.br/noticia/irati-de-todos-nos/materias/irati-104-anos-de-emancipacao-112-de-historia/8182/


 

37 

 

 

Figura 8 Capela São João Batista, reconstruída em 1952, ampliada em 1959 
15 

 

 Trecho de Vídeo: “ Cinquentenário de Irati”, ato de 

inauguração do campo da aviação que localizava-se no Bairro 

Vila São João.16
 

 

 

 

 

 

 
                                                           
15

 Imagem digitalizada do livro Irati- José Maria Orreda  v. 3, pag.132 

16 Disponível em  

https://www.youtube.com/watch?v=drsjgsKkVno&list=LLaEk_hdhZ3owg57SxRIUKLA&index=5 acessado 

em 16/09/2014 

https://www.youtube.com/watch?v=drsjgsKkVno&list=LLaEk_hdhZ3owg57SxRIUKLA&index=5
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 Módulo iii 

 Atividade 1 

 Relação das primeiras atividades econômicas da Vila São João, ainda 

no período denominado como Irati- Velho, conforme registro em livro 

sobre a História de Irati: 

“[...]Uma das principais atividades em IRATI-VELHO era 

a plantação e industrialização do milho. Numa extensão 

de aproximadamente 4 km, desde a Colônia Lageadinho 

até a estrada da LAGOA, existiam na mesma época, 

quatorze monjolos todos produzindo farinha de milho que 

era transportada em cargueiros para diversos povoados 

e cidades.[...] 

“[...]Os antigos lembram que a região de IRATI-VELHO 

parecia um único e imenso laranjal, constituído pela erva-

mate, planta nativa explorada comercialmente. Havia 

ainda muito pinheiro e outras madeiras de lei. Os 

moradores faziam erva em carijó ou barbaquá, plantavam 

roça de milho e feijão.[...]”17 

 A partir dos trechos anteriores procure identificar: 

 Quais atividades econômicas são relatadas? 

 O que mudou nos dias atuais, ou seja, atualmente ainda se 

pratica as mesmas atividades?Justifique 

 Relação de primeiras empresas existentes na região, a partir 

dela, procure escrever quais ainda estão em funcionamento nos 

dias atuais e que tipo de trabalho desenvolvem. 

 Analisar imagem encontrada em livro sobre a História de Irati 

e a descrição a respeito: 

                                                           
17

 Trecho do Livro Irati- José Maria Orreda  v. 3, pag.133 
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18 

Figura 9 Antiga empresa localizada na Vila São João que atuava no ramo de carvão 

 A partir da imagem e a descrição abaixo dela responda as seguintes 

questões: 

 Você sabe que empresa é essa? 

 Sabe se é uma empresa ainda em funcionamento 

atualmente? 

 Conhece alguém que trabalhou nessa empresa? 

 Em relação a afirmação abaixo da foto: “ IRATI-VELHO, 

com sua histórica vocação industrial abriga em seu 

espaço físico várias indústrias. Local apropriado para um 

futuro distrito industrial”- e considerando que o livro 

que está inserida tal imagem e afirmação foi publicado 

                                                           
18

 Imagem digitalizada do livro Irati- José Maria Orreda  v. 3, pag. 136 
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em 1981, o que o autor pensava sobre o bairro? 

Atualmente, mais de 30 anos depois dessa foto, a região 

transformou-se em um distrito industrial? Justifique. 

 

 

 Atividade 2 

 Modelo de ficha para pesquisar empresas atuais 

Nome da empresa: 

 

Serviço prestado: 

 

Início das atividades no bairro: 

 

Por que foi instalada nesse bairro? 

 

Qual o número de trabalhadores? 

 

Participa de algum programa que envolve a comunidade do bairro? 

Qual? 
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 Atividade 3 

 Modelo de ficha para entrevista com moradores que trabalham em 

empresas do bairro: 
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 Ficha elaborada pela autora 
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Nome : 

 

Desde quando mora no bairro? 

 

Por que mora nesse bairro? 

 

Considera o bairro bom para viver?Por quê? 

 

Onde trabalha? 

 

Considera bom trabalhar em empresa do bairro que mora? Por quê? 
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 Ficha elaborada pela autora 
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