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Resumo

Vivemos em uma sociedade que sofre constantes
transformações e que, por vezes, com a fluidez de
informações acaba por esquecer seu passado ou
faz com que o homem não se veja como um
agente construtor da sua história e da história da
sociedade em que vive. Partindo desse fato e da
proposta das Diretrizes Curriculares do Estado do
Paraná – DCE, essa Unidade Didática tem por
objetivo instigar a conscientização dos alunos
como sujeitos históricos partindo de suas histórias
e memórias familiares. Para tal, selecionamos uma
série de gêneros que instigam a abordagem sobre
os temas família, memória e história, que vão
desde a música, cinema até reflexões teóricas
propostas por autores como Ariès (1981) e Del
Priore (2005), entre outros. Assim, estabelecendo
uma contextualização dos alunos à temática sobre
memória familiar e instigando-os a ter consciência
sobre o seu papel de agente da História, contribuise também para a formação de cidadãos
responsáveis.
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“Os antepassados são as raízes da vida.”
Seicho-no-ie do Brasil

Está vendo aquela caneta ali ao lado? Esse papel que você está
manuseando? Até mesmo esse texto que você está lendo? Você está ciente de que
tudo isso tem uma história? Sim, tudo e todos somos compostos por história e
histórias que dão sentido à construção do mundo em que vivemos hoje.
Infelizmente, muitas vezes não nos damos conta da imensidão dessa história e de
quanto refletimos isso em nossos comportamentos e atitudes.
Algumas pessoas já refletiram sobre suas origens, descendências, costumes,
objetos etc. Em contrapartida, outros nunca foram motivados a buscar esse tipo de
conhecimento. Logo, essa busca por suas origens pode aguçar no aluno a
curiosidade sobre a história da família, do bairro, do município etc. Nas escolas
podemos observar melhor alunos oriundos de variados contextos sociais,
descendentes de etnias diversas e, atualmente, com formações diferenciadas
(exemplo: pai, mãe e filhos; vó, mãe e filhos; pai, pai e filhos, pai e filhos, entre
tantos outros modelos).
A História está presente em todos os contextos e formas de vivências, assim,
somos resultado de uma história ao mesmo tempo em que a constituímos. Tal
pensamento norteou a formulação dessa pesquisa fundamentando-se nas DCEs
(2008, p.14), quando afirmado: “Um sujeito é fruto de seu tempo histórico, das
relações sociais em que está inserido, mas é, também, um ser singular, que atua no
mundo a partir do modo como o compreende e como dele lhe é possível participar.”
Cada ser humano apresenta características únicas e intrínsecas na formação
de sua identidade, logo, de sua história de vida. Uma das necessidades naturais do
ser humano é identificar-se na singularidade, diante dos mais variados costumes,
crenças, tradições. Porém, nessa diversidade, há de se considerar que a cultura é
dinâmica e mutável, muitas vezes busca-se a preservação da essência de um
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passado que constitui a história vivenciada para que a mesma alimente a edificação
da identidade cultural.
Nessa perspectiva, as DCE (2008, p. 20) “(...) propõem que o currículo de
Educação Básica ofereça, ao estudante, a formação necessária para o
enfrentamento com vistas à transformação da realidade social, econômica e política
de seu tempo (...)”. Assim, o currículo escolar deve oportunizar aos educando
condições de acompanhar esse processo de mudanças, e Selva (2003, p.153-154),
destaca que:
(...) o objetivo fundamental da História no ensino fundamental, é situar o
aluno no momento histórico em que vive (...). O processo de construção da
história de vida do aluno, de suas relações sociais, situado em contextos
mais amplos, contribui para situá-lo historicamente em sua formação social,
a fim de que seu crescimento social e afetivo desenvolva-lhe o sentido de
pertencer.

Logo, situar o aluno no contexto social em que está inserido, bem como nas
mudanças que vêm ocorrendo com o passar do tempo, é uma forma de contribuir
para sua formação como agente histórico.
Podemos observar a memória como resultado de seleções do passado,
representações que o tornam presente. Sobre esse aspecto Ferreira (1996, p. 94)
afirma que:
A memória é a presença do passado, é uma reconstrução psíquica e
intelectual que leva a uma representação seletiva do passado, um passado
que nunca é aquele do indivíduo somente, mas de um indivíduo inserido
num contexto local, familiar, social, nacional O atributo imediato da memória
é garantir a continuidade do tempo e permitir resistir à alteridade (...).

Mesmo quando vividas sozinho, nossas lembranças são sempre coletivas
(HALBWACHS, 1990). Ao encontramos um amigo que não vemos há muito tempo,
as lembranças se misturam. Passeando em determinados locais a lembrança que
uma pessoa tem se completa com a de outra pessoa.
Já, Pollak (1992, p. 209) define memória como:
(...) um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto individual
quanto coletivo, na medida em que ela é também um fator extremamente
importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou
de um grupo em sua reconstrução de si.

Podemos observar em comum nas passagens acima, que ambos os autores
concebem a memória como algo constituído psicologicamente através de vivências
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que contribuirão de certa forma, para a formação da identidade. Assim, ao
resgatarmos no contexto educacional a história familiar, estaremos resgatando não
apenas a história individual do aluno, mas também, a memória do familiar em que o
aluno está inserido, consequentemente, do contexto social.
Segundo Nora (1993), a História é uma reconstrução de fatos vividos e, em tal
reconstrução, a memória exerce papel significativo, pois é através dela que os fatos
históricos são retomados, cada um trazendo nessas memórias traços de
subjetividade(s)

influenciáveis

através

da

passagem

do

tempo,

entre

o

acontecimento e o agora.
Desta forma, podemos perceber que memória e História exercem funções
semelhantes quando se trata da representação do passado; porém, possuem
características que as diferenciam. De acordo com Le Goff (1994, p. 477) deve
haver um vínculo entre a história e a memória:
A memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura
salvar o passado para servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar de
forma que a memória coletiva sirva para libertação e não para a servidão
dos homens.

Partindo dos aspectos já elencados sobre identidade, memória e História, não
podemos deixar de destacar que a família é uma instituição indissociável na
formação da identidade do sujeito, da constituição de suas memórias e
representante do contexto onde está inserida.
Conforme Liberati (2002, p. 120) a família é o agente socializador por
excelência do ser humano. E ainda, “a ausência da família, a carência de amor e de
afeto comprometem o desenvolvimento da criança e do adolescente (...)”, pois é
dentro dessa instituição social que as primeiras concepções sobre o mundo e,
principalmente, sobre a identidade do sujeito surgem.
Com o passar do tempo, assim como a sociedade em geral, a noção de
família foi se transformando. Hoje são inúmeros os tipos de formações e estruturas
familiares.
Ao observar essas modificações do conceito de família ao longo da história,
os autores Noronha e Parron (s/d, p. 18) afirmam que:
(...) a família da pós-modernidade é sustentada em laços de afetividade,
sendo esta sua causa originária e final. A finalidade da família para a
sociedade é permitir que seus integrantes desenvolvam de forma plena a
sua personalidade para que possa assim, cada qual com sua
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individualidade, mas alicerçados em elos comuns e indissociáveis – o afeto,
atingir a felicidade.

Podemos observar que é dentro de um contexto familiar que o indivíduo
desenvolverá sua própria individualidade.
Assim, o passado possui uma vasta significância quando dele é absorvido o
conhecimento das transformações pelas quais se permeou a cultura de um povo, e
como se deu a sua constituição. Todas as ações humanas passam a ser
valorizadas, os vencidos também são participantes. Há a valoração do sujeito como
autor de sua própria história. A história de pessoas comuns, as intrigas do cotidiano
surgem ao lado de circunstâncias marcantes no emaranhado que compõe a teia
social do ambiente em que se vive.
Diante dessas informações, abordar a história familiar dos alunos no contexto
educacional ganha extrema relevância, pois através dessa fonte de pesquisa,
evidenciaremos ao aluno a sua importância e participação na História local.
Também, é relevante destacar que esse tipo de abordagem na escola, possibilita
uma breve leitura sobre informações históricas do contexto sociocultural em que
está inserida, além de viabilizar uma aproximação entre a história familiar de cada
aluno (suas práticas e memórias, materiais e imateriais) com a comunidade intra e
extraescolar.
Esse material didático será aplicado em uma turma de 9º Ano de Ensino
Fundamental, do Colégio João de Mattos Pêssoa – Ensino Fundamental e Médio,
após apresentação à direção, equipe pedagógica, professores e funcionários da
escola durante a Semana Pedagógica.
No primeiro momento da pesquisa é de suma importância o reconhecimento
do aluno como agente histórico, conforme discutido nas DCE (2008). Assim, esta
etapa da implementação tem como objetivo resgatar no aluno suas histórias
individuais, bem como destacar casos de alguns autores que, ao registrarem em
obras literárias as histórias de suas famílias, registravam também a história dos
lugares onde viviam.
Na segunda etapa da nossa pesquisa, faremos uso de slides, vídeos da
internet e textos impressos, buscando dinamizar essa teorização, tentando despertar
no educando a curiosidade sobre as memórias de sua família e a sua relação com
acontecimentos da História Oficial.
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A terceira etapa desse trabalho consiste em fazer do aluno um pesquisador
de sua própria história. Assim, serão expostos conceitos e modelos de pesquisas
sobre memórias. Logo após, objetiva-se elaborar direcionamentos de pesquisa para
que cada aluno busque a história da sua família através de aspectos materiais
(fotos, objetos etc.) e imateriais (relatos e memórias).
Durante as aulas utilizadas para a implementação desse trabalho, serão
trazidos os resultados coletados pelos alunos e analisados todos os dados
trabalharemos com o registro e organização do material para uma exposição final.
A última etapa da pesquisa consistirá em uma exposição dos resultados
obtidos, onde cada aluno poderá expor um pouco sobre a história da sua família e
conhecer mais sobre outras formações familiares. A exposição será realizada em um
local definido juntamente com a direção da escola no decorrer das aulas,
possibilitando também o acesso da comunidade intra e extraescolar a esse material.
Escolhemos uma “mascote” para nos acompanhar durante as atividades
nesta unidade: a Lupita.

A Lupita,ou seja,uma lupa, objeto imprescindível no trabalho do historiador
que, cada vez que sentir necessidade de deixar dicas e sugestões mais detalhadas
para o professor, aparecerá nesta unidade.
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Começamos nossas atividades apresentando nossa mascote a Lupita. Ao
falar sobre ela, abrimos espaço para uma reflexão sobre os pressupostos da
História, bem como para compreender a forma como os alunos entendem a
formação dos registros da nossa História Particular e da História Social.
Após o diálogo inicial, será entregue uma folha escrita:

“HISTÓRIA:

O QUE É?
COMO SE FORMA?
QUAL A SUA FUNÇÃO?
COMO A HISTÓRIA TERMINA?”
http://goo.gl/DNj0be

Após a resposta dos alunos será aberto um espaço para que cada um possa
expor suas reflexões sobre o assunto.
As questões propostas parecem vagas, porém, essa é uma forma de realizar
uma atividade de sondagem sobre a concepção que os alunos têm sobre o seu
papel no desenrolar da História. Dessa forma, podemos afirmar que esse momento
é de suma importância para o direcionamento das atividades, despertando ou
relembrando em alguns seu papel como historiador, conforme descrito nas DCE
(2008).
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Este é o primeiro encontro com a turma que
participará da implementação das atividades propostas aqui.
Dessa forma é interessante contextualizar um ambiente
descontraído para que, somente então, seja apresentada a
proposta de trabalho que trazemos aqui.

No último encontro apresentamos aos alunos conceitos sobre a definição,
função e registro da História. A partir desse momento iniciaremos uma discussão
sobre a família. Para tal, começaremos contextualizando a temática através da
música “Família”, da banda de rock Titãs.
Em um primeiro momento assistiremos um clipe da música disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=NME3l2MvpnM,

logo

após

a

música

será

direcionada uma discussão sobre o tema, para o qual propomos o roteiro abaixo:

Você já conhecia essa música?
Qual o tema central da música?
Tem algum trecho específico da música com o qual você
se identifica? Qual?
Será que todas as famílias são iguais? Por quê?
http://goo.gl/hSxqm0
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Após o debate sobre a música mencionada, seguiremos com a proposta de
produção de texto abaixo:

Fonte: do autor

Escreva uma carta para um amigo (a), mas sem
mencionar nomes, apresentando sua família para
esse amigo. Em seu texto, você deverá descrever
quantas pessoas compõem sua família, o que
fazem (profissão), onde moram e tudo mais que
você sentir vontade de falar sobre sua família.

A produção dos alunos é de suma importância que o professor leia TODOS
os textos para que possa conhecer o público com que está trabalhando. Mas, como
um texto somente entregue ao professor para obtenção de nota sem divulgação da
sua materialidade acaba por perder o sentido, no próximo encontro, as cartas
deverão ser trocadas em sala de aula e lidas, assim oportunizando uma troca de
conhecimentos sobre a vida e história familiar dos colegas.
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Professor (a), logo ao chegar à sala de aula, solicite à turma que forme
um grande círculo. Traga as cartas produzidas nas últimas aulas em uma bolsa
caracterizada (semelhante) à dos Correios para começar a entrega contextualizando
e preparar a turma para uma dinâmica diferente daquela comum em sala.

Entregue as cartas e dê um tempo para que os alunos possam realizar a
leitura individual. É importante observar a reação dos mesmos ao longo desse
primeiro contato com o texto.
Quando perceber que os alunos já finalizaram a leitura, começar a conversa.
No início, solicite que eles leiam as cartas que receberam, porém, sem relatar o
nome do remetente. Caso o remetente sinta vontade de se manifestar, ficará livre
para isso.
Ao longo das leituras e conversas, tente ressaltar que cada família é diferente
tanto na formação como na forma de agir e que, independentemente das suas
características, deve ser respeitada.
Para finalizar o diálogo, apresente para a turma O livro da família, do autor
Todd Parr, destacando como cada família pode e é diferente.

PROFESSOR (A)!!!
Fique atento para evitar situações que possam vir a constranger algum aluno
ao longo da leitura sobre as cartas.
O livro da família, do autor Todd Parr está disponibilizado no site
https://www.youtube.com/watch?v=o0wnwcjofAQ
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O livro da Família de Todd Parr visto na última aula, começou a apresentar
tópicos sobre imagens relacionadas ao conceito de família. As imagens
apresentadas são desenhos que se aproximam de desenhos elaborados por
crianças, ou seja, sem perfeição no traço, apenas destacando a formação familiar.
Esse é o momento de despertarmos isso em nosso aluno, propondo a atividade
abaixo:

http://goo.gl/6CykY1

Como vimos nas últimas aulas, existem vários tipos
de famílias, bem como, várias formas de representálas. Agora, elabore um desenho sobre sua família.
Pode utilizar as cores e traços que quiser. Após o
término do desenho, colocaremos todos em
exposição para que nossos colegas possam
conhecer a forma como representamos nossas
famílias.

Finalize o encontro com um momento de socialização dos trabalhos entre os
colegas de turma.

Falar sobre família é um assunto que rende muitas histórias, riso e
lembranças. Enfim, é um assunto agradável; porém, não podemos esquecer que em
torno de tudo o que discutimos e pensamos existe a História e com ela registros e
arquivos teóricos.
Até esse momento, realizamos apenas atividades práticas que visavam
conhecer um pouco sobre a família e a realidade de cada aluno. Agora que já
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conhecemos um pouco mais dessa realidade familiar e os alunos já estão
contextualizados com a temática, é o momento de recorrermos às teorias da História
sobre o conceito de família ao longo dos tempos. Para tal, sugerimos que seja feito
um resgate do conceito que teóricos como Ariès (1981), Del Priore (2005), Prado (
1985) entre outros, fazem sobre o termo FAMÍLIA.

Vale destacar que nesse momento, o professor deverá tomar cuidado
para que a aula seja direcionada de forma dinâmica através de slides, vídeos, textos
e ou imagens, buscando atingir o público algo, ou seja, alunos de Ensino
Fundamental.

Sugerimos o vídeo abaixo para complementar as discussões.
Retratos da família contemporânea.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=J0xcCszAlqc
Após a discussão, sugerimos uma dinâmica para encerramento da aula,
através de uma divisão da sala em três equipes, com perguntas sobre os temas
abordados ao longo das aulas sobre história da Família. Para motivação dos alunos,
é importante que o/a professor (a) elabore uma premiação para a equipe vencedora,
podendo ser até mesmo uma medalha personalizada e artesanal sobre o tema.

No vídeo Retratos da família contemporânea, pudemos observar no seu início
uma montagem com fotos de época, costumes e formações familiares distintas. Para
refletirmos um pouco mais sobre isso, que tal elaborarmos uma montagem com as
nossas fotos?
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Logo no início da aula, será direcionada uma reflexão sobre as formas como
as imagens e objetos podem representar histórias pessoais, de famílias e, até
mesmo, de lugares.
Para isso, no encontro de hoje, será apresentada uma montagem realizada
com as fotos da família da professora, mostrando como ocorrem as transformações
com o passar do tempo: os novos integrantes, bem como os que já se foram,
ilustrando a discussão sobre a relação de objetos e lugares com relação à história
dos sujeitos.

No último encontro, foram apresentadas fotos do arquivo pessoal da
pesquisadora abordando características da composição de sua estrutura familiar.
Para isso, foram citados parentes e pessoas próximas, imagens de lugares e
contextos, mas sem uma sequência cronológica.
Refletindo sobre isso e tentando estabelecer uma linha do tempo sobre
ascendentes, serão levados vários modelos de árvores genealógicas com formatos,
cores e características distintas.
Após essa apresentação das árvores para os alunos, será solicitado que
estes elaborem uma árvore sobre sua família, conforme a proposta abaixo:

Na aula de hoje, pudemos observar a definição e vários formatos de Árvores
Genealógicas. Cada árvore apresentada tinha um estilo, além de informações
características da história da família de cada autor. Agora é sua vez!
Escolha um modelo, cores, formatos etc. e elabore a Árvore Genealógica de
sua família para que possamos compartilhar essa formação familiar com nossos
colegas ao mesmo tempo em que registramos informações para a História posterior.
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Como nem todos os alunos conhecem sobre sua Árvore Genealógica, é
relevante que deixemos um tempo para que estes possam levar a atividade para
casa e contar com o auxílio da família para o preenchimento das informações,
entregando a atividade em um segundo momento.

Professor (a)!!!!!
Aqui começamos a observar de forma mais direta a história individual de cada
aluno. Por esse motivo, caso algum aluno não traga sua Árvore Genealógica na aula
marcada, é importante que o (a) professor (a) o incentive a concluir a atividade.

Essa etapa da nossa pesquisa será articulada em três momentos. No primeiro
momento a proposição da atividade; no segundo momento, acompanhamento da
execução da história, dicas para reflexão e aprofundamento dos fatos relatados; e,
para finalizar, entrega final.
Dessa maneira, no primeiro momento será proposta para o aluno a seguinte
atividade:
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Uau!!! Quanta Árvore Genealógica interessante!!! Cada uma com característica
própria... Com uma história que é só sua! E essas histórias estão despertando
a curiosidade de quem vê essas árvores. Que tal registrarmos tudo isso???
Mãos-à-obra galera!!
Vamos registrar em formato de texto a história dessa Árvore Genealógica. De
onde vieram seus ancestrais, quais eram suas etnias, onde viveram, como se
conheceram, como foi surgindo sua família até chegar a sua história.
Não há limite de linhas, a vida não tem limites e sim ela traz cada vez mais
histórias para nós. Histórias que você irá pesquisar e registrar. Portanto, bom
trabalho historiador!

Assim que proposta a atividade para a turma, solicite que entreguem os textos
na próxima aula. Apesar de já terem recorrido à ajuda da família para a elaboração
da Árvore Genealógica, ainda terão dados que os alunos precisarão de ajuda para
desenvolver; dessa forma a família novamente terá papel importante na execução
da atividade e estreitará seu “laço” com a escola.
O segundo momento consiste na entrega dos textos pelos alunos. Essa é a
hora do (a) professor (a) ler e dar sugestões para melhorar o texto trazido pelos
alunos, incentivá-los a embasar mais as informações que já trouxeram, além de
buscar mais informações, para que somente na terceira etapa possam entregar o
texto finalizado.

Professor (a), RELEMBRANDO!!!
A preocupação nesse trabalho é de mostrar ao aluno sua participação como
agente da história. Para isso, buscamos a cada atividade possibilidade de
estabelecer a ligação com a família, estendendo as atividades iniciadas no
contexto escolar para o contexto familiar.
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Falamos muito sobre a família, sobre sociedade, mas é interessante
passarmos pela definição do gênero Biografia, ou seja, a história de vida de cada
sujeito e mostrarmos como a vida de relaciona com a sociedade. A mídia, sem
dúvida alguma, contribui para essa discussão destacando imagens, celebridades e a
relação que estas têm com o meio em que vivem. Filmes, documentários, séries,
livros, entre outros, colocam em voga biografias (histórias pessoais) que se
relacionam com a história social. Podemos citar histórias como: Pelé e sua relação
com o futebol; Renato Russo ou Zezé Di Camargo e Luciano com a música; entre
tantos outros.
Para evidenciar a relação e características do gênero biográfico com nosso
tema de estudo, sugerimos como recurso para exploração e fixação do gênero dois
filmes, os quais são pautados em fatos reais e que se aproximam da temática
discutida em nosso trabalho:

 Pensando em instigar a reflexão não apenas biográfica, mas
comportamental do sujeito e da família o filme de Luis Villaça O
Contador de Histórias, onde partindo da história de Roberto Carlos
Ramos podemos observar aspectos que envolvem a educação,
retratados a partir da FEBEM e as atitudes da sociedade com relação
aos jovens internos.
 Como registro de acontecimentos pessoais como motivação para a
construção de uma história coletiva, podemos destacar o filme
Escritores da Liberdade, onde uma professora instiga seus alunos a
escreverem a partir de diários pessoais os registros de memórias e
lembrança que marcaram as vidas de seus alunos e do grupo em que
estavam inseridos.

Vamos assistir ao filme e para finalizarmos a aula
estabeleceremos uma discussão sobre o gênero
abordado.

http://goo.gl/RtCR2E
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Professor (a) os dois filmes sugeridos vão ao
encontro da nossa temática, porém, cabe a você definir
qual é mais apropriado para a turma de alunos envolvidos,
enfim, qual filme proporcionará melhores resultados para
seu trabalho.
Bom filme! E... Excelente reflexão pós-filme!

Existe uma vasta discussão sobre a relação entre Literatura e História: até
onde vão seus limites? Até onde uma pode interferir na outra?
Isso é algo a ser retomado em sala de aula, independentemente, da faixa
etária que estamos trabalhando. O tema de trabalho nesse Caderno de Atividades
proporciona espaço para essa discussão também, partindo da atividade abaixo:

Os alunos reunidos em equipes (de até cinco integrantes)
receberão textos de literatura regional. Deverão ler e
elaborar uma forma criativa de contar a história do texto
que receberam.
http://goo.gl/vQBTy4

Propomos aqui a seleção de textos de autores locais que resgatem a história
do município, bem como, da família na construção de uma identidade social.
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No nosso caso selecionamos trechos de obras do autor iratiense Gaspar
Valenga, o qual narra a história do bairro Riozinho, no município de Irati, atrelada à
história de sua família e relações de uma história com a outra.
Nesse primeiro contato com os textos, visamos instigar os alunos a
perceberem a relação entre história, literatura e família.

Nesse momento contextualizaremos o autor Gaspar Valenga e suas obras.
Para isso, iniciaremos com uma breve biografia do autor através de slides e fotos
sobre sua história, obras e premiações. Também, será apresentada uma entrevista
realizada pela professora com o autor.

Cidadão iratiense, nascido em 19 de abril de 1923. Começou a estudar
em 1935, frequentando até o 3º ano. Cinco anos depois, iniciou sua jornada como
aprendiz de ferreiro. Fixou moradia na localidade de Riozinho. Casou-se com
Catarina Kobilas (in memorian) e tendo como filhos: Elza, Ana Roseli, Ana Cláudia,
Maria, João, Francisco e Miguel.
Como ferreiro, teve uma carreira longa e marcante (Valenga 2008, p.108):
A bem da verdade é preciso que seja ressaltado que após me aposentar,
continuei trabalhando na ferraria por mais 14 anos. Só parei
definitivamente no dia 13 de março de 1990, data em que completei as
minhas bodas de ouro de profissão (50 anos) de ferreiro o que considero
uma grande graça de Deus. Obrigado meu Senhor!

Mesmo não tendo oportunidade para prosseguir estudando, Gaspar
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Valenga, apaixonado pela leitura, reserva um tempinho para se dedicar às letras:
Ele conta que já leu mais de 800 livros. Não vou dizer que sou muito
sabido, mas um pouco de conhecimento os livros me trouxeram. Destes
livros, muitos foram presentes de maquinistas e funcionários da linha
férrea. O trem passava pelo Riozinho e eu, ainda piazito, corria atrás
gritando: queremos livros. E não há de ver que me escutaram? Jogavam
livros para mim de vez em quando. (VISUAL, 2014)

OBRAS GASPAR VALENGA (livros):
 2002 – Histórias de Vida
 2003 – Centenário de Riozinho
http://goo.gl/Kki4lZ

 2008 – Memórias de um ferreiro

Toda a temática dessa obra girará acerca da relação como a história das
pessoas está relacionada com a história de lugares, como no caso do autor Gaspar
Valenga.

Esse é o momento de reflexão com a turma sobre as atividades que já
realizamos e que ainda realizaremos. Até o momento, discutimos teorias, refletimos
sobre conceitos, vimos exemplificações da relação família/sociedade. Agora é hora
de por a “mão na massa”!
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Sugiro, novamente, a disposição das carteiras em formato de circulo para que
os alunos possam se olhar, ou seja, que cada aluno possa olhar para os outros
estabelecendo confiança e transparência em nosso acordo de atividades.
É interessante que o (a) professor (a) abra para discussão a importância do
registro da história das famílias dos alunos como registro da História Social. No
segundo momento, é de suma importância que sejam definidos em conjunto entre
professor (a) e alunos a forma como será direcionado o trabalho deste momento em
diante.
Muitas vezes os alunos criam certa resistência, aí entra a importância do
planejamento prévio. O (a) professor (a) deve abrir para discussão e participação
dos alunos, porém, deverá ter em mãos um segundo plano para direcionar ideias e
ações. Para isso propomos:
 Divisão da turma em equipes temáticas de até cinco integrantes;
 Cada equipe ficará responsável por registrar e organizar a exposição com os
elementos trazidos de casa, que fazem referência à história de sua família,
conforme listado abaixo:
 Artesanato;
 Objetos e utensílios;
 Textos impressos: cartas, livros antigos etc.;
 Fotos;
 Árvores genealógicas;
 Organização dos textos e trabalhos realizados em sala de aula;
 Entre outros elementos, conforme sugerido no acordo em sala de aula.

Após, firmado o acordo das atividades e organizadas as equipes, é o
momento do professor (a) conversar com cada equipe para organizar o trabalho de
exposição. Durante os próximos encontros.

http://goo.gl/kroPAO

Organização do trabalho das equipes e
materiais para a exposição dos resultados atingidos
com as atividades.
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Os alunos juntamente com o (a) professor (a) organizarão/montarão a
exposição com os materiais desenvolvidos ao longo do trabalho no ambiente cedido
pela escola para tal atividade.

Exposição dos materiais e resultados alcançados ao longo das atividades.

Nosso desafio ao propor o tema da relação entre história familiar e social
envolvendo a relação da escola, família e comunidade extraescolar era algo
complexo, pensando no pequeno número de aulas que dispomos, ou seja, apenas
trinta e dois encontros. A cada momento surgiam novas ideias, novas leitura sobre
as atividades e, consequentemente, a angústia de estabelecer limitações para
nortear o trabalho sem fugir da nossa temática.
Durante essas trinta e duas aulas propostas, almejamos iniciar despertando
no aluno uma visão mais detalhada e curiosa sobre a formação dos conceitos
históricos, fazendo com que esse fosse induzido ao longo das atividades a se
transformar em um historiador da sua realidade.
Esse historiador que almejamos despertar ao longo das atividades é um ser
que poderá ir se autoconhecendo ao longo das atividades, bem como, motivando de
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forma indireta a sua própria família a conhecer um pouco mais sobre suas origens e
preservar a memória de acontecimentos relevantes não apenas para si própria, mas
para a comunidade em que está inserida.
Sabemos que nosso objetivo é ambicioso e passível de adequações,
conforme o andamento do trabalho com o público alvo. Esperamos ter oportunizado
um espaço para reflexões ou ao menos um ponto de partida para outras atividades
enfatizando que somos todos historiadores e quão importante é o registro dessas
histórias para a formação de uma memória social.
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ÁUDIO
 NOVA ESTRUTURA FAMILIAR
Informações adicionais: Áudio do CBN debate, programa de debates que reúnem
especialistas. Neste programa eles discutem sobre a seguinte afirmação: “Família
era mãe, casa com crianças, pai trabalhando, avó no almoço de domingo. Hoje esse
modelo é exceção. Existe um leque de possibilidades.”
Apresentação da jornalista Roberta Canetti. Participação: Maria Rafart – Advogada;
Denise Zugman- Terapeuta Familiar; Ruth Bolognese – Jornalista; Marcos Méier –
Psicopedagogo
Disponível em: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=11399

LEITURA
Livros:
 Cada Família é de um jeito – autora: Aline Abreu
 Família – Nuria Roca

SITE
 PORTAL DO PROFESSOR
COLEÇÕES DE AULAS
Como trabalhar o tema família, abrangendo as diferentes estruturas que existem,
bem como os vínculos que se estabelecem entre os membros?
Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaColecaoAula.html?id=479

Globo Repórter – Famílias Brasileiras
PARTE 1 disponível em http://youtu.be/0ltIZNHYYuA
PARTE 2 disponível em http://youtu.be/tXqEc3bRQxg
PARTE 3 disponível em http://youtu.be/JPfV2SnocW8

Em Família - O que é família? (Apresentação Thiago Mendonça)
Disponível em http://youtu.be/Vs7-Wj4PKNw
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Programa de estreia do Em Família com o tema "O que é família?", exibido em 29/04/2013 no Canal
Saúde.

QUAL É A HISTÓRIA DO SEU NOME?
http://goo.gl/RAFuqx

A Constituição brasileira, através de sua legislação garante a todos os
cidadãos o direito de possuir um nome. Ele é a nossa primeira identificação,
característica que nos difere como ser único.
Para tanto, logo após o nascimento os pais devem procurar um cartório para
elaboração da certidão de nascimento. Nele estão contidas algumas informações
referentes ao nascituro. Os nomes definidos possuem história e até mesmo
significado.
Você sabe a história do seu nome?
Converse com pessoas da sua família para obter mais informações sobre a
história do seu nome.





Quem escolheu seu nome?
Você sabe a razão da escolha do seu nome?
Você gosta dele?
Se pudesse trocar, qual escolheria?

Elabore um acróstico com o seu nome ilustrando-o. Posteriormente ser colocado
num “varal” na sala de aula.
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Acróstico é uma composição poética onde
as letras iniciais, intermediárias ou finais
formam palavras ou até mesmo frases.
O QUE É SOBRENOME?
A princípio pode-se assistir um clipe da música Gente tem sobrenome Toquinho disponível em http://youtu.be/16Fc2irUHK8, logo após a música será
direcionada uma discussão sobre o tema. Portanto, sugerimos que se desenvolva
uma exposição de ideias orientando para que haja respeito sobre o que cada um
pensa e conhece, bem como em relação a nomes pouco comuns ou aqueles que
possam estar sujeitos a algum comentário inconveniente.

Como nasceram os sobrenomes
Toda família tem um nome. De uns tempos
para cá, as famílias passaram a ser identificadas
também por um sobrenome. Família Silva, família
Tanaka, família Moraes, família Santos, família Lee
e tantas outras mais. (Trecho extraído de a Árvore da
família p.18)

As músicas e o poema e a seguir também são elementos interessantes a
serem trabalhados na questão da história do nome.
 Música: “Nomes de Gente”
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Compositor: Geraldo Azevedo e Renato
Rocha
 Música: Todos os Nomes
Bia Bedran
 Poema: Nome da Gente
Pedro Bandeira

http://goo.gl/BhVhcn

Diariamente somos solicitados a apresentar algum tipo de documento.
Iniciamos nossa vida possuindo a certidão de nascimento e na sequência vários
outros documentos pessoais vão se somando a nossa história.
Toda esta formação faz com que sejamos definidos cidadãos e, portanto
participantes da vida social e política possibilitando assim cumprir o exercício dos
direitos e deveres na sociedade.
Como atividade a dica é que sejam trabalhados detalhadamente os
documentos mais utilizados como: CERTIDÃO DE NASCIMENTO, CPF, RG,
CERTIDÃO DE CASAMENTO, TÍTULO DE ELEITOR, CARTEIRA DE MOTORISTA E
CARTEIRA PROFISSIONAL.
Nesse processo é importante que se explore cada documento bem como
suas funções específicas.
Algumas questões a serem trabalhadas:

http://goo.gl/CA3sdb

CERTIDÃO DE NASCIMENTO

Nome do portador: ____________________________________________________
Data de nascimento:___________________________________________________
Hora:_______________________________________________________________
Município do nascimento e unidade de federação:____________________________
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Filiação (quem são seus pais): ___________________________________________
Avôs paternos: _______________________________________________________
Avôs maternos: ______________________________________________________
Profissão dos pais (o que faziam na época):________________________________
Oficial registrador:_____________________________________________________
Data de expedição: ___________________________________________________

O QUE É UM REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO?
Quando você procura um cartório, Serviços de Registro Civil das
Pessoas Naturais, para declarar um nascimento, o resultado é a
anotação de informações sobre o nascimento no livro de registro
existente no cartório. Legalmente, uma pessoa só existe quando for
registrada.
O QUE É UMA CERTIDÃO DE NASCIMENTO?
Certidão é um documento no qual o oficial do cartório certifica que
o registro está inscrito no livro do cartório, em que consta o
conteúdo do registro de nascimento. Somente a primeira via da
certidão de nascimento é gratuita, portanto deve ser bem guardada
pela família.
Fonte:http://www.unicef.org/brazil/pt/activities_10164.htm
O registro de nascimento, bem como a primeira certidão, é gratuito
(Lei Federal 9.534/1997).
Toda criança tem direito a um nome e uma nacionalidade desde seu
nascimento.
Estatuto da criança e do adolescente – Princípio 3º
Domínio Público
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Atividades semelhantes poderão ser realizadas com outros documentos
pessoais.
É importante conhecer melhor os documentos pessoais que fazem parte do
nosso dia a dia e que muitos detalhes não são percebidos e até mesmo conhecidos.

Pais devem fazer RG de crianças para facilitar investigação
de desaparecidos
http://www.cbncuritiba.com.br/site/texto/noticia/Entrevista/18171 acesso em 14/12/14

VOCÊ SABIA?
A carteira de identidade pode ser feita a partir do nascimento.
Basta comparecer a um posto IIPR (Instituto de Identificação
do Paraná) levando duas fotos 3x4 coloridas e o registro de
nascimento. Em Irati está localizado na Rua Dr. Corrêia, 115 –
Centro. O agendamento pode ser realizado através do
www.ii.pr.gov.br.

http://goo.gl/2E00Tu

Maísa (2007, p.8) define genealogia como o estudo da
origem das famílias. Por meio dela é possível descobrir quem
nasceu antes de você. As várias gerações que se formam uma
após a outra, se desenhadas, podem lembrar o formato de
uma árvore. Por isso o desenho da família é chamado de
“árvore genealógica”. Montar uma árvore genealógica
possibilita conhecer e preservar a história da sua família.
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Professor!!!
É importante apresentar diferentes e variados formatos de
“árvores genealógicas” e orientar para que os alunos
possam fazer suas escolhas e também encontrem um
modelo que atenda as mais específicas composições
familiares.
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(Adaptado: Google imagens) http://goo.gl/AzhcUF

