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DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ADEMAR FERREIRA MENDES
ORIENTADOR: LUIS FERNANDO CERRI
IES: UEPG

Artigo
Título: Ensino de história a partir da realidade próxima
Palavras-chave: História; Estudo do meio; Educação; Aluno do campo.
Resumo: Este artigo descreve os resultados da implementação do Projeto de Intervenção
Pedagógica, do Programa de Desenvolvimento Educacional, turma de História de 2009,
promovido pela SEED-PR, em parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa. O projeto
foi implementado junto a vinte e um alunos de 7ª série do Colégio Estadual de Guaraúna - EFM,
situado na sede do distrito de Guaraúna, no Município de Teixeira Soares, Paraná. De acordo com
o projeto, o ensino de história nas escolas do campo, aconteceu a partir da sua realidade, através
de estudo do meio, com o apoio de textos que discutem a vida dos homens no campo em outros
períodos da história do Brasil, possibilitando a reflexão sobre a relação presente/passado.
Produziu-se um caderno pedagógico mesclando tais textos e reflexões com atividades a serem
cumpridas com a visita a um assentamento da reforma agrária. A metodologia do estudo feito a
partir das atividades com os alunos envolveu a concepção de pesquisa-ação para a aplicação das
atividades correspondentes ao caderno pedagógico. Os resultados apontaram para a percepção,
por parte dos alunos, de uma realidade diversa daquela imaginada em sala de aula, pois os livros
didáticos de História, produzidos para todo o país, deixam em segundo plano o meio local no qual
os alunos se constroem como sujeitos da história.

Produção Didático-pedagógica
Título: Ensino de História a partir da realidade próxima
Palavras-chave: propriedades agrárias; realidade dos alunos; estudo do meio; ensino da história.
Resumo: O ensino de história possibilita ao estudante obter conhecimento das ações humanas
nas diversas sociedades ao longo do tempo. No entanto, ao trabalhar história, o professor muitas
vezes se depara com a falta de interesse do aluno, pois o mesmo a considera algo velho, sem
serventia. O presente estudo pretende partir da realidade em que o aluno vive, observando as
várias propriedades agrárias, desta maneira o estudo da história se torna mais atraente
despertando maior interesse, pois ele perceberá as relações existentes entre trabalho e poder,
sendo instigado para saber como se deu a posse de terras em outros tempos e como acontecem
nos dias atuais, como se formaram as grandes propriedades, os assentamentos e como é a vida
das pessoas nessas propriedades, estabelecendo as diferenças e semelhanças. O estudo através
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da pesquisa visa levar o aluno a reconhecer que a história acontece todo o dia e está presente em
sua vida, considerando a relação presente/passado e vice-versa. A pesquisa será realizada com
alunos e professor mediante visitas e entrevistas a pequenos proprietários do assentamento,
grandes proprietários das fazendas, levando-se em consideração, as relações que os sujeitos
pesquisados estabelecem entre si. Por meio da fonte oral o estudante perceberá que a história
não é algo abstrato em sua vida, ela é feita por pessoas com fisionomia, sentimentos e ambições.
Espera-se através desta pesquisa de campo que os alunos tenham maior interesse pelo estudo e
que os resultados obtidos possam dar pistas para futuros trabalhos, pois serão analisados as
potencialidades deste método a partir dos alunos.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ADEMIR ANTONIO FRANCO
ORIENTADOR: ANDRE ULYSSES DE SALIS
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Colônia Thereza Christina: Uma Experiência Socialista de Jean Maurice Faivre no Centro
do Paraná.
Palavras-chave: Colonização, Colônia Thereza Chirstina, Igualdade, Jean Maurice Faivre
Resumo: A fundação da Colônia Agrícola Thereza Christina, pelo médico francês Jean Maurice
Faivre, nos anos finais da primeira metade do século XIX (1847), longe dos centros populacionais,
às margens do rio Ivaí, no hoje município de Cândido de Abreu, possuía um fim específico:
construir um espaço longe da ambição do lucro para a regeneração do ser humano, levando-se
em conta que as suas leis internas e estruturas convergiam para o princípio de igualdade. O
objetivo desse trabalho é entender quais motivos, realmente, levaram o médico francês Jean
Maurice Faivre à construção de um espaço como este, bem como buscar, conhecer quais foram
as doutrinas filosóficas que o levaram a tal empreitada e por fim, buscar saber os fatores que
contribuíram para o fracasso dos ideais dessa experiência, nos moldes que pretendia Faivre.

Produção Didático-pedagógica
Título: Colônia Thereza Christina: uma experiência socialista de Jean Maurice Faivre no Centro
do Paraná.
Palavras-chave: capitalismo, utopia, modo de produção, idealismo.
Resumo: O mundo capitalista teve novamente suas estruturas abaladas por mais uma de suas
crises cíclicas; fato que colocou as principais lideranças mundiais: políticas e econômicas,
defensoras desse modelo de produção, em alvoroço, os quais buscam justificar o momento
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péssimo pelo qual passa o sistema com declarações, muitas vezes descabidas. Imaginemos
como ficam os bilhões de seres humanos ao redor do planeta que nem sabem o significado de
modo de produção, quanto menos de capitalista ou capitalismo, mas sentem e vivem os efeitos
negativos do mesmo em qualquer lugar seja no Paraná, no Brasil ou no mundo. Nesse sentido o
projeto: Colônia Thereza Christina: a utopia de Jean Maurice Faivre no centro do Paraná, buscará,
através de leituras, pesquisas, debates, filmes, mostrar para os educandos e educadores que é
possível a construção de um mundo diferente do que este que aí está e, aquilo que para alguns
pode ser apenas idealismo, utopia; na verdade é o resultado da luta e força de vontade de
pessoas que, através de exemplos concretos, mostraram que a construção de uma nova realidade
e a própria salvação do planeta, está na compreensão, atitudes e desprendimento individual ao
materialismo desenfreado, causador de tantos males. Assim, a partir de verificação do que ainda
resta da Colônia Thereza Christina, em Cândido de Abreu e das obras que se referem aos ideais
do fundador dessa Colônia, Jean Maurice Faivre, pretende-se considerar seu valor e legado
histórico-político para a Região Central e o próprio Estado do Paraná.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ADRIANA NUNES COSTA REICHERT
ORIENTADOR: MARIA JOSE CASTELANO
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Teatro na sala de aula: a Princesa Isabel no banco dos réus
Palavras-chave: Abolição; Resistência; Desmitificação; Dramatização.
Resumo: O presente artigo é o resultado de pesquisa efetuada durante o Projeto PDE/2009 Programa de Desenvolvimento Educacional , desenvolvido pela SEED/PR, com a colaboração da
Unioeste Universidade Estadual do Oeste do Paraná. O estudo aborda o período histórico
brasileiro relativo ao processo de abolição da escravatura,dando destaque, dentre outros, as
possibilidades de análise da Historiografia dos anos finais do Brasil Império aos anos iniciais do
Brasil República. Realizou-se na realização do trabalho didático-pedagógico em sala de aula
através do teatro,realizando a pesquisa no Colégio Estadual Carlos Drummond de Andrade, no
Município de Foz do Iguaçu, tendo como público alvo os alunos da 7ª série do Ensino
Fundamental.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Princesa Isabel no banco dos réus.
Palavras-chave: abolição; desmitificação; resistência; dramatização
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Resumo: Formar sujeitos construtores e reconstrutores da história brasileira e afro-brasileira é a
tônica deste projeto. Por esta ação afirmativa, concretizada no contexto escolar e envolvendo sua
comunidade, na construção e apresentação, a arte dramática e sua riqueza didática acontece
tendo como atores os próprios educandos. O objetivo é o resgate, a releitura e a ressignificação
da atuação do africano e do afro-brasileiro na história do Brasil, pontuando o fato histórico da
libertação dos escravos.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ADRIANA TOSTANOWSKI LORENZI
ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO SCHIPANSKI
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: A interferência do mundo globalizado, no cotidiano dos educandos
Palavras-chave: Globalização. História temática. Consumismo
Resumo: O presente artigo relata a experiência e a pesquisa realizada com alunos do terceiro
ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Padre Henrique Vicenzi a partir de referenciais teórico
metodológicos pertinentes aos trabalhos de história temática e globalização. O objetivo do estudo
foi compreender o tema globalização, através de seus inúmeros conceitos, tendo em vista a
interferência do viés econômico e sócio cultural estabelecendo uma reflexão crítica sobre a
sociedade de consumo. O tema globalização permitiu aos alunos pesquisar, discutir, e conceituar
no intuito de se preparar para ocupar o espaço de convivência globalizado sem ser sufocados por
ele. Através desta, ofereceu-se subsídios teóricos e metodológicos, que possibilite aos alunos
uma melhor compreensão do cotidiano, bem como a capacidade de se compreenderem enquanto
sujeitos da sua história, e como tal capazes de interferir na realidade visando a sua transformação
enquanto sujeito e em seu entorno. Foram elaborados cartazes com recortes de jornais, revistas,
imagens de sites. Através de uma aula no laboratório de informática, os alunos elaboraram
atividades com propagandas de produtos de seu consumo utilizando como recurso a TV Pendrive

Produção Didático-pedagógica
Título: A interferência do mundo globalizado, no cotidiano dos educandos
Palavras-chave: Globalização. História temática. Propaganda. Consumo
Resumo: O tema globalização permitirá aos alunos do 3º ano do Ensino Médio pesquisar, discutir,
e conceituar no intuito de se preparar para ocupar o espaço de convivência globalizado sem ser
sufocados por ele. Através desta, pretende-se oferecer subsídios teóricos e metodológicos, que
possibilite aos alunos uma melhor compreensão do cotidiano, bem como a capacidade de se
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compreenderem enquanto sujeitos da sua história, e como tal capazes de interferir na realidade
visando a sua transformação enquanto sujeito e em seu entorno. A História Temática permite ao
professor desafiar os educandos acerca de temas históricos da sociedade local, estabelecendo
relações de tempo e espaço e identificando os aspectos políticos, sócio-econômicos e culturais.
No decorrer do projeto os alunos formarão grupos organizando informações e socializando com os
colegas. Serão elaborados cartazes com recortes de jornais, revistas, imagens de sites. Através
de uma aula no laboratório de informática, os alunos irão elaborar a atividade com propagandas
de produtos de seu consumo utilizando como recurso a TV Pendrive. Assistirão o vídeo História
das Coisas e em seguida uma reflexão a respeito do vídeo, com análise, percepção e socialização
da atividade destacando os pontos positivos e negativos. Ao final será elaborado o trabalho final
com registros feitos durante as aulas.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ADY MARIA SOUZA BOSKA
ORIENTADOR: CERIZE NASCIMENTO GOMES
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: A invisibilidade histórica e social das mulheres que participaram da resistência e da luta
armada contra o regime militar: um olhar sobre a mulher na guerrilha do ARAGUAIA. (1964-1978)
Palavras-chave: Regime Militar; Luta Armada; Mulheres; Resistência; Guerrilha do Araguaia.
Resumo: Este artigo aborda a relação das mulheres brasileiras com a política entre 1964 e 1978,
com ênfase para a participação feminina na luta armada como alternativa de combate ao Regime
Militar instaurado no Brasil a partir de 1964. Este trabalho teve como finalidade fazer uma
releitura, analisar, estimular a reflexão, discutir e trazer a tona o debate quanto à desvalorização e
a invisibilidade das mulheres como sujeitos históricos. Neste sentido a pesquisa procurou
despertar um novo olhar sobre a participação política clandestina vivenciada pelas mulheres na
Guerrilha do Araguaia, no processo de resistência e participação ativa na luta armada e no
enfrentamento ao Regime Militar, cujos acontecimentos deixaram marcas profundas na história do
país. Fundamentada pelas políticas educacionais do Estado do Paraná por meio das Diretrizes
Curriculares de História para o Ensino Médio - DCE's, esta experiência embasa-se teoricamente
em autores que possibilitam novos caminhos à produção historiográfica brasileira, com o objetivo
de conhecer e contar a história de sujeitos que por motivos diversos não puderam assumir e
contar suas lutas. Pautado na pesquisa bibliográfica exploratória e qualitativa, por meio de leituras
de fontes de autores específicos, textos, artigos, matérias jornalísticas, filmes, documentários e
fotografias, tal estudo tem por objetivo a possibilidade de inaugurar um novo olhar para a
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formação da história do Brasil e das mulheres, juntamente com a promoção de uma nova
racionalidade histórica por meio do contato com atores sociais silenciados e espaços alternativos
de poder.
Produção Didático-pedagógica
Título: A invisibilidade histórica e social das Mulheres que participaram da resistência e da luta
armada contra o regime Militar-Um olhar sobre a mulher na Guerrilha do Araguaia (1964 – 1978).
Palavras-chave: Não disponível.
Resumo: Esta Unidade Didática tem como objetivo abordar a relação das mulheres brasileiras
com a política a partir de 1964 a 1978 com destaque para a participação feminina nos grupos que
pegaram em armas no combate ao regime militar instaurado no Brasil. Este trabalho pretende
fazer uma releitura analisar, estimular a reflexão, discutir e trazer a tona o debate quanto à
desvalorização e a invisibilidade das mulheres como sujeitos históricos no contexto histórico
brasileiro com um olhar sobre a participação política clandestina das mulheres na Guerrilha do
Araguaia, que levou um número considerável de jovens mulheres, especialmente estudantes
universitárias a se engajarem no processo de resistência e participação ativa na luta armada no
combate ao regime militar onde os acontecimentos deixaram marcas nos destinos do país. Este
material didático-pedagógico insere-se nas políticas educacionais do Estado do Paraná, nas
Diretrizes Curriculares de História para o Ensino Médio

que apresenta novas correntes

historiográficas possibilitando novos caminhos à produção historiográfica brasileira de uma grande
parcela de sujeitos que por motivos diversos não puderam assumir e contar suas histórias. Este
trabalho está pautado na pesquisa bibliográfica exploratória e qualitativa, por meio de leituras de
fontes de autores específicos, textos, artigos e matérias jornalísticas, filmes, documentários,
imagens e fotografias.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ALCILEIA MARIA MUSSY SCHIPANSKI
ORIENTADOR: ARIEL JOSE PIRES
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: O Uso da Imagem Televisiva e Cinematográfica: como ferramenta de conteúdos em
História
Palavras-chave: imagem; cinema; televisão; ensino-aprendizagem; História.
Resumo: Este artigo visa analisar uma experiência docente, de pesquisa e intervenção de projeto
desenvolvido para o PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional), de utilização de imagens
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televisivas e cinematográficas como conteúdos de História. O estudo realizado foi desenvolvido
em etapas distintas: o levantamento feito através de entrevistas e questionários, aplicados a
professores de História e a proposta de intervenção na escola. O projeto de intervenção
apresentava um conjunto de atividades com o objetivo de promover a troca de ideias, a
construção coletiva de conhecimento e a ação sobre elementos relacionados a A Imagem e o
Ensino. Os resultados da pesquisa permitem refletir e subsidiar discussões sobre o processo
ensino-aprendizagem relacionadas ao uso dessas tecnologias em sala de aula.

Produção Didático-pedagógica
Título: O Uso da Imagem Televisiva e Cinematográfica: como ferramenta de conteúdos em
História
Palavras-chave: Imagem, História, cinema, ensino-aprendizagem
Resumo: Esta Unidade Didática apresenta ao professor texto que procura combinar e relacionar o
ensino da História, a Historiografia e o uso e a leitura de imagens em sala de aula. Ao usarmos
imagens para ensinarmos determinado momento histórico podemos mostrar ao aluno os modos
de perceber, sentir e também como as pessoas daquele período viviam e se relacionavam.
A fim de contribuir com a prática pedagógica do professor de história, dividimos o texto em cinco
tópicos: 1. FORMAS DE ENSINAR HISTÓRIA; 2. O CINEMA COMO NOVO DOCUMENTO
HISTÓRICO; 3. O DISCURSO PEDAGÓGICO DO FILME; 4. O USO PEDAGÓGICO DO
CINEMA EM SALA DE AULA; 5. O CINEMA TEM UMA RELAÇÃO MUITO MAIS ESPECÍFICA
COM A HISTÓRIA. Em cada tópico buscou-se fornecer informações de forma simples e acessível,
trabalhando com conceitos do repertório historiográfico qualificado e atualizado. Sabemos que a
linguagem cinematográfica é importante e deve ser consideradas em relação às outras fontes
documentais, no entanto o professor deverá mostrar aos alunos que o filme poderá dar enfoques
diferentes a um fato histórico. Quando o professor trabalha com imagens em movimento, o filme
ele oferece documentos que pode ser transformado em material didático de grande valia na
constituição do conhecimento histórico.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ALCIONE JOSE KOLLN
ORIENTADOR: APARECIDA DARC DE SOUZA
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Neoliberalismo e Trabalho Docente: um tema para o ensino de História.
Palavras-chave: Neoliberalismo, Trabalhadores, Professores, Condições de trabalho e saúde.
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Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados do projeto de implementação
pedagógica realizado no Colégio Estadual Paulo Freire, na cidade de Foz do Iguaçu, como parte
integrante das atividades do Programa de Desenvolvimento Educacional do qual participei entre
os anos de 2009 e 2011. Este projeto foi aplicado em uma turma de ensino médio formada por
alunos, que em seu conjunto são trabalhadores, ou filhos de trabalhadores. O projeto aplicado
partiu da compreensão de que era preciso incorporar ao ensino de História, temas relacionados às
transformações recentes no mundo dos trabalhadores, temática esta que não conta com materiais
didáticos que apóiem as atividades em sala de aula. Seguindo nesta direção buscou-se, também,
incorporar a esta proposta a análise dos efeitos destas transformações nas condições de trabalho
dos professores da educação básica. Deste ponto de vista, o projeto se configurou em uma
excelente oportunidade de intercambio de experiências entre professores e alunos, uma vez que
ambos passaram a ser tratados a partir de uma categoria comum, ou seja, como trabalhadores.
Produção Didático-pedagógica
Título: Mudanças no mundo do trabalho no Brasil Contemporâneo.
Palavras-chave: Trabalho; Mudanças no mundo do trabalho; O trabalho dos professores.
Resumo: O cotidiano da escola pública paranaense nos revela as constantes reclamações dos
professores sobre a alta quantidade de atividades e funções sob sua responsabilidade
atualmente. A existência de um elevado número de professores com problemas de saúde e
afastamento do trabalho, em decorrência das adversas condições de trabalho enfrentadas no
ambiente escolar. Procurando entender por que isso acontece atualmente, não só com
professores, mais também com todos os trabalhadores, vamos fazer uma análise de como eram
as condições de trabalho e vida trabalhadores, sua organização e resistência contra a exploração
causada pelo sistema capitalista, bem como as estratégias da exploração capitalista utilizadas ao
longo da história do Brasil. Como material foi elaborado para ser utilizado em sala de aula,
optamos pela modalidade multimídia, pois esta tem maior proximidade com realidade da faixa
etária dos alunos do terceiro ano, os quais são bastante influenciados pelos meios de
comunicação. Este também é o motivo do nosso esforço em produzir textos curtos, mas que
dêem conta de trazer dados representativos do tema de estudo e que sejam capazes de fomentar
a sua discussão, seguidos por, no final de cada unidade desta produção, algumas questões de
atividades de fixação e reflexão.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ANA CLAUDIA CZERVINSKI
ORIENTADOR: MILTON STANCZYK FILHO
IES: UNICENTRO
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Artigo
Título: Trabalhando a teoria e a prática no ensino de história
Palavras-chave: Aprendizagem; Ensino; Metodologias; Interdisciplinariedade;
Resumo: No meu trabalho como professora de História passei a perceber que no colégio que
atuo as turmas de 5ª série sempre apresentaram uma grande dificuldade em assimilar os
conteúdos da disciplina de História, apresentando assim um grande número de reprovação em
comparação com as outras séries. Muitas vezes os alunos de 5ª série iniciam o ano letivo com
certa dificuldade em relacionar os acontecimentos com os períodos históricos, não conseguem
identificar as questões que envolvem as relações presente-passado, mudança e permanência. Na
grande maioria das vezes a falta de leitura e de interpretação impede que os nossos alunos
cheguem a fazer este tipo de análise, que é muito significativo para assimilação dos conteúdos. A
partir desta conclusão este artigo procurou discutir as formas de superar as dificuldades, tendo
como objetivo abordar alternativas para melhorar a aprendizagem com estas turmas, partindo de
novas metodologias de ensino e das possibilidades de utilização das tecnologias em sala de aula
e ainda da participação de outras disciplinas neste processo ensino aprendizagem, possibilitando
assim um trabalho voltado para interdisciplinariedade, pois a troca de experiências com
professores da mesma turma pode proporcionar ao professor um trabalho mais dinâmico e aos
alunos uma aula mais atrativa, despertando assim o interesse cada vez maior em estudar História
e principalmente diminuindo as reprovações nas 5ª séries do ensino fundamental.
Produção Didático-pedagógica
Título: Trabalhando a teoria e prática no ensino de História
Palavras-chave: dificuldade, aprendizagem, ensino e aprendizagem.
Resumo: Este material didático foi produzido com a intenção de melhorar a qualidade do
aprendizado e despertar o prazer de aprender, nos alunos das 5ª série do ensino fundamental na
disciplina de História. Pois promover alguns olhares acerca das dificuldades de aprendizagem
destes alunos, tem sido uma necessidade, já que a reprovação é uma questão que preocupa
muito a Secretaria da Educação do Estado do Paraná. Se conseguirmos melhorar o nosso
trabalho com estas crianças que estão iniciando as 5ª séries, será mais fácil de trabalharmos com
eles nas séries seguintes. Sendo assim esta proposta está priorizando o trabalho através
interdisciplinariedade, através de sugestões de alternativas metodológicas para o ensino de
história aliando-se ao uso das novas tecnologias e da realidade educacional.
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DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ANA LUCIA ALMEIDA
ORIENTADOR: SANDRA APARECIDA PIRES FRANCO
IES: UEM

Artigo
Título: Expectativas e Possibilidades do Ensino de História nas Quintas Séries do Ensino
Fundamental: História Viva, Encantadora, Prazerosa e Real
Palavras-chave: Fontes históricas História Prazer
Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar o projeto de pesquisa: Expectativas e
Possibilidades do Ensino de História nas quintas séries do Ensino Fundamental: História Viva,
Encantadora, Prazerosa e Real, bem como sua aplicação e os resultados alcançados pelo
mesmo. O desenvolvimento do trabalho foi realizado por meio do Programa de Desenvolvimento
Educacional - PDE, em parceria com a Universidade Estadual de Maringá - UEM. O projeto de
pesquisa justifica-se pela necessidade de ofertar aos alunos o saber historicamente produzido
pela humanidade. Nesse sentido, a tendência teórica está pautada na perspectiva Histórico-Crítica
que prima pela apropriação do conhecimento pelos alunos, a fim de que possam fazer a análise
da sociedade vigente e sua transformação. O projeto fundamenta-se em apresentar ao aluno uma
prática que nos remeta ao ensino de História voltado à pesquisa, à narrativa histórica e à
produção do conhecimento, em que será trabalhada a história do aluno, a história local, fazendo
articulações com os conteúdos propostos para a série de forma viva, encantadora e prazerosa,
para que os mesmos se sintam como sujeito do processo histórico e entenda que a história é feita
por todos.

Produção Didático-pedagógica
Título: Expectativa e possibilidades do ensino de história nas quintas séries do ensino
fundamental: história viva, encantadora, prazerosa e real.
Palavras-chave: Fontes históricas. História. Passado. Encantamento e prazer
Resumo: Na maioria das vezes, nossas aulas tornam-se uma obrigatoriedade para os alunos,
gerando desinteresse e uma grande apatia. Precisamos repensar em um planejamento que junto
com a apropriação do conhecimento gere também o prazer. Dessa forma, espera-se com esse
Caderno Pedagógico a melhoria das aulas de história tornando-as vivas, encantadoras,
prazerosas e reais. Sendo assim, o propósito deste material didático fundamenta-se em
apresentar ao aluno uma prática que nos remeta ao ensino de História voltado à pesquisa, à
narrativa histórica e à produção do conhecimento. Visa também o reconhecimento da importância
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da disciplina de História, atraindo os alunos por intermédio de um trabalho de valorização das
fontes históricas.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ANA LUCIA TABORDA SANTOS
ORIENTADOR: MAURA REGINA PETRUSKI
IES: UEPG

Artigo
Título: O resgate da cultura afro-brasileira no cotidiano escolar
Palavras-chave: música; preconceito; cultura afro-brasileira
Resumo: Atualmente a discriminação racial no Brasil configura-se questões mais debatidas na
sociedade. Sabe-se que o preconceito racial existente é uma herança de tempos da escravidão
da população negra no período colonial e imperial. Com o passar do tempo, esta situação
enfrentada pelos negros no Brasil pouco mudou. Em toda a sociedade, mesmo no século XXI,
pode se observar um imenso quadro de discriminação e de preconceito arraigados na sociedade
brasileira. Um dos principais, locais para o estabelecimento de uma consciência anti-racista na
sociedade é a escola. No mundo escolar, a criança passa a descortinar novas experiências,
adquirir conhecimentos e compreender valores para sua vida em sociedade. É também na escola
que a criança inicia um contato mais aproximado com a sociedade, conhece outros seres
humanos, constrói significados e inicia seu convívio com pessoas diferentes. Nesse sentido o
presente trabalho tem como objetivo central tentar minimizar o preconceito em relação à cultura
afro-brasileira por parte dos alunos do ensino fundamental, buscando neles despertar atenção
para a cultura negra através da música.
Produção Didático-pedagógica
Título: A música na cultura afro-brasileira
Palavras-chave: cultura afro-brasileira; discriminação; preconceito negro; música; Lei 10639/03
Resumo: De acordo com a Lei 10639/2003 é obrigatório que as escolas de ensino Fundamental e
Médio, privado ou público, o ensino da cultura Afro-brasileira. O conteúdo desta unidade incluirá o
estudo da História na África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira
e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas
áreas: social, política e econômica pertinentes à história do Brasil. A presente

unidade vem

sugerir a dinâmica da música em sala de aula para que os alunos possam refletir sobre toda a
cultura negra que hoje temos e toda a sua influência, buscando assim, o resgate da diversidade
racial, a qual é muito forte em nosso país. O trabalho será realizado com uma sétima série do
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ensino Fundamental do Colégio Estadual Wolff Klabin, situado na Avenida Presidente Kennedy,
S/N na cidade de Telêmaco Borba. Os alunos deste colégio são oriundos da área central da
cidade e na sua maioria têm acesso às tecnologias e outras fontes de informação, o que facilita o
trabalho com as pesquisas.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ANA MARIA AGNOLETTO
ORIENTADOR: NILCEU JACOB DEITOS
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Cascavel, uma cidade masculina.
Palavras-chave: Gênero; Poder; Sociedade Cascavelense.
Resumo: O presente trabalho está relacionado à História particular da cidade de Cascavel, onde
a construção histórica ocorreu de forma singular, uma vez que com a pesquisa concluída, podemse constatar diferenças significativas entre homens e mulheres, onde eles ficam com destaques
na vida pública e elas estão menos prestigiadas. É um artigo que trabalha com questões
relacionadas a poder e gênero, onde o estudo priorizou a década de 1990, sobre cargos de chefia
na cidade, uma Cascavel nova, moderna, mas que com sua formação patriarcal, deixou marcas,
dando a cidade um modelo de liderança masculina. A pesquisa trabalhou com dados de 5
segmentos da sociedade cascavelense, a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, o Fórum, a ACIC e
a UCAM, onde poder foi exercido de várias formas. Para está análise utiliza-se o referencial de
MICHEL FOUCAULT.

Produção Didático-pedagógica
Título: Cascavel, uma cidade masculina
Palavras-chave: Mulher. Homem. Poder.
Resumo: O presente trabalho visa desenvolver a capacidade de pesquisa, onde o aluno estuda
um tema local e presente, observando que a História é produzida por todos, trabalhando em
grupo, fazendo entrevistas, completando o que foi estudado, assim terá possibilidade de
apreender mais.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ANA WELTER PICCININ
ORIENTADOR: VALDIR GREGORY
IES: UNIOESTE
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Artigo
Título: Narrativas e Depoimentos de Avós
Palavras-chave: Não disponível
Resumo: Este estudo é o resultado do aprendizado obtido através da capacitação ofertada pela
Secretaria de Educação aos professores da rede pública, através do PDE - PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DO PARANÁ. A importância da elaboração deste artigo
consistiu na apresentação prática da metodologia do ensino de história, baseada na história oral e
memória de familiares dos estudantes. Para tanto, foi elaborada uma pesquisa de campo de
caráter exploratório e bibliográfico, com 25 estudantes da 8ª. série do Ensino Fundamental,
matutino, de uma Escola Estadual do Município de Toledo (PR). Este estudo despertou a
compreensão e a valorização da história de pequenos segmentos sociais, suas tradições e
culturas, utilizando-se de narrativas e depoimentos de avós, relacionando os fatos com a história
coletiva, permitindo a construção de entendimentos mais amplos do contexto histórico.

Produção Didático-pedagógica
Título: Narrativas e Depoimentos de Avós - História Oral e Memória
Palavras-chave: História, Memória, Oralidade , Tradições, Cultura.
Resumo: Este trabalho considera as fontes orais como relevantes para reconstrução da memória
e da identidade de sujeitos da comunidade do Bairro Jardim Concórdia do Município de Toledo Paraná, para se estudar a história local, elucidando processos históricos condenados a se
perderem. Resgataremos a história oral e memória dos avós, utilizando-se de suas narrativas e
depoimentos e incorporando essas lembranças e vivências ao estudo de história, para estabelecer
relações entre fatos, conceitos, e comportamentos. Objetivos:Desenvolver uma metodologia
baseada na história oral e na memória, relacionando a experiência comum com a história coletiva,
para que o aluno sinta que as suas vivências têm relação com os registros da história.
Proporcionar uma oportunidade de ensino, através de um encontro de avós, para que os alunos
compreendam que a sua história, de seu grupo familiar e a do segmento social a que pertencem,
articula-se com o conteúdo ou tema estudado. Compreender que o diálogo realizado entre o
passado e o presente identifica a participação da realidade em que os alunos vivem.
Compreender que o registro da pluralidade de memórias sociais, culturais e populares possibilita a
rejeição da chancela da memória nacional como memória coletiva única. O encontro de avós
utilizar-se-á de um cenário com objetos da época, para facilitar a reconstrução da memória dos
mesmos. Desse encontro, serão feitas análises e comentários, traçando um comparativo com a
sociedade contemporânea e suas mudanças ao longo do tempo.
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DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ANAIR MARIA ESCOBOZO LEITAO
ORIENTADOR: MARLENE ROSA CAINELLI
IES: UEL

Artigo
Título: O Ensino da História Local: Investigando a Memória e Documentos Diversos
Palavras-chave: Palavras-chave: história local, investigação, memória, consciência histórica
Resumo: Este artigo foi elaborado em atendimento ao Programa de Desenvolvimento
Educacional - PDE, programa este de capacitação de professores do Estado do Paraná. Referese a um trabalho investigativo realizado com alunos de 5ª série (6º ano) do Ensino Fundamental,
através de uma Unidade Didática, baseado em uma pesquisa sobre a história local. Um dos
principais foi estimular no aluno uma maior atração pelo ensino de história e assim apropriar-se de
um conhecimento sobre a história do Colégio Estadual Walfredo Silveira Corrêa, desde a sua
fundação até os dias atuais, numa perspectiva de que todos os envolvidos pudessem aprender
algo novo, vendo significado nesse saber. Foi uma experiência, que buscou investigar
documentos, explanar e refletir textos pesquisados e realizar entrevistas com pessoas que
participaram do contexto escolar e também de algumas que ainda convivem nesse meio. Dessa
maneira pudemos rememorar a história local e sua contribuição para percebermos quão valiosa é
a reconstituição da História. Oportunizou-se por meio deste trabalho uma interação muito forte
entre professor-aluno e outros seguimentos pertencentes a esta comunidade escolar, favorecida
por momentos de dinamismo, descontração e entusiasmo, que na maior parte das vezes não é
possível no cotidiano da sala de aula.

Produção Didático-pedagógica
Título: A História da Escola Walfredo Silveira Corrêa - 1952 a 2010
Palavras-chave: história local; conhecimento; escola.
Resumo: Diante da dificuldade atual de se ensinar História para alunos de 5ª Série (6º ano) do
Ensino Fundamental, é necessário buscar meios que dêem significado ao conhecimento histórico,
levando em consideração o conhecimento prévio do aluno. Para isso propõe-se um estudo sobre
a história da escola, desde sua fundação, o desenvolvimento da cidade e as mudanças no
bairro no transcorrer do tempo, sendo o professor mediador na busca e construção desse
conhecimento histórico. Nosso principal objetivo é motivar os educandos a conhecerem a História
local, favorecendo maior compreensão sobre o meio em que vive, distinguindo nele elementos
importantes no processo de desenvolvimento da cidade. Dessa maneira espera-se que o aluno
aprenda a valorizar o patrimônio histórico, percebendo sua importância para a preservação da
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História e sinta-se inserido nesse contexto. A partir de textos com informações sobre os temas
referentes à História Local, propomos aos alunos: leituras, reflexões, comentários, debates,
pesquisas em materiais do arquivo da escola (documentos e imagens), visita ao museu da cidade,
desenvolvendo atividades que contribuam para
despertem

a construção de novos

conhecimentos e

no aluno, uma curiosidade que o motive a investigar mais e ver significado naquilo

que está sendo apreendido.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ANESIO SURMACZ
ORIENTADOR: OSEIAS DE OLIVEIRA
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: A Capoeira como Forma de Intervenção social e Resistência Cultural
Palavras-chave: História; capoeira, cultura afro-brasileira.
Resumo: Observar a cultura afro-brasileira como parte integrante de todo o processo histórico
brasileiro, delegando a esta todo o valor merecido que lhe foi tirado ao longo de um processo de
ensino que era voltado ao pensamento eurocêntrico, tem sido um dos objetivos da nova História
cultural. Sendo assim, necessita-se que a escola assuma um caráter que venha ao encontro
destas perspectivas educacionais. O presente artigo expõe uma intervenção pedagógica
desenvolvida em um Colégio localizado no Estado do Paraná, onde se buscou através de um
estudo a respeito da capoeira, conduzir os alunos a projetar seu pensamento de forma a vivenciar
experiências construtivas sobre esta manifestação cultural. Apresenta-se dividido em partes
distintas. Na primeira parte referencia historicamente a Capoeira, apresentando inclusive as
divergências entre os historiadores, também apresenta brevemente como se configura a Capoeira
na atualidade e no Estado do Paraná. Em sequencia aborda a Intervenção Pedagógica
propriamente dita e por fim apresenta as considerações finais. Trata-se de um estudo de caso
participante baseado em uma pesquisa bibliográfica.

Produção Didático-pedagógica
Título: A Capoeira como Forma de Intervenção Social e Resistência Cultural
Palavras-chave: Capoeira; história; análise.
Resumo: A presente intervenção pedagógica vem a colocar-se como ponto de partida para uma
melhor compreensão da capoeira e da forma como este vem se refletindo dentro da cultura do
povo brasileiro e, conseqüentemente na escola. A capoeira vista como uma manifestação da
cultura afro-descendente no país, sendo um esporte, luta, dança totalmente brasileira tem
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chamado a atenção em todo o mundo, porém sua prática nem sempre evidencia sua importância
histórica. O presente estudo vem procurar refletir acerca da realidade histórica da capoeira, desde
seu início até a prática atual, além de objetivar trazer este esporte, luta, dança, jogo para dentro
do contexto pedagógico do Colégio Estadual Dr. Afonso Alves de Camargo, colocando os alunos
em contato com a prática. A metodologia enfatizará o ensino através de oficinas onde os
educandos realizarão estudos históricos, prática da capoeira e análise de obras de arte.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ANGELA MARIA DOSSO
ORIENTADOR: RICARDO TADEU CAIRES SILVA
IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ

Artigo
Título: A experiência escrava no Brasil: um diálogo com a obra de E.P. Thompson
Palavras-chave: E.P. Thompson; luta de classe; escravidão; resistência escrava; abolição.
Resumo: Este artigo é parte das atividades do Programa de Desenvolvimento Educacional do
Paraná - PDE, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED), e resulta do trabalho de
investigação sobre a obra do historiador britânico E. P. Thompson e sua influência na renovação
dos estudos sobre a escravidão no Brasil, em especial no tocante ao papel do escravo como
sujeito histórico. A partir do estudo dos conceitos de experiência, classe e formação, buscou-se
compreender como obra de Thompson influenciou a historiografia sobre a escravidão no Brasil,
com destaque para os estudos sobre a abolição de cativeiro. Com bases nesses pressupostos e
nessa historiografia, desenvolveu-se a elaboração de um material pedagógico cuja implementação
foi feita por meio de uma Unidade Temática denominada \"Os escravos e a abolição da
escravatura no Brasil\", junto aos alunos do 1º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Bento
Munhoz da Rocha Neto, em Paranavaí - PR. A aplicação do material pedagógico proporcionou
aos alunos uma nova visão sobre o escravo e a escravidão brasileira, na medida em que abordou
as práticas de resistência e autonomia dos escravos, fazendo-os ver que estes também atuaram
como protagonistas e construtores da nossa história. Da mesma maneira, debateu-se as marcas
da escravidão em nosso cotidiano, tais como a existência da discriminação e do racismo e as
desigualdades socioeconômicas entre negros e brancos.

Produção Didático-pedagógica
Título: Os escravos e a abolição da escravatura no Brasil
Palavras-chave: Resistência escrava; movimento abolicionista; Brasil Império; E. P. Thompson;
escravos.
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Resumo: Esta produção didática tem por objetivo evidenciar o protagonismo dos escravos no
processo de abolição da escravatura no Brasil. Por meio das contribuições teórico-metodológicas
advindas da obra do historiador E. P. Thompson e de seus seguidores no Brasil, lançaremos mão
do uso de diferentes fontes documentais, objetivando problematizar com os alunos o papel dos
escravos ante as transformações que culminaram com o fim da escravidão no país, tais como: o
fim do tráfico atlântico e o incremento do tráfico interprovincial, o advento da legislação
emancipacionista (1871 e 1885) e o acirramento da campanha abolicionista.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ARGENTINA ZORZATO MATOS
ORIENTADOR: MAURILIO ROMPATTO
IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ

Artigo
Título: As Experiências Anarquistas no Brasil- Da Colõnia Cecília ao Movimento Operário
Palavras-chave: Anarquismo. Colônia Cecília. Movimento Operário.
Resumo: Este artigo visa apresentar algumas considerações sobre o conceito de anarquismo
através de uma revisão bibliográfica, tendo com enfoque a experiência anarquista no Paraná
chamada de a Colônia Cecília, bem como a participação dos anarquistas no Movimento Operário
no início do século XX de maneira a contribuir para as aulas de História. A proposta é apresentar a
ideologia anarquista resgatando a sua historicidade, proporcionando uma reflexão e novos
conhecimentos que nos permitam entender este fato histórico. Buscar novos conceitos, através
das fontes históricas nos permite uma nova metodologia, refletindo sobre a importância da
pesquisa no ensino de História.
Produção Didático-pedagógica
Título: As Experiências Anarquistas no Brasil da Colônia Cecília ao Movimento Operário.
Palavras-chave: Anarquismo; Colônia Cecília; Movimento Operário.
Resumo: A finalidade deste material é apresentar a ideologia anarquista resgatando a sua
historicidade, proporcionando uma reflexão e novos conhecimentos que nos permitam entender
este conteúdo histórico. A participação dos anarquistas foi fundamental para a historiografia
brasileira tanto na concretização da Colônia Cecília no Paraná, quanto na participação dos
movimentos operários do Brasil.Assim, buscar novos conceitos, através de diferentes fontes
históricas nos permite uma nova metodologia, refletindo sobre a importância da pesquisa no
ensino de História.

História 2009
DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: AUREA SPIES
ORIENTADOR: VALDIR GREGORY
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: ESTUDOS DE FRONTEIRA: Histórias locais em Barracão, Dionisío Cerqueira e Bernardo
de Irigoyen.
Palavras-chave: Fronteira; Demarcação; Cultura
Resumo: O presente artigo aborda uma experiência didático-pedagógica desenvolvida com
alunos da 6ª. Série A do Colégio Estadual Professora Leonor Castellano - EFM, localizado no
município de Barracão - PR, tendo como principal objetivo o estudo da história local. No ensino da
disciplina de História, realizado nas escolas estaduais do município, percebe-se a dificuldade que
os educadores encontram quanto aos encaminhamentos metodológicos e a carência de material
adequado ao que se refere especificamente à história local, o que dificulta o entendimento das
relações existentes entre os fatos históricos universais, nacionais e regionais que culminaram com
a demarcação das fronteiras entre o Brasil - Argentina, e Santa Catarina - Paraná, que deram
origem aos municípios de Barracão – PR; Dionísio Cerqueira – SC e Bernardo de Irigoyen na
Argentina, bem como, a ocupação dessa área fronteiriça.
Produção Didático-pedagógica
Título: ESTUDOS DE FRONTEIRA: Histórias locais em Barracão, Dionísio Cerqueira e Bernardo
de Irigoyen
Palavras-chave: Fronteira. Demarcação. Cultura.
Resumo: Entre os princípios que devem inspirar a prática pedagógica encontra-se a preocupaçao
em privilegiar a compreensão da realidade local, por apresentar-se como tema itimamente ligado
à identidade do educando. A partir do conhecimento da história de sua comunidade este pode
adquirir noção enquanto de sua importância enquanto agente ativo e modificador de sua
realidade, pois a vida humana se desenvolve em pequeno espaços e é neles que cada um se
insere se realiza, interagindo no ambientes familiares, comunitários e sociais. É notória a
dificuldade que o professor enfrenta ao trabalhar conteúdos relacionados com a história do
município de Barracão, que relatem o processo histórico da demarcação e a integração da
fronteira Brasil-Argentina, devido à carência de material bibliográfico e pedagógico. O projeto será
desenvolvido através de práticas pedagógicas que contemplam leitura e interpretação de textos e
mapas que relatam o processo histórico da formação da Tríplice Fronteira; visitas aos principais
marcos fronteiriços, as nascentes do rio Peperi-Guaçu, exposição oral de memórias por pioneiros,
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regate de fotografias antigas, intercâmbio cultural com professor de História de educandário do
país vizinho para que interaja sobre os conhecimentos da história e cultura local, entre outros.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: AURINEIDE MARIA MORENO
ORIENTADOR: ROSANA STEINKE
IES: UEM

Artigo
Título: Cultura Afro-brasileira, educação patrimonial e ensino de história: estudo de caso da
comunidade remanescente quilombola Manoel Ciriaco dos Santos
Palavras-chave: Educação patrimonial; Cultura afro-brasileira; Quilombos; Comunidade Manoel
Ciriaco dos Santos.
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados de Projeto de Intervenção
Pedagógica desenvolvido pelo Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) do Estado do
Paraná. O projeto cujo título é cultura afro-brasileira e educação patrimonial e ensino de história
tem como tema a Educação patrimonial e o ensino de história com base na comunidade
remanescente quilombola Manoel Ciríaco dos Santos. Este trabalho tem como justificativa o
estudo da formação da identidade do povo paranaense, apresentando a ótica do negro no Estado,
especificamente a comunidade remanescente dos quilombos. Abordar a temática sobre os
remanescentes de quilombos, objetiva dar visibilidade à população negra e à sua contribuição
para a formação de nosso patrimônio cultural. O embasamento teórico da pesquisa são as
principais leis, Lei nº 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que embasou a
implementação da Lei nº. 10.639/2003, estabelecendo a obrigatoriedade no currículo oficial da
Rede de Ensino da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Africana como também se
utilizamos de Moura (1981, 1988, 1999) e Carril (1997). A metodologia desta pesquisa encontra-se
no contexto da Pesquisa Aplicada em Ciências Sociais e Humanas, de natureza qualitativa e
exploratória cujos procedimentos foram: bibliográfico e pesquisa de campo. Os resultados
corresponderam em grande parte aos objetivos pré-estabelecidos oferecendo ao educando e ao
educador possibilidades de reflexão e aproximação da realidade quilombola e reconhecimento da
importância deste povo para nossa sociedade.

Produção Didático-pedagógica
Título: A história que não foi contada... ou será que foi?
Palavras-chave: Quilombos, Cultura quilombola, Patrimônio.
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Resumo: Este material didático faz parte de uma intervenção pedagógica, pautado na perspectiva
histórico-crítica, junto aos alunos da 8º série do Ensino Fundamental do Colégio Estadual
Marechal Costa e Silva - E.F.M., município de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná. Como objetivo,
busca compreender como os quilombos e a cultura quilombola se constitui patrimônio material e
imaterial, no Estado do Paraná. Especificamente, buscou-se identificar as regiões quilombolas do
Paraná e destacar a comunidade remanescente quilombola Manoel Ciríaco dos Santos, na região
de Guairá, como estudo de caso. Para tanto, foi realizado um levantamento histórico sobre a
criação do mesmo e entrevistas com os moradores, além de registros diversos. Estudar a
formação dos quilombos rurais e urbanos, como formas de organizações coletivas, discutindo a
questão da identidade e da cultura dos quilombolas no Paraná e, por fim, apresentar este material
didático para subsidiar o professor nas aulas do ensino fundamental com tal temática a partir de
uma discussão teórico-metodológica envolvendo questões de patrimônio cultural material e
imaterial. O material proposto certamente não tem a pretensão de esgotar o assunto.Quilombos,
Cultura quilombola, Patrimônio.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: BERNADETE ALVES DE CASTRO
ORIENTADOR: GERALDO BALDUINO HORN
IES: UFPR

Artigo
Título: Aplicabilidade da Lei 10.639/03 na prática docente
Palavras-chave: Lei 10.639/03; preconceito; afrodescendente; currículo.
Resumo: O foco deste trabalho está centrado na implementação prática e pedagógica da
legislação que versa sobre a obrigatoriedade de se inserir na grade curricular as temáticas dos
estudos afro-brasileiros e africanos. Para além de promover pesquisas sobre os referenciais
teóricos e literários que tratam sobre o tema, a preocupação maior tem se voltado para investigar
de que forma isso vem sendo vivenciado no cotidiano escolar. Os mecanismos utilizados foram
diversificados e envolveram o corpo pedagógico, de docentes, técnicos administrativos, agentes
de apoio, alunos. Dentre os instrumentos, houve a aplicação de questionários, entrevistas, grupos
de trabalho em rede, grupos de estudos, produção de material didático e intervenção pedagógica
no Colégio Estadual Helena Kolody. Percebe-se que a tomada de consciência por parte de todos
os atores envolvidos no processo pedagógico requer ainda um tempo de amadurecimento e mais
produção à cerca do assunto.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Os estereótipos e preconceitos gerados a partir da escravidão
Palavras-chave: escravidão; negro; esterótipo; preconceito; afro-descendente
Resumo: O presente Folhas traz à tona um recorte da caminhada do negro, vindo da escravidão.
Neste trabalho, procura-se fundamentar a identidade do afro-descendente, que tornou-se
\"marcada\" por estereótipos e preconceitos na cultura brasileira. Para tanto, foram realizadas
pesquisas nas áreas de Literatura e Sociologia, visando ampliar e ressignificar nossos saberes.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: CACILDA POLLO
ORIENTADOR: REGINA CELIA ALEGRO
IES: UEL

Artigo
Título: PARANÁ TROPEIRO: documentos para a memória e o ensino de História
Palavras-chave: Tropeirismo. História do Paraná. Ensino de História.
Resumo: Este estudo apresenta os resultados de pesquisa bibliográfica sobre a História do
Paraná e principalmente sobre a importância do tropeirismo para o estado, assim, procurando
atender à Lei n. 13.381/01 que propõe o trabalho com os conteúdos de História do Paraná no
Ensino Fundamental e Médio. Destaca-se o estudo de tropeadas no norte do estado para
compreender como se deu a ocupação do território paranaense. A pergunta a ser respondida é:
confirma-se a hipótese de que resquícios de práticas tropeiras permaneceram no cotidiano ou nas
lembranças de moradores do norte do Paraná? Para respondê-la juntamente com os alunos da 7ª
série da Escola Kazuco Ohara, de Londrina, coletou-se entrevistas de moradores que conviveram
com tropeiros ou com lembranças sobre práticas tropeiras. Além da coleta de entrevistas, coletouse na sala de aula os conhecimentos prévios dos estudantes; informações e documentos sobre
tropeiros em museus da região e ao final da implementação dos estudos foram analisadas as
idéias posteriores dos alunos, e os resultados alcançados com a intervenção pedagógica indicam
que a metodologia aplicada contribuiu efetivamente com a aprendizagem dos alunos.

Produção Didático-pedagógica
Título: Tropeirismo no Paraná: documentos para a memória e o ensino de História
Palavras-chave: Tropeirismo. História do Paraná. Ensino de História.
Resumo: Para compreender como se deu a ocupação do território paranaense proponho o estudo
do tropeirismo bastante intenso a partir do século XVIII, destacando a importância desse
movimento para a formação cultural, econômica, social e política no Paraná. No norte do Estado o
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tropeirismo não desapareceu de repente e foi importante até meados do século XX, percorrendo
pequenas distâncias e adaptando-se aos novos tempos. E ainda hoje vive na memória de antigos
moradores da região. Assim, além de considerar a importância do tropeirismo no Paraná,
pretende-se nesse trabalho coletar e estudar entrevistas e imagens que tratem do fato e da sua
importância histórica no norte do Paraná. Que resquícios ainda permanecem na memória dos
moradores locais? Seria possível observar nas falas de homens do tempo atual como se deu a
transformação de práticas do tropeirismo que chegaram aos nossos dias? O estudo se justifica,
pois, de modo geral, o tropeirismo é associado à região centro-sul do Paraná, no entanto são
vários os indicativos de que foi importante também para o norte do Estado. Porém são raras as
pesquisas em torno da questão. Ainda, essa proposta está em vista de maior atenção ao tema no
ensino de História do Paraná especialmente ao destinado à 7a série do ensino fundamental,
principalmente pela geração e estudo de documentos que possam ser explorados em sala de
aula.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: CELI TEREZINHA FERRAZ PAZETTO
ORIENTADOR: GENI ROSA DUARTE
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: DIVERSIDADE CULTURAL: a questão das diferenças no cotidiano escolar
Palavras-chave: Equipe Multidisciplinar. Preconceito. Discriminação. Racismo.
Resumo: Este trabalho tem por objetivo divulgar e oferecer subsídios à Equipe Multidisciplinar
das Escolas Públicas do Paraná, tendo em vista as questões das relações Étnico-raciais, História
e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena, a partir da Lei Federal n° 11.645/2008 e da
Deliberação 04/06 do Conselho Estadual de Educação.

Possibilitar no cotidiano escolar o

fortalecimento de identidades através da Equipe Multidisciplinar, práticas para encarar os desafios
da convivência entre diferentes etnias, intervir nos conflitos raciais bem como mobilizar o coletivo
escolar na realização de ações educativas que favoreçam o reconhecimento, valorização e
respeito à diversidade, na expectativa de proporcionar aos alunos uma educação compatível com
uma sociedade democrática, numa abordagem pluri étnica, multicultural e multidisciplinar.
Focaliza a importância do envolvimento e participação efetiva da Equipe dentro da escola tanto na
orientação como no auxilio ao desenvolvimento de ações e discussões educativas em promoção
da equidade, apta a intervir se necessário, para que todas as expressões culturais tenham sua
diversidade respeitada favorecendo aos educando sentirem-se valorizado e incluído ao grupo,
independentemente de sua etnia ou gênero. Os encaminhamentos metodológicos apontam para a
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valorização e respeito à diversidade, objetivando a aprendizagem de conviver com as diferenças
desta forma culmina na execução de ações que certamente contribuirão para uma sociedade mais
humana, fortalecendo momentos coletivos de reflexão orientando alunos, professores e a
comunidade escolar para uma prática de respeito e valorização e suscitar reflexões, sem a
pretensão de apontar soluções, nem esgotar o tema.

Produção Didático-pedagógica
Título: Diversidade cultural: a questão das diferenças no cotidiano escolar
Palavras-chave: Equipe Multidisciplinar; preconceito; discriminação; racismo.
Resumo: As Diretrizes Curriculares de História afirmam que a escola precisa: atender igualmente
aos sujeitos, seja qual for sua condição social e econômica, seu pertencimento étnico e cultural
cabe a escola ensinar para todos” (DCE- p.15). Assim a escola é o local ideal para se promover
reflexões e determinar ações que resgatem os princípios e o estudo da formação cultural
brasileira, influenciada pela cultura africana e indígena. A escola pública como espaço de
construção de conhecimento deve oportunizar a todos, momentos para participar desta construção
e se tornarem agentes de transformação do meio em que vivem. Para que esta transformação
ocorra efetivamente muitas leis são instituídas pelos governos. É o caso da Lei nº 10.639/03 que
orienta o estudo da diversidade cultural presente em nossa sociedade. A Instrução 017/06 apóia a
Deliberação 04/06 –SUED- no Art. 8 que trata da criação da Equipe Multidisciplinar no Paraná. A
Equipe Multidisciplinar, formada para promover ações relativas à valorização da diversidade
cultural deve ser vista não só como uma obrigação, mas como uma opção a mais para tratar das
questões relacionadas à Educação das Relações Étnico-raciais, do preconceito e da
discriminação. Possibilitar o fortalecimento de identidades e direitos para que todas as expressões
culturais tenham sua diversidade respeitada. A produção didático-pedagógica, realizada através
de slides para TV Multimídia (pen drive/CD), consta de três unidades: 1. Diversidade

Cultural:

suportes legais anti-racismo e discriminação; 2.Equipe Multidisciplinar: a criação da equipe nas
escolas públicas do PR; 3. Propostas pedagógicas e fontes de pesquisa: análise de filme,
episódio, reflexões, mensagens, músicas e atividades.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: CELIA CIENIUCH
ORIENTADOR: MARIO DE SOUZA MARTINS
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Cidadania e educação: contradições e desafios
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Palavras-chave: Educação; discurso; cidadania
Resumo: Atualmente, o tema cidadania é discutido em diversos ambientes sociais, no entanto,
se indagarmos sobre o
de forma

assunto encontraremos

plena o conceito de

diversas opiniões e nenhuma que contemple

cidadania. Fala-se muito em cidadania, mas compreende-se

pouco que é a cidadania. É certo que a idéia de cidadania apresenta incertezas e contradições.
Em virtude disso é importante que se façam investigações e interrogações, para que se tenha um
entendimento da discussão teórica que já existe sobre a questão. Se considerarmos a escola
como uma instituição social, que tem a incumbência de formar o cidadão ativo e livre da opressão,
podemos questionar: Até que ponto a escola consegue romper com o autoritarismo e clientelismo,
decorrente de uma sociedade escravocrata e paternalista, para construir um sujeito de direitos?
Estão os/as professores preparados para formar um aluno cidadão que tenha condições de
sobrevivência, desenvolvimento e tenha participação ativa na sociedade? Neste artigo nos
propomos a construir, a historia da cidadania relacionando-a ao processo educativo, a partir da
literatura pertinente, visando refletir sobre a contribuição que a educação pode concretamente dar
para a construção da cidadania.

Produção Didático-pedagógica
Título: cidadania e educação:contradições e desafios
Palavras-chave: Cidadania; educação; democracia; participação
Resumo: O material didático pedagógico elaborado

no Programa de Desenvolvimento

Educacional (PDE) é um OAC (Objeto de Aprendizagem Colaborativa), espaço

disponível no

portal dia a dia educação, de fácil manejo e uso pelos professores da rede. Em função da
crescente difusão das nonas tecnologias da informação na escola, torna-se cada vez maior a
busca por ferramentas que permitam, de forma simples, o trabalho colaborativo entre alunos e
professores. No material é possível encontrar recursos que trazem informações sobre a história
da cidadania e a reflexão sobre a proposta da educação para a cidadania. Além de sugestões
de atividades, indicações de sites, filmes e músicas e leituras de aprofundamento sobre o tema
estudado, de forma que o professor tenha subsídios para seu trabalho,

bem como, para

aprofundamento teórico na temática fazemos abordagem sobre Direitos Humanos, democracia e
movimentos sociais.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: CELIA OGA FORTES
ORIENTADOR: MAURICIO DE AQUINO
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
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Artigo
Título: Afro-Paraná: Cultura Africana e Racismo
Palavras-chave: Educação. Racismo. Cultura Africana.
Resumo: Este artigo pretende abordar a cultura africana quer seja, na aquisição de novos
conteúdos por parte dos alunos, como também enfatizar o preconceito racial e a discriminação
presente no ambiente escolar, objetivando assim, uma reflexão transformadora no modo de
pensar e de agir por parte de todos os envolvidos nessa temática. É importante ressaltar que a
escola deve ser um canal que além de levar o conhecimento científico aos seus alunos deve
também conscientizá-los de que o racismo muito tem contribuído para aumentar as injustiças em
toda a sociedade brasileira. É de suma importância que o aluno bem formado transforme a
realidade a partir do seu entorno, somente desta forma pode-se ter em nossa pátria a verdadeira
prática da cidadania.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Cultura Africana em território Paranaense
Palavras-chave: Cultura Africana; Preconceito; Escola.
Resumo: Um estudo sobre a cultura africana sempre acrescenta novos saberes, afinal essa é
uma das culturas mais ricas e importantes presente no Brasil desde a sua colonização.Pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96), tornou-se obrigatório o estudo da cultura
africana nas escolas de todo o país, esse é um motivo que torna relevante fazer um projeto
voltado para a valorização dessa etnia que muito contribuiu e contribui para o desenvolvimento do
Brasil. Ainda hoje, persiste em nossa sociedade o preconceito e a discriminação contra os
afrodescendentes, seja de forma implícita ou explicitamente. As escolas, muitas vezes,
personificam este preconceito por meio de atitudes e ações pejorativas as quais não são
questionadas conforme a gravidade do tema. É necessário e urgente que a escola seja um canal
transformador, e leve a discussão e a prática de uma cultura de respeito às diversidades étnicas,
reconhecendo-as como fundamentais para a construção da história de um povo multicultural. Esse
projeto pretende intervir nessa situação a partir da realidade paranaense, sobretudo, no âmbito
escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: CELIO RINALDIM SPOSITO
ORIENTADOR: JOSE HENRIQUE ROLLO GONCALVES
IES: UEM
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Artigo
Título: Cianorte a partir da década de 1980: da economia cafeeira à indústria da confecção
Palavras-chave: Cianorte; Colonização do Paraná; Economia cafeeira; Mão-de-obra; Indústria da
confecção.
Resumo: Cianorte é fundada em 1953, num projeto colonizador da Companhia Melhoramentos
Norte do Paraná (CMNP), tendo como característica ser uma das cidades pólos regionais. O
cultivo do café foi responsável pelo desenvolvimento econômico no município até final da década
de 1970, quando o projeto agrário começa a dar lugar a uma nova atividade econômica, a
indústria têxtil, que se consolida na década de 1980, quando Cianorte torna-se conhecida
nacionalmente como Capital do Vestuário. O declínio da cafeicultura provocou o êxodo rural,
gerando um excedente de mão-de-obra que resultou num dos pontos fundamentais para o
desenvolvimento da indústria da confecção em Cianorte, conforme fundamentação teórica acerca
da Revolução Industrial na Inglaterra do século XVIII, e conforme a necessidade de garantir os
lucros por parte de empresários cianortenses, buscando uma solução na indústria da confecção e
na empregabilidade da mão-de-obra disponível. Cianorte configura hoje entre as cidades mais
importantes na produção de roupas, com centenas de indústrias de confecções. Essa temática
sobre a economia local, foi levado até aos educandos que através do material didático puderam
fazer reflexões a respeito da sua própria história.
Produção Didático-pedagógica
Título: A substituição da economia cafeeira pela indústria da confecção em Cianorte a partir da
década de 1980
Palavras-chave: Cianorte. Colonização. Economia cafeeira. Indústria da confecção.
Resumo: Estudar a história econômica de Cianorte desde a sua origem, nos remete ao processo
de colonização de toda região noroeste do Paraná. Cianorte teve seu território ocupado pelos
desbravadores nos anos 1950, suas terras foram loteadas e vendidas aos homens interessados
em progredir através do cultivo do café. Essa prática econômica durou até meados dos anos
1970. Já na metade dos anos 80, Cianorte começa ser conhecida como cidade pólo na produção
de vestuário, graças ao surgimento de inúmeras fábricas de confecções, que passaram ter seus
produtos comercializados em todo o Brasil. Estudaremos essa trajetória econômica no município
de Cianorte, desde a economia cafeeira até o desenvolvimento industrial no setor da confecção.
Objetivos Estudar as relações sócio-históricas durante o período que a economia cafeeira
prevaleceu em Cianorte; Identificar elementos relevantes na condução econômica no município de
Cianorte; Realizar levantamento censitário da população rural e urbana a partir da década de
1960, em Cianorte. Metodologia Dentro do contexto paranaense e numa abordagem da história
econômica cianortense, disponibilizaremos textos que contemplem essa realidade histórica e que
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estão sendo úteis na realização deste trabalho. Nossos alunos estarão desenvolvendo atividades
de campo através de pesquisas e entrevistas junto aos seus familiares e pessoas da comunidade
cianortense.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: CIBELE LACERDA
ORIENTADOR: MARIA AUXILIADORA MOREIRA DOS SANTOS SCHMIDT
IES: UFPR

Artigo
Título: A prática docente e a utilização do livro didático público da disciplina de história
Palavras-chave: Livro Didático Público; Disciplina de História; Proposta Metodológica; Prática de
Ensino; Professor.
Resumo: Este artigo tem como base os estudos investigatórios e análise da proposta
metodológica do LDPH (Livro Didático Público de História), para o Ensino Médio, 2. edição, 2006,
construído pelos professores de História da Rede Pública do Estado do Paraná. Esse livro visa
implementar alternativas metodológicas, que levem melhorias significativas e contínuas, nas
práticas do ensino aprendizagem, da disciplina de História. Tem como princípio atingir resultados
eficazes e eficientes, com vistas no desenvolvimento de relações, do conhecimento histórico,
entre passado, presente e futuro, para que o educando possa transformar o mundo em que vive,
por meio das suas ações, em seu benefício. Pressupõe a supervisão do professor, para que os
conhecimentos científicos, filosóficos e artísticos possam ser trabalhados de forma que
desenvolva a cognição dos alunos, investigando as possibilidades de melhorias do LDPH, e para
que assim atinjam um nível superior de qualidade e resultados satisfatórios, nas práticas de
ensino da disciplina de História.
Produção Didático-pedagógica
Título: A prática docente e a utilização do livro didático público da disciplina de História
Palavras-chave: Educação Histórica, Investigação e Avaliação do LDPH
Resumo: A partir das reflexões pessoais sobre o Livro Didático Público de História e a sua
utilização pelos educadores, tem-se a preocupação de proporcionar ao professor um Material
Pedagógico para que possa desempenhar o seu trabalho de maneira que desenvolva a relação
ensino aprendizagem. Esta Unidade Didática busca levantar alternativas viáveis que contribuam
significativamente para a produção de um material didático pedagógico de História, para
professores que atuam com alunos do Ensino Médio a partir da análise e discussão do Livro
Didático Público de História. A Metodologia utilizada para a elaboração do Material Didático será
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pautada no professor. Sendo ele o profissional qualificado, com conhecimento acadêmico, ou seja,
intelectual autônomo, reflexivo e com competência para o trabalho com os Manuais Didáticos.
Estes conhecimentos prévios serão analisados através de Instrumentos de Investigação que
serão elaborados para que o professor identifique as atividades do LDPH, de forma que os
conhecimentos científicos, filosóficos e artísticos possam ser trabalhados de forma que
desenvolva a cognição histórica dos alunos.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: CIPRIANO LUIZ SANCHES
ORIENTADOR: ROBERTO CARLOS MASSEI
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Artigo
Título: A colonização Norte-Americana no Norte do Paraná: A experiência da Leon Israel.
Palavras-chave: Colonização. Norte do Paraná. Nova História Cultural.
Resumo: Artigo elaborado para conclusão do Programa de desenvolvimento educacional da
Secretaria de Estado da Educação (PDE) é uma contribuição à reflexão sobre o processo de
colonização de parte da região Norte do Paraná, mas precisamente da colonização Norte
Americana no município de Nova América da Colina, com um recorte temporal compreendido
entre a década de 1930 a 1960. O processo de colonização desta região está ligado à ocupação
do Norte do Paraná, geralmente identificado com a expansão da agricultura cafeeira. Analisando
este contexto, objetivamos mostrar alguns aspectos deste processo em relação à região de Nova
América da Colina, tema pouco estudado devido ser uma pequena área de colonização em
relação ao restante da colonização do Norte do Paraná,
Produção Didático-pedagógica
Título: Experiência Norte Americana na Colonização de Parte do Norte do Paraná
Palavras-chave: Colonização; Norte do Paraná; Nova História Cultural.
Resumo: A história do Norte do Paraná é estudada desde meados do século XIX. Contudo, por
mais que a história regional esteja plenamente difundida, verifica-se a necessidade de pesquisa
documental e com outros professores a respeito de algumas lacunas sobre a colonização, que
sempre foi simplificada entre a do Norte Pioneiro (Colônia Mineira) e a Companhia de
Melhoramentos Norte do Paraná (Londrina), esquecendo-se de outras iniciativas colonizadoras,
como a Companhia Barbosa Ferraz, que colonizou das margens do Rio Paranapanema, de
Ourinhos às do Rio Congonhas, a Brasil Tokushoku Kaiha (Bratac) e Nambei Tochibushiri em
Assai e Uraí. Por último, é preciso lembrar a anônima Leon Israel, empresa norte-americana que
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colonizou parte dos municípios de Jacarezinho, Nova América da Colina e São Sebastião da
Amoreira. O objetivo deste trabalho é, enfim, investigar como foi essa colonização, compreendê-la
historicamente e entender por quê ela não foi estudada pelos historiadores.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: CIRLEIA MARIOLI ALENSKI ROMANICHEN
ORIENTADOR: ARIEL JOSE PIRES
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Imprensa negra: mecanismos de comunicação e resistência cultural
Palavras-chave: imprensa negra, memória, resistência, cidadania.
Resumo: Este trabalho pretende identificar e analisar a presença negra e seu papel na sociedade
republicana nas primeiras décadas do século XX, através da imprensa negra. Trata-se de um
testemunho de valor histórico e cultural da memória dos afro-descendentes na pós-abolição. Com
o surgimento dos institutos históricos, faculdades de medicina, direito e políticas públicas, através
de influências de idéias vindas da Europa, pretendeu-se excluir os afro-descendentes dos
registros da história nacional. É possível observar as expectativas e leituras de mundo dos negros
daquele período, em um cenário crivado por tensões inerentes à imigração européia, ao
sufocamento dos movimentos de massa, à emergência de novas forças políticas e ao desejo de
ocupar outras posições no reordenamento político e social no início do século XX. Os jornais da
imprensa negra serviram como instrumento para a integração desta população na sociedade,
assim como subsídio para o estudo da cultura dessa etnia, uma vez que há poucas publicações
neste período. Para o desenvolvimento da pesquisa e respectiva análise, foi utilizada uma
bibliografia especializada sobre o assunto.
Produção Didático-pedagógica
Título: Imprensa negra: mecanismo de comunicação e resistência cultural
Palavras-chave: imprensa negra, memória, resistência, cidadania.
Resumo: O propósito deste projeto a ser desenvolvido durante o PDE 2009/2010 é estudar a
imprensa negra como memória dos afrodescendentes na sociedade republicana nas primeiras
décadas do século XX, pois se trata de um testemunho de valor histórico e cultural. Segundo
Moura (2002), intelectual negro brasileiro, a imprensa negra é uma das mais relevantes
manifestações de identidade étnica da trajetória do negro brasileiro na luta pela cidadania. São
mecanismos de comunicação e resistência cultural, que constituem grandioso subsídio para o
estudo da cultura negra, uma vez que as publicações sobre esta classe são escassas neste
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período. Pretende-se com que o aluno levante dúvidas, pesquise e crie relações para novas
buscas, descobertas, compreensão e reconstrução do conhecimento e que a imprensa negra seja
vista como um instrumento para a integração desse grupo na sociedade republicana, combatendo
a discriminação racial, o analfabetismo e passasse a valorizar a sua auto estima e a auto imagem,
visando dar ao negro orgulho e confiança em si, eliminando o complexo de inferioridade. O
objetivo desse trabalho foi estudar a imprensa negra enquanto meio de circulação de idéias,
transmissão de valores e conceitos, reivindicações, protestos e a discussão sobre a inserção do
negro na sociedade. Optou-se pela elaboração de uma unidade didática: material composto por
abordagem de uma única unidade de um mesmo tema, contendo texto de fundamentação com as
respectivas atividades a serem desenvolvidas.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: CIRLETE APARECIDA ESPOLADOR
ORIENTADOR: SANDRA DE CASSIA ARAUJO PELEGRINI
IES: UEM

Artigo
Título: História e cultura: um destaque à culinária afrobrasileira
Palavras-chave: cultura afrodescendente; influência; culinária; diversidade cultural.
Resumo: Considerando a aprovação da Lei 10.639/03, que prevê a revisão da postura
pedagógica diante das questões do ensino da cultura afrobrasileira, esse artigo teve como
objetivo apresentar os resultados e discussões sobre as atividades didático-pedagógicas
realizadas junto aos alunos da 6ª série do Colégio Estadual Pedro II de Umuarama, tendo a
culinária afrodescendente como exemplo de riqueza e diversidade cultural no Brasil. Para o
desenvolvimento da proposta buscou-se respaldo na proposta da pesquisa-ação como estratégia
de trabalho. A intervenção pedagógica foi conduzida tendo como suporte um conjunto de
procedimentos práticos, aliando o trabalho com o contexto da cultura afrodescendente brasileira,
permitindo ao professor e alunos problematizarem a sua realidade e apreender os conteúdos
trabalhados, baseados em diálogos, apresentação de vídeos, textos fotocopiados, demonstração
de alguns condimentos e pratos típicos da culinária afrodescendente e avaliação subjetiva. A
proposta oportunizou conhecimentos significativos, pois os alunos tiveram contato com a leitura de
textos para obtenção de informações em textos descritivos e de instruções (receitas); utilizaram
procedimentos para a realização de entrevistas (aprender a perguntar e registrar informações),
utilizaram a escrita como recurso de sistematização e socialização dos conhecimentos adquiridos;
produziram textos, utilizando estratégias de planejamento e revisão; e, aprenderam a valorizar a
cultura local. A sala de aula compreendida como espaço da diversidade cultural pode contribuir
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significativamente para que os alunos adquiram uma visão holística acerca da importância da
culinária cultura afrodescendente. O sucesso da prática pedagógica escolar depende,
necessariamente, de condições físicas, materiais, intelectuais e afetivas favoráveis para o ensino
e aprendizagem.

Produção Didático-pedagógica
Título: História e cultura: um destaque à culinária afro-brasileira.
Palavras-chave: Cultura afro-brasileira; História e Diversidade Cultural; Culinária.
Resumo: A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no art. 5º declara que todos
são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, enfatizando o direito à igualdade
como um princípio jurídico orientador das relações entre os cidadãos brasileiros. Nesse sentido,
como conseqüência, busca-se alcançar um nível mais elevado de consciência social e histórica
junto aos alunos da Educação Básica ao tratar das contribuições da cultura afro-descendente,
especialmente, no que tange à culinária brasileira. Ao admitir que os sujeitos atuam como agentes
modificadores da história, permitindo a contextualização sócio-cultural dos conteúdos acadêmicos,
a intervenção pedagógica será conduzida tendo como suporte um conjunto de procedimentos
práticos, aliando o trabalho com o contexto da cultura afro-descendente brasileira, permitindo ao
professor e alunos problematizarem a sua realidade e apreender os conteúdos trabalhados,
baseados

em: - Diálogo com os alunos sobre a importância da cultura afro-descendente; -

Demonstração de alguns condimentos e pratos típicos; - Avaliação subjetiva acerca do
envolvimento dos alunos com o conteúdo proposto; - Compreender as contribuições da culinária
afro-descendente na cultura brasileira; - Indicar subsídios teórico-práticos para o trabalho com a
culinária afro-descendente no espaço escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: CLARI ELIZABETH THOELE
ORIENTADOR: MARIA AUXILIADORA MOREIRA DOS SANTOS SCHMIDT
IES: UFPR

Artigo
Título: Afinal, para que aprender História?
Palavras-chave: Aprendizagem histórica; formação de professores; educação histórica
Resumo: O presente artigo relata estudo realizado no contexto da formação continuada
PDE/2009, na área de História, e tem como tema de estudo a Metodologia do Ensino de História,
junto aos alunos e professores de história do Colégio Estadual Protásio de Carvalho - EFM. A
partir da preocupação com a relação orgânica entre métodos de ensino de História e
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aprendizagem histórica, justifica-se a realização do presente projeto investigativo, que teve como
objetivo a discussão sobre as razões que levam ao desinteresse dos alunos pelas aulas de
História. Os métodos de ensino utilizados pelos professores de História, estão relacionados com
as suas concepções de ensino, pressupondo uma concepção de aprendizagem que sustenta
métodos de ensino que utilizam argumentos da psicologia e da pedagogia e não os pressupostos
da epistemologia da História conforme apontam estudos e investigações mais recentes.

Produção Didático-pedagógica
Título: Afinal, para que aprender História?
Palavras-chave: Aprendizagem histórica, formação de professores, educação histórica
Resumo: A escola tem papel fundamental na formação humana, para que o jovem aluno veja e
compreenda a realidade, expresse-a expressando-se, descubra e assuma a responsabilidade de
ser um elemento de mudança da sociedade. Cabe principalmente à disciplina de História, por ter
dimensão de processo permanente, auxiliar na construção deste jovem aluno, particularmente no
desenvolvimento de sua consciência histórica. Contudo, alvo de discussões em vários ambientes,
a apatia dos alunos diante das aulas de história tem sido destacada por inúmeros professores e
investigadores,. Muitos alunos questionam sobre as razões em aprender História ou determinados
conteúdos históricos, enquanto nós, professores, seguimos as teorias da moda, ou fora da moda,
usamos de métodos e recursos didáticos e paradidáticos variados, tentando constantemente
encontrar a “fórmula” ideal (se é que existe!) para linkar este aluno às nossas aulas. Como falar de
história em salas de 40 alunos ou mais, de realidades, diversidades e experiências variadas?
Como despertar neles o gosto e o entendimento pela história? Proponho então, investigar
elementos da prática de ensino de professores de historia, com o objetivo de identificar
influências teóricas e metodológicas, relacionando-as com o interesse ou apatia dos alunos pelas
aulas, bem como com novas possibilidades de aprendizagem da História, a partir dos conceitos
substantivos e dos conceitos de segunda ordem da História.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: CLAUDETE MIOLA
ORIENTADOR: MARCOS LUIS EHRHARDT
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: O Poder e a relação com o Ensino de História
Palavras-chave: \"Poder; História; Docência\".
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Resumo: Este artigo é o trabalho final para conclusão do Programa de Desenvolvimento
Educacional - PDE, programa de capacitação de professores do Estado do Paraná. Pretendeu
discutir os resultados obtidos com a implementação das atividades desenvolvidas na Produção
Didática Pedagógica realizada com onze professores de História que ministram aulas no Ensino
Médio em estabelecimentos de ensino do município de Toledo. O estudo, de caráter exploratório e
bibliográfico, desenvolveu ações de investigação pedagógica junto aos alunos do 2° ano do
Ensino Médio, de um Colégio Estadual, na mesma cidade, para verificar a concepção que os
alunos possuem sobre o Conceito de Poder na História Temática e sua compreensão discente. O
resultado da pesquisa apresentou as dificuldades de entendimento dos entrevistados quanto à
organização do conteúdo utilizando a metodologia de unidades temáticas. Tais dificuldades são
oriundas da falta de tempo para a preparação das aulas e do entendimento das Diretrizes
Curriculares Estaduais. O estudo apresenta como solução a formação continuada para o corpo
docente das Escolas Públicas e a ampliação do percentual da carga horária destinada à hora
atividade, visando à compreensão da metodologia da história temática e a implementação desta
prática no trabalho cotidiano.

Produção Didático-pedagógica
Título: O Poder e a relação com o Ensino de História
Palavras-chave: \'\'Poder; História; Docência\'\'.
Resumo: Diante da perspectiva de fazer um estudo sobre a questão do Poder e suas diferentes
manifestações, propõe-se, nesta produção didática pedagógica, abordar o assunto já contemplado
por outros colegas historiadores. O tema em questão pretende levar o jovem a entender o
conceito de Poder e como ocorrem às manifestações desses poderes nas diferentes instâncias de
nossa sociedade, seja de uma forma mais geral, ou aqueles vivenciados nos diferentes espaços
do dia-a-dia. Busca-se, com esta produção, destacar como ocorrem as manifestações de poder na
família, na igreja, na escola e na mídia. Os textos relacionados ao tema O conceito de Poder na
História Temática e sua compreensão docente têm a pretensão de estabelecer um diálogo
contínuo com o educando, despertando no mesmo o desejo de levantar novas questões e
reflexões criticas. As questões para a discussão proposta ao longo deste material pretendem
buscar os conhecimentos prévios dos estudantes e estimulá-los a comparar informações, analisálas e formar seu próprio conceito. Para isso, as questões estão postas a fim de suscitar o debate e
a produção de narrativas históricas, viabilizando a construção do pensamento histórico. Para
pensar essas questões relacionadas ao poder e suas diferentes manifestações, além de utilizar
autores ligados à sociologia, propõe-se historiadores ligados à historiografia recente, pois estes
fornecerão subsídios teóricos que partem das possibilidades reais de ensino, transformando o
conteúdo de sala de aula em processo que resulta na análise, na reflexão e na construção do
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conhecimento histórico pelo educando.Junto aos professores investigaremos a utilização da
metodologia da História Temática na disciplina de História.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: CLAUDIA LUCIANE MARTINEZ CASTELLANI
ORIENTADOR: LUPERCIO ANTONIO PEREIRA
IES: UEM

Artigo
Título: A cultura africana no pensamento social brasileiro-1890/1950
Palavras-chave: Cultura. Africano. Brasil. Branco.
Resumo: O presente artigo discute a contribuição africana para a formação da cultura brasileira,
através de alguns clássicos do pensamento brasileiro. Sabe-se que no pensamento social
brasileiro existem outras visões sobre a contribuição do africano na formação cultural do Brasil.
Assim, voltaremos aos clássicos do pensamento brasileiro que estudaram a questão africana em
diferentes momentos de nossa história, como Nina Rodrigues, Arthur Ramos e Gilberto Freyre.
Essas leituras críticas dos clássicos proporcionaram uma visão bastante compreensiva das
mutações operadas no pensamento brasileiro sobre a questão do negro no final do século XIX e
primeira metade do século XX, fornecendo uma base mais sólida para a nossa interpretação dos
novos estudos sobre cultura afro-brasileira produzidos a partir da segunda metade do século XX.
Os trabalhos foram desenvolvidos com os alunos da 8ª série do Colégio Estadual Professora
Denise Cardoso de Albuquerque, Ensino Fundamental e Médio de Flórida, Paraná. No decorrer
dos trabalhos observou a importância da contribuição do africano na formação cultural do Brasil,
mostrando que as relações sociais e políticas se dão em um sentido que passa também pela
criação de uma identidade cultural.
Produção Didático-pedagógica
Título: A cultura africana no pensamento social brasileiro - 1890/1950
Palavras-chave: Cultura. Africano. Brasil. Branco.
Resumo: A proposta da produção didático-pedagógica se justifica por proporcionar através das
leituras e atividades uma visão compreensiva das mutações operadas no pensamento social
brasileiro sobre a questão do negro entre o final do século XIX e primeira metade do século XX,
fornecendo uma base mais sólida para a nossa interpretação dos novos estudos sobre cultura
afro-brasileira produzidos a partir da segunda metade do século XX. Objetivando a construção de
uma narrativa didático- pedagógica, mostrando ao aluno que as relações sociais e políticas se dão
em um sentido que passa também pela criação de uma identidade cultural, mostrando

a

História 2009
necessidade de uma consciência profunda e ampla da importância da raça negra no processo de
formação histórico cultural, através de leituras individuais e coletivas dos textos apresentados,
pesquisas, questionamentos, produções de textos e análise de mapas da construção da casagrande e senzala.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: CLAUDINEYA APARECIDA MENDES
ORIENTADOR: ANDESON PRADO
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ

Artigo
Título: Nos trilhos dos pinhais: o significado histórico da estrada de ferro para os alunos do ensino
fundamental de uma Escola Estadual do Paraná
Palavras-chave: conhecimentos prévios, narrativas, consciência histórica, estrada de ferro.
Resumo: A produção deste Artigo é resultado do conjunto de todas as atividades realizado pelo
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE/2009, integrante de uma política de formação
continuada e de valorização dos professores da Rede Pública Estadual de Ensino do Paraná em
parceria com o Ensino Superior, com o objetivo de trazer melhorias para Educação Básica, foi
desenvolvido na disciplina de História durante o ano de 2009/2010, O significado histórico da
estrada de ferro para os alunos do ensino fundamental de uma escola estadual do Paraná, os
estudos foram realizados com alunos de 8ª séries do ensino fundamental da Escola Estadual
Luarlindo dos Reis Borges, traz uma abordagem cultural proposta nas Diretrizes Curriculares da
Educação Básica do Paraná, utilizando uma linha de pesquisa investigativa dentro da Educação
Histórica e tem como objetivo possibilitar aos docentes e aos educandos o conhecimento da
história através da pesquisa investigativa, por meio de narrativas. A escolha por esta abordagem
de conteúdos históricos foi a possibilidade de aprendizagem dentro do ensino de história, que
busca romper com a metodologia centrada apenas nos livros didáticos como, fonte de informação
e reflexão. O que se pretende com este estudo foi buscar novas formas de ensino e aprendizagem
dentro do Ensino Básico, usando outras fontes como forma de investigação, e superar a idéia de
que o conhecimento é algo pronto e acabado.

Produção Didático-pedagógica
Título: Nos trilhos dos pinhais: o significado histórico da estrada de ferro para os alunos do ensino
fundamental de uma Escola Estadual do Paraná.
Palavras-chave: Estrada de ferro; história local; consciência histórica
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Resumo: A escolha por esta abordagem de conteúdos históricos foi à possibilidade de
aprendizagem dentro do ensino de história, que busca romper com a metodologia centrada
apenas nos livros didáticos como, fonte de informação e reflexão no processo ensinoaprendizagem, buscando novas formas de ensino e aprendizagem dentro do Ensino Básico,
usando outras fontes como forma de investigação, e superar a idéia de que o conhecimento é
algo pronto e acabado e também a preocupação com a história local, neste caso a historia da
Estrada de Ferro que passa em frente à escola onde será aplicado este projeto. A Estrada de
Ferro fez com que as distâncias ficassem menores, ajudou a baratear os produtos e aumentou o
volume de mercadorias e Constituiu um dos elementos da infra-estrutura necessária ao
desenvolvimento do capitalismo. A História do Trem de Ferro teve uma influencia na formação do
Estado, na fixação dos imigrantes, na economia do Paraná e, também na criação de bairros e
municípios,neste contexto histórico é que propomos o trabalho de pesquisa, partindo dos
conhecimentos prévios destes estudantes, propor um planejamento dos conteúdos fazendo uso
de várias fontes históricas sobre a construção da Estrada de Ferro entre Curitiba/Paranaguá,
desde a construção até a inauguração, período compreendido entre de 1880 a 1885. Desta forma,
pretende-se explorar a leitura de outras fontes de forma critica, reflexiva e investigativa,
estimulando a criatividade e a vontade de saber, favorecendo, deste modo, a compreensão dos
conteúdos de forma espontânea e natural.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: CLEIDE FARAGO DE LIMA
ORIENTADOR: JOSE MIGUEL ARIAS NETO
IES: UEL

Artigo
Título: Caso de Pitangueiras: cuidando de nossa memória
Palavras-chave: história oral - construção de identidade - valorização da história local.
Resumo: Este artigo, vinculado ao Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, tem por
finalidade relatar a experiência de pesquisa e de intervenção em sala de aula, desenvolvida com
uma turma de alunos do 3º ano do Ensino Médio. O trabalho teve como objetivo principal fazer a
reconstrução da memória do município de Pitangueiras e registrar a história oral de sua
comunidade. Nesse contexto, utilizando como estratégia a investigação e construção de
conhecimento, a participação do aluno foi fundamental, tendo em vista que intuito foi o de
contribuir para que o aluno pudesse refletir e se perceber como parte do processo histórico. Para
o desenvolvimento desse estudo, inicialmente se fez uma explanação sobre o projeto para que o
aluno se situasse no tempo e no espaço. Na seqüência foram aplicadas as atividades de análise
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de documentos, pesquisa bibliográfica e entrevistas com familiares e pioneiros. O trabalho
procurou proporcionar reflexões, percepções, interação entre as gerações e, principalmente, levar
o aluno a pensar historicamente.
Produção Didático-pedagógica
Título: Caso de pitangueiras: cuidando de nossa memória
Palavras-chave: construção de conhecimento; história oral; construção de identidade; projetos
pessoais dos pioneiros; valorização da história local.
Resumo: Este trabalho tem por finalidade fazer um resgate da memória do município de
Pitangueiras e registrar a história oral de sua comunidade. Nesse contexto, utilizando como
estratégia a investigação e construção de conhecimento, a participação do aluno será
fundamental, tendo em vista que o intuito é contribuir para que o aluno possa refletir e se perceber
como parte do processo histórico. Para o desenvolvimento desse estudo, inicialmente será feita
uma explanação sobre o projeto para que o aluno possa se situar no tempo e no espaço. Na
seqüência serão aplicadas as atividades de análise de documentos, pesquisa bibliográfica e
entrevistas com familiares e pioneiros. O trabalho procurará proporcionar reflexões, percepções,
interação entre as gerações e, principalmente, levar o aluno a pensar historicamente.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: CLEIDE MARIA SABEDOT
ORIENTADOR: VAGNER JOSE MOREIRA
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Sentidos e Significados do Trabalho para os Jovens
Palavras-chave: jovem; trabalho; trajetórias; significados; experiência.
Resumo: Este artigo é requisito para conclusão do Programa de Desenvolvimento Educacional,
PDE, da Secretaria do Estado de Educação do Paraná. O objetivo deste estudo é conhecer os
sentidos e significados do trabalho para os alunos adolescentes e jovens do Ensino Médio
contribuindo com o conteúdo estruturante Relações de Trabalho, apresentado nas Diretrizes
Curriculares Estaduais de História - DCEs (PARANÁ, 2008), estabelecendo uma ligação entre os
conteúdos, às trajetórias e expectativas vivenciadas pelos alunos. Utilizando práticas
diversificadas, através de uma Sequência Didática com atividades a partir de textos, imagens,
vídeos e depoimentos que estimulam questionamentos e reflexões, inteirando teoria e prática e
aproximando os saberes da realidade vivida. A compreensão da postura discente neste contexto é
um indicativo de que não estão alheios às dificuldades em relação ao Trabalho, a necessidade de
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oportunidade e escolaridade que precisam ter para sua inserção no mercado de trabalho e a
escola podem contribuir mais efetivamente nesta caminhada de preparação para o exercício da
cidadania.
Produção Didático-pedagógica
Título: Sentidos e Significados do Trabalho para os Jovens
Palavras-chave: jovens; trabalho; trajetórias; sentidos; significados.
Resumo: A organização teórica metodológica do material didático, aqui apresentado como
Seqüência Didática, objetiva subsidiar o processo de Implementação do Projeto de Intervenção
Pedagógico na Escola, produção que integra as atividades do Programa de Desenvolvimento
Educacional - PDE. A produção didático-pedagógica foi elaborada como Seqüência Didática
para ampliar a abordagem do Conteúdo Estruturante da disciplina de História: Relações de
Trabalho, proposto nas Diretrizes Curriculares Do Estado do Paraná. Com a finalidade de alcançar
os objetivos propostos, este material foi dividido em três módulos (o tema na atualidade, na
História e nas vivências) que tratam: dos conceitos de Trabalho; das sociedades e suas
experiências; das diferenças e semelhanças em épocas e lugares diferentes; depoimentos de
jovens trabalhadores urbanos; capas e textos de revistas; sugestões de pesquisas e vídeos.
Material que objetiva reflexão, questionamentos, produções, aquisição de saberes e mudança de
postura. Esta seqüência didática utiliza fontes diversificadas que permitem um trabalho a partir do
próprio documento, assim como a problematização de questões presentes nas atividades que
podem ser contextualizadas com o nosso cotidiano através de uma leitura crítica dos conteúdos
apresentados. Por fim este material busca complementar a prática pedagógica de abordagem dos
conteúdos em sala de aula, aqui em específico sobre diferentes aspectos que permeiam o Mundo
do Trabalho através da busca dos Sentidos e Significados do Trabalho para os Jovens,
conhecendo as trajetórias ocupacionais da família dos alunos, suas experiências e expectativas
em relação ao futuro dialogando com a realidade vivida.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: CLEUSI TERESINHA BOBATO STADLER
ORIENTADOR: ROBERTO EDGAR LAMB
IES: UEPG

Artigo
Título: A fotografia no ensino de história: alguns aspectos em relação à Imigração Italiana.
Palavras-chave: Fotografia. Memória. História Local. Imigração. Ensino de História.
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Resumo: O presente artigo procura contemplar a produção do saber histórico em sala de aula,
destacando a participação do aluno como sujeito do processo educativo. Ele é resultado da
implementação de um projeto de pesquisa e uma unidade didática desenvolvida com alunos da 7ª
série do Colégio Alcides Munhoz da cidade de Imbituva-PR. O trabalho utiliza a fotografia como
fonte histórica principal e fundamenta-a com outros documentos escritos e fontes orais. Evidenciase o aspecto histórico das imagens imbituvenses, identificando nelas suas representações.
Através da análise da fotografia como metodologia de ensino no conteúdo Imigração Italiana, e
sua utilização como fonte documental no espaço escolar, o objetivo principal foi refletir sobre a
utilização da imagem fotográfica na recuperação da memória familiar e local. Como a escola é o
elo responsável pela reelaboração do saber socialmente construído, os alunos trabalharam com a
interpretação de fotografias da cidade para depois partir para a análise específica sobre suas
famílias, destacando os simbolismos e representações que acompanham o registro fotográfico e a
relação das suas famílias com a História local. Desta forma comprovamos que através do trabalho
com os alunos na análise de fotografias, podemos, sim, priorizar a história local, a memória e a
identidade de uma cidade.

Produção Didático-pedagógica
Título: A fotografia no ensino de história: alguns aspectos em relação à Imigração Italiana.
Palavras-chave: Imigração. Fotografia. Identidade. Memória.
Resumo: O desenvolvimento desta Unidade Didática procura atender às exigências do PDE e
contemplar a produção do saber histórico em sala de aula, destacando a participação do aluno
como sujeito do processo educativo. Direcionada a alunos da 7ª série, tem como objetivo principal
utilizar a fotografia como metodologia de ensino, através da análise interpretativa da mesma no
conteúdo Imigração Italiana. Este material didático destinado ao trabalho do professor com seus
alunos foi pensado e preparado para priorizar a história local, a memória e identidade de uma
cidade – Imbituva. Propõe-se que os alunos possam trabalhar com a interpretação de fotografias
locais para depois partir para a análise fotográfica de suas famílias, destacando os simbolismos e
representações que acompanham o registro fotográfico e a relação das suas famílias com a
História local. A relevância do papel do professor neste processo faz com que este material
didático esteja voltado para implantação de metodologias que ofereçam subsídios para fortalecer
a prática pedagógica no contexto escolar. Portanto, o objetivo deste trabalho é transformar a
imagem, mais especificamente a fotografia, produto das novas tecnologias da comunicação, em
aliada da educação.

História 2009
DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: CLICEU ANTUNES PEREIRA
ORIENTADOR: EULALIA MARIA APARECIDA DE MORAES
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ

Artigo
Título: Natureza e religiosidade no contexto das culturas negras e sua apreensão nos meios
escolares
Palavras-chave: afrodescendentes; Candomblé; cultura africana; religiões; Umbanda.
Resumo: Este artigo tem como objetivo proceder ao estudo e análise das heranças das
manifestações culturais afrodescendentes no Brasil através de um projeto de pesquisa e da
aplicação de Material Didático Pedagógico, Caderno Didático junto a 47 (quarenta e sete)
educandos do Colégio Estadual Senhorinha de Morais Sarmento - Ensino Fundamental e Médio,
no Município de Curitiba, Estado do Paraná, no ano de 2010. A pesquisa foi feita por meio da
aplicação de um questionário com doze questões direcionadas àqueles educandos que deram
suas opiniões a respeito dos reflexos da cultura africana no Brasil. Com essa pesquisa tem-se em
mente que interpretar a história e a cultura dos negros é romper com o conceito de raça originado
na Europa no século XVI e também, romper com o conceito de mestiçagem que alcunhou o termo
sincretismo cultural e discriminou os rituais religiosos afros, principalmente os da Umbanda e
Candomblé. A pesquisa apontou que muitos educandos já conhecem as influências da cultura
africana no Brasil, mas muitos ainda se mostram reticentes em relação às religiões afro, abrindo
espaços para a construção de novos caminhos, nos quais professores, escola e poder público
precisam estar preparados para construir.

Produção Didático-pedagógica
Título: Natureza e religiosidade no contexto das culturas negras e sua apreensão nos meios
escolares
Palavras-chave: Afro-brasileira; Candomblé; escravizados; contribuição cultural; construção da
identidade.
Resumo: No século XIX foi abolida a escravidão no Brasil e com ela tentou-se extirpar
lembranças e heranças do passado escravista. A despeito da forte presença afro-descendente no
Brasil até início do século XX, a mestiçagem, vista sob o viés da biologia era considerada
sinônimo de atraso do país. Atualmente, em um mundo cada dia mais globalizado; um mundo de
barreiras raciais, geográficas, culturais e econômicas tênues, a mestiçagem vem sendo condição
valorizada. Desta forma, buscamos na temática transversal, para o Ensino de História, as
manifestações culturais afro-brasileiras: os ritos religiosos, a musicalidade e o espírito da natureza
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presentes na afrobrasilidade do século XXI. Buscando desenvolver a capacidade, dos alunos, de
se posicionarem diante de questões que interferem na vida coletiva, bem como superar a
indiferença e intervir de forma responsável. Em conformidade com a proposta dos Parâmetros
Curriculares Nacionais é necessário esclarecer que a problemática didático/pedagógica e a
metodologia é uma adaptação às diretrizes curriculares nacionais que asseguram a Escola seu
papel social. Nesse sentido, proceder ao estudo e análise das heranças das manifestações
culturais afro-descendente no Brasil é levar os alunos de Ensino Fundamental e Médio do Colégio
Estadual Senhorinha de Moraes Sarmento a refletir sobre questões sociais na perspectiva de
cidadania; é situá-los como sujeito dessa história multiétnica e multicultural; é trabalhar o respeito
às diferenças e refletir a comunhão com a natureza que a religiosidade primitiva cultua em uma
perspectiva antropológica. A abordagem pedagógica e didática deve ser direcionada ao educando
priorizando contextos que abordem conhecimentos úteis e esclarecedores que enalteçam a figura
de grandes heróis. O presente material de estudo desta Unidade Didática tem por objetivo
trabalhar os aspectos da cultura e religiosidade dos povos ou etnias africanas na 2ª série do
Ensino Fundamental no sentido da reconstrução da História da África. Em nossa sociedade, os
modos de vida são marcados pela transformação de modelos familiares, onde o trabalho da mãe,
a precariedade econômica, ou ainda, o desemprego dos pais, a situação marginal de indivíduos
como o negro, servem de amparo às transformações que as crianças sofrem ao longo de sua
infância. É na escola que se buscam respostas que justifiquem este amadurecimento precoce,
não linear, de crises vivenciadas por este mal-estar de violência e desespero.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: DAGMA MARIA REICHERT WOLTRICH
ORIENTADOR: VALDIR GREGORY
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: A contribuição do imigrante na colonização e desenvolvimento do Paraná
Palavras-chave: Ensino de História; História Oral; Imigração Alemã; Influências.
Resumo: Este artigo refere-se ao Projeto de Intervenção Pedagógica desenvolvido no Colégio
Estadual Mário de Andrade, em Francisco Beltrão/PR, com alunos das 8ª séries. Os objetivos
traçados buscaram trabalhar a Imigração Alemã e a influência dos fluxos migratórios para o
desenvolvimento econômico, político e cultural da sociedade paranaense. Outra finalidade do
estudo foi apresentar a História como imprescindível na vida dos indivíduos, sendo que, o ser
humano é agente de sua própria história que, interagindo com outros, constrói a coletividade. O
desenvolvimento não ocorre sem a ação humana e este processo é permeado de prós e contras,
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por isso, torna-se fundamental apresentar ao aluno a sua própria realidade e como ela se
processou e se processa ao longo dos anos. O projeto de intervenção na escola propôs aproximar
o estudo da história a experiências vividas pelos alunos e por pessoas próximas a eles.
Produção Didático-pedagógica
Título: A contribuição do imigrante na colonização e desenvolvimento do Paraná.
Palavras-chave: Imigração; memória; história oral; mulheres.
Resumo: Este caderno pedagógico teve sua origem do Programa de Desenvolvimento
Educacional - PDE, iniciado em 2009, cuja motivação foi histórias da colonização do Paraná,
especialmente do Sudoeste, cuja bibliografia é tênue e carece de informações mais consistentes,
principalmente no que tange às ações das mulheres e seus papéis na formação da colônia e da
sociedade. Minha trajetória, como professora de História em escola pública, me fez pensar na
construção do conhecimento dos alunos tendo como base as suas próprias histórias de vida, por
isso, a metodologia indicada foi a história oral ou histórias de vida, esta técnica/metodologia é uma
forma adequada de trabalhar e contribuir.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: DIVA FAGUNDES
ORIENTADOR: APARECIDA DARC DE SOUZA
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: A Família Escrava um tema para o ensino de História
Palavras-chave: História - escravidão - família
Resumo: Este artigo é resultado das reflexões produzidas a partir do trabalho de elaboração e
aplicação do projeto de intervenção pedagógica realizado no Colégio Estadual de Ensino
Fundamental e Médio São Miguel - Francisco Beltrão em turmas de 8ª séries, na disciplina de
História. O tema trabalhado diz respeito a incorporação dos estudos sobre a formação da família
escrava ao currículo de História. O estudo da formação da família escrava constitui-se, na
perspectiva adotada aqui, em uma oportunidade de recuperar uma dimensão da vida do escravo
negro que explicita sua capacidade de atuar como sujeito histórico.

Produção Didático-pedagógica
Título: Família escrava no Século XIX
Palavras-chave: família escrava; história; formação social.
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Resumo: Esta proposta faz parte do Programa de Desenvolvimento Educacional da disciplina de
História e tem a finalidade de discutir, por meio da análise histórica, o processo de formação da
família escrava a fim de contribuir na construção de um olhar menos preconceituoso em relação à
população negra. Nesse sentido, este texto procura apresentar um novo olhar sobre o passado da
população negra. O negro teve e tem papel de destaque na vida dos brasileiros, influenciando
gerações com sua cultura, seu trabalho, na formação da sociedade e nas relações de poder. O
olhar crítico sobre a situação dos negros pode ser construído na escola, entendendo e discutindo
como esse povo misturou-se etnicamente com outros e fundou as bases da cultura brasileira. Não
há como negar a presença da cultura negra na sociedade brasileira, pois é difícil, no Brasil atual,
saber quem não possui sangue negro em suas veias. E se a maioria tem descendência negra,
tem também por obrigação defender as suas origens. O principal objetivo dessa proposta é
conhecer através do estudo e análise, a origem da família escrava, suas implicações e
contribuições na formação social da sociedade brasileira.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: DONIZETE APARECIDO FERNANDES
ORIENTADOR: GERALDO BALDUINO HORN
IES: UFPR

Artigo
Título: A Consciência Histórica dos alunos do ensino médio do Colégio da Polícia Militar do
Paraná sobre Curitiba
Palavras-chave: Consciência história, Ensino de História, imaginário, capital-modelo, construtores
do espaço.
Resumo: Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa sobre a consciência histórica de
29 alunos do Ensino Médio do Colégio da Polícia Militar do Paraná - CPM acerca de Curitiba.
Inscreve-se na mesma linha de trabalhos que tomam a temática consciência histórica como pauta
central, a exemplo de Rüsen (2000), Barca (2007), Garcia e Schmidt (2005) e Cerri (2001). Seu
objetivo era perceber em que medida a mensagem nuclear das narrativas dos estudantes sobre
Curitiba corroborava ou não os discursos que afirmam o imaginário sobre Curitiba como uma
cidade modelo. Para concretizar tal propósito , foram distribuídos 29 questionários, um para cada
estudante. A pesquisa consistiu em questionário aberto com três enunciados sobre a cidade. Na
fase inicial da análise dos dados, foi feita uma leitura de todos os questionários de forma a induzir
ao estabelecimento de um quadro geral da amostra. Nesse primeiro momento, o objetivo era
saber qual imagem de Curitiba se destacaria: se negativa ou positiva. Após a leitura geral,
procedeu-se a uma análise que permitisse a separação entre as respostas que faziam apologia à
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cidade e as que fizessem crítica. Confirmou-se que a maioria das narrativas dos estudantes sobre
Curitiba corroborava os discursos que afirmam o imaginário sobre Curitiba como uma cidade
modelo. Concluiu-se, assim, o êxito dos construtores do espaço urbano da capital paraense, cujo
projeto de firmar uma imagem positiva da cidade é respaldado pelos brasileiros e, especificamente
pelos curitibanos.

Produção Didático-pedagógica
Título: Movimentos sociais dos trabalhadores: pela luta da consolidação de um projeto contrahegemõnico
Palavras-chave: Movimentos Sociais, Luta de Classes; Contra-hegemonia
Resumo: A definição de Movimentos Sociais nem sempre representa uma tarefa fácil. Nesse
relato, entendem-se os movimentos sociais como as ações de grupos organizados objetivando a
conquista de determinados fins. Tem-se, no entanto, clareza das dificuldades e limites dos
movimentos sociais. Em sua maioria, os movimentos têm grande dificuldade de se perceberem
como fazendo parte de uma totalidade, de estarem em um contexto de lutas de classes, de
correlação de forças. É muito comum o fortalecimento, no interior dos movimentos sociais, do
individualismo e do neocorporativismo como uma configuração ainda mais problemática que o
corporativismo clássico. Dos movimentos sociais existentes no Brasil, pode-se afirmar que o MST
(Movimento sem Terra) é uma exceção, por ter a dimensão da totalidade e situar-se, assim, em
uma perspectiva de luta de classes, tendo em vista a construção de projeto societário contrahegemônico. No presente relato, a orientação gramsciniana é privilegiada, uma vez que é uma
teoria de grande alcance explicativo. Privilegiar essa orientação tem como objetivo apresentar aos
(as) professores (as) uma leitura sobre tal categoria, que possa, de certa maneira subsidiá-los (as)
na sua práxis pedagógica.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: EDACIONE FIGUEIRA BARBATO
ORIENTADOR: FABIO ANDRE HAHN
IES: FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO

Artigo
Título: A fotografia no ensino de História local: estudo de caso no município de Fênix/Pr (19601970).
Palavras-chave: História local, Fotografia; Ensino de História, Município de Fênix
Resumo: A pesquisa foi desenvolvida junto aos alunos da quarta série do Curso de Formação de
Docentes do Colégio Estadual Santo Inácio de Loyola, na disciplina de Metodologia do Ensino de
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História. O objetivo foi desenvolver um estudo sobre a fotografia como fonte para a produção do
conhecimento a partir da história local e, desta forma, reconhecer que as fotografias possibilitaram
identificar importantes aspectos históricos do município de Fênix durante as décadas de 1960 e
1970.

Produção Didático-pedagógica
Título: Reflexões a partir de fotografias- Estudo de Caso: Município de Fênix- 1969-1970
Palavras-chave: Fotografia;História;Memória
Resumo: A Produção Didático Pedagógica intitulada Reflexões a partir de Fotografias- Estudo de
Caso: Município de Fênix- 1960-1970, tem o propósito de refletir sobre a importância da fotografia
como fonte para a produção do conhecimento em história local. Ao longo das unidades será
possível realizar algumas reflexões acerca da história da fotografia e sua chegada ao Brasil, bem
como a observação e análise de fotografias utilizando para tanto fichas catalográficas. A história
local ganha destaque no momento em que passa

a ser analisada a partir das fotografias

possibilitando maior aproximação entre o conteúdo de história e os sujeitos envolvidos, e desta
forma, permite ao aluno perceber-se como parte dessa história.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: EDENILCE PIVETTA FERNANDES
ORIENTADOR: ISABEL APARECIDA BILHAO
IES: UEL

Artigo
Título: Rolândia em fotografias: aspectos de uma experiência pedagógica no Colégio Estadual
Presidente Kennedy
Palavras-chave: historiografia local, preservação da memória
Resumo: Este artigo aborda o uso da imagem fotográfica como teoria e prática metodológica nas
aulas de História. Procurei mostrar a importância de se trabalhar a História Local por meio de
textos e imagens fotográficas no estudo do desenvolvimento de uma cidade na qual os educandos
estão inseridos. Proponho que a fotografia pode ser usada como uma fonte de construção
historiográfica na análise do cotidiano socioeconômico de uma determinada localidade. Através de
pressupostos teóricos e práticos, indico métodos para o trabalho com imagens em sala de aula.
Produção Didático-pedagógica
Título: Álbum Histórico Fotográfico de Rolândia - Década de 1930 a 1960.
Palavras-chave: Fotografia, história local, preservação da memória, Rolândia.
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Resumo: O Álbum Histórico Fotográfico,

apresentado no Programa de Desenvolvimento

Educacional, tem por objetivo mostrar a importância do uso da imagem como fonte de estudo
histórico, permitindo conhecer melhor a história de Rolândia, ou seja, a valorização da História
local. Essa proposta surgiu a partir do estudo de bibliografias existentes sobre o município, porém,
com poucas imagens de seu passado e que dificultavam significativamente o interesse dos
estudantes em desenvolverem um estudo aprofundado. Para o desenvolvimento desse trabalho
serão utilizadas imagens fotográficas de acervos particulares e públicos (municipais e estaduais).
Em uma primeira etapa, a questão teórico-metodológica será desenvolvida com os educandos a
partir do desenvolvimento de pesquisas, compreensão e troca de conhecimento de uma realidade
próxima, no caso, as imagens do desenvolvimento/da construção de Rolândia, observando-as não
como imagens ilustrativas, mas como documentos históricos. Numa segunda etapa, serão
registradas imagens, em campo, com o objetivo de selecioná-las e catalogá-las como nova
produção de fontes para o estudo da história municipal. E, como finalização, pretende-se elaborar
junto com estudantes uma mostra fotográfica e um Atlas Histórico Fotográfico de Rolândia.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: EDNA BENEDITA SILVEIRA
ORIENTADOR: ALFREDO DOS SANTOS OLIVA
IES: UEL

Artigo
Título: Proposta pedagógica para a utilização de filmes com temática racista contra o negro em
sala de aula
Palavras-chave: Negro; cinema; preconceito; representações; racismo.
Resumo: O presente artigo tem como objetivo, problematizar,

discutir e buscar formas de

combater e tentar erradicar as representações e memórias sociais historicamente compartilhadas
relativas ao racismo e preconceito contra o negro na sociedade contemporânea, com especial
enfoque no ambiente escolar. Pretende-se, para isso, usar como ponto de partida uma fonte
histórica alternativa: a exibição de três filmes cujas temáticas se prestam a essa discussão, e
através deles, desenvolver diversas atividades em sala de aula, tais como, questionário de
pesquisa, resolução de testes, análise de textos e debates. Os conceitos históricos discutidos aqui
foram: cinema, representações, racismo, preconceito.
Produção Didático-pedagógica
Título: Caderno pedagógico - proposta pedagógica para a utilização de filmes com temática
racista contra o negro na sala de aula
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Palavras-chave: preconceito; racismo; desconstrução; identidade; valorização.
Resumo: A partir da relevância dada pela lei nº 10.639/ 2003 que torna obrigatório o ensino sobre
História e Cultura Afro-Brasileira, com a inclusão do ensino de História e cultura Afro-Brasileira e
Africana, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da
sociedade nacional, em vista da valorização da contribuição para a sociedade brasileira dos
africanos e seus descendentes nas áreas social, econômica política e cultural, Este projeto visa ao
estudo das representações e memórias sociais historicamente compartilhadas relativas ao
racismo e preconceito contra o negro na sociedade contemporânea, com enfoque que visa a
buscar formas de problematizar essas representações, bem como ao desenvolvimento de uma
perspectiva crítica acerca do papel do negro nas sociedades contemporâneas. Através da análise
de três filmes (A outra história americana, Mandela Luta pela liberdade e Cidade de Deus)
buscaremos condições para compreender e discutir as raízes das práticas racistas atuais,
procurando formas de implementar, de modo processual, uma educação anti-racista e que
valorize a diversidade cultural. Trabalharemos com as concepções dos alunos acerca da história
da África e dos afro-descendentes, permitindo orientar as ações dos jovens, pensarmos o que
somos em relação à sociedade em que vivemos, refletirmos sobre a relação entre identidade e
alteridade, assim como desnaturalizar práticas consideradas naturais e inquestionáveis, com o fim
de construir novas maneiras de viver e entender o mundo.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: EDNA DE OLIVEIRA LESSA DADALT
ORIENTADOR: ALFREDO DOS SANTOS OLIVA
IES: UEL

Artigo
Título: A música a serviço da história
Palavras-chave: Musica; negros; racismo.
Resumo: Este artigo foi baseado em experiência de Implementação Pedagógica da Música como
estratégia de ensino de História e interdisciplinaridades. Partiu da apresentação de um trabalho de
campo desenvolvido junto a uma escola pública de Educação Fundamental e descreveu a
metodologia utilizada em campo para aplicação de tal estratégia já prevista nos Parâmetros
Curriculares Nacionais, mas, desta feita direcionada a conscientização do racismo no Brasil e em
obediência a Lei 10.639/03, que estabelece as bases da Educação Nacional, para incluir no
currículo da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira.
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Produção Didático-pedagógica
Título: A música a serviço da História
Palavras-chave: Negro. Música. Preconceito. Representações. Racismo.
Resumo: Estudo que toma como ponto de partida a lei 10.639 e propõe como recurso a análise
crítica de letras de músicas, de diferentes períodos, que trazem em seu contexto uma visão
excludente do negro. O primeiro passo será o levantamento, através de uma pesquisa
bibliográfica, do referencial teórico necessário para discutirmos em sala o papel do negro na
formação da sociedade brasileira. A partir de então, buscaremos direcionar a pesquização para a
desconstrução critica dos músicos que tratam o negro segundo uma visão européia, salientando a
maneira como uma linguagem especifica (canção) pode auxiliar no ensino de historia, devendo
ser tratado como um objeto cultural e não apenas um recurso ilustrativo, sendo elemento
integrante de nossa cultura, pode estar sujeito, inclusive, à indústria cultural, e, portanto, objeto de
intenções, contextos ou análises. A incorporação desta linguagem cultural (música) às aulas de
história não passa por ouvir uma música em classe. Trata-se de retomar a informação que este
meio traz e analisá-la para criar contradições e novos discursos. Buscaremos, então, levar os
alunos à percepção de que o mercado fonográfico é propriedade de particulares, que procuram
criar músicas que atendam às necessidades de fins determinados, logo o negro não pode constar
na história única e exclusivamente sob o estigma do escravo resignado e sofrido.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: EDNA PEREIRA MICHELATO
ORIENTADOR: MONICA SELVATICI
IES: UEL

Artigo
Título: O uso, a organização e interpretação de fontes históricas no contexto escolar
Palavras-chave: Fontes históricas orais e escritas; audiovisuais; cultura material; método de
trabalho, Caderno Temático.
Resumo: Sabemos que a disciplina de História tem uma linguagem própria que necessita de
abordagens específicas. Saber trabalhar com fontes históricas é condição indispensável para
produzir, ampliar e transmitir conhecimento. Fonte histórica, documento, registro, vestígios são
termos utilizados para definir tudo aquilo produzido pela humanidade no tempo e no espaço. Ao
analisarmos fontes históricas teremos um olhar sobre as mentalidades, os comportamentos, as
culturas, o cotidiano dos períodos históricos em foco. Este artigo tem como objetivo discutir a
proposta de implementação no Colégio Estadual Unidade Polo de Arapongas, do Caderno
Temático que trazia uma abordagem teórico-metodológica acerca do trabalho com fontes escritas
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(documentos de arquivo; impressos; jornais; revistas; periódicos; biografias; literatura...); fontes de
cultura material (arqueologia, vestígios, monumentos, edifícios, museus); fontes orais (relatos,
entrevistas, depoimentos, memórias...); fontes audiovisuais (imagens, figuras, fotos, caricaturas,
televisão, filmes, musicas, radio, cinema...). O trabalho com fontes históricas em sala de aula é
bastante interessante, amplo e variado e pode proporcionar a construção de uma visão crítica da
própria história, além de facilitar a didática dos professores no trabalho do objeto histórico junto
aos estudantes.

Produção Didático-pedagógica
Título: Trabalho intervenção pedagógica na escola:
Palavras-chave: Não disponível
Resumo: Não disponível.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ELENITA LEDA SEGATTO
ORIENTADOR: ANDRE ULYSSES DE SALIS
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: As novas Tecnologias disponibilizadas pela TV Pen-drive e o Livro Didático de História
Palavras-chave: Novas metodologias; tecnologia; livro didático.
Resumo: Propõe-se com este trabalho discorrer sobre o uso didático de tecnologias
disponibilizadas para a TV Pendrive, pois com isto possibilita irmos de encontro com a realidade
de nossos alunos, falando de um universo que os alunos conhecem às vezes até mais que os
próprios professores. Além de que tais tecnologias contribuem para ampliação e diversificação dos
recursos para trabalhar os conteúdos do livro didático da disciplina de história. Diante desta nova
realidade, a dinâmica do processo ensino-aprendizagem tem se modificado substancialmente,
pois os estudantes têm assumido um novo papel, intervindo no processo de ensinoaprendizagem. Ao utilizar técnicas e programas específicos para produção de aulas a partir de
slides, vídeo-clips, documentários e outros materiais didáticos alternativos, pode-se disponibilizar
para o acervo escola. Para que isso ocorra, o primeiro passo é a ruptura da relação convencional
entre professor e aluno. A começar pela escolha do tema e da linha de pesquisa, passando pela
valorização do material mais utilizado em sala de aula, e que normalmente é o mais criticado, que
é o livro didático. A experiência de anos de magistério fez com que fosse privilegiado um estudo
sobre as possibilidades de transposição de conteúdos do livro didático para a TV Pendrive.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Desafios encontrados pelo professor de história diante das novas tecnologias
disponibilizadas pelo Governo do Estado do Paraná.
Palavras-chave:

Tecnologia;Ensino

de

História;

Metodologia;

Ambiente

escolar.

Resumo: A presente pesquisa versa em torno da inserção de novas tecnologias no ambiente
escolar. Dentro desse contexto que alia o advento de novas tecnologias com o ensino de história,
privilegiamos como objeto central da pesquisa a análise das possibilidades, dos impactos e dos
desafios associados ao programa estadual TV pen Drive. A escolha do recorte temático amparouse no alcance do programa, haja vista que, o objetivo proposto constitui-se em disponibilizar a
tecnologia para todas as escolas do Estado. Dito isso, enfatiza-se que a pesquisa pretende
analisar a questão tecnológica enquanto paradigma educacional, afinal a partir da disponibilização
dos recursos tecnológicos, o docente, necessariamente, passa a fazer parte desse processo quer
ele queira ou não, pois a inserção de recursos tecnológicos no espaço escolar visa dar suporte as
metodologias de ensino e, principalmente, propiciar a criação de novas abordagens e conceitos
metodológicos. Dessa forma objetivamos compreender, como pode ser usada essa tecnologia no
ensino de história utilizando o livro didático enviado pelo Estado do Paraná para a 2ª série do 2°
grau.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ELIANA BOYKO ROEPKE
ORIENTADOR: OSEIAS DE OLIVEIRA
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Estudos étnico-raciais através de filmes
Palavras-chave: História, sociedade, fatores étnico-raciais, filmes, ensino-aprendizagem.
Resumo: Os resultados aqui contidos foram obtidos durante o processo de formação no
Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná (PDE), em integração com a
Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO) - Campus de Irati e foram resultantes da
atuação pedagógica para os alunos da 8ª série do Colégio Estadual Antonio Xavier da Silveira Ensino Fundamental e Médio. A proposta de trabalho pedagógico utilizando filmes, para os
educandos, justificou-se pelo fato de por abordar temáticas relacionadas ao preconceito, ambição,
prepotência, visão de mundo divergente, ocorridas na própria evolução história brasileira,
principalmente quanto aos valores étnico-raciais e sócio-econômicos. A abordagem interagiu
positivamente na integração entre professor-aluno, visando à formação plena dos educandos,
voltada a dinâmica social, em estudos sobre as diferentes condições sócio-econômicas,
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pertencimento e preconceito sobre os fatores étnico-raciais. Através do acompanhamento
mensurável, do estágio inicial ao final da aplicação do referida abordagem pedagógica, aos
discentes, foi perceptível o avanço de grande maioria desses alunos, refletidos no
amadurecimento em suas posturas em relação aos estudos étnico–raciais através dos filmes, pois
o envolvimento, o estar trabalhando com conteúdos que de fato fazem parte de suas realidades,
aliados a tecnologia das imagens dos filmes, colocaram os alunos como protagonistas do
processo de ensino-aprendizagem. As produções dos discentes não foram meras solicitações de
atividades simplesmente repetitivas, mas sim, de pessoas que participaram de um processo, e
que se integraram em uma caminhada, refletiram, analisaram e formaram suas opiniões, não
fixando apenas cognitivamente os conteúdos abordados, mas sim atribuindo a estes
conhecimentos fatores sócio-cognitivos.
Produção Didático-pedagógica
Título: Estudos étnico-raciais através de filmes
Palavras-chave: Relações étnicas; Valorização Humana; preconceito.
Resumo: A unidade pedagógica propõe estudos ético-raciais através de filmes, na disciplina de
Historia. O enfoque da unidade tem como base a própria evolução histórica e a formação étnica
brasileira, marcando o contexto nacional pela presença de pessoas dos mais variados povos.
Desta formação nacional, nem sempre o convívio entre estas diferenças foi harmonioso e
consensual, e, ainda hoje, revertem-se em alguns conflitos interpessoais, sejam eles marcados
pelas características étnicas ou aos fatores sociais. Fatores negativos como a formação social
excludente e preconceito étnico-racial são resultados destes conflitos, que por sua vez devem ser
superados, sendo dos caminhos mostrar, debater e refletir sobre a liberdade de expressão de uma
sociedade democrática, incentivando a valorização das pessoas através do processo educacional.
Assim, esta unidade temática, propõe um trabalho interdisciplinar na tentativa de contribuir para
melhor desenvolvimento do processo educativo como um todo, para propiciar o aprendizado
efetivo, bem como, colaborar na construção de uma sociedade consciente. Para direcionamento
da prática pedagógica serão trabalhados os filmes: Vista a minha pele, Retrato em preto e branco
e A exceção e a regra, dirigidos por Joel Zito de Araújo. Os filmes sugeridos foram selecionados
por possuírem elementos que justificam seu trabalho em sala de aula e por abordar temáticas
relacionadas ao preconceito, a ambição, prepotência, diferentes histórias e visão de mundo, entre
outros fatores, interagindo positivamente na integração entre professor-aluno. Assim, a
perspectiva educacional visando a formação plena dos educandos, voltada a dinâmica social, em
estudos sobre as diferentes condições sócio-econômicas, pertencimento e preconceito étnicoracial são partes do enfoque dos trabalhos propostos na referida unidade pedagógica.

História 2009
DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ELIANA RAYMUNDINI
ORIENTADOR: MARLENE ROSA CAINELLI
IES: UEL

Artigo
Título: O estudo dos impérios africanos de Gana e Mali
Palavras-chave: Impérios africanos; discriminação racial; cultura afro-brasileira e africana.
Resumo: Este artigo resulta do trabalho realizado para atender ao Programa de Desenvolvimento
Educacional - PDE, um programa de capacitação de professores do Estado do Paraná.
Apresentaremos os resultados das análises do Caderno Temático, produzido sobre Os impérios
africanos de Gana e Mali, destinado a subsidiar o trabalho dos professores quanto ao ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Estas análises foram feitas por um grupo de
professores do Ensino Fundamental, da rede Estadual de Ensino, que analisaram e discutiram a
proposta de abordagem desse conteúdo em suas salas de aulas sobre História da África, o que
resultou em debates e discussões enriquecedoras. Apresentaremos também, algumas reflexões
sobre a importância de ensinar história da África como meio de desconstruir estereótipos e ajudar
a romper com os pensamentos e atitudes tanto desinformadas como preconceituosas.
Produção Didático-pedagógica
Título: O estudo dos impérios africanos de Gana e Mali
Palavras-chave: Impérios africanos, discriminação racial, cultura afro-brasileira e africana
Resumo: Esse Caderno Temático está pautado no Plano de Trabalho apresentado ao Programa
de Desenvolvimento Educacional(PDE), sob a orientação do Prof. Drª. Marlene Rosa Cainelli
(UEL), que visa promover a valorização da história e da cultura africana, pois embora a Lei
10639/2003 estabeleça a obrigatoriedade de inclusão de História e Cultura Afro-brasileira e
Africana nos currículos da Educação Básica, o estudo sobre a História da África ainda se baseia
em uma visão generalista e superficial. Esse material tem como principal objetivo acrescentar
subsídios aos professores, para capacitação dos mesmos sobre o assunto, pois observamos que
os materiais didáticos disponíveis para a consulta dos professores, nas escolas, em grande parte
abordam a história da África a partir da Europa. Teremos como ponto de partida o estudo dos
impérios que haviam em África antes da chegada dos europeus,destacando os Impérios de Gana
e Mali. Serão ofertados encontros com os professores, que juntos participarão de debate sobre o
material escrito, assistirão vídeos de filmes e músicas que tratam do racismo, e, ao final do curso,
serão apresentados, aos professores, atividades, sugestões de atitudes a serem tomadas, em
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sala aula, com o objetivo de esclarecer a contribuição que os negros deram à história da
humanidade.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ELIANA SANFELICE
ORIENTADOR: ARMANDO JOAO DALLA COSTA
IES: UFPR

Artigo
Título: A Vila Oficinas e seu fazer-se
Palavras-chave: História Local, História Oral, Vila Oficinas.
Resumo: A ideia de fazer um trabalho sobre a Vila Oficinas, privilegiando a história local, surgiu a
partir da vontade de propiciar aos alunos uma interação com sua realidade social mais imediata.
de forma a levá-los também a um trabalho de análise e reflexão, que permita compreender a
forma como o conhecimento histórico é produzido.

Produção Didático-pedagógica
Título: A Vila Oficinas e seu fazer-se
Palavras-chave: história oral, história local, Vila Oficinas.
Resumo: A idéia de fazer um trabalho sobre a história da Vila Oficinas, privilegiando a história
local, surgiu a partir da vontade de propiciar aos alunos uma interação com sua realidade social
mais imediata, de forma a levá-los também a um trabalho de análise e reflexão, que os permita
compreender a forma como o conhecimento histórico é produzido. O objetivo deste trabalho.
também é sensibilizar os professores para os potenciais da história local e da história oral no
processo ensino-aprendizagem de história, e fornecer subsídios para a utilização das
metodologias necessárias a sua aplicação em sala de aula.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ELIANE APARECIDA BUGHAY
ORIENTADOR: LENI TRENTIM GASPARI
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE UNIÃO DA VITÓRIA

Artigo
Título: EU TE BENZO, EU TE CURO: benzedeiras da comunidade do Distrito de São Cristóvão.
Vozes de uma tradição.
Palavras-chave: Mulheres; Benzedeiras; História Oral.
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Resumo: O presente artigo trata da experiência realizada na pesquisa sobre as mulheres
benzedeiras da comunidade do Distrito de São Cristóvão, município de União da Vitória, PR. A
pesquisa teve por objetivo criar meios para fazer falar uma parcela da população que não tem a
sua importante trajetória social destacada nos livros e currículos da disciplina de História. Além
disso, o trabalho buscou promover - através da utilização da metodologia de História Oral - a
consciência histórica das alunas e dos alunos envolvidos no projeto. Aliamos nesse trabalho a
produção historiográfica acerca das mulheres benzedeiras com o estudo de fontes orais, resultado
de nossas entrevistas com as praticantes da benzeção presentes no referido distrito. Como
resultado, constatamos que o trabalho de benzeção na comunidade do Distrito de São Cristóvão
é, em sua totalidade, realizado por mulheres, e que o ofício foi aprendido com familiares que já
tinham essa tradição. Constatamos também que, parecido com o relatado na bibliografia utilizada,
é comum a todas a revelação do dom para a benzeção, assim como há coincidência em rituais
utilizados, moléstias tratadas e formas de tratamento. O momento mais marcante do trabalho foi o
processo de entrevistas e transcrições realizado pelos alunos e alunas, onde puderam ver com
outro olhar, o olhar histórico, trajetórias de pessoas da comunidade que muitos e muitas já
conheciam há tempos. Isso representou que os objetivos propostos foram alcançados nesse
trabalho de pesquisa.
Produção Didático-pedagógica
Título: Benzedeiras
Palavras-chave: Benzedeiras, História Local, História Oral.
Resumo: Considerando o fato desta produção estar pautada no estudo de questões referentes ao
trabalho de benzedeiras e a utilização da História Oral, se faz necessário alguns conhecimentos
básicos acerca da benzeção e da História Oral. Propomos também destacar a presença das
benzedeiras em obras escritas de História Geral e do Brasil. As benzedeiras da comunidade do
Distrito de São Cristóvão e seu trabalho serão estudados a partir das fontes orais que coletamos
no decorrer da pesquisa, valorizando com isso a História Local e tentando despertar nos alunos e
alunas noções de desenvolvimento de sujeitos históricos. Para tanto propomos o trabalho de
campo onde a turma deverá visitar benzedeiras da comunidade, preencher questionários e
realizar entrevistas, dentro da metodologia proposta pela História Oral. Para a socialização dos
resultados do trabalho sugerimos produção textual e exposição de trabalhos para toda a
comunidade escolar. A ambição central da produção didático-pedagógica é utilizar a História Oral
como subsídio para se partir do local, da realidade do aluno e da aluna para fatos históricos de
maior abrangência, além de dar visibilidade histórica a personagens marginalizadas na História
escrita até então.
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DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ELIANE BORGES DISSERO MOREIRA
ORIENTADOR: MARISA NODA
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Artigo
Título: A nova história cultural e o ensino de história no BRASIL: possibilidades e limites para a
integração da micro e da macro-história nas metodologias de ensino.
Palavras-chave: micro e macro história, novas metodologias de ensino
Resumo: Este artigo ressalta a possibilidade de utilização de novas metodologias de ensino na
disciplina História, utilizando-se para isso, de referenciais teóricos da Nova História Cultural e da
mescla entre os contextos micro e macro dos fenômenos abordados, enfatiza-se a necessidade
de fazer com que os alunos se descubram como sujeitos da história e percebam a possibilidade
de produzir a história a partir de sua própria experiência de vida, para tanto, parte-se de um fato
histórico de grande repercussão no Norte Pioneiro do Paraná no início do Século XX, a Revolução
de Outubro de 1930 episódio que causou uma grande mobilização de tropas e alguns combates
na região causando temor e pânico aos seus moradores.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Revolução de 1930, História, Historiografia e Cotidiano:uma proposta metodológica para
a História do Brasil no Ensino Médio
Palavras-chave: Revolução de 1930, historiografia, metodologias
Resumo: Esta produção didática pretende apontar novas metodologias para o ensino de história
do Brasil com ênfase na história cultural buscando uma integração da micro e da macro-história
dos fenômenos abordados, priorizou-se para tanto, um estudo sobre a Revolução de 1930 e seus
desdobramentos no Norte Pioneiro do Paraná através de uma análise historiográfica sobre o
tema, bem como, o

desenvolvimento de pesquisas buscando fontes que apresentassem as

memórias dos moradores da região sobre os acontecimentos abordados . Como metodologias de
ensino propusemos o trabalho com textos, o levantamento das memórias familiares e a análise
interpretativa de documentos históricos através de um enfoque hermenêutico.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ELIANE TEREZINHA GRECZYSZN
ORIENTADOR: MARCOS NESTOR STEIN
IES: UNIOESTE
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Artigo
Título: Análise de relatos de mulheres afro-brasileiras de uma comunidade escolar estadual,
CASCAVEL - PR
Palavras-chave: Cultura afro-brasileira; gênero; história oral; Cascavel.
Resumo: Trata-se da apresentação dos resultados de pesquisa bibliográfica aliada à pesquisa de
campo, a qual foi realizada pela autora com a participação e a colaboração de alunos do 7º ano
do Ensino Fundamental. Para tanto, foi elaborado questionário investigativo, através do qual foram
coletados relatos de mulheres que se denominaram afro-brasileiras, que trabalhavam em um
Colégio da Rede Pública Estadual em Cascavel - PR e que se dispuseram a participar desta
atividade científico pedagógica. Teve por objetivo a análise das respostas buscando coletar
histórias de família, informações a respeito do cotidiano, da formação escolar e profissional, além
de dados sobre a condição de vida das entrevistadas. Para suas conclusões, a pesquisadora
embasou-se nas reflexões teóricas de vários autores a respeito dos temas: gênero, raça, etnia e
identidade. Bem como, apurou como alguns autores de livros didáticos abordam estes temas,
principalmente, a presença e o papel da mulher afro-brasileira na sociedade.

Tal pesquisa

propiciou aprimoramento do conhecimento da cultura afro-brasileira e sua presença no ambiente
escolar. Também, comprovou que a história oral deve ser valorizada como forma de produção de
conhecimento.
Produção Didático-pedagógica
Título: Análise de Relatos de Mulheres Afro-brasileiras da Comunidade Escolar do Colégio
Estadual Prof. Victório Emanuel Abrozino, Cascavel - PR.
Palavras-chave: Cultura afro-brasileira; História Oral; Gênero.
Resumo: Está Unidade Temática investigativa visa, a partir da coleta e análise de depoimentos
orais de mulheres que se identificam como afro-brasileiras e de textos presentes em livros
didáticos e não didáticos, levar os alunos do Colégio Estadual Prof. Victório Emanuel Abrozino,
localizado em Cascavel, PR., a refletir sobre as diferenças culturais, éticas e de gênero existentes
neste espaço escolar e na sociedade brasileira, percebendo a atuação da mulher afr-brasileira em
sociedade.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ELISENE APARECIDA SILVA
ORIENTADOR: MARCIO LUIZ CARRERI
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
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Artigo
Título: A violência sexual contra a mulher-Um Problema Histórico: Um estudo de caso na cidade
de São Sebastião da Amoreira
Palavras-chave: Mulher; Direitos Sociais; Violência; São Sebastião da Amoreira;
Resumo: Este trabalho tem como tema um debate sobre o gênero, enfocando a mulher, sua
identidade de acordo com valores novos e se torna relevante, tanto pelas reivindicações da
mulher no campo político e profissional, no sentido de seu reconhecimento, quanto de ser
acolhida em sua identidade para minimizar a manifestação do poder masculino por meio da
expressão da violência física, sexual e psicológica. É nesse contexto que se justifica este trabalho
e, também, para a compreensão das questões que geram a violência contra a mulher no cotidiano
daquelas que residem no município de São Sebastião da Amoreira. Por esta razão, questionou-se
se o conhecimento sobre o universo feminino, as lutas advindas do movimento feminista, as
legislações que tratam dos direitos das pessoas, a institucionalização dos direitos da mulher e dos
encaminhamentos dados em casos de violência contra a mulher são assuntos tratados pela
escola? Existe possibilidade de abordar esse tema com alunos das séries finais do Ensino
Fundamental para compreensão da realidade da mulher paranaense? Neste sentido, objetivou-se
proporcionar aos alunos do 6º e 7º anos do Ensino Fundamental conhecimentos sobre as
problemáticas que envolvem o gênero feminino e da violência contra a mulher na sociedade
paranaense e da localidade de São Sebastião da Amoreira, onde residem os alunos, a fim de que
possam reconhecer a atuação da mulher na sociedade brasileira.
Produção Didático-pedagógica
Título: A violência sexual contra a mulher: um estudo de caso
Palavras-chave: Mulher; violência sexual; Movimentos feministas
Resumo: As notícias assustadoras sobre a violência contra a mulher nos abordam
cotidianamente, estando quase sempre relacionadas com a questão do preconceito e
desigualdade de gênero. Sendo assim, apesar de tantas mudanças sociais, a compreensão das
questões que geram a violência contra a mulher no cotidiano das mulheres paranaenses, em
específico, as mulheres que moram no município de São Sebastião da Amoreira, que terá por
base uma investigação de um estudo de caso, com nome fictício, como fonte privilegiada para o
estudo da violência contra a mulher justifica esta produção. Com objetivo geral de proporcionar
aos alunos do 6º e 7º anos do Ensino Fundamental conhecimentos sobre as problemáticas que
envolvem o gênero feminino e da violência contra a mulher na sociedade paranaense e da
localidade de São Sebastião da Amoreira, onde residem os alunos, a fim de que possam
reconhecer a atuação da mulher na sociedade brasileira. Para estas ações e preparo das
atividades junto aos alunos, fundamenta-se metodologicamente, com a pesquisa bibliográfica,
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com base nos dados secundários em livros, revistas e na internet. A pesquisa analisa como fonte
um caso específico, conforme estabelece a Micro-História, na cidade de São Sebastião da
Amoreira.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ELISETE RIBEIRO ARTIGAS
ORIENTADOR: ANDESON PRADO
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ

Artigo
Título: Identidades Juvenis em uma Sala de Aula
Palavras-chave: Identidade; convivência; conflitos
Resumo: A produção deste artigo é o resultado das atividades realizadas pelo Programa de
Desenvolvimento Educacional - PDE/2009 e, teve como objetivo identificar e descrever os
diversos grupos existentes numa turma de 1a série do ensino médio, bem como os conflitos
existentes entre os mesmos. Para tanto, utilizou-se a metodologia da pesquisa ação qualitativa
por meio de questionários e produções narrativas dos alunos, o que possibilitou a sistematização
e a categorização das ideias apresentadas, na perspectiva da Educação Histórica. A partir desta
investigação, constatou-se que todos os alunos pertencem a um determinado grupo por questões
de empatia e que, embora ocorram alguns conflitos, procuram conviver em harmonia. Observouse ainda que, a ideia de identidade está relacionada ao gosto pela música, vestimenta, esportes,
religião, etc. e vislumbrou-se a possibilidade de que cada indivíduo tem participação na formação
da identidade coletiva do grupo.

Produção Didático-pedagógica
Título: Identidades Juvenis em uma sala de aula
Palavras-chave: Identidade, juvenil, conflitos.
Resumo: A existência de conflitos ocorridos no colégio, carregados de atos discriminatórios sejam
eles de cunho religioso, físico, político e/ou social, torna necessário este trabalho de pesquisa,
para que os alunos passem a questionar-se por que pertencem a um determinado grupo e não se
relacionam com o diferente. Esse trabalho tem o objetivo de identificar, descrever, analisar e
interpretar os diversos grupos existentes, na turma de 1ª série do ensino médio no Colégio
Estadual José Pioli, bem como os conflitos existentes entre os mesmos.
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DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ELISEU ENGELMANN
ORIENTADOR: MARCOS NESTOR STEIN
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: A utilização da mídia (vídeo) em sala de aula: a TV Pen-drive
Palavras-chave: Vídeos; História; TV pen-drive; Multimídia
Resumo: A escola deve acompanhar as modificações da sociedade quando elas trabalham a
favor do progresso do ensino. Isto ocorre também com relação à utilização da mídia (TV Pendrive) em sala de aula, tecnologia que permite ao professor passar vídeos, imagens, fotos ou
textos em slides na tela de uma TV, por meio de um pen-drive (dispositivo USB de
armazenamento de dados). Observa-se que o ensino de História e de outras disciplinas poderia
aproveitar muito esta tecnologia. Vídeos, imagens, textos ou fotos, quando agregados aos
conteúdos, enriquecem o estudo dos conteúdos, ou seja, incentivam, instigam os alunos, que
passarão dos atos de somente ler, escrever, contar para os atos de aprender a raciocinar, refletir,
pensar, tirar conclusões e resolver problemas. Os recursos tecnológicos podem auxiliar no
desenvolvimento e no aprimoramento do ensino-aprendizagem do aluno, e o professor terá ao
seu alcance um expediente facilitador na assimilação de conteúdos e habilidades programados e
planejados.
Produção Didático-pedagógica
Título: A utilização da mídia (vídeo) em sala de aula: a TV Pen-drive
Palavras-chave: Vídeos; História; TV pen-drive; Multimídia.
Resumo: A Produção Didático-Pedagógica justifica-se perante as condições de trabalho atuais
dos professores de História de escolas públicas no Paraná, eis que os mesmos dispõem de
recursos de multimídia, mas não sabem usá-los de maneira adequada. A sociedade modificou-se
e está na era da tecnologia. Com isto, as exigências que a escola deve cumprir modificam-se
também, por estarem os alunos inseridos na tal sociedade modernizada e tomada por
computadores. Não feito isto, não se estaria colocando à disposição dos alunos a melhor das
formas de ensino, que é aquela agradável e produtiva. Com o objetivo de expor alguns exemplos
de atividades didáticas, na disciplina de História, são inseridas algumas das formas de
apresentações de vídeos (retirados da internet) em exercícios regularmente aplicados nas aulas
de História, por meio da Tv Pen-drive, existente na maioria das salas de aula paranaenses. A
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metodologia aplicada é a de pesquisa bibliográfica, com exposição de opiniões de diversos
especialistas no tema.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ELSI MIORANZA
ORIENTADOR: MARCOS NESTOR STEIN
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: As Marcas de 1924 em Guaraniaçu
Palavras-chave: História Oral; Guaraniaçu; Revolução de 1924.
Resumo: Este artigo tem por finalidade apresentar os resultados da pesquisa realizado por alunos
do Primeiro Ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Otávio Folda,sob a coordenação

da

professora Elsi Mioranza PDE 2009,sobre a Revolução de 1924 em Guaraniaçu.

Produção Didático-pedagógica
Título: As Marcas de 1924 em Guaraniaçu
Palavras-chave: História; Guaraniaçu; Revolução; Oeste; Paraná;
Resumo: O presente trabalho tem por objeto de estudo aspectos da História Local do Município
de Guaraniaçu, em destaque os vestígios dos combates decorrentes da Revolução de 1924, que
ocorreram na área onde hoje está situado o referido município. Para seu desenvolvimento será
adotada a matodologia da investigação que dará oportunidade aos alunos participarem da
construção do conhecimento histórico. Acreditamos que com uso desta metodologia novos
questionamentos serão levantados e novas respostas surgirão. O Objetivo geral deste trabalho e
a coleta e análise de relatos orais sobre a revolução de 1924 em Guaraniaçu.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: EMBELINA FRANCISCHINI PAULINO
ORIENTADOR: SANDRA DE CASSIA ARAUJO PELEGRINI
IES: UEM

Artigo
Título: As canções de Chico Buarque de Holanda e a censura nas décadas de 1960 e 1970.
Palavras-chave: Regime militar. Ensino e Música. Chico Buarque.
Resumo: Esta pesquisa buscou mostrar a possibilidade do uso das canções de Chico Buarque de
Holanda no ensino de História do Brasil, em especial as compostas entre as décadas de 1960 e
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1970. Para isso analisaram-se as composições do artista no período que antecede a deposição do
governo João Goulart, quando as letras destas canções apresentam comprometimento social a
exemplo das músicas Pedro Pedreiro, Sonho de um Carnaval e Marcha para um dia de Sol. A
partir de 1968, com a decretação do Ato Institucional nº 05, a repressão, censura a intelectuais,
artistas e meios de comunicação, prisões, expatriação e exílio, muitos artistas não resistiram às
pressões, entre eles, Chico Buarque que foi para a Itália, onde permaneceu até 1970. Ao voltar,
Chico Buarque constatou que as perseguições e a censura não haviam mudado. Suas
composições abandonaram então o lirismo nostálgico e passaram a apresentar a sua indignação
e protesto frente à realidade vivenciada. Para driblar a censura que o perseguia, mutilava suas
obras e as camuflava, fazendo uso de metáforas, mensagens subliminares e pseudônimos. Em
síntese, entende-se que analisar e discutir estas canções possibilitam aos alunos uma maior
percepção do contexto histórico no qual elas foram produzidas e suscitam-lhes a reflexão sobre
um momento singular de nossa história.

Produção Didático-pedagógica
Título: As canções de Chico Buarque de Holanda e a censura nas décadas de 1960 e 1970.
Palavras-chave: Regime militar; Ensino e Música; Chico Buarque.
Resumo: Convivemos em nossos dias com diferentes sons de música. Ela faz parte de nossas
vidas, nos encanta, emociona, dissemina ideias e ideologias. É responsável também pela
preservação da memória coletiva de uma sociedade. Diante destas constatações é inegável sua
importância como recurso didático pedagógico, o que possibilitará a compreensão histórica dos
povos, seus sentimentos e sua cultura, além de viabilizar o aprender não só através do livro
didático. As Diretrizes Curriculares de História para a Educação Básica na educação pública do
Estado do Paraná consideram que estas diferentes linguagens podem ser utilizadas como
materiais didáticos fundamentais na construção do conhecimento. Na utilização da canção como
opção metodológica, o educador deve estabelecer um diálogo na busca de respostas,
problematizar o passado e as verdades cristalizadas ao longo do tempo. Desta forma, os
documentos não representam mais prova irrefutável do fato histórico, mas um indício de que a
partir dos questionamentos adequadamente levantados, professores e alunos poderão construir
um conhecimento histórico. A utilização como documento histórico das obras de Chico Buarque de
Holanda, nos permite refletir sobre um momento singular de nossa história: as décadas de 1960 e
1970, tornando o ato de aprender mais crítico, prazeroso e concreto.
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DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: FILOMENA APARECIDA POLLI
ORIENTADOR: ROBERTO EDGAR LAMB
IES: UEPG

Artigo
Título: Patrimônio cultural familiar na Escola Estadual IOLANDO TAQUES FONSECA- PONTA
GROSSA – PR.
Palavras-chave: História Oral; Memória; Medicina Caseira.
Resumo: Proporcionar ao aluno a compreensão de que é um sujeito que faz e vive a história é
parte da justificativa desta pesquisa. Outra, não menos importante, é fazer com que perceba o
papel de sua família dentro de um contexto maior com suas contribuições, as quais descobrirão
no desenvolvimento das entrevistas através das memórias de seus avós, que serão repassadas
através da oralidade. O principal objetivo, portanto, é estimular a reflexão do aluno sobre a
importância da história e da cultura familiar na constituição dos seus valores, resgatando a
importância que a medicina caseira possuía no contexto familiar passado. Na introdução deste
artigo foi feito um apanhado geral do trabalho realizado, além da retomada dos objetivos que se
pretendia no início dos trabalhos. No desenvolvimento constam os estudos realizados com os
alunos sobre o real significado de história oral e memória, além de atividades realizadas em
classe, constituídas de leituras de gêneros variados, acompanhadas de análises, reflexões e
produções de textos. Constam ainda trechos das entrevistas com os avós, que foram devidamente
transcritas e encontram-se em anexo, ao final deste artigo. Encerra-se com as considerações
finais da professora avaliando os resultados obtidos nos trabalhos realizados com os alunos, e as
referências utilizadas neste artigo.

Produção Didático-pedagógica
Título: Patrimônio cultural familiar na ESCOLA ESTADUAL IOLANDO TAQUES FONSECA PONTA GROSSA -PR.
Palavras-chave: História. Ervas Medicinais. Oralidade. Memória.
Resumo: Proporcionar ao aluno a compreensão de que é um sujeito que faz e vive a história é
parte da justificativa desta pesquisa. Outra, não menos importante, é fazer com que perceba o
papel de sua família dentro de um contexto maior com suas contribuições, que descobrirá no
desenvolvimento das entrevistas através das memórias de seus avós, que serão repassadas
através da oralidade. O principal objetivo, portanto, é estimular a reflexão do aluno sobre a
importância da história e da cultura familiar na constituição dos seus valores, resgatando a
importância que a medicina caseira possuía no contexto familiar passado. Serão realizadas
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entrevistas com os membros mais idosos das famílias dos alunos do 8º ano do Ensino
Fundamental, as quais serão gravadas e filmadas, tendo a participação ativa dos alunos, com a
coordenação da professora pesquisadora.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: FLAVIA IRENE KOKUSZKA
ORIENTADOR: ODINEI FABIANO RAMOS
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ

Artigo
Título: História Local: um olhar ao passado
Palavras-chave: História local; resgate histórico; Aprendizagem por Projetos.
Resumo: A Unidade Pedagógica fundamenta-se na metodologia aprendizagem através de
projetos, a qual abre possibilidades ao aluno de aprender de modo relacionado e não linear
partindo de questões pertinentes do cotidiano. O tema está intimamente ligado à identicidade do
educando e deste com o espaço, portanto, resgata, valoriza esta historicidade e parece ser um
caminho para o ensino do conhecimento histórico acumulado pela humanidade. A apreendência
de História in loco , onde o educando passa a ser ator dinâmico da mesma, acaba provocando a
curiosidade, o resgate e preservação do patrimônio cultural. Ao resgatar os fatos históricos da
localidade através da metodologia Aprendizagem por Projetos , o aluno tem a oportunidade de:
resgatar um passado ainda pulsante; valorizar o conhecimento popular através do método
científico gerando credibilidade nas tradições orais e escritas de pouco registro; suscitar um novo
conhecimento; desenvolver a auto-estima por se sentir valorizado ao divulgar o resultado da
pesquisa. A utilização dos aparatos tecnológicos e as tecnologias de interação e comunicação
serão ferramentas que possibilitarão a interação entre os alunos no processo de desenvolvimento
do conhecimento. A finalidade principal é orientar o aluno a trilhar seu próprio caminho na busca
de sua autonomia.
Produção Didático-pedagógica
Título: História Local: um olhar ao passado
Palavras-chave: História local; resgate histórico; Aprendizagem por Projetos.
Resumo: A Unidade Pedagógica fundamenta-se na metodologia aprendizagem através de
projetos, a qual abre possibilidades ao aluno de aprender de modo relacionado e não linear
partindo de questões pertinentes do cotidiano. O tema está intimamente ligado à identicidade do
educando e deste com o espaço, portanto, resgata, valoriza esta historicidade e parece ser um
caminho para o ensino do conhecimento histórico acumulado pela humanidade. A apreendência
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de História in loco, onde o educando passa a ser ator dinâmico da mesma, acaba provocando a
curiosidade, o resgate e preservação do patrimônio cultural. Ao resgatar os fatos históricos da
localidade através da metodologia Aprendizagem por Projetos, o aluno tem a oportunidade de:
resgatar um passado ainda pulsante; valorizar o conhecimento popular através do método
científico gerando credibilidade nas tradições orais e escritas de pouco registro; suscitar um novo
conhecimento; desenvolver a auto-estima por se sentir valorizado ao divulgar o resultado da
pesquisa. A utilização dos aparatos tecnológicos e as tecnologias de interação e comunicação
serão ferramentas que possibilitarão a interação entre os alunos no processo de desenvolvimento
do conhecimento. A finalidade principal é orientar o aluno a trilhar seu próprio caminho na busca
de sua autonomia.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: FRANCISCA TEREZA ORSI
ORIENTADOR: MARCOS NESTOR STEIN
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Religiosidade Afro-brasileira em Cascavel PR
Palavras-chave: Cultura Afro-brasileira; educação; História; religiosidade.
Resumo: Este artigo visa realizar uma discussão sobre religiosidade Afro-brasileira em Cascavel,
Paraná. A reflexão sobre essa temática se justifica pela importância de se desconstruir
socialmente o preconceito e a discriminação que sofre a população negra, especialmente em
relação a sua religiosidade tema que passou a ser obrigatório a partir da criação da lei nº 10.639
de 09 de janeiro de 2003. A presente proposta de estudo, de acordo com as Diretrizes
Curriculares para o Ensino de História na Educação Básica do Paraná, busca valorizar a
diversidade cultural como parte integrante da memória paranaense, valorizando a história oral de
vida do aluno. Observando a realidade das escolas públicas de Cascavel, constatei o modo como
a temática da Religiosidade Afro-brasileira é tratada, e pude verificar o preconceito presente entre
alunos e, muitas vezes até mesmo, entre os docentes, nas falas, nas ações. A partir dessa
realidade propus-me a desenvolver um projeto que contribuísse para desconstruir uma
mentalidade de discriminação e colaborasse para conscientização da importância da cultura dos
negros para a nossa formação cultural. No segundo semestre de 2010 dei início a aplicação do
material didático pedagógico elaborado por mim, sob orientação do Professor Dr. Marcos Nestor
Stein, para alunos do 2º ano A do Ensino Médio. O GTR-Grupo de Trabalho em Rede foi uma
etapa que contribuiu muito para a formação, pois a troca de experiências e bibliografias entre os
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participantes fez com que o trabalho se tornasse mais prazeroso e que pudéssemos aprofundar o
conhecimento em relação à Religiosidade Afro-brasileira.
Produção Didático-pedagógica
Título: Religiosidade afro-brasileira em CASCAVEL/PARANÁ
Palavras-chave: história; religiosidade; racismo; candomblé; umbanda
Resumo: Esta atividade visa atender as Diretrizes de História do Estado do Paraná, sob uma
perspectiva de inclusão social, buscam contemplar todas as demandas. Destacam o cumprimento
da Lei 10.639/03, que inclui no currículo oficial a obrigatoriedade da História e Cultura Afrobrasileira. Objetivo Geral: Desenvolver, em conjunto com alunos do Colégio Estadual Pacaembu
de Cascavel, uma pesquisa sobre religiosidade afro-brasileira no referido município. Objetivos
específicos: Envolver os alunos buscando despertar a reflexão sobre as diferentes etnias e
religiões não só no contexto escolar como em todo o contexto social;Conscientizar sobre a
importância das religiões afro-brasileiras;Reconhecer e respeitar as diversidades religiosas dos
povos negros;Metodologia:Para a realização desta atividade, será feita uma enquete com um
grupo de alunos para verificar os conhecimentos que os mesmos possuem sobre o tema. Partindo
do conhecimento que os alunos possuem, serão formados grupos de estudo com textos, vídeos e
filmes que abordem a temática. Na seqüência, serão realizadas visitas a terreiros e efetuadas
entrevistas com pais-de-santo e praticantes destes cultos. Os resultados do trabalho serão
apresentados a toda comunidade do Colégio Estadual Pacaembu, por meio de painéis no próprio
colégio, onde os alunos poderão interagir, analisando os textos e dando suas contribuições. Para
finalizar, será elaborado um artigo científico relatando e analisando o trabalho desenvolvido e o
resultado obtido com a pesquisa.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: GENI APARECIDA VIEIRA
ORIENTADOR: MAURICIO DE AQUINO
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Artigo
Título: A discriminação racial na escola
Palavras-chave: História. Cultura afro-brasileira. Discriminação racial. Preconceito
Resumo: O presente artigo tem como princípio norteador à questão do negro na escola, a
desconstrução do preconceito racial e a reafirmação de uma auto estima positiva da população
negra e mestiça, proporcionando um ensino aprendizagem baseado na diversidade, propondo
situações desafiadoras que trazem conhecimentos pautados na Lei 10.639/03 que tornou
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obrigatória a inclusão nos currículos dos estabelecimentos

de ensino fundamental e médio

conteúdos relacionados à História da África e Cultura afro-brasileira.
Produção Didático-pedagógica
Título: A questão racial no cotidiano escolar
Palavras-chave: Cultura afro-brasileira; Racismo; Preconceito
Resumo: Esta unidade caracteriza-se como uma proposta de intervenção por meio de estratégias
para leitura e interpretação de textos para o ensino de História. É uma unidade didática que
contém textos de diversos gêneros e atividades para alunos com orientação proposta. Para este
estudo propomos a leitura do livro Menina Bonita do Laço de Fita da escritora Ana Maria Machado
e textos sobre o tema a cultura afro-brasileira. A escolha do tema justifica-se no currículo dos
alunos porque permite a compreensão das bases da sociedade brasileira, a situação dos negros,
sua contribuição na construção da sociedade brasileira e a origem do preconceito. Seu objetivo é
desenvolver o espírito crítico dos alunos de forma a adotarem uma postura de combate aos
preconceitos dentro e fora de sala de aula.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: GERALDO ALVES
ORIENTADOR: ANDESON PRADO
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ

Artigo
Título: Quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém
Palavras-chave: canção popular; fonte histórica; consciência histórica; educação histórica.
Resumo: A produção deste artigo é resultado do conjunto de atividades realizadas pelo Programa
de Desenvolvimento Educacional - PDE - 2009. Consiste em investigar os usos, possibilidades e
limites da canção popular brasileira enquanto fonte histórica no processo de ensino e
aprendizagem levando em consideração o contexto histórico. A canção selecionada é Índios da
banda Legião Urbana, um dos grupos ícones do rock brasileiro da década de 1980, e que será
relacionada com o conteúdo histórico A escravização indígena no Brasil Colonial. O público alvo é
constituído por jovens alunos do segundo ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Alfredo
Parodi em Curitiba, Paraná. A partir da investigação e sistematização das idéias prévias dos
alunos sobre a canção, por meio da produção de narrativas, será pensada e realizada uma
intervenção pedagógica visando possibilitar a progressão do conhecimento histórico, na
perspectiva da Educação Histórica.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender
Palavras-chave: canção popular; fonte histórica; consciência histórica; educação histórica.
Resumo: O Caderno Pedagógico consiste em investigar os usos, possibilidades e limites da
canção popular brasileira enquanto fonte histórica no processo de ensino e aprendizagem
históricos. A canção selecionada é Índios da banda Legião Urbana, um dos grupos ícones do rock
brasileiro da década de 1980, e que será relacionada com o conteúdo histórico A escravização
indígena no Brasil Colonial. O público alvo é constituído por jovens alunos do segundo ano do
Ensino Médio do Colégio Estadual Alfredo Parodi em Curitiba, Paraná. A partir da investigação e
sistematização das idéias prévias dos alunos sobre a canção, por meio da produção de narrativas,
será pensada e realizada uma intervenção pedagógica visando possibilitar a progressão do
conhecimento histórico, na perspectiva da Educação Histórica.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: GERALDO SOLAK
ORIENTADOR: CHRISTIANE MARQUES SZESZ
IES: UEPG

Artigo
Título: Movimento sindical em Telêmaco Borba na década de 70
Palavras-chave: sindicalismo; movimento operário; Telêmaco Borba
Resumo: Este artigo tem por objetivo analisar as particularidades do movimento sindical no
município de Telêmaco Borba na década de 70. Esse período compreende uma das fases de
maior importância para a organização da classe operária no Brasil, que se mobiliza, juntamente
com outros setores da sociedade, para impor-se ao golpe militar ocorrido em 1964. Tanto o golpe
como as formas de resistência ao governo militar, foram, e continuam sendo amplamente
abordados em inúmeros trabalhos. Porém, via de regra, estão restritos aos grandes centros
urbanos, principalmente no eixo Rio-São Paulo, ou nas capitais dos estados. Telêmaco Borba,
surgiu da necessidade de abrigar um grande contingente populacional atraído pela implantação de
um grande empreendimento na produção de papel na década de 40. Embalada pela conjuntura
internacional e pelos incentivos do Governo Federal, tornou-se um dos maiores grupos do setor
na América Latina. Acompanhando esse crescimento, forma-se o Sindicato dos Trabalhadores na
Indústria de Papel de Monte Alegre. Instala-se um grande centro industrial e um dos maiores
sindicatos do interior do Estado, cujas especificidade locais procura-se apontar, ao identificar,
através de uma pesquisa documental e entrevistas orais, as manifestações do movimento
operário no município de Telêmaco Borba
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Produção Didático-pedagógica
Título: organização do movimento sindical: encontros e desencontros
Palavras-chave: história local; pesquisa histórica; movimento sindical
Resumo: Este material tem como objetivo aprofundar o debate sobre a importância da
organização operária no Brasil e no Estado do Paraná, especialmente num momento de grandes
mudanças na estrutura econômica mundial que agora está alicerçada no modelo neoliberal
globalizante que, no entanto vem enfrentando alguns desafios em função da crise econômica dos
últimos anos. Dessa forma torna-se importante conhecer a importância do movimento sindical no
contexto histórico nacional,e estadual e local, como forma de buscar situar esse tipo de
organização no desbobramento da político econômica atual além, evidentemente, da necessidade
de se valorizar a história local numa perspectiva da nova esquerda inglesa, onde cresce a
importância dos atores antes desprezados pela historiografia tradicional, inclusive valorizando a
história oral, tão presente no cotidiano da humanidade. Destaca-se ainda a necessidade do
resgate da essência da disciplina de história que é, através, da pesquisa documental e de campo
criar uma identidade histórica para populações \"invisíveis\" à historiografia dos dominadores.
Neste trabalho específico o objeto da pesquisa será o movimento sindical em Telêmaco Borba na
década de 70, lembrando porém que a pesquisa pode se dar em qualquer momento e em
qualquer região como forma de valorização da organização do movimento operário local, estadual
ou nacional.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: GESELEI MARIUSSI
ORIENTADOR: GENI ROSA DUARTE
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: África do Sul: do Apartheid à Visibilidade da Copa do Mundo de 2010
Palavras-chave: África do sul; Apartheid; ensino de história.
Resumo:

Este

artigo

discute

parte

das

atividades

Desenvolvimento Educacional -PDE/PR, turma

desenvolvidas

no

Programa

de

2009/2010. Trata-se do processo de

implementação da Unidade Temática Investigativa de História realizada com os alunos do Colégio
Estadual Vinícius de Moraes, E.F.M.P do Município de Tupãssi - PR. O trabalho, realizado durante
seis encontros, contemplou estudos sobre aspectos da História da África do Sul considerando que
esse país passou a ter maior visibilidade na imprensa por conta da realização da Copa do Mundo
e de questões que interessam ao turismo.
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Produção Didático-pedagógica
Título: África di Sul: do Apartheid à visibilidade da Copa do Mundo
Palavras-chave: apartheid, áfrica do sul, ensino de história e mídia.
Resumo: Trata-se de estudar o processo de colonização e de descolonização da África do Sul,
problematizando o apartheid e a luta pela sua extinção, desmitificando a visão mostrada pela
imprensa no processo de preparação para a Copa do Mundo. Pensar o país hoje, com o fim da
política de segregação.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: GILBERTO BRAZ ALMEIDA
ORIENTADOR: JOSE MIGUEL ARIAS NETO
IES: UEL

Artigo
Título: A música sertaneja raiz: histórias narradas e cantadas
Palavras-chave: Processo de Ensino e Aprendizagem, música sertaneja raiz, êxodo rural e a
urbanização.
Resumo: Considerando que as histórias de vida, de grande parte dos estudantes da EJA são
oriundas da região rural, o desafio será trabalhar com a música sertaneja raiz com a qual eles se
identificam e ao mesmo tempo pretende-se resgatar a riqueza cultural que há nas letras das
músicas. Prepõem-se a trabalhar com a música sertaneja raiz num período importante da história
de Sertanópolis entre as décadas de 1950-1970, em que ocorreram grandes transformações,
principalmente na economia brasileira com a decadência da monocultura cafeeira e o inicio da
agricultura mecanizada. Esse período caracteriza-se por mudanças radicais, tanto no campo,
como nas cidades, ocasionando inúmeros problemas: falta de moradia, desemprego, violência.
OBJETIVO GERAL: Estabelecer uma metodologia de trabalho que proporcione aos estudantes da
EJA o uso de um material pedagógico, inovador, criativo, relacionado com sua própria história de
vida, no qual ele se identifique e encontre satisfação em buscar novos conhecimentos através da
leitura e produção de textos históricos.

Produção Didático-pedagógica
Título: Música sertaneja raiz: histórias narradas e cantadas.
Palavras-chave: Música sertaneja, música caipira, EJA, êxodo rural, urbanização.
Resumo: Considerando que as histórias de vida, de grande parte dos estudantes da EJA são
oriundas da região rural, o desafio será trabalhar com a música sertaneja raiz com a qual eles se
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identificam e ao mesmo tempo pretende-se resgatar a riqueza cultural que há nas letras das
músicas. Prepõem-se a trabalhar com a música sertaneja raiz num período importante da história
de Sertanópolis entre as décadas de 1950-1970, em que ocorreram grandes transformações,
principalmente na economia brasileira com a decadência da monocultura cafeeira e o inicio da
agricultura mecanizada. Esse período caracteriza-se por mudanças radicais, tanto no campo,
como nas cidades, ocasionando inúmeros problemas: falta de moradia, desemprego, violência...
OBJETIVO GERAL: Estabelecer uma metodologia de trabalho que proporcione aos estudantes da
EJA o uso de um material pedagógico, inovador, criativo, relacionado com sua própria história de
vida, no qual ele se identifique e encontre satisfação em buscar novos conhecimentos através da
leitura e produção de textos históricos.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: GILSON MAICA DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: GERALDO BALDUINO HORN
IES: UFPR

Artigo
Título: O papel da Filosofia e da História no ensino de Física e Matemática
Palavras-chave: História da ciência, epistemologia da ciência, História da física
Resumo: Este artigo pretende esboçar alguns aspectos do ensino de física e matemática de uma
perspectiva histórica e epistemológica. Nossa hipótese e de que a historia tem um importante
papel no ensino de ciências, particularmente no que diz respeito a percepção ao crítica dos
estudantes do conhecimento científico, e do lugar desse conhecimento no quadro geral da
produção cultural.
Produção Didático-pedagógica
Título: Notas em História da História da Ciência
Palavras-chave: História da ciência, epistemologia da ciência, História da física
Resumo: Este artigo pretende esboçar alguns aspectos do ensino de física e matemática de uma
perspectiva histórica e epistemológica. Nossa hipótese e de que a historia tem um importante
papel no ensino de ciências, particularmente no que diz respeito a percepção ao crítica dos
estudantes do conhecimento científico, e do lugar desse conhecimento no quadro geral da
produção cultural.
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DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: GIOVANA GONCALVES DA MAIA KRUL
ORIENTADOR: MICHEL KOBELINSKI
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE UNIÃO DA VITÓRIA

Artigo
Título: Da natureza percebida à percepção da natureza: a cidade de Bituruna/pr em dois tempos
(1927-2010)
Palavras-chave: História do Paraná. História Ambiental. Percepção do Meio Ambiente.
Resumo: o presente trabalho apresenta os resultados das atividades (de pesquisa e docência)
realizadas junto ao Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), Secretaria do Estado de
Educação do Paraná (2009-2011). A pesquisa partiu da análise do Álbum Photograhico e
Descriptivo da Colônia Santa Bárbara e do Álbum de Fotos da Prefeitura Municipal de Bituruna; a
intenção é verificar como os imigrantes italianos apreenderam a natureza e a sociedade no início
dos anos 1920. A partir destes documentos e de textos de História Ambiental, desenvolveu-se a
prática docente com alunos de História do Ensino Médio, Escola Estadual Santa Bárbara, a fim de
trabalhar as percepções ambientais (pretérita e atual) construídas para a cidade de Bituruna-PR.
Produção Didático-pedagógica
Título: História ambiental: o homem e a percepção da natureza. BITURUNA-PR: um estudo de
caso.
Palavras-chave: História Ambiental; Percepção da natureza; História local
Resumo: A família, a escola, além de outros meios de comunicação são responsáveis pela
educação do indivíduo, que formará a sociedade. A escola se torna um meio de atingir a todos,
visto que as problemáticas e questionamentos são passados e discutidos com os alunos e daí,
pelos mesmos, são passados para os pais e comunidade. Os jovens, em grande proporção, estão
envolvidos cada vez mais com as tecnologias e perdem o contato com a natureza e sua
importância. Percebendo isso, em todas as áreas tem se procurado fazer com que o educando
venha a ter uma consciência crítica sobre os problemas ambientais. A interferência da
humanidade na natureza por anos, através dos tempos foi mínima no ambiente natural, mas hoje
o que se vê é uma forte pressão pelo uso dos recursos naturais, e atualmente parece que se
tornou banal as notícias sobre destruição da natureza. Em meio a este panorama, a história
ambiental procura mediar as discussões dos problemas ambientais, chamando a atenção para as
percepções e valores atribuídos aos espaços naturais, lugar e suas paisagens ao longo do tempo.
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Toda história é bem atual, na medida em que o passado é apreendido no presente e serve para
que o indivíduo tenha percepção em qual ambiente está inserido e porque esse ambiente tem
aquela característica e quais caminhos foram trilhados para chegar até aquele estágio em que se
encontra. Assim é nítida a necessidade de mudar o comportamento do homem em relação à
natureza, no sentido de promover sob um modelo de desenvolvimento sustentável (processo que
assegura uma gestão responsável dos recursos do planeta de forma a preservar os interesses
das gerações futuras e, ao mesmo tempo).

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: GLORIA JULIANI
ORIENTADOR: REGINA CELIA ALEGRO
IES: UEL

Artigo
Título: relato de intervenção pedagógica entre alunos de 5ª série
Palavras-chave: Noção de tempo profano e tempo sagrado na 5TH, Cambé (Pr); ensino de
História
Resumo: Na construção do sujeito histórico a consciência de temporalidade é fundamental. A
noção do tempo profano, sagrado e histórico podem contribuir para a formação deste sujeito. Este
estudo busca relatar uma intervenção pedagógica que teve como objetivo observar as noções de
tempo profano, sagrado e histórico em 23 alunos da 5ª série do Ensino Fundamental de uma
escola pública estadual. Conduzimos quatro encontros de duas horas aula cada, durante o horário
destinado a disciplina de História. As crianças foram orientadas a conversarem com os pais e avós
sobre experiências por eles vividas e nos encontros, em sala, foram discutidos textos que
versavam sobre a noção de tempo profano, sagrado e tempo histórico. Conhecer a história, ou o
contexto histórico, em que seus avós e pais viveram foi importante para os alunos. A idéia que
faziam dessas temporalidades ou contextos era de que fossem semelhantes aos seus. A partir
dessas vivências nos propusemos a refletir sobre possíveis diferenciações entre tempo sagrado e
tempo profano na sala de aula como modos diversos de perceber e atribuir sentido ao tempo.

Produção Didático-pedagógica
Título: Idéias de alunos da 5ª série do Ensino Fundamental sobre tempo sagrado e tempo
cronológico
Palavras-chave: ensino de História; tempo sagrado; tempo cronológico
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo conhecer e estudar as idéias de alunos que
acabam de ingressar na 5a. série focalizando o tempo mítico (sagrado) e o tempo profano
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(cronológico). Assim tem-se como objetivos específicos: relatar conhecimentos dos alunos sobre o
tempo mítico e o tempo cronológico; desenvolver alternativas para facilitar aos alunos a
elaboração dos conceitos destacados na disciplina de História. Nessa matéria, o aluno na 5a.
série passa a conviver com conceitos muito genéricos, que precisam ser localizados no tempo
para serem compreendidos. E as crianças ainda não desenvolveram certas noções acerca do
tempo histórico e da cronologia. Ainda, esses alunos geralmente apresentam-se como religiosos e
temos observado que as concepções religiosas são por eles utilizadas para organizar o tempo.
Sabemos que o homem religioso recusa-se a viver somente o presente histórico e vive também o
tempo sagrado ligado à eternidade enquanto a pessoa adulta não-religiosa geralmente conhece
uma certa descontinuidade e heterogeneidade do tempo. Porém, entre as duas espécies de
tempo tempo religioso e tempo cronológico

pode haver uma continuidade. Conforme Eliade

(1993), através dos ritos o homem religioso passa da duração temporal ordinária para o tempo
sagrado. Esse estudo pretende apoiar-se nos seguintes autores: Rossi & Zamboni (2003), Eliade
(1993), Pino (2003), Hüssen (2001), entre outros.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: HAIDE DE ALMEIDA MOREIRA
ORIENTADOR: MARCOS SILVA DA SILVEIRA
IES: UFPR

Artigo
Título: Comunidade Quilombola
Palavras-chave: Quilombola; lei 10.639
Resumo: Viabilizar a interação entre os alunos para retomada do conhecimento aprendido
referente ás comunidades quilombolas, de acordo com as diversas áreas de formação dos
estudantes desse grupo, garantindo a manutenção, desenvolvimento e melhoria da qualidade de
vida das comunidades quilombolas (Paiol de Telha) de Guarapuava. Para que estes alunos
possam executar as atividades educativas com os jovens das comunidades quilombolas,
garantindo, assim, algumas trocas de experiências entre os mesmos. Promover a capacitação de
moradores da comunidade quilombola para momentos recreativos voltados á educação ambiental,
visando o desenvolvimento sustentável. Organizar palestras proferidas pelos moradores mais
antigos das comunidades com o intuito de socializar o conhecimento tradicional para os mais
jovens.
Produção Didático-pedagógica
Título: Comunidade quilombola
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Palavras-chave: Quilombola, preconceito, religiosidade, dança, música, Lei 10639/2003.
Resumo: Viabilizar a interação entre os alunos para retomada do conhecimento aprendido
referente ás comunidades quilombolas, de acordo com as diversas áreas de formação dos
estudantes desse grupo, garantindo a manutenção, desenvolvimento e melhoria da qualidade de
vida das comunidades quilombolas (Paiol de Telha) de Guarapuava. Para que estes alunos
possam executar as atividades educativas com os jovens das comunidades quilombolas,
garantindo, assim, algumas trocas de experiências entre os mesmos. Promover a capacitação de
moradores da comunidade quilombola para momentos recreativos voltados á educação ambiental,
visando o desenvolvimento sustentável. Organizar palestras proferidas pelos moradores mais
antigos das comunidades com o intuito de socializar o conhecimento tradicional para os mais
jovens.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ILDO BORSOI
ORIENTADOR: MARCOS NESTOR STEIN
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Educação Patrimonial: Memória e Identidade
Palavras-chave: \'Memória; Identidade\'
Resumo: O Projeto Educação Patrimonial busca integrar comunidade e escola
através da catalogação e análise de documentos, fotos, objetos, construções e depoimentos
relacionados à história do lugar, facilitando aos alunos o ensino de história e valorizando os
saberes acumulados. È uma oportunidade de aprendizado sobre o processo cultural que desperta
no aluno o interesse em resolver questões significativas para a sua vida pessoal e coletiva
levando-o a querer conhecer sempre mais sobre o patrimônio histórico e o ambiente em que estão
inseridos. Além do conhecimento teórico o patrimônio cultural envolve práticas transformadoras
da comunidade escolar

Produção Didático-pedagógica
Título: Educação Patrimonial - Memória e identidade
Palavras-chave: identidade; memória; patrimônio.
Resumo: O material didático aqui apresentado tem por objetivo problematizar e compreender o
processo histórico em torno da construção das memórias e identidade patrimonial. E assim dar
importância aos saberes construídos pela coletividade. Esta produção, representada através de
um Caderno Temático contendo fotos, textos, atividades para os alunos, será utilizada em sala de
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aula, servindo como subsídio de trabalho na implementação do projeto que busca a reconstrução
de saberes, a preservação do patrimônio natural, imaterial e material através de estudo teórico,
entrevistas, pesquisas em museus e ambientes naturais.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ILIANE INES FRANCESCHINI CARDOSO
ORIENTADOR: MERI FROTSCHER KRAMER
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: O uso de fontes literárias: possibilidades para o ensino da história afro- brasileira
Palavras-chave: História; Etnicidade; Alteridade; Cultura afro-brasileira; Literatura.
Resumo: Este artigo é resultado do projeto de pesquisa - O ensino da história afro - brasileira
através de fontes literárias, da produção do material - didático pedagógico construído a partir do
referencial teórico do eventual projeto e de sua implementação no Colégio Estadual Dr. Paranhos
Ensino Fundamental e Médio, tendo como objetivos principais aprofundar as reflexões sobre a
construção do conhecimento histórico, contribuir para a visibilidade da cultura/história
afrobrasileira buscando dialogar com a Literatura e possibilitar que alunos participem de
momentos de reflexão sobre a temática através do contato e análise de fontes não usuais no
ensino de história. Buscamos desenvolver um estudo na concepção de que a cultura afrobrasileira não deve ser vista de forma folclorizante, a - histórica e desconectada das relações
sociais, mas sim, mostrando sua historicidade e percebendo a cultura em meio a um processo
social e histórico de regateio de significados. A partir de textos literários que tematizem a presença
do afro-brasileiro na história e cultura brasileira objetivou-se compreender suas representações,
identificando-as. Através da interdisciplinaridade com as disciplinas de Português e Educação
Artística, e o uso de diversas atividades onde utilizou-se

obras de consagrados literários

brasileiros que descrevam a situação do negro na sociedade brasileira no final do século XIX e
início do século XX buscou-se a participação do aluno e dos professores para o desenvolvimento
deste trabalho.
Produção Didático-pedagógica
Título: O Ensino da história Afrobrasileira através de Fontes Literárias
Palavras-chave: História. Etnicidade. Alteridade. Identidade. Cultura afrobrasileira. Literatura.
Resumo: Considerando a importância Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das
Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana esta
Unidade Didática objetiva contribuir com a produção de novas metodologias e se justifica pela
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necessidade de incluir nas aulas de história reflexões que contemplem o proposto pelo
documento, com vistas a levar o aluno a reconhecer a pluralidade étnico-racial e multicultural no
Brasil assim como, compreender a historicidade das identidades étnicas e nacionais, quebrando
as noções fixas e estereotipadas ligadas a determinados grupos étnicos da sociedade brasileira.
Esta Unidade Didática está dividida em unidades estruturadas com diversas atividades a serem
realizadas individuais ou em grupos que permitem ao aluno construir o conhecimento histórico e
perceber a aproximação entre as disciplinas de História e Português,percebendo como foram
construídas as diferenças étnicas culturais do Brasil no período estudado.. Objetiva-se também
levar o aluno analisar obras literárias como fontes históricas, compreendendo-os e refletindo sobre
a força da produção literária e as representações sociais nelas contidas. Através de uma
metodologia envolvendo leitura, reflexão, identificação, contextualização e interpretação, busca-se
entender e problematizar, e desconstruir as compreensões do conhecimento histórico e visões
estereotipadas e naturalizadas como reais.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: INEZ TEREZINHA DE SOUZA FREIRE
ORIENTADOR: LUCIO TADEU MOTA
IES: UEM

Artigo
Título: A presença feminina no surgimento e colonização de MANDAGUARI no período de 1937
até 1975
Palavras-chave: Presença feminina; História; Colonização; Mandaguari; Norte do Paraná.
Resumo: Este projeto teve como pesquisa a História da Colonização da Cidade de Mandaguari,
no Norte do Paraná, sob o olhar da mulher pioneira. Desenvolvendo em nosso educando uma
consciência histórica, bem como incentivando o estudo, a compreensão e o gosto pela história
local. Trabalhar a história local é uma forma de valorizar as ações de sujeitos comuns, anônimos,
suas famílias e comunidades. A abordagem da história local sob o ponto de vista das mulheres
pioneiras se justifica por ter sido elas responsáveis, em parte, pela construção do município de
Mandaguari. Pois, com coragem e disposição, em condições precárias, deixaram suas marcas
que poderão ser contadas por elas mesmas e por seus familiares. Utilizamos a metodologia da
história oral como instrumento da pesquisa e da entrevista. As entrevistas gravadas resultaram em
um documentário. Esta temática desenvolvida proporcionou questionamento, reflexões, levando
os alunos a refletirem sobre as mudanças ocorridas no município e a participação da mulher na
colonização de Mandaguari.
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Produção Didático-pedagógica
Título: A presença feminina no surgimento e colonização de Mandaguari no período de 1937 até
1975
Palavras-chave: Memória; História Regional; Colonização.
Resumo: O estudo da história local tem sido um recurso fundamental para defender a importância
de buscar novas perspectivas para o ensino da história. Isso só foi possível, graças a nova
concepção metodológica denominada de Nova História. Pode-se dizer que estudando a história
local, o ensino da História ganha um novo sentido e o envolvimento da comunidade e dos alunos,
fazem com que haja um maior interesse. A proposta de trabalho desenvolvido acredito ser viável,
pois se amplia aos agentes elaboradores da História, deixando de lado a noção tradicional da
narrativa histórica para buscar uma história problema, no caso, a presença feminina na
colonização do município de Mandaguari. Os resultados possíveis com um trabalho como esse
pode proporcionar sem dúvida a formação da consciência histórica dos alunos ao vivenciarem
novas práticas. Os encaminhamentos metodológicos baseados em dados e recursos conseguidos
com pesquisa, entrevistas, arquivos familiares, tudo posto em estudo, e o que é mais positivo,
estudar o lugar onde se vive envolvendo os alunos e a comunidade proporciona uma valorização
do próprio sujeito que redescobre sua história sua cultura. A partir de relatos de moradoras
pioneiras, ao falar e ouvir, narrar experiência de vida, referir-se ao tempo, as pessoas tem a
chance de, até mesmo humanizar-se deixando de ser objetos para serem sujeitos de sua própria
história.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ITAMARA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
ORIENTADOR: MAURA REGINA PETRUSKI
IES: UEPG

Artigo
Título: Danças tribais de um dos países africanos que contribuíram para a diversidade cultural
brasileira: ANGOLA.
Palavras-chave: História; Ensino; Povos Africanos; Dança Tribal; Diversidade Cultural.
Resumo: Este artigo descreve os resultados da implementação do Projeto de Intervenção
Pedagógica, do Programa de Desenvolvimento Educacional, turma de História de 2009 - Danças
tribais de um dos países africanos que contribuíram para a diversidade cultural brasileira: Angola desenvolvido pela SEED, em parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa,
implementado junto a trinta e dois alunos sétimas e oitavas séries, do Ensino Fundamental e
primeiro ano do Ensino Médio, turmas de 2011, do Colégio Estadual Nossa Senhora das Graças,
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localizado na cidade de Ponta Grossa, no Estado do Paraná, buscando oportunizar um contato
histórico e cultural, através de pesquisa e da dança. Mediar o entendimento de que a sociedade
brasileira é formada por pessoas que pertencem a grupos étnico-raciais diferentes, com cultura e
história próprias, responsáveis pela formação da nação, despindo-se de qualquer forma de
preconceito e sem restrições para aceitar as diversidades, foi o objetivo central deste estudo. Para
tanto, adotou-se a dança como, recurso didático na aula de História, pois as mesmas procuram
mostrar por meio de linguagem específica, a cultura dos povos de origem africana. Constatou-se
que o ensino de História através da dança,

exige que o professor esteja aberto a novas

concepções sobre o processos de ensino-aprendizagem História. Conclui-se assim que a dança é
um tema amplo que aborda uma gama imensa de contextos a serem analisados abordados,
sendo múltiplas as abordagens possíveis.
Produção Didático-pedagógica
Título: Software Educacional - CD-ROM
Palavras-chave: Software; educacional; dança; tribal; África.
Resumo: O software educacional que será confeccionado é a junção das pesquisas realizadas
pelos alunos orientados pela professora com as devidas fontes: livros, textos, artigos, vídeos e
internet, que serão transformados em slides, tendo a parte escrita, alguns desenhos para efeito de
ilustração, feitos também pelos mesmos. Também vai conter um vídeo com uma coreografia de
uma dança tribal africana com a participação dos referidos. A participação dos alunos na
confecção do material didático, com a pesquisa e coreografia, afirma a ideia de que os mesmos
constroem seus conhecimentos, são agentes históricos, com capacidade de mudanças e
formulação de conceitos positivos. O software educacional envolvendo as questões étnico-raciais
oportuniza o contato com a temática e faz cumprir com a Lei Federal 10.639/03 que firma a
obrigatoriedade do ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana na educação básica.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: IVAIR SCHUEROFF
ORIENTADOR: SANDRO MARLUS WAMBIER
IES: UFPR

Artigo
Título: A Tortura
Palavras-chave: Ensino; pesquisa; verdade histórica; produção de conhecimento.
Resumo: O projeto tem como objetivo conscientizar os alunos que o conhecimento histórico é um
processo infinito em busca da verdade e não um conhecimento pronto, acabado, estagnado, sem
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possibilidades de mudanças e com isso desestimulando a aprendizagem. Diante disso, os alunos
foram motivados a ver a história não como um passado morto e sim como um conhecimento
sempre em construção. A proposta foi aproximar o ensino e pesquisa, onde através do confronto
de diferentes tipos de fontes históricas, os alunos iniciassem a produção de conhecimento. O
objetivo foi tirar o hábito dos alunos de transformarem as pesquisas em cópias de fontes escritas,
especialmente livros didáticos. Para a realização dessas produções foram utilizadas, além dos
conhecimentos prévios, fontes escritas, filmes, imagens, fonte oral, música entre outras. O
resultado do projeto foi uma mudança na postura dos alunos diante da disciplina de história.
Através de suas produções se tornaram sujeitos do conhecimento e não meros receptores
passivos de conteúdos que para eles, sem significado.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Tortura
Palavras-chave: produção, tortura, bullying
Resumo: Esta Unidade Temática começa com a apresentação de um texto sobre o processo de
produção Histórica. Em seguida foi apresentado fontes históricas objetivando a produção do
conhecimento histórico. Estas fontes destacam três momentos históricos: A tortura na Idade
Média, a tortura durante a ditadura militar brasileira e uma forma de violência que está presente
em nossas escolas que é o bullying. O objetivo desta unidade é contribuir para que o processo
ensino-aprendizagem se transforme em uma atividade de investigação e produção de
conhecimentos por parte de educando e educadores.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: IVANIR ZANONI
ORIENTADOR: ARMANDO JOAO DALLA COSTA
IES: UFPR

Artigo
Título: A história dos carrinheiros da Região Metropolitana de Curitiba – Colombo - Vila Zumbi
Palavras-chave: Carrinheiros. Reciclagem de Lixo. Meio Ambiente.
Resumo: O presente artigo tem por objetivo abordar, em sala de aula, a reciclagem de lixo com
as diferentes diversidades, procurando trabalhar a importância do Carrinheiros para o meio
ambiente e aforma de separação do lixo nas casas dos alunos. O surgimento dos grandes bolsões
de pobreza no entorno das grandes metrópoles, suas consequências sociais como violência,
higiene, saúde, preconceito, discriminação, entre outros, é o foco desta pesquisa. Diariamente são
produzidas toneladas de lixo que, sem o devido tratamento, são jogadas no meio ambiente,
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causando um grande impacto ambiental. Os carrinheiros, que sobrevivem da coleta do lixo, são
um importante grupo de gestão de resíduos pois participam ativamente do processo de coleta,
separando e comercializando materiais descartados pela população. O grupo de Carrinheiros
analisado é o da Vila Zumbi dos Palmares, localizado no município de Colombo, que surgiu por
volta de 1991 com cerca de 3 mil pessoas, oriundas do êxodo rural. Este trabalho identificou
através da pesquisa, entrevistas e análise da condição de vida das famílias de carrinheiros, sua
forma de vida, as principais razões da imigração no Paraná. O resultado deste trabalho propicia
aos alunos identificar a realidade da comunidade dos carrinheiros.
Produção Didático-pedagógica
Título: A história dos carrinheiros da Região Metropolitana de Curitiba, Colombo - Vila Zumbi dos
Palmares.
Palavras-chave: Carrinheiros, Reciclagem de Lixo e Meio Ambiente
Resumo: No mundo contemporâneo as pessoas produzem toneladas de lixo diariamente, e esse
lixo muitas vezes é jogado sem qualquer tratamento no meio ambiente, causando um grande
impacto ambiental. Os carrinheiros participam ativamente nesse processo, um importante grupo
para gestão dos resíduos sólidos nas cidades. Eles coletam, separam e comercializam materiais
descartados pela população de Curitiba e região metropolitana, e sobrevivem da coleta de lixo. A
Vila Zumbi dos Palmares - Colombo - surgiu por volta de 1991 e que inicialmente haviam três mil
pessoas, oriundas do êxodo rural, por não suportaram as péssimas condições de vida no campo.
Hoje, moram nessa área mais de dez mil famílias, sem casa, emprego e saúde. Pretende-se
identificar, através dos carrinheiros, as principais razões da imigração no Paraná, faz-se relações
entre o passado, presente e futuro e que o foco é a reciclagem, com as diferentes diversidades
históricas, culturais, sociológicas e políticas. O Estudo da forma de vida dos carrinheiros, através
da pesquisa, entrevistas e análise da condição de vida dessas famílias, propicia aos educando
identificar a realidade de sua comunidade, identificar

que sociedade é essa que ele, o sujeito,

está inserido, através das relações sociais entre aquele que exerce e aquele que se submete.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: IVONE APARECIDA DOS SANTOS
ORIENTADOR: LUCIO TADEU MOTA
IES: UEM

Artigo
Título: Os Kaingang do Paraná
Palavras-chave: Cultura, Kaingang, Diversidade, lendas e mitos
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Resumo: Trabalho realizado durante o PDE 2009, com objetivo de aprender alguns aspectos da
cultura dos povos Kaingang do Paraná, com a finalidade de melhorar nosso trabalho em sala de
aula e dar atendimento ao proposto pelaa lei nº11.645/08 que nos

incentiva o trabalho

oportunizando levar para dentro dos estabelecimentos de ensino um pouco do universo destes
que compõem um percentual importante da população de nosso Estado. Realizar este trabalho
foi uma oportunidade impar de entrar em contato com o imaginário Kaingang e procurar entender
uma parcela de seu universo cultural.

Produção Didático-pedagógica
Título: Os kaingang do Paraná
Palavras-chave: Diversidade Cultural. Índios. Dieritos, Respeito.
Resumo: Levar aos alunos a oportunidade de estudar elementos da cultura dos povos Kaingang,
uma importante parcela da população paranaense que durante muito tempo ficou em planos
inferiores. Objetivando através de estudos específicos da cultura Kaingang, a conscientização de
que bem perto da gente vivem outros povos com conhecimentos diferentes e um imaginário
formado a partir de referencias diversos.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: JACIRA SILVA DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: JANAINA DE PAULA DO ESPIRITO SANTO
IES: UEPG

Artigo
Título: Em busca do pertencimento: Um Estudo com Alunos de uma Escola da Rede Pública do
Estado do Paraná.
Palavras-chave: Ensino de História, Identidade, Memória, Consciência Histórica.
Resumo: A História é uma fonte de aprendizagem bastante rica, uma vez que está ligada a
diferentes áreas do conhecimento. No entanto, torna-se cada vez mais difícil o ensino dessa
disciplina devido ao desinteresse dos alunos na aquisição de conhecimentos. Percebe-se que
esse desinteresse está relacionado com a falta de identidade que eles têm em relação à sua
família, à sua comunidade e ao seu país. Este trabalho tem como objetivo um estudo com alunos
da 7ª série de uma escola da rede pública paranaense, sobre o processo de pesquisa em História,
a partir do bairro onde os alunos moram. Para isso será utilizado um caderno temático com
questões, como: porque estudar História, sua importância, necessidade, por que conhecer o seu
passado e o de sua família. Na seqüência serão selecionados alguns alunos que se identifiquem
com a proposta de estudo e no contraturno, será realizada a pesquisa com pessoas do bairro que
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venham de encontro aos objetivos do trabalho. Assim, espera-se motivar esses jovens e torná-los
mais ativos na convivência da comunidade em que estão inseridos. Finalmente, busca-se
contribuir para a formação de sua consciência histórica não só no âmbito familiar, mas em relação
a sua cidade e ao seu país.

Produção Didático-pedagógica
Título: Em busca do pertencimento: um estudo com alunos de uma escola pública do PARANÁ.
Palavras-chave: Ensino de história; identidade; memória; consciência histórica.
Resumo: O Caderno Pedagógico com pequenos textos, figuras e atividades em cada item
abordado, veio de encontro ao Projeto de Intervenção, uma vez que ambos estão centrados na
reflexão sobre o tema proposto, levando o aluno a um repensar sobre si, sua família, comunidade
e a sociedade como um todo. Por isso, este Caderno tem como objetivo principal, fazer o projeto
acontecer. O aluno terá oportunidade de aprender como se faz uma pesquisa em História e ainda,
despertar o espírito de curiosidade da busca e do encontro com as suas raízes e quem sabe, ter
as respostas para tantas perguntas. Durante a execução do projeto, pretende-se trabalhar com os
textos do Caderno Pedagógico, a construção da árvore genealógica de cada um, entrevistas com
pessoas das famílias e no bairro, reflexões antes e depois das entrevistas e por fim, a exposição
do trabalho executado com os alunos para a comunidade escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: JAIMILE NERVIS
ORIENTADOR: ARIEL JOSE PIRES
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: História e memória: a trajetória da escola padre Ponciano José de Araújo no contexto da
formação de Palmas, PR
Palavras-chave: região; história; memória; ensino;
Resumo: Esta pesquisa tratou de escrever a Historia de uma escola, situada na cidade de
Palmas, PR, denominada Padre Ponciano José de Araújo, fundada em 1977. A cidade de Palmas
edificou-se a partir do empreendimento de conquista da Coroa Portuguesa no interior do Estado
do Paraná, no contexto oitocentista. Este trabalho buscou a partir da utilização de documentos da
própria, além da utilização de uma bibliografia específica, inserir a Escola ao processo histórico da
cidade. O envolvimento da mesma e da comunidade ocorreu através dos alunos que estiveram
interagindo com os conceitos históricos, através das histórias do Era uma vez... como na
elaboração dos resultados. Entende-se que a recuperação de informações acerca de Ponciano
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José de Araújo, representa ainda uma porta de acesso para novas pesquisas o que se reconhece
como história local ou regional.
Produção Didático-pedagógica
Título: História e Memória: A trajetória da escola Padre Ponciano José de Araújo no Contexto da
formação de Palmas PR
Palavras-chave: Não disponível
Resumo: Não disponível

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: JAIRO DE CARVALHO
ORIENTADOR: JOSE HENRIQUE ROLLO GONCALVES
IES: UEM

Artigo
Título: Uma proposta de atlas de história da ÁFRICA
Palavras-chave: Atlas; História da África; Lei 10639; formação de professores.
Resumo: A Lei 10639 foi aprovada em 2003 pelo governo do Brasil, tornando obrigatório o ensino
da História da África e da história e cultura afro-brasileiras nas escolas do país. Uma lei com esse
teor era reivindicada há muito tempo pelas pessoas que se empenhavam no combate à
discriminação racial como medida necessária à desconstrução dos estereótipos negativos pelos
quais a sociedade via os negros e a África. Porém, a efetivação de uma pedagogia antirracista
não poderia ser implementada de imediato, pois os professores não estavam capacitados para
lecionar esses conteúdos, nem havia publicações que os auxiliassem na preparação de suas
aulas. Nos anos mais recentes, as editoras produziram materiais didáticos nos quais foram
incluídos capítulos abordando temas que visavam o atendimento da legislação, regulamentada
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. O presente artigo trata da aprovação da Lei
e de seu cumprimento. Também apresenta uma versão de atlas com uma série de vinte mapas
abordando alguns dos fatos mais significativos da História da África.

Produção Didático-pedagógica
Título: História da África: Proposta Preliminar de Atlas
Palavras-chave: História da África. Atlas histórico. Formação de professores. Lei 10639/2003.
Resumo: Sete anos depois da promulgação da Lei 10639, a História da África ainda não é uma
realidade nas nossas escolas devido à carência na formação dos professores, que também
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desconhecem os conteúdos que passaram a ser obrigatórios. O mito de que África não produziu
História precisa ser combatido com a difusão do conhecimento, pois as concepções racistas se
alimentam da ignorância. A elaboração de um material didático de fácil entendimento, pode ser um
recurso capaz de contribuir para a implementação da Lei. Oferecer alguns subsídios para a
compreensão dos processos civilizatórios africanos é o objetivo da Proposta Preliminar de Atlas,
tanto na formação dos educadores, quanto no seu trabalho em sala de aula.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: JANDIR FIGUEREDO FILHO
ORIENTADOR: ARMANDO JOAO DALLA COSTA
IES: UFPR

Artigo
Título: Documentos Históricos no Ensino de História
Palavras-chave: Documentos Históricos; Fontes Históricas; Vestígios do Passado.
Resumo: O papel do ensino de História é contribuir para a formação intelectual e afetiva do aluno,
para o exercício pleno da cidadania. Para isso é fundamental mudar a ótica e a forma de trabalhar
os conteúdos. É preciso que o professor busque outras metodologias, valendo-se das novas
ferramentas tecnológicas disponíveis. E como recurso didático- pedagógico, não se restrinja ao
livro didático. Propõe-se o emprego de documentos históricos das mais diversas naturezas, tais
como escritos, iconográficos, audiovisuais e musicais. Sendo esses trabalhados de forma
adequada, podem constituir-se numa estratégia no processo de construção da consciência
histórica dos educandos.

Produção Didático-pedagógica
Título: Fragmentos da História - Brasil República
Palavras-chave: Documentos; fontes; vestígios do passado.
Resumo: Diante dos atuais desafios educacionais é preciso repensar as metodologias e práticas
pedagógicas do ensino de História. Assim, essa produção didático-pedagógica apresenta uma
proposta de estudo para o Ensino Médio através de documentos históricos. Fundamenta-se na
ideia de que o aluno deve ser iniciado na pesquisa histórica, de forma similar à metodologia
seguida pelos historiadores. Ao elaborar esse material didático-pedagógico priorizaram-se
algumas fontes históricas que possibilitem a discussão de temáticas relacionadas à história do
Brasil (período da República). O encaminhamento metodológico para o estudo dos temas
abordados tem como finalidade apoiar os professores no processo de ensino-aprendizagem:
discutir o papel das fontes na produção do conhecimento; contribuir para o desenvolvimento da
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autonomia intelectual do educando e o pensar historicamente; provocar nos estudantes a
inquietude diante das relações de poder, trabalho e cultura, historicamente construídas.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: JANE MARIA GALDIOLI NOBREGA
ORIENTADOR: GLAUCIA DA SILVA BRITO
IES: UFPR

Artigo
Título: Uma proposta para uso do blog na sala de aula: repensar as atividades escolares
Palavras-chave: uso da internet na sala de aula; o uso do Blog; formação de professores.
Resumo: Neste artigo, apresentam-se os resultados obtidos durante o Programa de
Desenvolvimento Educacional do Paraná - PDE na implantação do Projeto de Intervenção
Pedagógica no Colégio Estadual Ernani Vidal. A proposta voltou-se à aplicabilidade pedagógica do
blog, tendo como objetivo principal pesquisar possibilidades do seu uso como ferramenta
pedagógica complementar na realização de tarefas escolares e propor alternativas metodológicas
que incentivem a produção literária discente, proporcionando melhoria e qualidade no processo do
ensino e aprendizagem das escolas públicas do Paraná. Os resultados confirmam que os
professores ainda relutam no momento de agregar o uso de recursos como o blog a suas práticas,
alguns por medo do novo, outros por desconhecer como fazer e ainda por não dominar as
ferramentas tecnológicas. Apesar da relutância observada, a grande conquista da proposta foi
despertar nos professores a possibilidade do uso do blog de forma pedagógica. No entanto,
verificamos que há grande necessidade de se fazer a formação continuada do professor para o
uso das tecnologias em sala de aula.
Produção Didático-pedagógica
Título: Construção de Blog na Educação
Palavras-chave: Blog; Educação; Comunicação
Resumo: A afinidade com o Blog como recurso de comunicação entre adolescentes e jovens
torna-se uma vantagem para a possibilidade de seu uso na educação. A proposta não perpassa,
de maneira direta, a questão da interdisciplinaridade, porém, em se tratando da otimização de
uma ferramenta de comunicação pela Internet é possível desenvolver estratégias articuladoras
entre as diferentes áreas. O Blog, neste contexto de projeto, caracteriza-se pela postagem de
diferentes textos, atividades, produções desenvolvidas pelos alunos e estas publicações na rede
permitirão um entrelaçamento com as demais ciências na medida em que os demais profissionais
da educação acessarem uma produção postada. O uso do blog, na prática de ensino, vem

História 2009
assessorar o professor no acompanhamento e na orientação de atividades encaminhadas aos
alunos; e a postagem destas atividades nos respectivos Blogs, contribui para a valorização e
incentivo da produção textual discente.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: JOAO ADILTO MARENTOVICH
ORIENTADOR: GLAUCIA DA SILVA BRITO
IES: UFPR

Artigo
Título: Tecnologias da Informação e da Comunicação no ensino da História no Ensino
Fundamental e Médio.
Palavras-chave: Tecnologias Educacionais
Resumo: Apresenta-se neste artigo o resultado sistematizado das experiências teóricas e práticas
desenvolvidas ao longo dos trabalhos realizados no PDE versão 2009/2011. A disciplina de base é
a de história no ensino Fundamental e Médio no Colégio Estadual Ermelino de Leão em Curitiba.
O objetivo da proposta foi, inicialmente, promover uma reflexão sobre as práticas pedagógicas do
ensino de História no que se refere ao uso das tecnologias da informação e da comunicação. A
reflexão teve como enfoque o processo de apreensão sobre o uso autônomo das mídias ao
alcance dos professores por meio dos laboratórios de informática, da TV pendrive, capacitações
entre outras possibilidades de acesso e utilização para ações educativas. Apresenta a síntese das
discussões. das entrevistas estruturadas desenvolvidas junto ao corpo docente e equipe
pedagógica da escola; do quadro teórico formalizado a título de embasamento teórico para as
discussões e por fim das pesquisas desenvolvidas pelo professor PDE em sites de interesse
pedagógico para o ensino da disciplina e que foram compiladas e disponibilizadas ao professores
ao final do processo de intervenção na escola. Pra se obter as informações das práticas dos
professores envolvidos e potencializar a discussão sobre as possibilidades e limites do uso das
tecnologias da informação e da comunicação nas práticas educativas, promoveram-se grupos de
estudos durante vários encontros, principalmente durante as horas-atividades na escola.

Produção Didático-pedagógica
Título: Conhecendo as possibilidades e limites das tecnologia
Palavras-chave: tecnologia educacional
Resumo: O tema foi abordado tendo como perspectiva conhecer as possibilidades e os limites do
uso das tecnologias da informação e da comunicação nas práticas educativas do ensino de
história. O estudo se justifica na medida em que pretende trazer uma contribuição para que a
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escola pública desenvolva um ensino de qualidade, significativo e comprometido com os avanços
históricos de seu tempo. A relevância social do estudo inscreve-se no fato de que a escola pública
tem se constituído em uma das fontes mais significativas de acesso crítico-reflexivo às novas
tecnologias que circunscrevem a vida cotidiana do cidadão comum de maneira que esse acesso
possa representar o exercício da autonomia diante dos processos sociais. Diante dessa demanda
colocada para a escola compete às diferentes disciplinas do currículo desenvolver, no âmbito do
processo de ensino e aprendizagem, oportunidades didático-pedagógicas diversificadas, eficazes,
significativas, que possibilitem aos alunos o acesso aos conhecimentos científicos a partir de
tecnologias, recursos e ferramentas sintonizadas com as exigências tecnológicas da
contemporaneidade. A contribuição científica esperada insere-se no conteúdo da pesquisa teórica
e empírica que foram realizadas no campo da teoria da educação e da comunicação e no
contexto escolar a partir da observação participante do processo educativo realizado pelos
professores da área de história. Os estudos sistematizados nessa unidade temática servirão como
base teórica para fundamentar as práticas educativas a serem desenvolvidas por ocasião da
implementação do projeto de intervenção no âmbito da escola durante a etapa final do PDE.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: JOAO ALEIXO BROTTO
ORIENTADOR: CLAUDIA MADRUGA CUNHA
IES: UFPR

Artigo
Título: O Ensino de História e o Movimento Hip Hop
Palavras-chave: Cultura; Hip Hop: Consciência Histórica.
Resumo: Ao constatar que a história local é parte da história do país e também do mundo, o
aluno passa a se ver como participante na história, como sujeito construído por ela e também
como agente construtor desta, o que o faz mais motivado para aprender e se empenhar no
conhecimento histórico. A Cultura Hip hop em sala de aula trouxe uma percepção clara da
motivação com que os alunos desenvolveram as atividades propostas, ao demonstrarem maior
empenho nas pesquisas e produções pedagógicas, com temas sempre ligados a questões
práticas de suas vidas, no desenrolar das relações sociais. Desse modo, os temas estudados
tornaram-se muito mais significativos, sendo um facilitador do ensino-aprendizagem.
Produção Didático-pedagógica
Título: O Ensino de História e o Movimento Hip Hop
Palavras-chave: Cultura; Hip Hop; Consciência Histórica.
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Resumo: A cultura contribui significativamente para melhorar a percepção dos indivíduos como
sujeitos e agentes da história. Utilizar o Hip Hop como recurso didático, é importante, para
possibilitar o trabalho do professor aproximando-o da realidade dos alunos, despertando nestes
maior interesse pelo ensino. Nesse estudo pretende-se discutir a presença do Hip Hop no
contexto escolar e a sua contribuição para aguçar o conhecimento dos alunos e para o
enriquecimento da atividade pedagógica do professor ao tratar da diversidade cultural.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: JOAO MORAIS
ORIENTADOR: ANDESON PRADO
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ

Artigo
Título: O uso e os limites do jornal enquanto fonte histórica, na perspectiva metodológica da
educação histórica, no estudo de caso, guerra do Contestado.
Palavras-chave: jornal; fonte histórica; educação histórica; contestado e ensino.
Resumo: Este artigo refere-se à parte das atividades desempenhadas no Programa de
Desenvolvimento Educacional - PDE, implantado pela Secretaria Estadual de Educação do Estado
do Paraná em convênio com as IES (Instituto de Ensino Superior), entre elas a Universidade
Estadual do PR, Campus FAFIPAR, Paranaguá a qual deu suporte teórico e orientação, para as
atividades do programa. O desenvolvimento do tema tem como meta usar conceitos atualizados e
específicos na aprendizagem dos conteúdos de história. Posto que, no final do século XX, novos
métodos e novas abordagens

ampliaram os objetos de estudo da história e, novas fontes

históricas, tais como, o jornal,

passou a ser consideradas

para a constituição do contexto

histórico. Este trabalho apresenta um histórico desde o século passado, sobre como o jornal foi
se tornando uma fonte de informação relevante para o estudo da história. A relevância do uso do
jornal se dá, porque seu conteúdo, apresenta a dinâmica dos fatos. Desta forma, o jornal, torno-se
fonte de informação importante a ser considerada na compreensão do contexto histórico. A
atividade desenvolvida aplicou os princípios metodológicos da Educação Histórica no
desenvolvimento da mesma, com os estudantes. Para tanto será utilizado o jornal como fonte
histórica no estudo de caso; Guerra do Contestado, fato importante da história do Paraná, pouco
explorado em sala de aula. O projeto foi desenvolvido na oitava série do Ensino Fundamental do
Colégio Estadual Dep. Arnaldo F. Busato, Pinhais, Paraná.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Nóis não tem direito de terra; é tudo pras gente da Oropa. Usos do jornal enquanto fonte
histórica na aula de História: o caso da Guerra do Contestado
Palavras-chave: jornal; fonte histórica; educação histórica; consciência histórica.
Resumo: O desenvolvimento do tema tem como meta utilizar os conceitos da Educação
Históricas no desenvolvimento da aprendizagem dos conteúdos de história. O jornal será utilizado
como uma das fonte históricas, mobilizadora dos educandos, para a compreensão e constituição
do contexto histórico no estudo de caso, da Guerra do Contestado. Posto que, no final do século
XX, novos métodos e novas abordagens ampliaram os objetos de estudo da história e, novas
fontes históricas, tais como, o jornal, passaram a ser consideradas relevantes para a constituição
do contexto histórico.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: JOAO ROSA CORREIA
ORIENTADOR: FABIO RUELA DE OLIVEIRA
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Adolescentes em conflito com a lei na imprensa do oeste paranaense
Palavras-chave: Adolescentes. Lei. ECA. Jornais Impressos.
Resumo: O objetivo do presente artigo consistiu em analisar e discutir o papel das mídias
impressas, mais especificamente quando publicam em suas páginas policiais, reportagens em que
os acusados são adolescentes em desacordo com a justiça. Considerando que muitos
adolescentes estudantes de nossas escolas entram em conflito com a lei, tornando-se manchetes
nas mídias, essa pesquisa analisou como são preconizadas e veiculadas tais notícias. Os
resultados apresentados neste artigo serviram para constatar que determinadas mídias impressas
ainda continuam produzindo uma imagem preconceituosa e estigmatizante dos adolescentes
envolvidos em atos infracionais. É necessário considerar ainda que o Estatuto da Criança e do
Adolescente (1990) faz referência à defesa da imagem da criança e do adolescente, bem como
delibera sobre a forma e o emprego de expressões relacionadas a essa faixa etária. As fontes
primárias dessa pesquisa foram os jornais de grande circulação na região oeste do Estado do
Paraná, sendo eles; o jornal O Presente (2008) de Marechal Cândido Rondon e o jornal O Paraná
(2009) de Cascavel dos quais procuramos observar criticamente como tratam as crianças e os
adolescentes em conflito com a lei.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Adolescentes em conflito com a Lei
Palavras-chave: Adolescentes, jornais impressos, infratores – ECA.
Resumo: Considerando que muitos adolescentes estudantes de nossas escolas entram em
conflito com a justiça, passando a ser manchetes nas mídias, com esse projeto pretende analisar
como são preconizadas e veiculadas as notícias envolvendo os adolescentes em conflito com a lei
nos meios de comunicação. Neste trabalho iremos analisar as leis do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA/1990), em que refere a respeito da exposição da imagem da criança e
adolescente nas mídias, para opinião pública. Para que possamos tirar as conclusões do objeto
de nossa pesquisa, iremos analisar dois jornais do oeste do Estado do Paraná: jornal o
Presente/2008 do município de Marechal Cândido Rondon e jornal O Paraná/2009 do município
de Cascavel. Pretende-se assim observar como os referidos jornais tratam as crianças e
adolescentes em conflito com a lei em suas páginas policiais. O objetivo deste trabalho de
pesquisa é analisar se essas mídias impressas produzem ou não uma imagem que favoreça a
estigmatização de maneira preconceituosa dos adolescentes envolvidos em conflito com a lei,
reforçando sua desvalorização enquanto ser humano. Metodologia: Leitura de textos literários e
de reportagens de jornais impressos a respeito da temática : adolescentes em conflito com a lei.
Também através de aula de leitura interpretar algumas terminologias, como exemplo: menor como
sinônimo de discriminação ao referir a crianças e adolescentes, para entender o porque das
propostas de mudanças deste termo pelo ECA e de outras expressões que envolve crianças e
adolescentes.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: JOELI GRIMBOR MARQUES SOUZA
ORIENTADOR: JOSE APARICIO DA SILVA
IES: UEPG

Artigo
Título: A representação da afetividade na relação professor-aluno e a construção da cidadania
Palavras-chave: Professor. Aluno. Cidadania. Conscientização.
Resumo: Não disponível

Produção Didático-pedagógica
Título: A representação da afetividade na relação professor-aluno e a construção da cidadania
Palavras-chave: Professor. Aluno. Cidadania. Conscientização.
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Resumo: O Professor, muitas vezes, é considerado, por seus alunos, um modelo, um exemplo a
ser seguido. Partindo desse princípio, percebemos a necessidade de uma reflexão sobre a
maneira que ele age, fala, enfim: educa.

O mestre não é apenas um transmissor de

conhecimentos. O educador tem a principal função de ser um mediador entre conteúdo, aluno e a
construção da cidadania, despertando a motivação pessoal e social para aprimorar-se em
diversas áreas, tornando-se capaz de conscientizar-se sobre o seu papel na sociedade. No
mundo atual, existem professores que sentindo a responsabilidade de transmitir conteúdos
acabam, que mesmo de forma inconsciente, esquecendo que antes de tudo o aluno é um ser
humano que necessita de auto-afirmação para conquistar o seu espaço e sentir-se realizado como
ser social. Pretende-se com este Material Didático, oferecer algumas estratégias de trabalho para
fervilhar a necessidade das relações afetivas no ambiente escolar.

Diante deste contexto, a

proposta de atividades visa reforçar a influência do professor na vida dos alunos, bem como o
reflexo disso na comunidade em que vive. Pretende-se com esse trabalho despertar e reavivar a
esperança em dias melhores, pois, com relações interpessoais fortalecidas, muitos obstáculos
podem ser superados.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: JORGE SCHMITZ
ORIENTADOR: DAVI FELIX SCHNEIRER
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: A luta pela terra no sudoeste do PARANÁ (1957-1962)
Palavras-chave: Modo de vida; posseiros; conflito; terra; Sudoeste do Paraná.
Resumo: O artigo refere-se à conclusão dos trabalhos, iniciados em 2009, no Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE), sobre o tema Memória da luta pela terra no Sudoeste do
Paraná (1957-1962). A proposta de pesquisa e de atividades pedagógicas na escola objetivou
uma abordagem da luta pela terra a partir do estudo do modo de vida dos posseiros e caboclos,
no contexto histórico da década de 1957. Utilizando dinâmicas, foi possível proporcionar
conhecimentos sobre práticas sociais do passado. Ao mesmo tempo, foram estudadas
experiências de pessoas comuns, com o objetivo de desenvolver a noção de que a história é
tecida pelos sujeitos e estes por ela, no campo e na cidade. Como público-alvo optou-se pelos
alunos de EJA, com os quais se refletiu sobre a importância das práticas políticas coletivas e dos
modos de vida de colonos e caboclos. Nessa perspectiva, utilizamos a metodologia da pesquisa
bibliográfica como suporte teórico, bem como para abordar dimensões relacionadas aos conflitos
por terra e aos modos de vida dos camponeses. O resultado evidencia a importância do ensino da
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História atribuída pelos alunos à compreensão da memória do povo da região Sudoeste do
Paraná, bem como de temas relacionados, tais como a questão da terra como elemento
importante na formação da identidade sociocultural e da trajetória familiar.
Produção Didático-pedagógica
Título: Memórias da Luta pela Terra no Sudoeste do Paraná (1957-1962).
Palavras-chave: Modos de vida; posseiros; conflitos por terra; Sudoeste do Paraná.
Resumo: O presente trabalho centra-se no estudo das memórias da luta pela terra no Sudoeste
do Paraná, entre 1957 e 1962. A revolta dos posseiros, de 1957, evidencia múltiplas dimensões da
luta pela terra (modos de vida em confronto, formas de uso e de posse da terra distintos, de
temporalidades diversas, desencontradas, sobrepostas e, outras vezes, convergentes). Os
problemas relacionados à posse da terra na região não foram solucionados, não obstante a
regulamentação da terra pelo governo João Goulart no ano de 1962. Esta região destacou-se no
âmbito nacional, não apenas pelos padrões de colonização e organização produtiva, mas também
por desencadear uma disputa armada entre posseiros e empresa colonizadora CITLA. O Presente
trabalho busca refletir sobre as memórias acerca das formas de posse e uso da terra pelos
camponeses, e as dimensões culturais a esta amalgamados, entre as quais a terra, o trabalho
familiar e a liberdade, valores inerentes ao modo de vida dos posseiros. Nesta perspectiva,
utilizar-se-á como metodologia a pesquisa bibliográfica, como suporte teórico e para o
levantamento de aspectos já estudados sobre os conflitos de terra e modos de vida dos caboclos
e colonos, e pesquisa de campo para a coleta de depoimentos. O estudo pretende contribuir para
explicitar as memórias dos sujeitos na luta pela posse da terra, evidenciando as contradições
entre a territorialidade camponesa e a territorialidade capitalista, a partir dos diferentes modos de
vida e formas de uso, posse e apropriação privada da terra.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: JOSEMARIS MIRANDA
ORIENTADOR: ROBERTO CARLOS MASSEI
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Artigo
Título: Analisando o preconceito na escola: o professor de História e a formação crítica do aluno.
Palavras-chave: Diversidade cultural; etnia; desafio.
Resumo: O objetivo deste trabalho foi observar até onde a escola e, mais especificamente, os
professores da disciplina de História, admitem o desafio de lidar com a diversidade cultural. O ser
humano vive em uma sociedade, mesmo sendo cada vez mais globalizada e diversificada, é
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marcada por posturas discriminatórias, conflitos e preconceitos entre os diferentes grupos. É
importante, então, procurar entender a resposta que a escola tem dado a esse caráter
diversificado de sua comunidade, assim como compreender as propostas que norteiam as
práticas educativas no ensino de História. Toda escola tem sua própria história, suas inquietações
e diferenças. Isso faz com uma escola seja diferente da outra. Dentro da comunidade escolar é
possível encontrar uma população constituída por várias etnias com seus rituais, costumes e
crenças. Diversificar não é organizar grupos homogêneos, que enfrentam as mesmas
dificuldades. Porém, a diversidade que existe no grupo torna favorável a troca de experiências e o
fortalecimento de cada indivíduo. Para perceber seu desenvolvimento é necessário levar em
consideração o espaço em que eles vivem e como constroem seus significados. Encarar o desafio
de lidar com a diversidade cultural em sala de aula a fim de que se mobilizem as potencialidades é
um difícil trabalho.
Produção Didático-pedagógica
Título: Racismo à brasileira.
Palavras-chave: Escola; preconceito; ideologia.
Resumo: É comum encontrar, nas salas de aula, alunos de ambientes familiares diferentes, de
variadas realidades culturais, socioeconômicas e lingüísticas; de diversas etnias, cor de pele e
religiões. Esse trabalho procurará propagar o conhecimento, como fundamento da luta contra a
discriminação. O objetivo é apontar uma intervenção que contribua para a construção de uma
relação em que a diversidade cultural seja respeitada. O encaminhamento metodológico proposto
visa considerar as representações históricas que os alunos já possuem com relação à diversidade
cultural e instigá-los a repensar os seus conceitos de maneira crítica e reflexiva considerando o
respeito as diferenças culturais existentes. Num primeiro momento será efetivada uma
investigação para estabelecer o nível de entendimento dos alunos sobre a diversidade cultural,
após serão feitas pesquisas e debates, objetivando conhecer, sensibilizar e conscientizá-los de
forma crítica e construtiva. Dentre as ações previstas nesta Proposta de Intervenção Pedagógica
na Escola, consta a produção de uma Unidade Didática, caracterizada como uma atividade de
produção de material didático que estará necessariamente em consonância com o objeto de
estudo da disciplina de História e, também, relacionado ao objeto de estudo deste projeto.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: JOSETE MARIA FINATTO
ORIENTADOR: PAULO JOSE KOLING
IES: UNIOESTE
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Artigo
Título: TUIUTI: Bem mais do que um Clube.
Palavras-chave: História de Cascavel; Clube Tuiuti; Classes Dominantes; Relações de Poder.
Resumo: A presente pesquisa tem como objeto de estudo o Clube Tuiuti, da cidade de Cascavel,
no Paraná, e pretende dialogar com as fontes históricas escritas e não escritas (memória)
relacionando esse espaço de lazer também como espaço de organização e afirmação social,
política e econômica da classe dominante nesse município entre os anos de 1949 e 1964.
Também expõe os resultados das atividades da implementação da Unidade Didática obtidos pela
autora na sua participação, no período 2009-2011, no Programa de Desenvolvimento Educacional
(PDE) promovido pelo governo do Paraná para a atualização continuada de seus docentes do
Ensino Básico, unidade didática na qual foram consideradas as relações de poder e a ocupação
da terra no município de Cascavel. Com o olhar da e sobre a história local, foram observadas as
contraposições que determinados grupos e setores sociais tiveram durante o processo de
emancipação política e que persistem nas disputas pelo governo em Cascavel.

Produção Didático-pedagógica
Título: TUIUTI - Bem mais do que um clube.
Palavras-chave: cascavel; sociedade; classes dominantes e poder
Resumo: A pesquisa foi desenvolvida a partir do estudo do Clube TUIUTI (fundado em 1949),
relacionando com a organização da sociedade e de espaço de lazer com desenvolvimento
econômico e social contemplando o poder

político que a classe dominante reforçava com

representantes da sociedade. Grupos sociais com interesses a fim se organizaram para formar o
clube e este ser um espaço de afirmação do poder local e regional, de status social e de domínio
político. Dialogar com as fontes históricas escritas

e não escritas (memória) com a história,

permitiu analisar as relações estabelecidas na conjuntura histórica de 1949 a 1964 no município.
O trabalhado será em sala de aula e no Laboratório de Informática do Colégio Estadual Wilson
Joffre - Ensino Fundamental, Médio, Normal e Profissional, com alunos que estarão
analise de documentos históricos, observando as

fazendo

contradições que existiram e persistem na

história da sociedade cascavelense. O objetivo é contar a história local sob outro Olhar. Com
produção de narrativas históricas de forma coletiva e individualmente.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: JUDITH APARECIDA FERREIRA
ORIENTADOR: GILBERTO GRASSI CALIL
IES: UNIOESTE
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Artigo
Título: MIGRAÇÃO: estudo sobre o êxodo rural e suas consequências no município de Terra
Roxa, nas décadas de 1970/80
Palavras-chave: industrialização; êxodo rural; mecanização; migração
Resumo: Este artigo refere-se às atividades realizadas pelo Programa de Desenvolvimento
Educacional - PDE, que é uma política de formação continuada da SEED e da valorização dos
professores da rede pública estadual de ensino do Estado do Paraná em parceria com o ensino
superior. Objetiva a melhoria e qualidade na Educação Básica. Trata-se de uma história local,
prática pedagógica diferenciada para o ensino de História, relacionando teoria e prática com
conteúdos referentes às migrações do campo nas décadas de 1970/80, ocorridas no município de
Terra Roxa, estado do Paraná, realizada com alunos de 7a (sétima) série do ensino fundamental.
O projeto de intervenção pedagógica visou à motivação do educando com o intuito de despertar
interesses pelo conteúdo e pela disciplina, estimulando a sua participação do processo do ouvir,
fazer e construir o conhecimento, situando-o como sujeito histórico, tendo em vista a realidade
social, proporcionando a assimilação dos conteúdos e a produção do conhecimento histórico e
científico, com reflexões sobre a importância e o uso da pesquisa como metodologia e história
local oral como forma de abordar a aprendizagem do tema proposto, estabelecendo relações com
a história regional, nacional e mundial, conforme sugere as Diretrizes Curriculares de Educação
Básica/História do Estado do Paraná, 2008, com o propósito de formar cidadãos conscientes com
atitudes críticas perante a sociedade.
Produção Didático-pedagógica
Título: Migração: estudo sobre o êxodo rural e suas conseqüências no Município de Terra
Roxa/Pr a partir da década de 1970/80. Migração: estudo sobre o êxodo rural e suas
conseqüências no Município de Terra Roxa/PR a partir da década de 1970/80.
Palavras-chave: Industrialização, mecanização, migração e concentração da terra.
Resumo: As migrações campo/cidade a partir da década de 1970, numa comunidade do Oeste
Paranaense. Entende-se que, para a compreensão das transformações ocorridas na sociedade
devem ser utilizadas duas dimensões: econômico-social e cultural. A primeira trata-se da
valorização das fontes orais, fotografias e documentos oficiais e não oficiais, que possibilitam
resgatar o passado dos sujeitos comuns, que certamente permitirão estabelecer relações:
enquanto que, na dimensão cultural, múltipla e complexa, mas quando articulada amplia a
possibilidade de explicação do passado e a construção de novas interpretações históricas na
escola. Tendo por objetivo proporcionar leitura, reflexão e a pesquisa dos fatores que motivaram o
êxodo rural na comunidade. São muitos questionamentos para pesquisa tais como: como uma
região agrícola passou por transformações gigantescas em todos os setores? De que forma isso
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ocorreu? Um fenômeno climático pode influenciar na decisão de agricultores deixarem suas
propriedades? As transformações ocorridas no campo reduziram pequenas propriedades iniciando
o processo de concentração de terras e por outro, aumentando e desigualdade social e as lutas
no campo.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: JULIO CEZAR REZENDE
ORIENTADOR: MAURICIO DE AQUINO
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Artigo
Título: Músicas e imagens: uma proposta para o ensino da história afro-brasileira
Palavras-chave: Cultura afro-brasileira. Linguagens. Ensino de História.
Resumo: Considerando a Lei nº 9.394/96 que estabelece a obrigatoriedade do ensino sobre
História e Cultura Afro-Brasileira, a proposta de trabalho em sala de aula é deixar de lado a
abordagem

burocrática

com

que

o

assunto

sempre

foi

tratado,

e

contemplar

a

interdisciplinaridade, utilizando para tanto a música e as imagens mostrando que é possível essa
modalidade de encaminhamento para a compreensão e produção do conhecimento. Dessa forma,
espera-se que a abordagem com a música e a imagem na construção dos saberes pertinente a
cultura afro-brasileira motive o aluno potencializando sua capacidade e criatividade; tendo como
objetivos proporcionar maior visibilidade à cultura afro-brasileira através da compreensão da
diversidade de sua arte musical, e a interpretação das imagens no contexto histórico. No
desenvolvimento desse trabalho estar-se-á trabalhando com pesquisa bibliográfica a partir de
livros, revistas, jornais e sites especializados que darão origem as atividades propostas aos
alunos; atividades estas que contemplam músicas, imagens (charges), poesia, vocabulário,
proporcionando novas pesquisas.
Produção Didático-pedagógica
Título: Músicas e imagens na cultura afro-brasileira
Palavras-chave: Cultura afro-brasileira. Linguagens. Ensino de história
Resumo: Considerando a Lei nº 9.394/96 que estabelece a obrigatoriedade do ensino sobre
História e Cultura Afro-Brasileira, a proposta de trabalho em sala de aula é deixar de lado a
abordagem

burocrática

com

que

o

assunto

sempre

foi

tratado,

e

contemplar

a

interdisciplinaridade, utilizando para tanto a música e as imagens mostrando que é possível essa
modalidade de encaminhamento para a compreensão e produção do conhecimento. Dessa forma,
espera-se que a abordagem com a música e a imagem na construção dos saberes pertinente a
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cultura afro-brasileira motive o aluno potencializando sua capacidade e criatividade; tendo como
objetivos proporcionar maior visibilidade à cultura afro-brasileira através da compreensão da
diversidade de sua arte musical, e a interpretação das imagens no contexto histórico. No
desenvolvimento desse trabalho estar-se-á trabalhando com pesquisa bibliográfica a partir de
livros, revistas, jornais e sites especializados que darão origem as atividades propostas aos
alunos; atividades estas que contemplam músicas, imagens (charges), poesia, vocabulário,
proporcionando novas pesquisas.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: LEA CLARA BATISTA DO NASCIMENTO COSTA
ORIENTADOR: JOSE FLAVIO PEREIRA
IES: UEM

Artigo
Título: A instituição escravista na África até o século XVIII
Palavras-chave: África; escravidão africana; comércio; tráfico.
Resumo: Para compreender a história da vida dos povos africanos que vieram para o Brasilcolônia como escravos, faz-se necessário saber que na África o tráfico de pessoas, interno e
externo, era uma prática lucrativa, comum entre os africanos muito tempo antes da chegada dos
comerciantes e exploradores europeus. A responsabilidade pela escravização dos negros
africanos, cabe, ao mesmo tempo, aos comerciantes e senhores negros africanos e aos
comerciantes brancos europeus. A escravidão negra era uma fonte de riqueza e contava com a
colaboração dos próprios africanos que participavam ativamente da captura e da comercialização
dos escravos. Com a colonização da América, a escravidão dos africanos assumiu uma nova
dimensão, aumentando a quantidade de negros africanos aprisionados e escravizados, que foram
espalhados por toda a América.
Produção Didático-pedagógica
Título: A instituição escravista na África até o século XVIII
Palavras-chave: Escravidão; África; africanos; instituição escravista.
Resumo: O objetivo desta unidade temática é oferecer subsídios ao conteúdo de Historia da
Escravidão Negra na África. A mesma será aplicada aos alunos da sexta série do Ensino
Fundamental, do Colégio Estadual Juracy Rachel Saldanha Rocha, do município de Marialva,
Estado do Paraná. O tema será investigado, estudado e refletido por meio de textos e atividades,
com o objetivo de propiciar aos alunos, professores e demais interessados, momentos de análise
e reflexão sobre a instituição escravista na África.
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DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: LEA LEONARDO DA SILVA
ORIENTADOR: ARMANDO JOAO DALLA COSTA
IES: UFPR

Artigo
Título: MST E A REFORMA AGRÁRIA NO PARANÁ: Os reflexos sociais em Almirante Tamandaré
Palavras-chave: Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST); Reforma Agrária; Produção;
Cooperativa; Organização.
Resumo: O presente estudo busca primordialmente refletir e contribuir um debate acerca de
ações educativas que possam fazer as aulas de histórias mais interessantes sobre a realidade do
educando. Ao elaborarmos um diagnóstico sobre a origem histórica e geográfica dos alunos do
Colégio Estadual Maria Lopes de Paula em Almirante Tamandaré procuramos trazer o
conhecimento cultural contextualizando as relações socioeconômicas e políticas dos alunos e de
seus familiares, após a implementação do projeto sobre êxodo rural e a reforma agrária no
Paraná, devemos buscar e formar cidadãos conscientes de seus papéis na sociedade e
conhecedores de sua história para que possam lutar por seus direitos. Conhecendo suas raízes o
trabalho contribuiu para a formação de cidadania, pois a exclusão social e a marginalização da
pobreza podem ser superadas na análise do espaço urbano como sujeito dessa história.

Produção Didático-pedagógica
Título: Os reflexos sociais em Almirante Tamandaré
Palavras-chave: Reforma Agraria no Paraná
Resumo: O material pedagógico apresenta uma metodologia voltada na representação do espaço
dos alunos (comunidade escolar) utilizando a linguagem escrita, pesquisas literárias (Análise de
textos, análise de documentação) e entrevistas com os pais de alunos e moradores da
comunidade envolvida nesse trabalho. Propomos o aprofundamento teórico relacionado a essas
questões contribuindo para o entendimento e compreensão de como as relações de poderes entre
as grandes latifundiários, a política de governo e os sem-terra e até mesmo os pequenos
proprietários, se desenvolvem nos alunos, em nível de análise se critica desse processo,
reflexivo sobre as políticas sociais contemporânea.
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DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: LEDA PATRICIA MEDRADO DE QUEIROZ
ORIENTADOR: REGINA CELIA ALEGRO
IES: UEL

Artigo
Título: O contrato didático na disciplina de História
Palavras-chave: Ensino de História; Contrato didático; História e Ensino; 5a série
Resumo: Este artigo aborda O Contrato Didático na Disciplina de História. Tal abordagem tem
como foco o processo de ensino e aprendizagem na disciplina de História na 5a série do ensino
fundamental (6o ano). Por meio do contrato o aluno contribui na elaboração das estratégias a
serem trabalhadas durante o ano letivo, podendo acompanhar os passos nele traçados.
Considerando que o contrato didático na disciplina de história pode constituir-se como uma
estratégia inovadora, os objetivos deste trabalho é propor uma organização contratual negociada
que possibilite um melhor rendimento didático-pedagógico a partir de negociação entre professor
e alunos, estimular o senso-crítico do aluno relativamente à leitura do documento e dos
acontecimentos da história, sendo que seu objetivo principal é reconhecer os alunos como sujeitos
do processo de ensino. Esta alternativa, se bem orientada, poderá vir a contribuir também fora do
ambiente escolar, capacitando o aluno para relações com os saberes específicos em sociedade. A
finalidade é estudar o contrato didático como estratégia por meio da qual efetiva-se o jogo das
relações existentes entre professor, aluno e o saber histórico escolar. A prática deste estudo vem
comprovar que o contrato didático entre professor e aluno facilita a rotina de sala de aula e
possibilita uma melhoria quanto ao rendimento didático-pedagógico na disciplina de história.

Produção Didático-pedagógica
Título: O contrato didático na disciplina de História
Palavras-chave:
Resumo: O Contrato didático na disciplina de história pode facilitar a rotina de sala de aula,
permitir o conhecimento das ideias dos alunos e a reflexão coletiva acerca das relações
estabelecidas no espaço da disciplina de História. Nesse sentido propõe-se a estudar o Contrato
Didático como estratégia por meio da qual efetiva-se o jogo das relações existentes entre
professor, aluno.
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DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: LEIA APARECIDA MOLON PIRES
ORIENTADOR: EULALIA MARIA APARECIDA DE MORAES
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ

Artigo
Título: Lugares da memória: um estudo da construção da identidade da comunidade do colégio
São Cristóvão do município de SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARANÁ.
Palavras-chave: memória; cultura; educação história; campo, ensino e identidade.
Resumo: Esta pesquisa relata a experiência realizada sobre investigação acerca de como inserir
a memória no ensino de História, bem como estudar a construção da identidade da comunidade
tendo como referência os estudos da Educação histórica e atendendo ao Programa de
Desenvolvimento Educacional promovido pela Secretaria de Estado de Educação do Paraná
(SEED). As atividades foram desenvolvidas em vários momentos de investigação, o primeiro
momento foi a troca de fundamentação teórica com os colegas professores do GTR (Grupo de
Trabalho em Rede), o segundo momento foi o levantamento prévio de um questionário com os
alunos do sexto ano da segunda fase do Ensino Fundamental, no terceiro momento a elaboração
do material didático e aplicação deste juntamente com os professores da escola de aplicação e
por fim a construção das narrativas elaboradas pelos alunos com orientação dos professores
envolvidos. Este processo ocorreu no ano de 2010, dentro da significância de investigação de
pesquisa com a comunidade do CE São Cristóvão no Município de São José dos Pinhais âmbito
da sala de aula.

Produção Didático-pedagógica
Título: Lugares da memória: um estudo da construção da identidade da comunidade do CE SÃO
CRISTÓVÃO com os alunos do Ensino Fundamental.
Palavras-chave: Campo. Memória. Cultura.
Resumo: Este material tem a intenção de sugerir possibilidades de trabalho numa perspectiva
histórica fundamental para o aprendizado do conteúdo proposto, mas percebendo com clareza
que as pessoas precisam aprender história não apenas para conhecer o passado. Todos precisam
aprender história para conhecer e agir no próprio mundo onde vivem. Neste sentido, é importante
transformar as informações do passado em conhecimentos. Esta apropriação do conhecimento
histórico do passado só tem um aprendizado significativo para o aluno se caminha no sentido da
construção de uma compreensão de interpretação histórica para ensinar a pensar historicamente,
ou seja, saber dialogar com outras pessoas que viveram em outras épocas e lugares.
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DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: LEIA MARIA ALVES VIEIRA
ORIENTADOR: ODINEI FABIANO RAMOS
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ

Artigo
Título: A Origem dos Habitantes do Bairro Alto
Palavras-chave: História local, Metodologia, História oral, Bairro Alto
Resumo: O presente artigo visa discutir a história local como metodologia para o ensino de
história. Tem como pretensão partir da realidade do aluno para selecionar os conteúdos que visam
à valorização do local, integrando-os aos conteúdos programáticos que já fazem parte do currículo
escolar. Tal projeto insere-se ao Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), oferecido pela
Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED). Para tal, uma proposta de trabalho foi
desenvolvida e implementada no Colégio Algacyr Munhoz Maeder com alunos do 3º ano do
ensino médio, tentando descobrir a origem dos habitantes do Bairro Alto localizado na cidade de
Curitiba-PR. O trabalho também relata algumas experiências positivas e negativas com o Grupo
de Trabalho em Rede (GTR) composto por professores que utilizam tal metodologia.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Origem dos Habitantes do Bairro Alto
Palavras-chave: História local, Metodologia, História oral, Bairro Alto
Resumo: O plano de ação pedagógica, que tem por temática A Origem dos Habitantes do Bairro
Alto localizada na cidade de Curitiba, pretende contemplar a história local, utilizando dos
parâmetros do Ensino de História como ferramenta metodológica. Para tal, a pretensão é partir da
realidade do aluno para selecionar os conteúdos que visam a valorização do local, integrando-os
aos conteúdos programáticos que já fazem parte do currículo escolar. Pretende-se, através de um
jogo de escalas, perceberem a realidade social presente os vínculos entre a realidade social do
aluno e as possíveis articulações ao universo das relações sociais, permitindo um ir e vir entre o
passado e o presente, entre o local, o regional, o nacional e o universal. O trabalho com o local
pode produzir a inserção do aluno na comunidade da qual ele faz parte, criar a sua própria
historicidade e produzir a identificação de si mesmo e também de seu redor dentro da história.
Possibilita gerar atitudes investigativas criadas a partir de realidades cotidianas. Numa visão mais
abrangente, o objetivo maior, visa possibilitar ao aluno uma melhor apreensão dos conteúdos
fazendo com que o aluno se perceba como parte integrante do processo histórico.
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DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: LEONICE TRISTAO DA SILVA LOPES
ORIENTADOR: ROBERTO CARLOS MASSEI
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Artigo
Título: O Negro, o processo de formação da cultura brasileira e o ensino da História
Palavras-chave: Cultura afro-brasileira. Educação. Interdisciplinaridade. Lei 10639/03.
Resumo: O presente trabalho é resultado do plano de intervenção pedagógica do Projeto PDE
desenvolvido no Colégio Estadual João Marques da Silveira- EFM em Quatiguá, que teve como
público alvo os professores. O Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE proporcionou
aos professores por ele selecionados da Rede Estadual de Ensino, uma análise reflexiva de suas
práticas pedagógicas, bem como a oportunidade de produzir propostas de trabalho com temas
relevantes ao cotidiano escolar. Nesse sentido, a opção foi trabalhar com a valorização do negro,
o processo de formação da cultura brasileira e o ensino da História. Mesmo porque o tema passou
a ser obrigatório a partir da criação da Lei 10639/03. Assim, nessa perspectiva, a Unidade Didática
produzida e implementada no colégio, como material de apoio aos professores da Rede Estadual
de Ensino, teve como princípio norteador, a contribuição dos africanos e afro-descendentes na
construção de uma nação brasileira. A escola, com o papel de produtora do conhecimento, é local
privilegiado para desenvolvê-lo, como também o respeito aos africanos e afro-descendentes.
Assim, a Unidade Didática: A magia do Candomblé e a Umbanda, priorizou o levantamento de
fontes históricas, que trouxessem ao conhecimento dos professores, as manifestações religiosas
e populares. A Unidade Didática, também teve como objetivo provocar a interdisciplinaridade das
áreas afins com a História, Artes, Língua Portuguesa, Educação Física. Portanto, entende-se, que
o aprimoramento do trabalho, como divulgador do conhecimento, contribuindo significadamente
para a construção de um melhor sociedade.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Magia do Candomblé e a Umbanda
Palavras-chave: religiosidade; diversidade; étnica.
Resumo: O presente trabalho justifica-se pela valorização cultural de todos os grupos, onde está
inserida a história da África e a sua religiosidade. Como descendentes de africanos, os negros
brasileiros têm seguramente o direito de conhecer o seu passado e a sua herança ancestral,
especialmente no que se refere às religiões africanas. A história da África e das culturas negras
substituindo um passado escravo estigmatizado por um passado glorioso; possui um elevado
potencial no que diz respeito a construção de uma identidade positiva da população negra. O
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argumento principal para o ensino das religiões africanas, está no fato da impossibilidade de uma
boa compreensão da história brasileira, sem o conhecimento dessas religiões, desmistificando
falsos conceitos e preconceito. Precisamos pois, propiciar por meio do ensino em todos os níveis,
o conhecimento de nossa diversidade cultural e pluralidade étnica, bem como a necessária
informação sobre os bens culturais, como as religiões africanas, de nosso rico e multifacetado
patrimônio histórico. Valorizar a cultura africana, bem como as religiões, é um dos objetivos do
ensino de história. Faz-se necessário também difundir as religiões africanas no intuito de acabar
com conceitos estereotipados. Reconhecer a importância das religiões africanas, no sincretismo
religioso brasileiro. Serão utilizados como metodologias, leitura e estudo de textos relacionados à
religião africana, bem como pesquisas e análises afins, que serão feitas em hora-atividade e
reuniões pedagógicas. Os recursos didáticos serão disponibilizados pela escola, tais como datashow, vídeos, internet, pendrive,etc.

Assim, a escolha desse tema busca superar visões

equivocadas sobre as religiões africanas, escravidão.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: LEONICI GRACIANO DE ANDRADE
ORIENTADOR: MARLENE ROSA CAINELLI
IES: UEL

Artigo
Título: Meio ambiente, cidadania e cultura na escola: patrimônio ambiental e histórico: PARQUE
ARTHUR THOMAS EM LONDRINA.
Palavras-chave: Meio Ambiente. Cidadania. Natureza. Educação. Globalização.
Resumo: Debate da questão Ambiental, passa primeiramente pela educação, crescimento e
desenvolvimento da sociedade moderna, tem colocado em questão conceitos sociais. Desta forma
este artigo, desenvolvido no PDE - Programa Desenvolvimento Educacional busca investigar a
formação de conteúdo do saber escolar para questão ambiental. Para haver mudança no
processo da educação, especificidade da sociedade contemporânea devem ser levados em conta,
tais como, símbolos de estados, aceleração dos acontecimentos, sem reflexão e análise crítica,
referência de valores, historicidade do individuo no processo ideológico a sociedade em sua
totalidade de seus responsáveis políticos, agentes educacionais e os próprios usuários do sistema
educacional, devem buscar os objetivos da melhoria qualitativa e quantitativa da educação, uma
vez que o sistema educativo ou suas partes contribuem para a sua evolução ou avanço. O
resultado desse estudo é a contribuição para a inserção da educação ambiental no ensino formal,
através da reforma curricular, com proposta de capacitação técnica do sistema educacional e
acessória de escola, possibilitando a formação de atitudes e competência em nível de

História 2009
consciência, conhecimento, atitude, aptidões, capacidade de avaliação e visão crítica no mundo,
compreendendo e agindo corretamente nas relações do homem com o ambiente, sociedade e
natureza condicionados ao modelo de desenvolvimento dos diferentes grupos sociais.
Produção Didático-pedagógica
Título: Meio ambiente, cidadania e cultura na escola: Patrimônio Ambiental e Histórico: Parque
Arthur Thomas em Londrina
Palavras-chave: Meio ambiente; Natureza; Preservação; Cidadania; Patrimônio Ambiental
Resumo: O presente estudo tem a finalidade de auxiliar os professores a desenvolverem uma
metodologia que possa utilizar o ambiente escolar para educar o indivíduo para a vida, formando
cidadãos conscientes de seus direitos e deveres para com o meio ambiente. Pretendemos através
do trabalho com a história local tornar mais fácil a inserção do aluno na comunidade da qual ele
faz parte, levando-o a compreender como se constituiu e se desenvolveu a sua historicidade.
Nossa intenção é através do ensino de história desenvolver o senso crítico rompendo com a
valorização do saber enciclopédico, socializando a produção da ciência histórica. O objetivo deste
estudo é interação entre os professores, através de reuniões, onde serão realizados debates
referentes ao tema patrimônio ambiental, material, imaterial e tombamento, no qual produzirão
textos para posteriormente ser utilizado em sala de aula com alunos para uma formação de
consciência ambiental. Após os encontros pretende-se que os professores utilizem os resultados
dos estudos aplicando aos alunos em sala de aula. Ao final do trabalho pretende-se que os
professores percebam a importância da preservação ambiental para o planeta.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: LIDIA BASSO E SILVA
ORIENTADOR: JANAINA DE PAULA DO ESPIRITO SANTO
IES: UEPG

Artigo
Título: Cinema: novas abordagens para o ensino de história
Palavras-chave: História; Ensino; Conhecimento, Tecnologias; Cinema.
Resumo: O permanente questionamento teórico-metodológico existente na construção do
conhecimento histórico deve ser pensado quando se indaga que é ensinar história, pois na
atualidade o ensino de História passa como todo o conhecimento em geral, por uma reflexão
sobre a prática pedagógica do cotidiano de sala de aula, que se conflita com os segmentos
representativos do sistema educacional. Assim, a indagação do significado de ensinar História
necessariamente deve provocar reflexões acerca da construção do conhecimento histórico. O livro
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didático de História, utilizado como veículo de transmissão do conhecimento no Ensino Médio, tem
uma trajetória marcada por críticas profundas que questionam tanto a sua estrutura quanto a sua
função prática nessa perspectiva, faz-se necessário discutir e incorporar as diferentes
interpretações sobre a historiografia existente, para que haja avanços em relação à transformação
do conhecimento histórico. O principal objetivo deste estudo é demonstrar a necessidade da
adoção de novas tecnologias que favoreçam a aprendizagem dos conteúdos históricos, pois
novas abordagens e novos objetos, assim como os problemas da historiografia constituem-se
como elementos fundantes para a constituição dos procedimentos metodológicos. Para tanto,
adotou-se o cinema como, recurso didático na aula de História, pois os filmes não são concebidos
como meros divertimentos, mas procuram mostrar através de linguagem específica, uma trama ou
fato ocorrido em determinado tempo. Constatou-se que o ensino de História através do cinema,
exige primeiramente, que o profissional aceite um novo e grande desafio, que é aproximar-se de
área que se expressem por intermédio de instrumento semântico próprias. Conclui-se assim que o
Cinema é assunto amplo dotado de uma gama imensa de contextos a serem abordados, e são
múltiplos os tipos de abordagens possíveis.

Produção Didático-pedagógica
Título: Cinema: Novas Abordagens para o Ensino de História
Palavras-chave: História. Ensino. Tecnologia. Cinema.
Resumo: O permanente questionamento teórico metodológico, existente na construção do
conhecimento histórico, deve ser pensado quando se indaga o que é ensinar História, pois na
atualidade o ensino desa disciplina passa como todo o conhecimento em geral, por uma reflexão
sobre a prática pedagógica do cotidiano de sala de aula, que se completa com os segmentos
representativos do sistema educacional. Assim a indagação do significado de ensinar História
necessariamente deve provocar reflexões acerca da construção do conhecimento histórico. O livro
didático de História, utilizado como veículo de transmissão do conhecimento no Ensino-Médio,
tem uma trajetória marcada por críticas profundas que questionam tanto a sua estrutura quanto a
sua função prática. O principal objetivo deste estudo é demonstrar a necessidade da adoção de
novas tenologias que favoreçam a aprendizagem dos conteúdos históricos, pois novas
abordagens e novos objetivos, assim como, os problemas da historiografia, constituem-se como
elemento fundamental para a constituição dos procedimentos metodológicos. Para tanto adotouse a filmografia como recurso didático na sula de História, pois os filmes não são concebidos
como meros divertimentos, mas procuram mostrar, através de linguagem específica, uma trama
ou fato ocorrido em determinado temo. Constatou-se que o ensino de História através do cinema,
exige primeiramente, que o professor aceite um novo e grande desafio, que é aproximar-se de
áreas que se expressem por intermédio de instrumentos semânticos próprios. Conclui-se assim
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que o Cinema e assunto amplo dotado de uma gama imensa de contextos a serem abordados, e
são múltiplos os tipos de abordagens possíveis.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: LILIAN SIGLER PARANDIUC
ORIENTADOR: JOSE HENRIQUE ROLLO GONCALVES
IES: UEM

Artigo
Título: O oriente médio em questão: o que dizem os livros didáticos de história?
Palavras-chave: História. Oriente Médio. Livros didáticos. Abordagem pedagógica.
Resumo: Este artigo tem como finalidade apresentar os resultados obtidos com um trabalho de
pesquisa voltado para o estudo da História Contemporânea do Oriente Médio, mais
especificamente, sobre a maneira como os livros didáticos de Ensino Médio tem abordado .o
assunto em questão. O objetivo fora, além de conhecer melhor a História do Oriente Médio, obter
informações a respeito da maneira como os autores de livros didáticos tratam,

os assuntos

relacionados ao tema e como estes assuntos são tratados nas escolas pelos profissionais de
História. Para tal, fez-se necessária uma pesquisa que fundamentasse a análise do tema e desse
condições de conhecer melhor como este tema é abordado na prática escolar. Em suma, propôsse nesta pesquisa refletir sobre a abordagem do tema, a ênfase que lhe é atribuída ou não pelos
professores e, em especial, pelos autores de livros didáticos.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Revolução Iraniana
Palavras-chave: Irã; revolução; relação ocidente.
Resumo: O conteúdo escolhido para ser abordado na produção didático-pedagógica foi a
Revolução Iraniana, que será trabalhado com alunos do terceiro ano do Ensino Médio, por
acreditar que, dentre os diversos conteúdos referentes ao Oriente Médio, este possibilitará
compreender várias questões que nos levam a entender certos conflitos que estão postos na
atualidade e tão expostos na mídia. Ao tratar das raízes da Revolução Iraniana, do processo pelo
qual passou, das interferências do ocidente, e de seus reflexos tanto para o Oriente como para o
Ocidente estaremos dando um grande passo na longa caminhada em busca de um ensino da
disciplina de História mais rico, dinâmico e reflexivo. Neste sentido, este caderno pedagógico visa
proporcionar aos alunos informações que contribuam para que possam analisar como os livros
didáticos e a mídia abordam tais questões, abrindo a possibilidade de novas interpretações,
tirando-os da simplicidade do senso comum.
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DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: LOURDES FROHLICH KOLLING
ORIENTADOR: ODINEI FABIANO RAMOS
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ

Artigo
Título: Ensino de história e cultura afro-brasileira na 8ª série do ensino fundamental: uma
abordagem teórico-prática e interdisciplinar
Palavras-chave: Cultura Afro-brasileira. Lei 10.639/2003. Interdisciplinaridade.
Resumo: O objetivo do presente estudo foi enfatizar o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira
na 8ª série do Ensino Fundamental com uma abordagem teórica-prática e interdisciplinar no
Colégio Estadual Gilberto Alves do Nascimento - EFM. O projeto foi implementado junto com as
disciplinas de Língua Portuguesa, História, Geografia, Arte e Educação Física, como ressalta a Lei
10.639/2003, que institui a obrigatoriedade do Ensino da História e Cultura Afro-brasileira no
currículo oficial da rede de ensino. Esse fato nos remete a um repensar sobre nossa prática
pedagógica em relação aos conteúdos que normalmente são trabalhados de forma fragmentada
até mesmo superficial. Essa realidade nos instigou a buscar uma nova forma de abordar a
temática. Assim sendo buscamos fazer um resgate das contribuições do povo negro nos
diferentes segmentos da nossa sociedade no que se refere à história de nosso país. Ter em mente
a necessidade de levar a uma reflexão de como superar barreiras quando se trata de situações de
preconceito e racismo existente nas relações dentro e fora do ambiente escolar. No entanto a
implementação da proposta se propôs a fazer a articulação entre as várias disciplinas do currículo,
foi um avanço na efetivação das ações voltadas ao referido tema, uma vez que o mesmo deve
estar contemplado no trabalho pedagógico do dia a dia da escola. Finalizou-se com a
apresentação dos resultados dos trabalhos realizados nas disciplinas envolvidas através de
exposição das pesquisas e atividades confeccionadas pelos alunos e professores e o materiais de
apoio utilizados no dia 20 de novembro de 2010.

Produção Didático-pedagógica
Título: Ensino de História e cultura afro-brasileira nas séries finais do ensino fundamental:uma
abordagem teórico prática e interdisciplinar.
Palavras-chave: Proposta interdisciplinar; abordagem teórico-prática; cultura afro-brasileira; uso
de imagens.
Resumo: Verifica-se a presença da cultura africana em praticamente todos os setores de nossa
sociedade. Seria impensável, portanto, não abordar noções de cultura afro-brasileira no contexto
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escolar, uma vez que a escola tem o status de instituição social que partilha valores e práticas da
sociedade na qual está inserida. Trabalhar a história e a cultura afro-brasileira de modo articulado
com os conhecimentos científicos e culturais das disciplinas de Língua Portuguesa, Artes,
Geografia e Educação Física, principalmente, contribui para a superação das práticas de ensinoaprendizagem fragmentadas e com reduzido significado social para os alunos das séries finais do
Ensino Fundamental. Tal proposta pode ser avaliada e analisada no decorrer de sua
implementação e possibilitar a formação de cidadãos capazes de pensar como seres históricos
inseridos em uma sociedade da qual também são responsáveis. Para um educador consciente e
conhecedor da realidade, a Lei 10.639/03, a qual institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a
educação das relações étnicas raciais e para o ensino de história e cultura afro - brasileira e
africana e que determina também a inclusão da educação das relações étnico raciais no currículo
escolar, estudar a cultura de uma povo analisando suas práticas e e representações através de
imagens, faz-se necessário.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: LUCIA ALMA MULLER
ORIENTADOR: ARIEL JOSE PIRES
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Monge João Maria: suas lendas, as fontes de Água Santa e a prática do batismo.
Palavras-chave: Contestado; Monge João Maria; História Local; Ensino de História.
Resumo: Este artigo, como resultado da aplicação da Unidade Didática e requisito do Programa
de Desenvolvimento Educacional (PDE), tem o objetivo de analisar a imagem, a memória e a
presença do monge João Maria, com suas lendas, suas fontes de água santa, com a prática do
batismo, no Município de Mangueirinha - PR, por ser uma região que fez parte da Guerra do
Contestado. Analisa a guerra não apenas tendo por causa a indefinição dos limites interestaduais
entre o Paraná e Santa Catarina, mas também, e principalmente, a expulsão dos caboclos de
suas terras, que se reuniram em torno do monge José Maria, atacados em Irani, fato que
desencadeou toda a guerra civil no sul do Brasil. É indicado estudar a Guerra do Contestado
como História do Paraná, na quinta série, pois os alunos sentem-se envolvidos, e conhecedores
da própria História local e familiar, identificando os símbolos culturais e cívicos, fazendo uma
leitura histórica dos mesmos, o que desperta novos pesquisadores. Trata-se de um testemunho de
valor histórico e cultural da memória do monge João Maria. Além da participação dos alunos para
o desenvolvimento da pesquisa, foi utilizada uma bibliografia especializada sobre o assunto.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Monge João Maria: suas lendas, as fontes de Água Santa e a prática do batismo.
Palavras-chave: monge joão maria, lendas do monge, poços de água santa, rito do batismo,
guerra do contestado.
Resumo: O presente trabalho tem como objeto de estudo o Contestado como marco na História
do Paraná, de modo particular, a figura de João Maria presente nas lendas, nos poços de Água
Santa com a prática do batismo na região de Mangueirinha. Um dos grandes acontecimentos da
História do Paraná, sem dúvida foi o Contestado, que ocorreu entre 1912 e 1916 na região de
Santa Catarina e do Paraná. Foi um conflito armado entre população cabocla e representantes do
poder estadual e federal brasileiro. Os participantes do Contestado eram muitos e cada um
desejava atingir seus objetivos: os fazendeiros queriam defender suas propriedades; os posseiros,
conquistar um pedaço de chão; os fiéis o cumprimento das promessas messiânicas; os políticos,
fazendeiros, coronéis, pressionar os tribunais para assinar um acordo dos limites entre Paraná e
Santa Catarina. O grande personagem do Contestado foi João Maria, considerado pelo povo
como santo, profeta. O simples fato de passar por um local, tomar água numa fonte, a
consideravam água santa, local de peregirnação. Nestas fontes muitos casais batizam seus filhos.
Suas lendas continuam tendo um grande significado, como a lenda da galinha, do queijo e do
peixe. Como ação pedagógica está previsto a contribuição na produção de conhecimento da
história local e regional, com incentivo a pesquisas de campo e bibliográficos na escola e
construção de material didático que propicie a melhoria do ensino da História do Paraná na Escola
Estadual Misael Araújo Ferreira - Mangueirinha, PR.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: LUCIANA EMILIA ROHDE
ORIENTADOR: VALDIR GREGORY
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: REGIÃO OESTE PARANAENSE: Por uma História de sua Cultura
Palavras-chave: cultura; oeste paranaense; imagens
Resumo: O presente artigo pauta-se em um trabalho didático-metodológico estruturado na forma
de Caderno Pedagógico, fundamentado nas Diretrizes Curriculares de História para a Educação
Básica, desenvolvido nas aulas de História do Paraná, com alunos da 8º série do Ensino
Fundamental no Colégio Estadual Jardim Gisele. As atividades tiveram como tema principal a
Construção de um Ideário da Cultura Paranaense na Região Oeste. O objetivo central foi
proporcionar parâmetros e temáticas para fundamentar os estudos da questão relacionada aos
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símbolos regionais, empregando como fonte as representações imagéticas presentes em obras
paranaenses, filmes e materiais de divulgação das festas populares. O uso da iconografia como
metodologia pedagógica apropriada dinamizou as aulas e facilitou a compreensão dos fatos
históricos. Proporcionou outra forma de leitura da história, com códigos e signos especiais,
estimulando o interesse dos alunos pelos fatos históricos paranaenses e mostrando que são
sujeitos integrantes da história.

Produção Didático-pedagógica
Título: Região Oeste Paranaense: Por uma História de sua Cultura
Palavras-chave: Aprendizagem. Participação. Conhecimento.
Resumo: Considerando que a História da Humanidade é escrita por várias mãos e sob diferentes
aspectos, vamos conhecer a História do homem comum, a História vista de \"baixo\". Buscar a
história do aluno e conhecer a História do Oeste Paranaense. Para a intervenção pedagógica
serão utilizadas imagens como: linguagem apropriada; recurso didático e fonte documental no
ensino da História do Paraná, para compreender a representação no processo de construção de
um ideário cultural paranaense; Provocar situações de aprendizagem nos diferentes níveis, da
realidade Mundial ao enfoque Regional, destacando aspectos econômicos, políticos, sociais e
culturais, assim despertando no aluno o interesse em resolver questões significativas para sua
vida pessoal e coletiva, já que é sujeito integrante da História; Conciliar a utilização das imagens
aos recursos tecnológicos disponíveis no Colégio, o que desperta no aluno um comportamento
participativo, criativo e interessado pela História do Paraná e da região onde mora e desenvolve
sua cultura; Fazer levantamento, seleção e leitura de acervo bibliográfico disponível no Colégio, e,
assim, encaminhar os alunos para a iniciação à pesquisa e exploração do ambiente em que vivem
por meio dos diversos métodos de pesquisa e registro das atividades; Confeccionar material
didático-pedagógico em forma de álbum a partir de imagens levantadas e selecionadas; Levar os
alunos a um processo ativo do conhecimento, apropriação e valorização de sua herança histórica
e Estimular no espaço escolar a criação de um ambiente mais humano e criativo.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: LUCIANA GRESPAN ZAGO
ORIENTADOR: PAULO JOSE KOLING
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Memória política: ações políticas municipais durante a ditadura civil-militar
Palavras-chave: história local; ditadura civil-militar; memória política;
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Resumo: Este artigo tem por objetivo analisar o contexto e as disputas políticas relacionadas ao
governo municipal de Marechal Cândido Rondon e os interesses de grupos e/ou classes durante a
ditadura civil-militar. Além disso, apresenta uma análise sobre como foi implementado o projeto na
escola, relatando as dificuldades e os avanços obtidos na formação dos alunos no que se refere à
compreensão da história e da produção do conhecimento histórico.

Produção Didático-pedagógica
Título: Memória Política: ações políticas municipais durante a Ditadura Militar
Palavras-chave: memória; ditadura militar; partidos.
Resumo: O material didático-pedagógico tem por objetivo ampliar o conhecimento e
entendimento dos professores e alunos sobre as disputas político-partidárias que ocorreram no
município de Marechal Cândido Rondon durante a Ditadura Militar; principalmente aqueles
relacionados ao executivo e ao legislativo e as relações econômicas e sociais que se
estabeleceram nesse período. A escolha dessa temática se justifica porque se pesquisou muito
pouco sobre esse período e assim, pode-se contribuir para que a sociedade local, principalmente
alunos e professores, tenham maior conhecimento sobre a construção histórica da região. Para o
desenvolvimento do material são utilizados documentos arquivados na Câmara de Vereadores, o
arquivo da Rádio Difusora do Paraná, uma emissora local, jornais de época local e entrevistas
com liderança políticas locais durante a Ditadura Militar.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: LUCIANE MARA ALTHAUS
ORIENTADOR: FRANCISCO FERREIRA JUNIOR
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: A dança como manifestação cultural do Quilombo Paiol de Telha
Palavras-chave: Dança; cultura afro-brasileira; Quilombo Paiol de Telha.
Resumo: Considerando a necessidade de se reverter a situação de preconceito, de menosprezo
e negação da cultura afro-brasileira presente na sociedade, procurou-se através da
implementação deste trabalho na escola, de acordo com a Lei número 10639 de 9 de janeiro de
2003, que inclui no currículo de ensino a obrigatoriedade da temática história e cultura afrobrasileira, desenvolver atividades que combatam a discriminação sofrida pelos afro descendentes.
Para tanto, abordando-se a dança como manifestação cultural da comunidade Quilombola Paiol
deTelha,envolvendo o grupo artístico Kundun balê. Esta mobilização foi efetuada no Colégio
Estadual Professor Pedro Carli durante o ano de 2010 e procurou intervir na realidade escolar
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propiciando aos educandos a aproximação com a cultura afro-brasileira por meio da dança como
expressão cultural capacitando os estudantes ao entendimento e valorização da cultura afrobrasileira, bem como ao manuseio do próprio corpo nas diferentes coreografias e ritmos.
Produção Didático-pedagógica
Título: A dança como manifestação cultural do Quilombo Paiol de Telha
Palavras-chave: Cultura afro-brasileira, História, Kundum Balê, Dança
Resumo: Este material didático-pedagógico foi planejado pela professora Luciane Mara Althaus
da turma do PDE 2009 para trabalhar a cultura afro-brasileira em sala de aula. Pretende-se
abordar a questão cultural da comunidade Quilombola Paiol de Telha (PR) para a disciplina de
história na turma da 1ª série do Ensino Médio do Colégio Professor Pedro Carli. Esta produção foi
realizada através de filmagens in loco dessa comunidade e integrantes do grupo de dança
Kundum Balê constando ainda com depoimentos da história e religião afro-brasileira. O
documentário será utilizado juntamente com outros materiais e ações pedagógicas tais como
palestras,

filmes

e

oficina

de

dança.

Abaixo

os

links

do

documentário:http://www.youtube.com/watch?v=jYFdnnnpmLs;

http://www.youtube.com/watch?v=w8Ck5jdP-Pc;
http://www.youtube.com/watch?v=02YeEonIWJQ.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: LUCIMAR SEBBEN BRUN
ORIENTADOR: ELOY TONON
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE UNIÃO DE UNIÃO DA
VITÓRIA
Artigo
Título: Herança Cultural Italiana em Bituruna - Permanências de Longa Duração
Palavras-chave: Memória, História Oral, Herança Cultural e Imigração Italiana.
Resumo: Este artigo tem por objetivo, relatar uma experiência docente de pesquisa e de
intervenção em sala de aula, que foi desenvolvida para contemplar os requisitos necessários para
participar do PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional). A proposta metodológica foi
baseada nos fundamentos da História Oral. Assim, abordarei novas perspectivas a serem
utilizadas pelo professor no ensino de História, como: a produção de um documento a partir de
relatos e pesquisas, com o objetivo de compreender através da memória de seus antigos
moradores, a herança cultural dos italianos e a permanência desta nos dias de hoje. Os dados, da
primeira etapa da pesquisa foram coletados junto à comunidade, basicamente de descendentes
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de italianos, bem como da comunidade escolar. Já, para observar as permanências, os dados
foram coletados de um grupo com amostragens aleatórias de pessoas, as famílias dos alunos do
CEEBJA de Bituruna.
Produção Didático-pedagógica
Título: Herança Cultural Italiana em Bituruna - Permanências de Longa Duração
Palavras-chave: Memória, História Oral, Herança Cultural.
Resumo: O tema abordado trata da valorização da cultural italiana trazida pelos primeiros
colonizadores no município de Bituruna. O uso da História Oral será uma das ferramentas
primordiais nas aulas de História para desenvolver este estudo. Com o título Herança Cultural
Italiana em Bituruna - Permanências de Longa Duração, esta pesquisa tem a função de construir
interesses e vínculos nos alunos com seus antepassados, bem como com famílias de etnia
italiana por meio de entrevistas e analises do cotidiano das pessoas. Esta prática implica em
várias ações que levarão os alunos a se identificarem como sujeitos da história, bem como
estarão contribuindo para o registro de uma história que permanece até os dias atuais somente na
memória das pessoas, principalmente dos descendentes de italianos que residem ou residiram
neste município. As ações a serem desenvolvidas são: Estudo da história do município, estudo
das principais características que expressam a presença da cultura italiana, analise das
entrevistas de alguns descendentes de italianos, comparação do modo de vida destas pessoas
com o cotidiano das famílias dos alunos do CEEBJA, análise dos monumentos presentes na
cidade que referenciam a presença da cultura italiana. Esses mecanismos devem promover o
entendimento das heranças culturais existentes no município hoje, bem como, a importância de se
registrar esta história. O projeto destina-se às 8as séries da Escola Estadual Novo Milênio Ensino Fundamental.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: LUCY MARI DA LUZ
ORIENTADOR: JOSE ADILCON CAMPIGOTO
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Quadrinhos Faxinalenses: História dos Povos Tradicionais
Palavras-chave: Faxinal; história em quadrinhos; povos tradicionais.
Resumo: Experiência de produção de história em quadrinhos dos alunos da 8ª série do Ensino
Fundamental, da Escola Estadual Dr. Chafic Cury a respeito do sistema de faxinais. Os faxinais
constituem uma forma de uso da terra em compáscuo, sendo encontrado em 16 municípios da
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região centro-sul do Paraná. Buscou-se, assim, a consolidação e preservação da memória
individual e coletiva por meio da descrição estabelecendo relações entre o faxinal e a realidade
urbana. A história em quadrinhos, instrumento usado e neste artigo, é um modo de produção
narrativo, conciso, de fácil entendimento em que o aluno pode demonstrar seu saber em relação
ao tema abordado. O trabalho foi elaborado a partir de embasamento teórico didático, após uma
visita ao faxinal, palestra proferida por alunos vinculados ao laboratório dos faxinais e da exibição
de vídeo.

Produção Didático-pedagógica
Título: Quadrinhos Faxinalenses
Palavras-chave: Faxinais; história em quadrinho; história local e regional.
Resumo: O material didático Quadrinhos Faxinalenses pretende proporcionar aos alunos
subsídios para a elaboração de histórias em quadrinhos refletindo a importância da história local e
regional. O texto versa sobre a origem do sistema de faxinal, a qual esta relacionada com as
expedições em busca de terras, ao tropeirismo, à construção das estradas de ferro São Paulo-Rio
Grande do Sul, à extração de erva-mate e do pinheiro, à história dos faxinais, o povoamento do
Paraná e à cultura cabocla. O sistema faxinal é a forma como os faxinalenses utilizam as suas
terra dividindo-as em terra de plantar e de criar. Os povos do faxinal são reconhecidos pela
legislação vigente; os puxirões e as festas religiosas são vinculados ao trabalho solidário. A
religiosidade volta a santos de devoção católica.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: LUIZ GERING
ORIENTADOR: MARCO AURELIO MONTEIRO PEREIRA
IES: UEPG

Artigo
Título: Resgate da cultura sertaneja da comunidade SERTAO DE CIMA/JAGUARIAIVA/PARANA
Palavras-chave: história oral, memória, identidade, valorização da vida.
Resumo: Este artigo traz uma reflexão dos valores culturais, vivenciado pela comunidade
sertaneja, e sua consequente aculturação, a implementação da pesquisa de campo constatou
alguns problemas sociais com transformações em vários aspectos da realidade, como a qualidade
de vida, educação, saúde, lazer, religiosidade entre outros, e com um distanciamento entre ricos e
pobres e degradação do meio ambiente. A observação da realidade em que vive a comunidade na
qual a escola Milton Sguário está inserida, nos fez perceber a perda de valores culturais, devido a
aculturação da população. A identidade camponesa, com prática da agricultura familiar está
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desaparecendo e cedendo lugar ao cultivo do reflorestamento de pinus.

A constatação de

grandes problemas sociais, a partir de certa fragilidade em relação a qualidade de vida, parece ser
natural pelo grande distanciamento entre privilegiados e desfavorecidos, com destaque do
deslocamento da riqueza produzida para outros locais. O objetivo desse trabalho foi proporcionar
espaços de reflexão sobre a realidade em que vivem os moradores do Sertão de Jaguariaiva, e
realizar atividades escolares de valorização de sua identidade, para que se tornem assim sujeitos
de sua própria história, com maior autonomia. A metodologia adotada foi o trabalho com a história
oral, resgatando a memória cultural, com questionários e entrevistas com as pessoas mais idosas
e com mais conhecimento sobre a formação e história do Sertão. Com os resultados alcançados,
acreditamos ser possível fazer com que os alunos, moradores do sertão, conheçam e valorizem a
sua identidade e sua história.
Produção Didático-pedagógica
Título: Valorização da Cultura Sertaneja
Palavras-chave: Cultura: Memória: Identidade.
Resumo: Justificativa: Faz-se necessário a realização do presente trabalho, para fortalecer o
interesse dos alunos e comunidade no entorno da escola para a valorização de suas raízes com
relação aos aspectos econômicos e culturais dentro da especificidade da cultura e sua
diversidade; identidade sertaneja; meio ambiente e a questão da religiosidade envolvendo a Santa
do Paredão. Objetivos: Promover a valorização de alguns aspectos das raízes do povo sertanejo,
para o melhoramento da qualidade de vida, enfatizando a cultura e sua diversidade/ Identidade
Sertaneja x Cidade/ Meio Ambiente e suas Implicações e finalmente o fenômeno da Santa do
Paredão com as demais manifestações religiosas, tendo em vista a formação da consciência da
cidadania. Metodologia: O material didático está organizado de forma com que os alunos façam
suas reflexões na escola, para em seguida entrevistarem os membros da comunidade maior
acúmulo cultural, seguida de nova reflexão com tabulação da pesquisa de campo.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: LUIZ GONZAGA SOLAK
ORIENTADOR: ROSANGELA WOSIACK ZULIAN
IES: UEPG

Artigo
Título: KAINGANG NO PARANÁ - o desafio entre a permanência e a mudança
Palavras-chave: Índios; Kaingang; Aldeia de Queimadas; Cultura Indígena.
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Resumo: Nossa formação étnica inicial pode ser entendida como produto do encontro entre
índios, portugueses, e um pouco mais tarde os negros africanos. O conceito de brasileiro surgiu
da necessidade do estabelecimento de uma nova identidade gerada entre essas três etnias,
porém se fez moldada nos ideais europeus que constituiu determinada negação dos elementos
culturais indígenas, africanos e afro-descendentes. Sendo assim, a imagem e representação
sobre os índios ainda possuem caráter negativo, ainda carregam características como primitivos,
selvagens permanecendo a identificação com o elemento branco muito mais aceita e desejável
dentro da sociedade. A Lei 11.645, de 10 de março de 2008, altera a 10.639/2003 no sentido da
inclusão do ensino da Cultura Indígena no âmbito de todo o currículo escolar em especial nas
áreas de educação artística, literatura e historia brasileira. Pretendemos através deste projeto de
pesquisa buscar junto a comunidade indígena de Kaingang, localizada na aldeia de Queimadas,
no município de Ortigueira, recuperar sua história local. Para isso trabalhamos com pesquisa de
campo, utilizando diferentes fontes históricas, tais como documentos escritos, fontes orais,
fotografias que serviram para elaboração do Caderno Temático, material de apoio aos professores
e alunos, sendo que através deste buscamos desmistificar as representações negativas, discutir a
contribuição do índio na formação da identidade brasileira. É essencial que os professores
passem a trabalhar com textos que dinamizem a discussão e incitem ao exercício crítico,
possibilitando ao aluno ampliar seu entendimento e sua referência em relação à ação política das
camadas populares.
Produção Didático-pedagógica
Título: Kaingang no Paraná
Palavras-chave: Índios, Kaingang, Aldeia, Queimadas
Resumo: Nossa formação étnica inicial pode ser entendida como produto do encontro entre
índios, portugueses, e um pouco mais tarde os negros africanos. O conceito de brasileiro surgiu
da necessidade do estabelecimento de uma nova identidade gerada entre essas três etnias,
porém se fez moldada nos ideais europeus que constituiu determinada negação dos elementos
culturais indígenas, africanos e afro-descendentes. Sendo assim, a imagem e representação
sobre os índios ainda possuem caráter negativo, ainda carregam características como primitivos,
selvagens, permanecendo a identificação com o elemento branco muito mais aceita e desejável
dentro da sociedade. A Lei 11.645, de 10 de março de 2008, altera a 10.639/2003 no sentido da
inclusão do ensino da Cultura Indígena no âmbito de todo o currículo escolar em especial nas
áreas de educação artística, literatura e historia brasileira. Pretende-se através deste projeto de
pesquisa buscar junto a comunidade indígena de Kaingang, localizada na aldeia de Queimadas,
no município de Ortigueira, recuperar sua história local. Para isso será feita pesquisa de campo,
utilizando diferentes fontes históricas, tais como documentos escritos, fontes orais, fotografias que
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servirão para elaboração de material de apoio aos professores, e através deste contribuir para
desmistificar as representações negativas, discutir a contribuição do índio na formação da
identidade brasileira. o que será um grande passo para a efetiva democracia social e racial.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: MANOEL DOS SANTOS VIDAL
ORIENTADOR: ISABEL APARECIDA BILHAO
IES: UEL

Artigo
Título: A vida dos afro-brasileiros: uma história que deve ser contada
Palavras-chave: África, escravidão, racismo, resistência e cultura.
Resumo: Este artigo visa uma reflexão sobre a história da África, como pioneira em muitos
conhecimentos científicos e filosóficos. Com a chegada dos europeus, no século XV, esse
continente sofreu muitos conflitos, porque o tráfico de escravos negros era uma grande fonte de
lucro. A escravidão no Brasil foi uma guerra cotidiana, que causou sofrimentos e morte. O racismo
é histórico, velado e institucional, mas também surgem elementos de resistência, organização,
formas de lutas e suas culturas, não apenas no passado, mas também no presente. A
implementação do projeto foi uma possibilidade de refletir e valorizar a importância da etnia
africana na formação cultural brasileira.

Produção Didático-pedagógica
Título: Reflexões Sobre as Vivências dos Negros na Sociedade Brasileira
Palavras-chave: Cultura afro-brasileira; tradição; escravidão; heróis; discriminação.
Resumo: Esta proposta de atividade pretende refletir no primeiro momento a história da África e
dos africanos, antes da colonização européia, que pouco aparece nos livros didáticos. Iremos
refletir a vida dos negros sob a escravidão no Brasil que foi uma guerra cotidiana, silenciosa, nãodeclarada e violenta. Ao passo que era afirmada a inferioridade do negro em relação ao branco,
era tecida a ideologia do branqueamento no país. Após o sofrimento com a escravidão, ainda
persiste a discriminação racial desses compatriotas de origem africana. Houve no decorrer da
história brasileira momentos de superação, que ia desde a negociação com o senhor das terras
para conseguir algum benefício até a luta abolicionista. O movimento abolicionista, por meio de
passeatas, comícios e outras manifestações conseguiram convencer a opinião pública brasileira e
internacional, para por fim na escravidão. Como metodologia de trabalho será realizado uma
pesquisa bibliográfica de alguns nomes de heróis negros que surgiram na história brasileira.
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Analisaremos a importância da tradição oral da cultura africana e serão discutidos os mecanismos
de formação e difusão da discriminação racial contra os negros no Brasil.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: MARCIA CRISTINA FILOMENA DURELLO
ORIENTADOR: MARLENE ROSA CAINELLI
IES: UEL

Artigo
Título: A História da cafeicultura em Londrina: Memória e identidade na construção da consciência
histórica
Palavras-chave: Colonização; História local; Cafeicultura e Cidade
Resumo: O artigo é parte de uma experiência de implementação da unidade didática do PDE
(Programa de Desenvolvimento Educacional - 2009) realizada em sala de aula. O objetivo do
trabalho desenvolvido foi analisar a história local da cidade de Londrina no período cafeeiro,
possibilitando reflexões com a história geral e sua influência na formação da história do Paraná.
Pretende-se que este trabalho de intervenção pedagógica realizado no CEEBJA de Londrina- PR,
com alunos jovens e adultos, contribua na valorização da história local da cidade de Londrina e
permita um melhor raciocínio histórico, propiciando uma maior participação dos alunos na história
local e no desenvolvimento da consciência histórica
Produção Didático-pedagógica
Título: A História da cafeicultura em Londrina: Memória e identidade na construção da
consciência histórica
Palavras-chave: História local; colonização; café; processo histórico.
Resumo: Esta Unidade Didática é direcionada para os alunos da Educação de Jovens e Adultos
tendo como objetivo principal que o conhecimento dos discentes possua sentido e significado, de
forma a proporcionar que os mesmos tenham interesse na história local e interajam com outras
histórias. Nesta unidade didática, o trabalho centraliza-se em uma perspectiva teóricometodológica crítica com o envolvimento constante dos alunos, auxiliando-os a se reconhecerem
como partes atuantes no processo histórico. As atividades propostas valorizam a história local,
pois através desta os alunos terão maior interesse na compreensão e apreensão do processo
histórico. Será realizado um trabalho de construção do conhecimento, procurando despertar o
sentimento de pertencimento dos jovens e adultos inseridos no processo de construção do
conhecimento histórico, com a diversificação de atividades propostas que se concretizam entre os
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acontecimentos relacionados à produção cafeeira. Utilizar-se-ão de textos, documentos históricos
diversos, leituras e outras atividades práticas, para que os alunos possam entender o passado,
relacionando com o presente e, desta forma, colaborar para a construção de um futuro melhor,
sentindo-se envolvidos como sujeitos que pertencem, compreendem e participam do processo
histórico.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: MARCO ANTONIO PELIKE
ORIENTADOR: IVO PEREIRA DE QUEIROZ
IES: UTFPR

Artigo
Título: Origem das desigualdades no pensamento de Rousseau e o povo negro em Curitba:
Notas sobre a Mídia Impressa entre 2005 e 2010
Palavras-chave: Povo negro; Rousseau; desigualdade racial; discriminação racial; cidadania.
Resumo: O artigo utiliza alguns conceitos e ideias presentes na obra Discurso sobre a origem e
fundamentos da desigualdade entre os homens, do filósofo Jean-Jacques Rousseau (1712-1778),
bem como de outros autores, que fornecem elementos sólidos e fundamentais para se encetar
reflexões a respeito do tema povo negro na mídia impressa do período de 2005 a 2010, na cidade
de Curitiba-PR. O estudo visa proporcionar subsídios para uma reflexão sobre a questão das
desigualdades raciais, apontando e examinando situações e grupos de pessoas marcadas pelo
abandono por parte da sociedade e das principais instituições sociopolíticas existentes na capital
paranaense. O problema de pesquisa fundamenta-se na percepção que se pode alcançar, no
âmbito na cidade de Curitiba, em termos de respeito ao povo negro como ser humano,
reconhecimento da sua história e dos seus direitos como cidadão. Desta forma, esse estudo
procura levantar questões concernentes à prática da discriminação racial velada na capital
paranaense, podendo ensejar pesquisas posteriores mais aprofundadas.
Produção Didático-pedagógica
Título: Povo negro e desigualdade na mídia impressa em Curitiba DE 2005 A 2010
Palavras-chave: Desigualdade, racismo, reconhecimento
Resumo: O presente material didático - pedagógico pretende por meio de questionamentos e
fundamento teórico, mostrar as formas, pelos quais manifestam-se as desigualdades raciais, na
cidade de Curitiba. Buscará formas que contemplem políticas afirmativas mais sólidas na
sociedade atual de valorização e o reconhecimento do povo negro. A paisagem social da cidade,
por sua vez, é situada, com base em fatos jornalísticos da mídia impressa, cujas informações
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ressaltam diferentes abordagens sociais, culturais e históricas. Apresentando uma compreensão
aprofundada do problema levantado, e, valendo-se de recursos didáticos diversos, torna-se
plenamente viável e oportuna, a abordagem do tema no ambiente escolar. Matérias,
constantemente divulgadas nas diferentes mídias, revelam a realidade de pessoas e grupos,
marcados pelo abandono, no cerne das principais instituições sociais e políticas, além de
confirmarem a atualidade do tema.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: MARIA APARECIDA CARDOSO MACHADO
ORIENTADOR: MARIA AUXILIADORA MOREIRA DOS SANTOS SCHMIDT
IES: UFPR

Artigo
Título: Abordagem do conceito substantivo da abolição da escravatura no Brasil, a partir do uso
de fontes históricas: um trabalho com fontes escritas
Palavras-chave: Abolição; Literatura; Narrativas; Fontes Historiográficas.
Resumo: A pesquisa baseou-se em maneiras de ensinar história para os alunos dentro de uma
pedagogia critica. O tema abordado e trabalhado em sala de aula foi a Abolição da Escravidão
Africana no Brasil, onde os alunos desenvolveram narrativas individuais e atividades em equipe.
Seguindo os preceitos de autores como Barca, Gago e Schimidt. As atividades foram realizadas
nas aulas de história, por um período de um semestre com 35 alunos da 7ª série do 8º ano do
ensino fundamental. Em aulas expositivas, com o auxílio das fontes escritas como Lei Áurea, Lei
do Sexagenário, literacia histórica, historiografia e literatura pude investigar os conhecimentos
prévios de cada aluno, bem como obter resultados com as narrativas escritas por eles mesmo, as
quais são evidenciadas nas páginas a seguir. Verifiquei que ao trazer as informações históricas
aos estudantes de maneira diferenciada da habitual, que na maioria dos casos são trazidas como
verdades absolutas tiveram um resultado muito positivo em relação ao interesse dos alunos pela
disciplina de história e também no aprendizado do tema proposto.

Produção Didático-pedagógica
Título: Abordagem do conceito substantivo Abolição da escravatura no Brasil, a partir do uso de
Fontes Históricas: um trabalho com fontes escritas.
Palavras-chave: Literatura; Legislação; Historiografia; Abolição
Resumo: Justificativa: Utilizar fontes como recurso metodológico é uma oportunidade de oferecer
ao aluno uma iniciação à pesquisa, além de ensiná-lo a tratar o passado como passado histórico,
fazendo-o dialogar com determinados feitos do passado, interpretando-os, comparando-os,
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julgando-os e trazendo-os para o presente, destacando elementos que podem ajudá-lo a se
orientar na vida prática atual. Objetivo: Verificar se as fontes históricas como poemas, excerto
literários, legislações, e textos historiográficos são subsídios importantes para aprender História.
Metodologia: serão apresentadas aos alunos as fontes previamente selecionadas, tais como:
excertos de obras literárias, legislação do século XIX, sobre o tema em estudo e fragmento de
dois textos historiográfico. Será solicitada a produção de narrativas como meio para verificar se
ocorreu à compreensão histórica do assunto.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: MARIA APARECIDA DONIZETI DE SOUZA
ORIENTADOR: ISABEL APARECIDA BILHAO
IES: UEL

Artigo
Título: Propaganda e Consumo na TV no século XXI: uma experiência pedagógica com
estudantes do Ensino Médio.
Palavras-chave: História Midiática. Televisão. Propaganda. Consumo. Mensagem Subliminar.
Resumo: Este estudo tem como temática a mídia televisiva e sua influência sobre o
comportamento dos jovens. A ideia que deu origem ao projeto consiste em procurar compreender
se existe, em que medida ocorre, a interferência em sua forma de agir e pensar e a influência do
que é supérfluo ou não na TV. Justificou-se portanto, a realização do estudo pela necessidade
premente de se articular ações no sentido de reconhecer a influência da mídia televisiva em
relação ao comportamento juvenil e a percepção dos estudantes do Ensino Médio acerca da
propaganda e do consumo na TV, buscando estabelecer relações entre a TV e a transmissão de
informação e seu significado na Educação. Para atingir tais metas, foram estabelecidos como
objetivos específicos: discutir a linguagem da TV em seus diferentes aspectos e abordar os
valores ligados à necessidade e ao consumo transmitido pela TV. Nesta direção, entende-se que a
formação e a consolidação de uma cultura de massas pode ser o norte para a proposição de
atividades que, na disciplina de História, propiciem ao estudante refletir sobre seu papel na
sociedade pós-moderna e, de forma ainda mais incisiva, os jovens.

Produção Didático-pedagógica
Título: A Percepção da Propaganda e Consumo da TV no Século XXI: uma intervenção
pedagógica com estudantes do ensino médio
Palavras-chave: História mediática. Cultura. Propaganda Consumo
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Resumo: A percepção da propaganda e consumo da TV no século XXI: uma intervenção
pedagógica com estudantes do ensino médio. Algumas pesquisas provam que a TV influi de forma
decisiva na opinião dos jovens sobre a realidade social. Essa influencia baseia-se nos
estereótipos sendo particularmente significativos no que se refere aos papéis sexuais,raciais,
profissionais e sociais. A imprensa tem uma importância muito grande na definição da opinião
pública. Assim é importante que a escola pense nesta influência, pois, mais importante do que
reagir ao conteúdo da TV é interagir criticamente em relação à sua linguagem, relacionarmos as
discussões em sala de aula, partindo do concreto para o abstrato, da ação para reflexão, da
produção para a teorização, utilizando o conteúdo da mídia e usando-o a nosso favor, para que a
programação veiculada pela TV seja incorporada como fonte de aprendizado, visando contribuir,
para que o estudante adquira uma visão crítica em relação à sociedade em que vive,
compreendendo o tempo presente e percebendo-se como agente social na sociedade. Pretendese compreender o que é supérfluo ou não, na TV e em que medida ela pode levar os jovens ao
consumismo, e e como interfere em suas vidas, visão de mundo, levando-nos a se distanciarem
dos problemas sociais, ou os influencia a conhecê-los, dominando informações e explorando suas
potencialidades, estabelecendo relações, questionando afirmações problemáticas. Assim, TV
tanto pode ser vista como veículo de alienação, quanto como meio de difusão de denúncias,
formação e mobilização, pretende-se superar o senso comum de tantas variáveis e possibilitar ao
estudante perceber-se como integrante desse processo.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: MARIA APARECIDA VIEIRA DE FREITAS
ORIENTADOR: JOSE MIGUEL ARIAS NETO
IES: UEL

Artigo
Título: Coração de estudante: Repressão e morte de estudantes de Apucarana, no período da
ditadura militar, no período de 1968 a 1973
Palavras-chave: Ditadura militar; Censura; Repressão; Cidadania; Apucarana - movimento
estudantil
Resumo: Este artigo tem como objetivo o esclarecimento do fato ocorrido durante o período da
ditadura militar, com os jovens estudantes apucaranenses Antonio do Três Reis e José Idésio
Brianesi, líderes do movimento estudantil em Apucarana, que perderam a vida lutando contra a
tirania, a opressão e pela defesa de seus ideais, bem como rediscutir os acontecimentos
contemporâneos que estão inseridos com raízes profundas em acontecimentos vivenciados
durante a ditadura que atuou de forma intensa no município, sede do 30º. Batalhão de Infantaria
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Motorizado (30 BIM). O intuito é repensar o conceito de cidadania expresso na prática da
juventude estudantil, despertando o senso crítico e a verdadeira cidadania para que se entenda e
interprete de os mais críticos e participativos no processo de construção do conhecimento e
formação da consciência nacional.

Produção Didático-pedagógica
Título: Coração de estudante: repressão e morte de estudantes de Apucarana no período da
ditadura militar, entre os anos de 1968 e 1973
Palavras-chave: Ditadura Militar; censura; cidadania; repressão.
Resumo: Este trabalho tem como objetivo norteador repensar o conceito de cidadania expresso
na pratica da juventude estudantil á época do regime militar no Brasil. O intuito está em despertar
o senso crítico e a verdadeira cidadania para que se entenda e interprete de forma mais
organizada os acontecimentos políticos do atual cenário nacional, tornando os alunos mais críticos
e participativos no processo de construção do conhecimento e formação da consciência nacional.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: MARIA CRISTINA ALEXANDRE DE CARVALHO
ORIENTADOR: MARIA AUXILIADORA MOREIRA DOS SANTOS SCHMIDT
IES: UFPR

Artigo
Título: A aprendizagem da história e sua relação com a vida prática
Palavras-chave: História; Contextualização; Monumento e Criticidade.
Resumo: A Aprendizagem da História e sua Relação com a Vida Prática, surgiu do pressuposto
da Educação Histórica de que o aluno precisa aprender História não somente para conhecer o
passado, mas com significância histórica, relacionar com o presente, ser crítico, desenvolver sua
consciência histórica, para agir e transformar o mundo em que vive. A finalidade da Produção
Didático-Pedagógica, Unidade Didática é de através do estudo do meio, escolhendo como lugar
de memória, o monumento Teatro Guaíra, despertar interesse nos alunos, trabalhando a história
fora da sala de aula e principalmente, trabalhar um lugar de referência para a memória da cidade
de Curitiba, bem como, identificar a importância da história, enfatizando a experiência do
educando, relacionando-a com o passado, e visando uma melhor perspectiva de futuro.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Aprendizagem da História e sua Relação com a Vida Prática
Palavras-chave: História. Monumento. Imagem. Memória.
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Resumo: A finalidade da produção didático-pedagógica, Unidade Didática se faz através do
estudo do meio, escolhendo como lugar de memória, o monumento Teatro Guaíra. O objetivo é
estabelecer uma relação com a vida prática dos alunos, despertando seu interesse a partir de algo
significativo para a história de sua cidade e, portanto, deles próprios. Procurar-se-á, também
estimular esse interesse, trabalhando a história fora da sala de aula e principalmente trabalhando
um lugar de referência para a memória da cidade de Curitiba. O trabalho com monumento,
pressupõe, além dos procedimentos metodológicos de análise do monumento como uma fonte ou
uma maneira pela qual o passado está registrado no presente, o desenvolvimento de atividades
que favorecem a produção de narrativas orais e escritas, pelos alunos, como uma forma de
construir processos cognitivos próprios da ciência da história, bem como de faze-los expressar a
sua consciência histórica, mostrando como o monumento Teatro Guaíra, a partir de um trabalho
histórico, poderá ajuda-los na sua orientação em relação ao passado, presente e futuro. As
avaliações da Produção Didático-Pedagógica, Unidade Didática Investigativa são as narrativas,
as questões respondidas pelos alunos, bem como as entrevistas e, para finalizar, com o processo
da metacognição se concretiza as idéias avaliadas. Os resultados das avaliações é que medirão o
desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: MARIA CRISTINA ROMERO
ORIENTADOR: DEISI DAS GRACAS RIZZO LUBENOW
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Arquivos Familiares como Documentos Históricos: Uma contribuição para o Ensino de
História
Palavras-chave: História; memória; identidade; cultura; cidadania.
Resumo: Este estudo mostra a aplicação prática do aprendizado obtido através da capacitação
ofertada pela Secretaria de Educação aos professores da rede pública, através do PROGRAMA
DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DO PARANÁ (PDE), visando o aperfeiçoamento e
inovações metodológicas. Especificamente, trata de uma metodologia inovadora de história e
constitui-se em uma pesquisa de caráter exploratório e bibliográfico, desenvolvido com 33 alunos,
na faixa etária de 10 a 12 anos, da 5ª série do Colégio Estadual Antônio José Reis - Ensino
Fundamental e Médio do Município de Toledo - PR. O trabalho objetivou conceber uma nova
maneira de estudar História, reconstruindo as memórias individuais e inserindo-as num contexto
coletivo, de forma a valorizar objetos antigos pertencentes a familiares e à comunidade local. O
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processo proporcionou aos estudantes reconhecerem-se como sujeitos participantes de um
contexto histórico, a importância da preservação das fontes históricas individuais dentro da
conjuntura coletiva e o reconhecimento da cultura, costumes e tradições na formação do
patrimônio histórico.

Produção Didático-pedagógica
Título: Arquivo Familiares como Documentos Históricos: uma contribuição para o Ensino de
História
Palavras-chave: História; memória; identidade; cultura; cidadania.
Resumo: Este projeto tem por finalidade trabalhar a disciplina de História, fugindo do tradicional e
exercitando uma prática docente em que os alunos sejam envolvidos para interagir como sujeitos
capazes de construir o conhecimento histórico. Busca-se, através dos arquivos familiares, atender
as novas propostas do Ensino de História e assim valorizar o passado de pessoas comuns que
cooperaram na construção da história local. Através da reconstrução de memórias, colaboramos
com a consciência histórica de alunos e professores que compartilham experiências em salas de
aula, estabelecendo novas relações com os saberes históricos. Objetivos: - Conceber uma nova
maneira de estudar História, reconstruindo a memória, valorizando os objetos antigos
pertencentes à comunidade local, levando o aluno a se reconhecer como sujeito histórico. Reconhecer que os museus preservam a cultura, os costumes, as tradições e as crenças dos
antepassados, valorizando o patrimônio histórico. Nesta prática, buscamos estimular os alunos a
se empenhar na coleta, na catalogação, no estudo e na construção de histórias diversas, para que
compreendam os diferentes modos de vida dos antepassados e dos sentimentos atuais em
relação às fontes históricas por eles deixadas que, por certo, compõem sua memória histórica e
que poderão ser inseridas dentro de um contexto histórico maior.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: MARIA DE FATIMA CAMARGO
ORIENTADOR: MARCOS LUIS EHRHARDT
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Uma reflexão sobre a cultura afro-brasileira em sala de aula e a Lei 10639/03
Palavras-chave: cultura afro-brasileira - Lei 10639/03 - conceitos - alunos.
Resumo: A lei 10639/03 foi aprovada pelo governo federal depois de anos de luta e pressões do
Movimento Negro, reivindicando uma educação não eurocêntrica e antiracista. O sistema
educacional brasileiro está repleto de práticas racistas, preconceituosas e discriminatórias. Dada a
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importância disto, o presente artigo apresenta uma breve reflexão sobre a introdução do estudo da
referida lei no Ensino Médio e também a análise de alguns conceitos, textos e materiais didáticos,
principalmente dos primeiros anos iniciais. Nesta perspectiva, identificou-se mudanças recentes,
nos conteúdos, nos materiais didáticos, a importância da aprovação da lei, forçando a discussão
em sala de aula das dificuldades para a implementação e o interesse dos alunos de saber e
entender, e/ou aceitar, o tema em questão.

Produção Didático-pedagógica
Título: A cultura brasileira: Leituras sobre a Lei 10639?03 e o Livro Didático.
Palavras-chave: Afro-brasileiro. Lei. Livro didático.
Resumo: Justifica-se a realização deste trabalho pela necessidade de aplicação de conteúdos
referentes a cultura afro-brasileira, a Lei 10639/03, alguns conceitos referentes ao racismo e
como são trabalhados nos livros didáticos do Ensino fundamental dos anos iniciais. O objetivo é
discutir a aplicabilidade desta lei (10639/03, alguns conceitos como discriminação, preconceito,
racismo, etc., sensibilizando os educandos do curso de Formação de Docentes da importância da
inclusão da história e cultura africana e afro-descendentes nos currículos escolares. Metodologia
utilizada: estudos de textos referentes ao tema proposto no trabalho, atividades, debates,
entrevistas e conversação com a coordenação pedagógica a respeito da inclusão da Lei no
Currículo, história em quadrinhos, filme e finalizando os trabalhos e concluindo apresentar-se-á
um seminário para as outras turmas do Curso de Formação de Docentes do Colégio.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ERLICH
ORIENTADOR: DAVI FELIX SCHNEIRER
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Práticas socio educativas ambientais:uma experiência de ensino
Palavras-chave: Educação; Práticas Socioambientais; Itaipu Binacional.
Resumo: Este artigo tem por objetivo abordar a experiência de implementação da produção
didático-pedagógica do PDE, junto à turma de alunos do segundo ano da Formação de Docentes,
do Colégio Estadual Eron Domingues, do município de Marechal Cândido Rondon. A proposta
central foi abordar o tema história e meio ambiente, discutindo a problemática socioambiental
contemporânea a partir das dimensões históricas de degradação ambiental engendradas nos
processos de colonização, de mecanização e tecnificação do campo no Município de Marechal
Cândido Rondon. Ao mesmo tempo, objetivou-se estimular práticas ambientais para um
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desenvolvimento sustentável. No processo foi possível verificar o envolvimento e interesse dos
alunos pela temática socioambiental. Trabalhar em forma de oficinas foi atrativo para os alunos,
que saíram da rotina das aulas e puderam falar de suas vivencias e ouvir relatos de um mesmo
tempo e espaço escolar e para além desse. Essa experiência evidenciou o respeito às diferenças,
propiciando a revisão de valores e de elementos fundamentais para pensar num modelo
socioambiental onde o ser e sentir supera o ter e o possuir.

Produção Didático-pedagógica
Título: Práticas Sócio Educativas Ambientais: Programa Cultivando Água Boa
Palavras-chave: Marechal Cândido Rondon; Itaipu Binacional; Educação Ambiental; Colonização
e tecnificação da Agricultura.
Resumo: Justificativa: História e Educação Ambiental propõem um diálogo para abordar um
desafio contemporâneo: a crise socioambiental. Estudar a problemática ambiental, na perspectiva
histórica, permite perceber as transformações e as permanências nas formas de relacionamento
entre grupos humanos e o meio natural e de como se constrói a cultura, de como viver, sentir e
pensar o meio ambiente, o que depende da trajetória de vida e das ambiências vividas. O que nos
remete a pensar a problemática global a partir da realidade local, levando em consideração o seu
contexto histórico-cultural. Objetivos: Explicitar dimensões históricas de degradação ambiental
engendradas nos processos de colonização, de mecanização e tecnificação do campo no
Município de Marechal Cândido Rondon e a influência da construção do Lago de Itaipu,
objetivando estimular sensibilização socioambiental no cotidiano escolar. Metodologia: Na primeira
Unidade, buscar-se-á compreender o engendramento dos problemas ambientais no Município de
Marechal Cândido Rondon. A segunda Unidade centrar-se-á no estudo da construção da Usina
Hidrelétrica de Itaipu Binacional. Na terceira Unidade, tematizar-se-á as Agendas Internacionais.
Enquanto na quarta Unidade buscar-se-á uma discussão da Educação Ambiental brasileira. Na
quinta Unidade, analisar-se-á o Programa Cultivando Água Boa/ Educação Ambiental.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: MARIA DE LOURDES MANCINO
ORIENTADOR: CLAUDIA REGINA A. PRADO FORTUNA
IES: UEL

Artigo
Título: História e Cotidiano dos Kaingang na Região de Londrina.
Palavras-chave: Ensino de História; Cultura Indigena; Etnia Kaingang
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Resumo: Este artigo é resultado do Plano de ação do Programa de Desenvolvimento Educacional
- PDE de 2009/2011 e aborda algumas questões da história indígena como forma de contribuir
para a implementação da lei 11.645/2008, que tornou obrigatório o ensino da História das etnias
indígenas nos estabelecimentos de educação básica. Essas questões dialogaram com atividades
realizadas com os alunos do 6º série do ensino fundamental do Colégio Estadual Prof.ª Maria
José Balzanelo Aguilera, Londrina/PR, sobre os Kaingangs e procuraram refletir sobre o papel
fundamental da escola no processo de formação dos referenciais básicos de uma nova postura
democrática em relação às minorias.

Produção Didático-pedagógica
Título: História e Cotidiano dos Kaingang na Região de Londrina
Palavras-chave: Ensino; kaingang; história; cotidiano.
Resumo: Conhecer a história indígena é conhecer e valorizar a nossa própria história. E a escola,
tem o papel fundamental no processo de formação de novos conceitos em relação às minorias. A
história da resistência indígena precisa ser contada para que se garanta uma maior visibilidade a
esses povos. Para isso, é necessário romper com uma antiga história ensinada enquanto folclore,
de maneira genérica e só no tempo passado e destacar a sua real importância para a formação da
sociedade nacional.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: MARIA ELIZABETH RIBEIRO DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: MARCO AURELIO MONTEIRO PEREIRA
IES: UEPG

Artigo
Título: Tropeirismo:Preservação e Valorização da Memória Local
Palavras-chave: História local; valorização; tropeirismo.
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar os dados da aplicabilidade da experiência da
implementação do projeto PDE na escola. Os tropeiros foram responsáveis pelo desenvolvimento
econômico, político e social de Castro e a herança deixada por eles é riquíssima e precisa ser
conhecida pelos alunos do CEEBJA Prof.ª Amélia, pois se percebe que muitos desconhecem a
história da sua cidade, levando-os a não valorizar a história local. Isso faz com que o aluno não se
sinta como sujeito da sua história, portanto como agente transformador da sociedade em que vive,
sendo apenas um mero espectador dos fatos. Para que esse aluno torne-se sujeito da sua própria
história, ativo e crítico desenvolveu-se o presente projeto que pretende estimular no aluno do
CEEBJA Prof.ª Amélia a valorização da história do seu município, contribuindo para a formação da
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consciência histórica do educando, levando-o a identificar elementos do tropeirismo presentes na
sua vida cotidiana e reconhecendo a importância do tropeirismo para a formação da cidade de
Castro. Exibição de filmes e documentários, visitas à Casa da Praça, ao Museu do Tropeiro, a
Casa de Sinhara e a Fazenda Capão Alto, essas foram ações desenvolvidas durante o processo
de implementação do projeto na escola.

Produção Didático-pedagógica
Título: Os tropeiros
Palavras-chave: Tropeirismo; Historia do Paraná; Memória Local
Resumo: Este trabalho foi desenvolvido em cumprimento a exigência parcial para conclusão do
Programa de Desenvolvimento Educacional, da Secretaria Estadual de Educação do Paraná. O
objetivo desse Caderno Temático é fornecer subsídios para a implementação do Projeto de
Intervenção Pedagógica na Escola e como auxiliar dos professores na sua prática escolar,
trazendo textos sobre o Tropeirismo. Consideramos importante abordar o tropeirismo neste
Caderno Temático, pois observamos que os materiais didáticos disponíveis para consulta para os
professores, nas escolas e para auxílio dos professores e alunos em suas pesquisas, em grande
parte não apresentam a história do Paraná. Quando apresentam, tratam o assunto com
superficialidade não contemplando maiores discussões sobre o tropeirismo no Paraná. O Caderno
Temático foi elaborado com o objetivo de propiciar aos alunos um maior conhecimento e
sensibilização acerca da memória e história local. Desta maneira, o presente trabalho se justifica
por estar relacionado com a ocupação e desenvolvimento da região Meridional do Brasil, mais
particularmente com a região dos Campos Gerais, onde a ação dos tropeiros foi imensa. Dentre o
universo de temas do Tropeirismo foram escolhidos: O Caminho, pois o tropeiro é o homem do
caminho; O Tropeiro e a tropa; O Cotidiano e Cultura na Tropa.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: MARIA INES COVALSKI
ORIENTADOR: ARIEL JOSE PIRES
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: A TV multimídia na sala de aula: uma experiência no Colégio Estadual Floriano Peixoto de
Laranjeiras do Sul.
Palavras-chave: TV Multimídia; Tecnologia; História; Escola.
Resumo: Na história recente da educação no Estado do Paraná houve um investimento na
formação profissional dos professores, motivado pela necessidade constante de qualificação
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docente. Daí a oportunidade, através do PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional, da
produção deste artigo, como coroamento de todas as atividades realizadas no programa. Este
trabalho parte da hipótese de que as tecnologias aplicadas na sala de aula são as determinantes
das formas pelas quais se verifica uma qualificação no ensino, como alternativas de criação e
recriação de estratégias educacionais. Na análise do tema aqui proposto - a TV Multimídia como
recurso didático na transmissão de conteúdos de História e de outras áreas do conhecimento procurou-se fazer uma reflexão sobre a problemática referida. Nesse sentido, a utilização da TV
Multimídia na escola, pode significar grandes avanços no ensino. Busca-se aqui também
esclarecer e discutir alguns aspectos relacionados aos conceitos envolvidos nas Diretrizes
Curriculares. Aponta ainda, perspectivas metodológicas na utilização de imagens, vídeos e áudios,
e, apresenta os resultados de uma experiência multidisciplinar com professores do Colégio
Estadual Floriano Peixoto.
Produção Didático-pedagógica
Título: A TV multimídia como recurso didático no ensino de história.
Palavras-chave: História; Metodologia; TV Multimídia; Recursos Didáticos.
Resumo: Este Caderno Temático é parte do Programa de Desenvolvimento Educacional do
Paraná - PDE, como cumprimento de atividade na produção do material didático pedagógico. Este
material será estudado e discutido pelos professores de história do ensino fundamental e médio
do Colégio Estadual Floriano, sob a forma de Grupo de Estudos, para posterior implementação
em suas aulas. Vivemos em um processo muito rápido de transformação tecnológica em todos os
setores, seja de produção material, seja de produção de conhecimentos. Assim, o professor, tanto
quanto possível, também deve acompanhar essa mudança, em sua prática. Ou seja, tais
transformações exigem que haja uma apropriação das tecnologias para melhorar a qualidade do
ensino. A utilização da TV Multimídia, por exemplo, veio para facilitar a transmissão de conteúdos.
Contudo, antes de utilizar um vídeo, áudio ou imagem como uma simples ilustração ou um
apêndice de suas aulas, o professor precisa compreendê-los dentro de alguns parâmetros
teóricos. Partindo da possibilidade de se trabalhar com os diversos recursos que a TV Multimídia
oferece, este projeto procura, fundamentalmente, pensar a relação entre a teoria e a prática no
uso de vídeos, áudios e imagens no ensino de história, com a finalidade de tornar essa prática
mais sistemática e significativa.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: MARIA INEZ DE MENDONCA
ORIENTADOR: JOSE HENRIQUE ROLLO GONCALVES
IES: UEM
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Artigo
Título: Os Afrodescendentes em Cianorte. Uma Proposta de Resgate Histórico.
Palavras-chave: Afrodescendentes; História do Paraná; História de Cianorte; Cidadania.
Resumo: O presente artigo tem dois objetivos básicos: (a) Divulgar dados que permitam resgatar
e valorizar a história dos afrodescendentes da cidade de Cianorte, entendendo-a como parte
integrante da história oral/local do município. Ele procurou atender a exigência da Lei Federal
10.636/2003 que torna obrigatório o ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana em
todas as instituições públicas ou particulares de Ensino Fundamental e Médio. Também se ateve
ao que dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei 9.394/1996). Esta
ressalta a necessidade de levar o aluno a observar as características regionais e locais da
sociedade e da cultura, permitindo abrir espaço para o estudo da história local e contribuindo para
a valorização à diversidade cultural do povo brasileiro e a preservação da memória histórica. (b)
Expor consequentes resultados didático- pedagógicos. A partir dos dados coletados no estudo, foi
elaborado um material didático-pedagógico para o trabalho com os alunos da 7ª série do Ensino
Fundamental. Este deu possibilidades aos alunos de conhecerem a história e a cultura da
sociedade em que estão inseridos, contribuindo desta forma, para o processo de conhecimento,
reflexão e formação histórico-crítica.
Produção Didático-pedagógica
Título: Os Afrodescendentes em Cianorte. Uma Proposta de Resgate Histórico
Palavras-chave: Afrodescendente; lei 10.639/2003; história; cultura; cidadania
Resumo: A História não nasce pronta e não é acabada, a mesma é construída ao longo do tempo
nas relações sociais estabelecidas e sofre transformações constantes conforme as mudanças que
ocorrem na sociedade. Nesse processo o ser humano se constitui como

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: MARIA IRENE PIZZATTO
ORIENTADOR: CERIZE NASCIMENTO GOMES
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Possibilidades metodológicas para despertar o interesse histórico na pós-modernidade
Palavras-chave: História; charge; tiras; quadrinhos; Collor.
Resumo: Este artigo apresenta possibilidades pedagógicas de ensino/aprendizagem para a
disciplina de História. As expressões da arte visual, especialmente charges, tiras e quadrinhos
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foram instrumentos inovadores aplicados nas práticas pedagógicas em sala de aula. Este trabalho
foi resultado da participação no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). O método de
aprendizagem indicado pressupõe a preparação de conhecimento de expressões da arte visual,
construídas e utilizadas no período do governo Fernando Collor de Mello (1990 a 1992). A
intenção é proporcionar aos alunos e professores novas formas de estudo, de análise da cultura
popular, do meio político, econômico e social presente na sociedade das últimas décadas. Esses
instrumentos deixam de ser produto somente de lazer e entretenimento para se transformar em
fontes e documentos de análise críticas e interpretativas. Partindo desse viés, trabalhar com estas
visualidades no ensino de história é oferecer ao professor fontes documentais, novas
metodologias para as práticas pedagógicas e para os alunos, aulas mais interessantes e de fácil
compreensão. Os resultados alcançados com a implementação possibilitaram constatar que a
colocação dessas linguagens de esperteza capacita à formação para versar sobre novos
conceitos de história, de política, assunto que a grande maioria dos jovens/adolescentes não
simpatiza com o verdadeiro peso da expressão política.

Produção Didático-pedagógica
Título: As contribuições da arte visual para o ensino de história: estudo da produção de charges,
tiras e quadrinhos sobre o governo de Fernando Collor de Mello (1990-1992)
Palavras-chave: História, artes visuais, charges, tiras e quadrinhos.
Resumo: O trabalho com expressões de artes visuais no ensino de história, contribui de forma
significativa na formação do pensamento e aprendizagem do aluno e do professor. Através delas
os chargistas e cartunistas manifestam de forma crítica e irônica os bastidores do mundo político.
Dentro das várias categorias destacam-se as charges, tiras, revistas em quadrinhos como
estratégias de denúncias e linguagens, presentes na política das últimas décadas no Brasil e no
Mundo. Para desenvolver o trabalho serão utilizadas as charges, tiras e outras manifestações de
artes visuais presentes no período do governo Fernando Collor de Mello, 1990 a 1992. Estas
manifestações estão presentes nos livros didáticos, revistas, jornais, mídias entre outros meios
tecnológicos que a grande maioria dos alunos tem acesso e/ou se identificam com elas. Estes
instrumentos serão utilizados como ferramentas metodológicas na organização dos saberes nos
diferentes campos, espaços de estudo e produção do conhecimento histórico do fato em questão.
Os recursos utilizados serão disponibilizados para alunos e professores como sugestão e modelo
para que os mesmos possam expressar, construir o seu pensamento, seu conhecimento sobre o
assunto estudado.
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DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: MARIA ISABEL FERREIRA DOS SANTOS
ORIENTADOR: ROSANGELA WOSIACK ZULIAN
IES: UEPG

Artigo
Título: A arte como representação do passado: a produção imagética de LEONARDO DA VINCI
E DE MICHELANGELO BUONARROTI
Palavras-chave: Renascimento; Imaginário; Arte; Cultura.
Resumo: Este artigo é produto dos estudos realizados e das ações propostas em Unidade
Didática, abordando os trabalhos dos artistas renascentistas Leonardo da Vinci e Michelangelo
Buonarroti, desenvolvidos durante o Programa de Desenvolvimento Educacional da Secretaria de
Estado da Educação do Paraná (SEED) - PDE 2009/2010, na Universidade de Ponta Grossa.
Buscamos interpretar o processo de formação do imaginário do Renascentista, análise desta
produção, permitindo identificar os fatores culturais reproduzidos nos trabalhos dos artistas, por
meio da pintura. Trata-se de uma proposta na qual os alunos conheceram e realizaram uma
releitura de algumas obras desses artistas. Como resultado, o alunado, nos diversos encontros,
pôde perceber que o Renascimento foi um movimento, ao mesmo tempo, elitista e inovador,
ligado ao medievo, mas apontando para novas perspectivas antropológicas, religiosas,
econômicas, culturais e políticas. Isso pôde ser feito porque se obedeceu a um processo de
descoberta teórico-prática por parte dos alunos envolvidos.
Produção Didático-pedagógica
Título: A arte como representação do passado: a produção imagética de LEONARDO DA VINCI E
MICHELANGELO BUONARROTI, representada por meio da pintura
Palavras-chave: Renascimento; Imaginário; Pintura.
Resumo: As produção imagética de Leonardo da Vinci e Michelangelo Buonarroti, pode ser
portadora de símbolos e representações da sociedade do seu tempo, permitindo aos alunos o
desenvolvimento da capacidade de observação, incentivando-os a pensar de maneira reflexiva e
crítica. Percebemos que muitas vezes que estes observam as obras de arte, mas não as
relacionam com o momento histórico em que foram produzidas. Para isso, a produção desta
unidade didática busca interpretar o processo de formação do imaginário do Renascimento
Cultural, seguido da análise desta produção, permitindo identificar os fatores culturais
reproduzidos nos trabalhos dos artistas, por meio da pintura. Numa seqüência de ensino, as
atividades elaboradas possibilitam a troca de informações e reflexões para melhor aplicar os
objetivos do Projeto, desenvolvido com 20 alunos da 6° série.(7o. ano do Ensino Fundamental),
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os quais, após conhecer farão uma releitura de algumas obras desses artistas. Realizaremos uma
análise do filme Agonia e Êxtase, (Direção: Carol Reed, 1966) para a compreensão da importância
do pintor Michelangelo, de sua obra, e dos interesses sociais e políticos envolvidos no
desenvolvimento da mesma. No laboratório de informática, pesquisaremos sobre os principais
avanços do período Renascentista e sua contribuição para o desenvolvimento científico daquela
época. Numa viagem (virtual) apreciaremos as obras de Michelangelo no teto da Capela Sistina,
nos sítios: http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html e http://www.louvre.fr.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: MARIA MADALENA SORATO
ORIENTADOR: CEZAR DE ALENCAR ARNAUT DE TOLEDO
IES: UEM

Artigo
Título: Fotografia, história e memória: contribuições para a constituição da história local
Palavras-chave: Fonte Historiográfica, Fotografia, História, Educação.
Resumo: A ampliação da concepção de fontes trouxe para a produção, no campo da história, um
aumento das possibilidades investigativas e, em função disso, a necessidade de uma reflexão e
problematização dessas alternativas. A fotografia deixou de ser um mero instrumento ilustrativo da
pesquisa, para assumir a função de documento, fonte documental importante na produção do
conhecimento sobre determinados períodos da história, acontecimentos e grupos sociais. Com
essa ampliação das possibilidades investigativas de documentos, a fotografia é valorizada, uma
vez que o pesquisador considera não somente os temas que nela aparecem retratados, mas
também a forma como são constituídos. Focada na fotografia enquanto memória e fonte de
pesquisa, durante o PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional), a autora desenvolveu um
Projeto de Intervenção Pedagógica, que visava oferecer um minicurso aos professores do colégio
no qual trabalhava, com o intuito de abordar a utilização da fotografia como fonte de pesquisa
para a história, além de resgatar a história de Maringá através da fotografia. O projeto foi
desenvolvido junto aos professores, pois se entendeu que a fotografia é um instrumento
significativo nas aulas de história e fornece aos mesmos importantes recursos que os auxiliam em
suas tarefas de promover a aprendizagem dos alunos. Assim, a autora pretende sistematizar
algumas observações e reflexões sobre a inserção da fotografia como fonte documental no ensino
de história e propõe uma discussão teórica a partir de autores que analisam o tema. Para tanto,
relata a experiência que adquiriu no minicurso Fotografia, História e Memória: Contribuições para
a Constituição da História Local, ministrado aos professores do Colégio Estadual Tancredo de
Almeida Neves, no período de 03/08/2010 a 21/09/2010.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Fotografia, História e Memória: Contribuição para a Constituição da História Local
Palavras-chave: Fonte historiográfica; fotografia; história; educação
Resumo: É um caderno temático composto por 6 textos que tem por objetivo ajudar no trabalho
com análise de documentos mais notadamente a fotografia. Em cada texto se busca abrir a
possibilidade da leitura, da reflexão e do aprofundamento das questões pensadas como
fundamentais para o trato da fotografia enquanto documento histórico e sua contribuição para a
constituição da História Local. Foi pensado justamente por entendermos que muitos professores
de História, ao apresentar aos alunos imagens de algum acontecimento, pede que observem as
imagens, porém, não oferecem subsídios para uma análise do documento, ou seja, não explicam
como deve ser feita a observação e interligação da foto com o assunto que está sendo abordado.
Se constitui em um estudo de caráter bibliográfico e documental.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: MARIA MARLI BORA DELLI COLLI
ORIENTADOR: CERIZE NASCIMENTO GOMES
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Ensino de História: A cultura material e a imagem como recursos didáticos para redescobrir
o prazer de ensinar e aprender
Palavras-chave: Ensino. História. Cultura material. Imagem.
Resumo: O artigo desenvolvido teve por pretensão partir do fato que trabalhar com a disciplina de
História no Ensino Médio tornou-se uma tarefa difícil para muitos professores em função da falta
de motivação e interesse da maioria dos alunos que julga a disciplina como uma ciência que trata
apenas do passado e que para entendê-la basta fazer uma leitura ou decorar determinado
assunto. Um dos desafios encontrados para a valorização da disciplina é a inexistência de
respostas mais imediatas aos alunos de forma que compreendam a importância do conhecimento
dessa área para se estabelecer relações necessárias e corretas entre passado e presente. O que
pode ser percebido no início desta pesquisa, é que a partir do Regime Militar, os cursos de
História apresentaram uma fragilidade teórica e metodológica de currículo, o que permitiu ou
obrigou, o desenvolvimento de conteúdos poucos críticos e estimulantes, que não incentivavam
discussões mais amplas entre futuros pesquisadores e/ou professores. Em função dessa situação
pretendeu-se através dos estudos propostos entender a desvalorização sofrida pela disciplina e a
falta de interesse da maioria dos alunos do Ensino Médio, trabalhando com estratégias
diferenciadas para transformar a visão desses alunos fazendo com que se descubram como
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sujeitos sociais com capacidade de intervenção nos mais diversos contextos (políticos,
econômicos, culturais, sociais). O trabalho prático privilegiou o trabalho com recursos
bibliográficos, documentos históricos, fotografias, filmes e músicas que permitiram a incorporação
de uma postura investigadora, estimulando o aluno à observação atenta do mundo em que vive,
aproximando-o de alguns conceitos e noções que funcionam como ferramentas para o estudo da
História, evidenciando saberes e permitindo a expressão de opiniões e valores.

Produção Didático-pedagógica
Título: Unidade didática- ensino de história: a cultura material e a imagem como recursos
didáticos para redescobrir o prazer de ensinar e de aprender!
Palavras-chave: Ensino; História; Cultura material; Imagem.
Resumo: Vivemos uma época marcada pela rapidez das inovações tecnológicas e da
transmissão de informações. Diante da velocidade dessas transformações, a sociedade vem
cobrando dos profissionais da educação,

respostas e alternativas adequadas para que as

crianças e os adolescentes possam processar a grande quantidade de informações veiculadas
através dos meios de comunicação com o necessário espírito crítico, sem que se tornem vítimas
da indústria cultural midiática. Para tanto, exige-se que professor e escola assumam o papel de
mediadores no processo de ensino-aprendizagem, para que este

capacite os alunos para a

análise e a interpretação das informações massificadas que recebem diariamente. A partir dessa
premissa, entendemos que para atingir tal objetivo, é preciso antes de tudo, despertar o interesse
e tornar a História uma disciplina atraente para os educandos do Ensino Médio, abrindo caminho
para que os mesmos possam se apropriar dos conhecimentos básicos para a compreensão do
mundo social, cultural, político e econômico, o que tem sido um dos maiores desafios impostos
aos professores da rede pública. Primeiramente porque precisam conhecer a manipular as novas
mídias didáticas e em segundo lugar porque precisam fazer com que os alunos se envolvam
diretamente com os conteúdos para que possam se apropriar do conhecimento histórico-crítico.
Para o enfrentamento dos desafios impostos aos professores de História, consideramos
importância de pesquisar novas referências historiográficas e

a

metodologias alternativas que

pudessem ser somadas às tecnologias que estão a serviço do ensino da História, bem como
selecionar imagens, objetos e elementos da cultura material.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: MARIA REGINA MASSAN CARDONAZIO
ORIENTADOR: MAURICIO DE AQUINO
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
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Artigo
Título: Uva Rubi: Memória, Identidade e Ensino de História
Palavras-chave: História Local; Uva Rubi; Memória; Identidade
Resumo: O presente artigo partiu de uma experiência educativa em sala de aula, com os alunos
de 13 a 16 anos, estudantes da 8ª série A do ensino fundamental do Colégio Estadual Joaquim
Maria Machado de Assis- Ensino Fundamental e Médio, de Santa Mariana - Paraná, tendo como
objetivo proporcionar aos estudantes situações de ensino e aprendizagem que favoreçam a
construção de conhecimentos e de práticas sobre a história local envolvendo questões de
memória, história e identidade. Com o desenvolvimento deste estudo os alunos tomaram
consciência que são agentes de transformação, e que a reflexão e reconstrução da experiência
humana são essenciais para alcançar a verdadeira aprendizagem de qualidade. É uma
experiência do resgate da história e cultura local sobre o surgimento da Uva Rubi no município de
Santa Mariana, buscando-se trazer conhecimento e motivação no estudo da História em sala de
aula.

Produção Didático-pedagógica
Título: Uva Rubi: Memória, Identidade e Ensino de História
Palavras-chave: Uva Rubi; Memória; Identidade
Resumo: Apresento o Caderno Temático -Uva Rubi: Memória, Identidade e Ensino de História.
Material elaborado com o objetivo de propiciar aos alunos do Colégio Estadual Joaquim Maria
Machado de Assis- uma sensibilidade acerca da memória e cultura local, motivando-os a
aproveitar diferentes momentos que oportunizem análise de diferentes fontes, através de postura
reflexiva que estimule o gosto pelo saber. Conhecer a história local é fundamental para que
saibamos interpretá-la e dar-lhe a devida evidência. O material constitui, em parte o histórico da
colonização do Paraná, do município de Santa Mariana e o cultivo da Uva Rubi, pretende
promover a reconstrução histórica, visando a preservação da memória e cultura local. A Lei de
Diretrizes e Base da Educação Nacional e as Diretrizes Curriculares enfatizam a necessidade e a
importância de se observar as características locais e regionais da sociedade e da cultura. A lei
abre espaço para uma proposta de ensino de História local e determina que o ensino de História
no Brasil leve em considerações as contribuições de diferentes étnicas e cultura para a formação
do povo brasileiro, como forma de aproximar o aluno da realidade, além de levá-los a uma
investigação sobre o surgimento da Uva Rubi, em Santa Mariana.

História 2009
DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: MARILDA MARZENTA
ORIENTADOR: MAURICIO DE AQUINO
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Artigo
Título: História e imagem: possibilidades pedagógicas no ensino de HISTÓRIA
Palavras-chave: Iconografia; Ensino-aprendizagem; Ensino de História.
Resumo: Este artigo é um relato do projeto de implementação pedagógica desenvolvido no PDE Programa de Desenvolvimento Educacional que teve

como propósito apresentar o uso da

iconografia como um dos recursos didático-pedagógico possível de ser utilizado em sala de aula
no decorrer do processo ensino-aprendizagem da disciplina de História. Um dos aspectos que se
destaca na utilização desse recurso é a sua proximidade com o cotidiano, tendo em vista o
contexto social atual onde predomina o uso da imagem. E sendo assim, o trabalho com a
iconografia possibilita ao aluno entender a imagem como discurso, atribuindo-lhe sentidos sociais
e ideológicos.
Produção Didático-pedagógica
Título: História e imagens: uma possibilidade metodológica para o ensino de HISTÓRIA.
Palavras-chave: Cultura Visual; Ensino de História.
Resumo: A reflexão teórica construída nessa unidade temática buscou estabelecer as
possibilidades sobre um enfoque metodológico inovador para o ensino de História, através da
utilização da iconografia como recurso facilitador para o ensino dessa disciplina na sala de aula.
Esta unidade, assim pensada, parte de uma proposição metodológica através do uso didático de
imagens, a partir de leituras e das interpretações dos sinais, aparentes e implícitos, que um
determinado quadro imagético apresenta. Defende-se aqui que este tipo de ação possibilita ao
aluno melhor desempenho na compreensão da construção do processo de síntese histórica, ao
lhe permitir uma reflexão sobre o fato histórico em seu tempo, seu lugar, seus atores sociais, as
ideologias presentes, aspectos materiais e modos de vida. Assim, a reflexão possibilitada pela
análise, ou leitura de uma imagem pela motivação e interesse que desperta, por ser uma
linguagem que faz parte do cotidiano social na atualidade, desperta interesses de outras
naturezas, além da histórica, o que favorece uma apreensão e entendimento desse conhecimento
histórico como um processo histórico mais amplo, bem como possibilita relacioná-lo com outros
contextos históricos. Assim, o que se objetivou com estas reflexões foi evidenciar que o trabalho
com a iconografia nas aulas de História possibilita ao aluno uma aquisição de conhecimentos, de
natureza histórica, bem como uma aquisição e ampliação de outros campos do conhecimento
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para sua formação geral e, conseqüentemente, contribui para a formação de uma consciência
histórica, de natureza social.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: MARILENE RODRIGUES DE ARAUJO CORDEIRO
ORIENTADOR: MARCIA ELISA TETE RAMOS
IES: UEL

Artigo
Título: As representações sobre os pioneiros no município de Ibiporã em reportagens de jornais
Palavras-chave: Jornal; Pioneiro; Documento histórico; Herói; História regional
Resumo: Neste Artigo procuramos relatar os resultados da experiência pedagógica de utilização
do jornal em sala de aula, na disciplina de História, considerando-o como documento histórico. O
conteúdo histórico escolhido para dar ao jornal esse tratamento, foi a questão dos Pioneiros, já
que, em geral, não apenas a historiografia referente à História Regional, mas os canais midiáticos,
os professores de história, as campanhas políticas, a memória familiar, etc., têm destacado alguns
nomes como grandes personagens, considerando-os como heróis da colonização, desbravadores
da região, no caso, do município de Ibiporã. Selecionamos quatro reportagens de um jornal local
com o objetivo de fazer uma crítica em relação a essas reportagens para que a noção de herói
fosse desmitificada. O desenvolvimento dessa experiência pedagógica possibilitou a promoção de
habilidades de pesquisa, leitura, interpretação, à compreensão e construção do conhecimento
histórico, a superação da visão de que apenas alguns sujeitos possuem significância histórica
pelos seus grandes feitos, o despertar para novas pesquisas e a valorização sobre a história local.

Produção Didático-pedagógica
Título: As representações sobre os pioneiros no município de ibiporã em reportagens de jornais
Palavras-chave: pioneiro - jornal - documento histórico - História Regional - herói
Resumo: Nesta Unidade Didática buscamos pensar o uso do jornal na sala de aula, na disciplina
de História, considerando-o como documento histórico. Adotamos, portanto, o alargamento da
noção de documento histórico preconizado pela École des Annales. O conteúdo histórico
escolhido para dar ao jornal esse tratamento foi a questão dos Pioneiros, já que, em geral, não
apenas a historiografia referente à História Regional, mas os canais midiáticos, os professores de
história, as campanhas políticas, a memória familiar, etc., têm destacado alguns nomes como
grandes personagens, considerando-os como heróis da colonização, desbravadores da região, no
caso, do município de Ibiporã. Optamos por esse conteúdo histórico devido à escassez de
material didático quanto à História Local (Ibiporã) e também porque, estaremos possibilitando a
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abordagem da História Regional, e, consequentemente, atendendo ao disposto na Lei n.
13.381/01, que torna obrigatória, no Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública Estadual, o
trabalho com os conteúdos de História do Paraná. O referido material adéqua-se aos objetivos do
ensino de história, por buscar superar uma história considerada tradicional ensinada desde o
século XIX, que exalta determinados personagens, tidos como mais importantes em detrimento
dos outros, considerados menos importantes porque não integrantes do grupo dominante.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: MARINA XAVIER DE OLIVEIRA PIFFER
ORIENTADOR: MARCOS NESTOR STEIN
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Noticias do Dia-a-Dia para a formação da Consciência Histórica
Palavras-chave: educação; história; notícia.
Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar uma proposta metodológica diferenciada de ensinar
e de aprender História, possibilitando ao professor e ao aluno ultrapassar os conteúdos dos
manuais didáticos, bem como oportunizar ao jovem um aprendizado do conhecimento de forma
contextualizada, ou seja, numa linguagem que aproxime os conhecimentos ao seu convívio social.
Para tanto, propõe-se uma metodologia para o ensino de História, que viabilize discussões sobre
a realidade social, econômica, política, ideológica e cultural em diferentes perspectivas de análise,
através de notícias coletadas em jornais, revistas, internet, etc., e que propicie aos alunos e
professores construir, reconstruir e atualizar a construção do conhecimento, por meio do diálogo e
da pesquisa, rompendo com o aprendizado linear e tradicional presente nos livros didáticos. Essa
proposta metodológica surgiu após a constatação de que os alunos gostam da disciplina de
história, mas não demonstravam interesse por esta não abordar a realidade vivenciada pelos
mesmos. Bem como os conteúdos veiculados nos livros didáticos se distanciam da realidade dos
alunos especialmente do ensino médio noturno que em sua maioria, são alunos trabalhadores que
buscam a sua sobrevivência. Nesse contexto a divergência de interesses entre aluno e a escola
provoca no educando uma insatisfação que, em muitos casos, resulta no abandono dos estudos.

Produção Didático-pedagógica
Título: Notícias do Dia-a-Dia para a Formação da Consciência Histórica.
Palavras-chave: Educação. História. Notícias.
Resumo: O grande desafio para o ensino de História no século XXI é minimizar as desigualdades
sociais presentes na sociedade contemporânea, não se prendendo ao estudo da história linear,

História 2009
dos grandes heróis, grandes feitos. Nessa perspectiva, a própria concepção de história e de
conhecimento deve ser repensada. Para isso, é necessário que a compreensão dos
acontecimentos sociais esteja voltada para a erradicação das carências humanas, a fim de formar
sujeitos conscientes e críticos, capaz de construir o conhecimento a partir das interpretações do
processo histórico. Estas interpretações podem ser realizadas a partir da leitura de notícias de
assuntos variados, porque os meios de comunicação estão presentes em nossa vida social e,
principalmente, na vida dos jovens. Acreditamos que a leitura é um dos fatores que contribui para
o desenvolvimento pessoal do ser humano na sociedade, pois possibilita a ampliação de
conhecimento e de visão de mundo. Por isso, é importante oportunizar aos jovens o
desenvolvimento de leituras críticas, reflexivas, que possibilitem diagnosticar as necessidades dos
sujeitos humanos, propondo ações no presente e projetos de futuro. Ou seja, nossa idéia é
fornecer instrumentos que colaborem no processo de aprendizagem significativa, principalmente
para os estudantes do ensino médio noturno, pois estes são, em sua maioria, alunos
trabalhadores com pouco tempo para se dedicar aos estudos. Nesse sentido, notícias de assuntos
variados sobre o local, o regional e o mundo, que ocupam o espaço nas mídias, serão discutidas
em profundidade em sala de aula, permitindo o desenvolvimento da criticidade e que os
estudantes compreendam a História e a sua história.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: MARIO BOGONI
ORIENTADOR: LUCIO TADEU MOTA
IES: UEM

Artigo
Título: A formação da cidade de MARINGÁ: a importância da cafeicultura e a política da
Companhia de Terras Melhoramentos Norte do Paraná.
Palavras-chave: Ocupação territorial; cafeicultura; planejamento urbanístico; pioneiros; crise
econômica, colonização.
Resumo: O objetivo do presente artigo foi o de compreender e identificar as questões que
contribuíram para a colonização e desenvolvimento do núcleo urbano de Maringá, bem como
promover um maior conhecimento sobre a colonização e desenvolvimento político e econômico de
Maringá, aos nossos alunos, levando-os a compreender a história regional deste município. Para
promover esta compreensão procuramos estudar a política e os interesses envolvidos na venda
das terras promovidas pela Companhia de Terras Norte do Paraná, de origem inglesa, como foi
planejado o traçado urbanístico, a divisão dos lotes em zonas destinadas a utilização residencial e
comercial e qual a importância da ferrovia para o início da colonização e formação da cidade de
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Maringá. Considerando que a história do município de Maringá tem suas bases na produção da
cafeicultura, realizamos um estudo das obras escritas pela professora doutora France Luz e a
professora doutora Nadir Cancian, as quais abordam questões econômicas, sociais (migração de
famílias oriundas de outras regiões do estado e de São Paulo), e políticas que contribuíram para a
história deste município, realizando ainda leituras sobre a história da Companhia Colonizadora
Norte do Paraná, a qual realizou a colonização através das vendas dos lotes seguindo um
planejamento urbanístico ligado a construção da ferrovia.

Produção Didático-pedagógica
Título: A formação da cidade de MARINGÁ: A Importância da Cafeicultura e a Política da
Companhia de Terras Melhoramentos Norte do Paraná.
Palavras-chave:

Colonização

ou

ocupação;

desenvolvimento

econômico;

cidadania,

cafeeicultura; ferrovia.
Resumo: Este trabalho didático tem como finalidade principal colaborar para a compreensão das
formas empreendidas para a colonização da cidade de Maringá. A ação da Companhia de Terras
Melhoramentos Norte do Paraná e sua história, foi objeto de abordagem através de sua politica de
vendas das terras, bem como a origem das famílias que se estabeleceram neste núcleo urbano. A
produção cafeeira foi um dos determinantes para alavancar a economia da região bem como a
infra-estrutura da linha ferroviária ligando o interior do Norte do Paraná ao Porto de Paranaguá e
Santos (SP). Desta forma, Maringá se ergueu em cima de um planejamento urbanístico aos
moldes das cidades européias (inglesas), sendo esta uma das politicas de planejamento
urbanístico da CMNP. O desenvolvimento deste trabalho se baseou nas teses de mestrado das
historiadoras Dr. Nadir Ap. cancian e France Luz, além dos escritos do Dr Lucio tadeu Mota
(abordando os povos indígenas existentes nesta região). Este material didático traz detalhes da
colonização, das famílias, das vendas de terras e do projeto de urbanização, desta forma
contribuirá para uma maior compreensão por parte de nossos alunos da história local de Maringá
bem como da região Norte do Paraná em seus aspectos econômicos, políticos e culturais.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: MARIO GOMES PEIXOTO
ORIENTADOR: ARMANDO JOAO DALLA COSTA
IES: UFPR

Artigo
Título: O uso da tecnologia nas aulas de história do ensino médio: Uma prática metodológica.
Palavras-chave: Livro didático e tecnologia.
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Resumo: A necessidade de usar as tecnologias disponíveis no Colégio Estadual Alfredo Parodi é
o foco deste estudo, uma vez que, a Secretaria de Educação Estadual (SEED) equipou o Colégio
com computadores conectados em rede de internet e TV multimídia e distribuiu um pen drive 2GB
para cada professor da rede estadual, enquanto assessores organizados nas Coordenações
Regionais de Tecnologia na Educação - CRTEs capacita professores, pois o governo optou por
instalar o Sistema Operacional Linux nos computadores por ser um software livre, mas sua
operacionalização desconhecida pela maioria dos professores e alunos. Todas as mais de 2.100
escolas da rede estadual possuem laboratório de informática... TV Multimídia para as 22.000 salas
de aula completadas pela distribuição de pen drives aos professores da rede estadual. (ArcoVerde, 2008, p. 05 e 06). Este artigo apresenta uma metodologia específica para trabalhar
conteúdos científicos do livro didáticos de história usando as NTIC's (Novas Tecnologia de
Informação e Comunicação) no laboratório de informática e em sala de aula na forma presencial.
O estudo faz pesquisa, com alunos do ensino médio do Colégio Estadual Alfredo Parodi, a fim de
levantar possíveis dificuldades técnicas e humanas, como a falta de capacitação dos dissentes no
uso dessas tecnologias e as condições do Laboratório de Informática do Colégio Estadual Alfredo
Parodi.
Produção Didático-pedagógica
Título: o uso da tecnologia nas aulas de história do ensino médio: uma prática metodológica
Palavras-chave: Livro didático e tecnologia.
Resumo: O projeto se justifica pela necessidade de usar as tecnologias disponíveis no
Laboratório de Informática e nas salas de aula do Colégio Estadual Alfredo Parodi. Objetivo geral:
Desenvolver uma metodologia de ensino-aprendizagem usando o computador, pendrive, livro
didático, TVs e o projetor multimídia nas aulas presenciais de História do terceiro ano no Ensino
Médio. Objetivos específicos: 1- Pesquisar temas do livro didático de história, no laboratório de
informática usando sites educacionais na internet ou na TV multimídia do Portal Dia-a-dia
Educação, desenvolvendo técnicas como: selecionar, copiar e colar no editor de texto BrOffice. 2Em sala de aula: dissertar sobre a pesquisa, fazer relatório.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: MARLENE MARQUES
ORIENTADOR: APARECIDA DARC DE SOUZA
IES: UNIOESTE
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Artigo
Título: Jovens trabalhadores e escola noturna: um estudo sobre os jovens do Ensino Médio
Noturno Colégio Estadual Novo Horizonte - Toledo/PR
Palavras-chave: juventude; trabalho; escola;
Resumo: As reflexões resultam das discussões dos impactos das políticas neoliberais sobre o
mundo do trabalho e da escola, freqüentada por jovens trabalhadores que cursam o Ensino Médio
regular, no período noturno. Discutem os problemas econômicos e socioculturais vivenciados por
estes jovens, submetidos a essas políticas, nos espaços de produção e educação, e evidencia-se
o ponto de vista dos mesmos, sobre o trabalho, a escola e o projeto que participaram
Produção Didático-pedagógica
Título: Juventude Trabalho e escola: um estudo sobre os impactos da reestruturação produtiva
sobre a juventude trabalhadora e a escola.
Palavras-chave: neoliberalismo, juventude, trabalho, escola
Resumo: RESUMO: Esse material tem como objetivo subsidiar as discussão sobre as mudanças
que ocorreram no mundo do trabalho e da escola, desde o final do século XX e início do século
XXI, período em que o capitalismo brasileiro foi reorganizado, com o objetivo de aumentar e
melhorar a produção e o lucro, do grande capital. Discutir como as mudanças decorrentes dessa
organização impactaram a vida de jovens em sua relação com o mundo do trabalho e da escola e
estudar as consequências da reestruturação produtiva e dos impactos da mesma sobre os jovens
trabalhadores e a escola. Visto que essa temática está ausentes nos manuais didáticos e,
portanto, abordadas de maneira insuficiente pelos professores. Refletir esse problema, em face as
transformações recentes, incorporando-as mesmas à história ensinada, visando promover uma
ação educativa que retome o educando como sujeito do processo pedagógico, duas direções. A
primeira, que os leve a uma maior compreensão da sociedade contemporânea, especialmente no
que tange a juventude trabalhadora e a segunda, a que nos impõe refletir sobre o presente,
através da análise das percepções dos jovens, sobre o mundo do trabalho e escola.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: MARLI FRANCISCO
ORIENTADOR: GENI ROSA DUARTE
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Cultura, política e identidades nos países lusófonos: Angola, um estudo de caso
Palavras-chave: Lusofonia; cultura; política.
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Resumo: O artigo tem como objetivo refletir sobre os processos de independência que
envolveram os lusófonos Brasil e Angola, tendo Angola como estudo de caso. Diferenciado na
descolonização africana, devido aos seus movimentos de libertação que lutaram entre si e contra
os portugueses, temos por objetivo problematizar as questões históricas que envolveram os
contextos político, econômico e social relacionados ao processo de independência dessas
nações. Esse trabalho possibilitou o uso da técnica da história oral interligada à pesquisa
bibliográfica, para desconstruir a chamada história eurocêntrica. Para isso, além de desenvolver
uma pesquisa bibliográfica crítica sobre o tema, lançamos mão da análise de depoimentos de
duas moradoras de Assis Chateaubriand, que vivenciaram o processo de independência da
guerra civil em Angola. Para realização do Projeto de Implementação, optamos por trabalhar com
os alunos do primeiro ano do Ensino Médio, curso Formação de Docentes, do Colégio Estadual
Chateaubriandense. Os trabalhos foram pautados em oficinas, finalizados com seminário
envolvendo os alunos do projeto e uma das entrevistadas. O fechamento ficou por conta da
elaboração de painéis históricos, com exposição do material confeccionado e elaborado durante
os encontros no transcurso do projeto de implementação.

Produção Didático-pedagógica
Título: Cultura, política e identidades dos países lusófonos: Angola, um estudo de caso.
Palavras-chave: Lusofonia, cultura e política.
Resumo: O presente projeto tem como objetivo refletir sobre as questões relativas à cultura, à
política e às identidades dos países lusófonos africanos, tendo Angola, como estudo de caso.
Problematizar as questões históricas que envolveram o contexto político relacionado ao processo
de independência dos lusófonos Brasil e Angola, oportunizando a pesquisa e desconstruindo a
história eurocêntrica é o principal objetivo desse projeto. Para isso, além de desenvolver uma
pesquisa bibliográfica sobre o tema, lançarei mão da análise de depoimentos de duas moradoras
de Assis Chateaubriand, que vivenciaram o processo de independência da guerra civil em Angola.
Carregada de uma vasta diversidade étnicorracial resultado da formação socioeconômico que o
colonizou, a história do continente africano requer na contemporaneidade um olhar histórico por
parte dos educadores, visando problematizar as questões que envolveram o contexto político
relacionado ao processo de independência.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: MAURO CLETO DA SILVA
ORIENTADOR: MARISA NODA
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
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Artigo
Título: A importância da conscientização étnico-racial para os afrodescendentes
Palavras-chave: negros; consciência; racistas.
Resumo: Este trabalho vem de encontro à necessidade de conscientizar a população
afrodescendente em relação à construção histórica do preconceito racial no Brasil e as
consequentes sequelas para a mesma. Na perspectiva de se construir uma sociedade mais justa
para todos, o mesmo se propõe o chamamento em especial, dos educandos afrodescendentes,
para uma visão mais apurada e crítica sobre as manifestações racistas explícitas ou veladas
praticadas no sistema educacional e na sociedade brasileira. Pretende ainda, levar os mesmos a
identificar-se com a cultura africana, evidenciando a importância da participação ativa dos próprios
negros, na luta pelo seu espaço na sociedade, bem como ter consciência de que no passado os
negros não foram passivos, mas também lutaram pela conquista de seus direitos, frente à
dominação imposta pela classe dominante.

Produção Didático-pedagógica
Título: A conscientização da população negra: caminho para a emancipação
Palavras-chave: Evasão; Exclusão; Liberdade; Preconceito; Protagonista.
Resumo: A discriminação e o preconceito racial contra os negros (a) ainda são fatores
determinantes da sua exclusão social, bem como da evasão escolar. Diante desta evidência, há a
necessidade de se desenvolver um trabalho, focalizando diretamente a conscientização dos
alunos afrodescendentes para uma participação ativa e efetiva, tornando-os protagonistas da sua
liberdade, frente à dominação branca e também na perspectiva de que os alunos não-negros
possam aceitar as diferenças étnicas e também colaborar para a construção de uma sociedade
mais justa.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: MIRIAN FERREIRA DE ALMEIDA SANTOS
ORIENTADOR: LUIS FERNANDO CERRI
IES: UEPG

Artigo
Título: A Lei 10.639/03 e as dificuldades para implementação na região dos CAMPOS GERAIS
Palavras-chave: Lei nº 10.639/03; Prática pedagógica; Campos Gerais; Ensino de História.
Resumo: O presente artigo faz parte das exigências próprias do Plano de Desenvolvimento
Educacional - PDE/PR, e está relacionada às diversas formas para a Implementação, portanto
este fará considerações de como chegamos a Lei 10.639/03; A importância das relações étnico-
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raciais; As dificuldades para a implementação; Considerações finais. Estes elementos serão
divididos em unidades para que haja uma coerência nos dados que serão apresentados. A
pesquisa em questão tem como objeto uma reflexão sobre a importância de trabalhar o Ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na rede de Educação Estadual da Região dos Campos
Gerais realizando-se uma pesquisa bibliográfica buscando aporte teórico na lei 10.639/03 e em
diversos documentos elaborados que tratam nas dificuldades de implementação da referida Lei.
Ao final do trabalho constata-se necessário que todas as escolas insiram estes conteúdos em
seus currículos, promovendo cursos de formação aos professores para que possam instituir
ensino referente à história e cultura afro-brasileira, tendo como base o princípio de igualdade,
sendo necessário que os professores compreendam a importância da Lei, e preciso que os
professores busquem cursos de aperfeiçoamento para tratarem sobre este assunto de maneira
positiva, a fim de minimizar o preconceito racial existente em nossa sociedade.
Produção Didático-pedagógica
Título: A lei 10.639/03 e as dificuldades para implementação na região dos CAMPOS GERAIS
Palavras-chave: Lei nº 10.639/03; Prática pedagógica; Campos Gerais; Ensino de História.
Resumo: O presente artigo faz parte das exigências próprias do Plano de Desenvolvimento
Educacional - PDE/PR, e está relacionado às diversas formas para a sua implementação, portanto
este fará considerações de como chegamos a Lei 10.639/03; sua importância das relações étnicoraciais; as dificuldades para a implementação e considerações finais. Estes elementos serão
divididos em unidades para que haja uma coerência nos dados que serão apresentados. A
pesquisa em questão tem como objeto uma reflexão sobre a importância de trabalhar o Ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na rede de Educação Estadual da Região dos Campos
Gerais através de uma pesquisa bibliográfica buscando aporte teórico na lei 10.639/03 e em
diversos documentos elaborados que tratam das dificuldades de implementação da referida Lei.
Ao final do trabalho constata-se a necessidade de que todas as escolas insiram estes conteúdos
em seus currículos, promovendo cursos de formação aos professores para que possam instituir
ensino referente à história e cultura afro-brasileira, tendo como base o princípio de igualdade.
Sendo necessário que os professores compreendam a importância da Lei, e sendo necessário
que os professores busquem cursos de aperfeiçoamento para tratar sobre este assunto de
maneira positiva, a fim de minimizar o preconceito racial existente em nossa sociedade.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: MIRIAN ROMANICHEN DE SOUZA
ORIENTADOR: FLAMARION LABA DA COSTA
IES: UNICENTRO
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Artigo
Título: As Diferentes Crenças do Povo Brasileiro.
Palavras-chave: Candomblé. Religiosidade. Cultura. Religião. Diversidade.
Resumo: A História caracteriza-se pela capacidade de elaborar, tal como as demais ciências, uma
leitura do mundo. O alcance dessa leitura não é simplesmente o passado, aquilo que deixou de
existir, mas sim a capacidade no tempo, ao longo do processo histórico, na tripla e indivisível
dimensão de sua temporalidade: passado, presente e futuro. Dentre os diversos temas que os
professores de História trabalham em sala de aula, a um que, de forma excepcional, consegue
agregar essa temporalidade e também elaborar uma leitura do mundo: a religiosidade. Reveste-se
de grande importância visto que o assunto desperta grande interesse dos estudantes, pois a mídia
falada e escrita vem se ocupando, dando destaque para várias correntes religiosas, somando-se
ao interesse da indústria cinematográfica na produção de filmes e novelas sobre personagens
religiosos. O objetivo principal deste artigo foi desenvolver uma cultura de respeito a diversidade
religiosa e cultural. Perceber que o mundo religioso é constituído por diferentes formas de praticar
a religião, reconhecendo sua diversidade presente na realidade próxima, construindo assim o seu
referencial de entendimento das diferenças. A metodologia empregada neste artigo está pautada
na pesquisa bibliográfica, por meio de textos, leituras, entrevistas, e na

implementação

pedagógica aplicada no Colégio Estadual José de Anchieta no município de Santa Maria do
Oeste, Estado do Paraná.
Produção Didático-pedagógica
Título: Diferentes crenças do povo brasileiro
Palavras-chave: Candomblé. Religiosidade. Cultura. Religião. Diversidade.
Resumo: A história caracteriza-se pela capacidade de elaborar, tal como as demais ciências, uma
leitura de mundo. O alcance dessa leitura não é simplesmente o passado, aquilo que deixou de
existir, mas sim a capacidade no tempo, ao longo do processo histórico, na tripla indivisível
dimensão de sua temporalidade: passado, presente e futuro. Dentre os diversos temas que os
professores trabalham em sala de aula, a um que, de forma excepcional, consegue agregar essa
temporalidade e também elaborar uma leitura do mundo: a religiosidade. O objetivo principal é
desenvolver uma cultura de respeito a diversidade religiosa e cultural, perceber que o mundo
religioso é constituído por diferentes formas de praticar a religião. Reconhecer a diversidade
religiosa, presente na realidade próxima, construindo seu referencial de entendimento das
diferenças. A metodologia empregada neste trabalho, está pautada na pesquisa bibliográfica
exploratória e qualitativa, amplo levantamento bibliográfico, por meio de leituras, textos e artigos.
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DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: NADEJE EMMEL MUHLBEIER
ORIENTADOR: MARCOS LUIS EHRHARDT
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: As Noções de Espaço e Tempo: As relações dialógicas entre o presente e o passado
Palavras-chave: Tempo, Presente, Passado, Consciência Histórica
Resumo: A proposta de discussão deste artigo parte da problemática da compreensão temporal
no ensino de história, da prática pedagógica e das metodologias aplicadas em sala de aula.
Atualmente o ensino de história aponta uma série de problemáticas quanto as dificuldades
enfrentadas por professores em concretizar em sala de aula uma postura metodológica que
interesse aos alunos e que proporcione formas de aprendizagem complexas, permitindo a estes,
aquisição de conhecimentos não só enquanto saber histórico, mas também diante de situações
sociais concretas, através da qual possa adquirir uma consciência histórica que lhes possibilite
interpretar suas experiências de evolução temporal. Por parte dos alunos percebe-se a falta de
compreensão do tempo histórico e de estabelecer correspondências entre o presente e o
passado. Diante desta preocupação é que apresentamos referenciais teóricos e metodológicos
que possam vir a contribuir na prática pedagógica dos professores, para que estes possam
auxiliar os alunos a ampliar seu conhecimento histórico lhes possibilitando interpretar e legitimar
sua própria história dentro da experiência da sua evolução temporal.
Produção Didático-pedagógica
Título: As Noções de Espaço e Tempo: As relações dialógicas entre o presente e o passado
Palavras-chave: Tempo. Presente. Passado. Consciência Histórica.
Resumo: O Ensino de História hoje aponta uma série de problemáticas quanto as dificuldades
enfrentadas por grande número de professores em concretizar em sala de aula uma renovação de
conteúdos e uma postura metodológica que interesse aos alunos e que proporcione formas de
aprendizagem complexas, permitindo certa aquisição de conhecimentos não só enquanto saber
histórico mas que também diante de situações sociais concretas possa adquirir uma consciência
histórica a fim de interpretar suas experiências de evolução temporal, de tal forma que possam se
orientar, formular intenções sobre suas ações futuras. O objetivo da pesquisa tenciona um
aprimoramento teórico quanto as noções de tempo e espaço e as relações entre o presente e o
passado. Nessa perspectiva a pesquisa deverá interrogar acerca de alguns princípios: A partir
de quando se dá a noção de tempo e espaço na criança? Que compreensão o estudante de 5ª
série do Ensino Fundamental tem sobre o tempo cronológico? Que tipo de análise faz sobre o
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tempo histórico e suas relações temporais? Que previsões ou projetos faz sobre o futuro de forma
abstrata? Qual a sua consciência histórica? A exploração destes itens tem como desafio pensar
atividades com estratégias que proporcionem ao aluno atual que é fruto da agoridade e
desprovido tanto de referências do passado como expectativas de futuro, a buscar uma
consciência histórica que oriente suas ações de presente e de futuro.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: NAJLA CLIMANE NERY
ORIENTADOR: EDSON ARMANDO SILVA
IES: UEPG

Artigo
Título: O papel da mulher na sociedade brasileira: a contribuição das educadoras no município de
WENCESLAU BRAZ
Palavras-chave: Educação. História. Magistério. Mulher. Professora.
Resumo: O presente artigo busca analisar a história de mulheres que escreveram a história da
educação no município de Wenceslau Braz. O trabalho consta de parte teórica que trata de
assuntos relacionados ao magistério e à mulher como peça chave dessa modalidade, através de
ideia de autores que descrevem com sabedoria um período da educação onde ser professor era
exercer um sacerdócio. Outra parte consta de entrevista a professores que iniciaram a sua
carreira de educadoras a partir do ano de 1936, ano em que fundou a primeira escola do
município. Foi, sem dúvida, um trabalho muito gratificante falar com pessoas que já cumpriram a
sua meta, ensinando e formando cidadãos conscientes de seus direitos e deveres. Entrevistar
professoras, já aposentadas, que atuaram em épocas distantes, foi como se fosse possível voltar
no tempo e perceber que desde o início a função de educador já era considerada fator primordial
para a construção da sociedade.
Produção Didático-pedagógica
Título: A contribuição das educadoras do município de Wenceslau Braz
Palavras-chave: educadora; pioneira; mulher; valorização; resgate.
Resumo: Hoje, as mulheres são a maioria da população brasileira. Estão em todos os lugares e
desempenham variados papeis,no Brasil como em inúmeros países , o magistério é uma atividade
predominante feminina. Os direitos femininos começaram a ser respeitados, foi porque as próprias
mulheres exigiram seus direitos ao longo da história. A fileira feminina dos estudantes brasileiros
tem um currículo admirável. Apesar de terem partido para a conquista de um diploma em um
século de desvantagem em relação aos homens, hoje as mulheres possuem em média, mais anos
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de escolaridade do que eles. Contudo as mesmas continuam sendo desvalorizadas no quesito
salário, ficando a margem do caminho, como é o caso das primeiras educadoras do município de
Wenceslau Braz Paraná. Desta forma, este estudo tem como objetivo geral resgatar o papel social
dessas educadoras para a educação local e do estado como um todo. Nesse sentido far-se-á uso
de entrevistas junto as educadoras e levantamento de dados nas escalas que as mesmas
atuaram. Como resultados pode-se apontar a valiosa contribuição dessas pioneiras no
desenvolvimento da educação de Wenceslau Braz. Assim sendo, pode-se dizer que este estudo
além de resgatar a importância social dessas educadoras demonstrou a necessidade de
valorização da mulher enquanto trabalhadora.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: NELCI EICH
ORIENTADOR: MARIA APARECIDA ZANETTI
IES: UFPR

Artigo
Título: A história de vida como fundamento e como estratégia metodológica na educação de
jovens e adultos, na disciplina de história
Palavras-chave: História de vida; Educação de Jovens e Adultos
Resumo: O presente artigo é resultado do desenvolvimento de um Projeto de Pesquisa e da
implementação da Produção Didático–Pedagógica junto a educandos(as) e educadores(as) do
CEEBJA Maria Deon de Lira tendo como foco a EJA no ano de 2010. A pesquisa relata a
importância da utilização e constituição da história de vida como fundamento na Educação de
Jovens e Adultos e como uma das estratégias metodológicas no processo ensino-aprendizagem,
na relação educador-educando mediada pelos conteúdos curriculares escolares no ensino de
História, nos níveis fundamental e médio. A metodologia utilizada fundamenta-se em pesquisa
qualitativa com o uso de entrevistas, questionários e histórias de vida de educandos e educandas
da EJA. O resultado dessa experiência apontou a possibilidade de constituir-se a história de vida
como fundamento na Educação de Jovens e Adultos e como uma das estratégias metodológicas
no processo ensino–aprendizagem na disciplina de História.

Produção Didático-pedagógica
Título: A história de vida como fundamento e como estratégia metodológica na educação de
jovens e adultos, na disciplina de história
Palavras-chave: Não disponível.
Resumo: Não disponível.
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DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: NELSON SCHUSTER
ORIENTADOR: EULALIA MARIA APARECIDA DE MORAES
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ

Artigo
Título: Discutindo a ditadura militar (1964-1985) e os reflexos da censura na cultura brasileira
Palavras-chave: Ditadura Militar no Brasil; Censura cultural; Censura de Músicas na Ditadura ;
Resumo: Este estudo tem o propósito de pesquisar formas de levar aos alunos do 3º ano do
Ensino Médio o conteúdo sobre a censura presente durante a Ditadura Militar no Brasil (1964 a
1985) de maneira crítica, ampla, diversificada e consistente. Para isto o conteúdo foi abordado
das mais diferentes formas, utilizando-se os mais variados recursos tecnológicos, envolvendo
apresentações de fotos,

textos de jornais e revistas da época, documentários e

vídeos

produzidos na atualidade, filmes, músicas e livros censurados e atuais sobre o período, visando o
contato do aluno com o máximo de informações sobre a História que deixa marcas ainda hoje em
nossa sociedade. Este estudo também levou ao aluno o que se tem de mais recente com relação
a este período da História do Brasil para despertar uma visão mais crítica dos fatos,
desmistificando a História como reprodutora da situação vigente. O tema foi abordado a partir de
pesquisa, questionamentos, problematizações, defendendo uma postura crítica sobre a censura
durante a Ditadura Militar no Brasil, destacando-se os aspectos negativos e alienantes,
analisando-se preconceitos, discriminações, inadequações, erros conceituais, estereótipos,
idealizações, para que os alunos pudessem ter contato com a realidade, a fim de construírem
seus pareceres e opiniões acerca do assunto. Para a efetivação deste trabalho também
aconteceram grupos de trabalho em rede (GTR), utilizando-se a plataforma Moodle, com
professores de História da Rede Estadual de Educação do Paraná, onde foram discutidas as
estratégias utilizadas para a aplicação deste projeto.
Produção Didático-pedagógica
Título: Os reflexos da censura cultural ocorrida durante a ditadura militar no Brasil
Palavras-chave: Brasil República, Ditadura, Música Popular Brasileira.
Resumo: Este estudo tem a intenção de levar aos alunos do 3º ano do Ensino Médio o conteúdo
sobre a censura presente durante a Ditadura Militar no Brasil de maneira crítica, consistente,
ampla e diversificada. Para isto pretende-se que este conteúdo seja abordado das mais diferentes
formas, utilizando-se os mais variados recursos tecnológicos, envolvendo apresentações de fotos,
textos de jornais e revistas da época, documentários e vídeos produzidos na atualidade, filmes e
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livros censurados e atuais sobre o período e músicas que falam sobre a mesma, visando o
contato do aluno com este período da História. Visa também levar ao aluno o que há de mais
recente sobre o assunto, levantando novos materiais. Também fomentar o debate entre alunos e
abordar todos os aspectos culturais influenciados pela censura, para despertar uma visão mais
crítica dos fatos, destacando-se os aspectos negativos e alienantes, analisando-se preconceitos,
discriminações, erros conceituais, idealizações, inadequações, estereótipos, para que os alunos
construam seus pareceres e opiniões acerca do assunto.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: NEUZA FERNANDES PEREIRA
ORIENTADOR: MARCIA ELISA TETE RAMOS
IES: UEL

Artigo
Título: Um toque de arte cinematográfica como estratégia no ensino de história do paraná no
ensino médio
Palavras-chave: Cinema. História do Paraná. Documento Histórico. Identidade.
Resumo: Considera os resultados da pesquisa sobre ensino de história que trata do uso de filmes
(especificamente, Guerra dos Pelados) como um documento histórico em sala de aula e um meio
teórico-metodológico que facilite o processo de ensino e aprendizagem e, consequentemente, a
melhoria na qualidade do ensino de História do Paraná no Ensino Médio. Parte do pressuposto de
que o cinema em sala de aula não é só um instrumento didático auxiliar, pois traz uma forma
diferente de narrar à história, configurando-se uma fonte documental que possibilita o educando
construir o conhecimento histórico, no caso, sobre seu Estado, deixando de ser mero espectador
para ser protagonista de sua própria história e da narrativa histórica.
Produção Didático-pedagógica
Título: Um toque de arte cinematográfica como estratégia no ensino de história do Paraná no
ensino médio.
Palavras-chave: Ensino de História; documento histórico; filme; conceito histórico; Guerra do
Contestado
Resumo: As Diretrizes Curriculares Estaduais para o ensino de História (2008, p.45), buscando
contemplar o cumprimento da Lei nº. 13.381/01, que torna obrigatório, no Ensino Fundamental e
Médio da Rede Pública Estadual, os conteúdos de História do Paraná. Esta Unidade Didática e o
Material Didática Pedagógico Multimídia tem por objetivo geral: Dar condições para o aluno de
Ensino Médio compreender a História do Paraná

Guerra do Contestado

por intermédio da
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linguagem fílmica como fonte documental. A Metodologia,o aluno deverá assistir ao filme na
íntegra, Após a apresentação do filme o aluno assistirá a uma aula expositiva, de forma dialógica
e/ou participativa. Com a utilização de imagens (cenas) na TV pendrive, o aluno poderá perceber
os pontos importantes do filme, aprofundar o assunto e introduzir novas idéias que não foram
percebidas.

Identificar e discriminar os eixos temáticos principal e os temas significativos

secundários e a partir daí refletir de forma crítica remetendo a outros filmes e literaturas do mesmo
gênero e temas, a partir de rol de questões instigadoras de reflexão. Pesquisa Histórica sobre as
questões conceituais. E uma intervenção pedagógica a partir de outros temas e diferentes fontes
que se confrontam e dialoguem entre si.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: NOELI PINTO DO NASCIMENTO
ORIENTADOR: FABIO PONTAROLO
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Diversidade cultural ou culturas negadas: etnia kaingang do município de MANGUEIRINHA
- PR
Palavras-chave: Diversidade cultural e Etnia Kaingang de Mangueirinha PR.
Resumo: Esse estudo tem como tema, Diversidade cultural ou culturas negadas: Etnia Kaingang
do Município de Mangueirinha PR, e em muito pode colaborar para realmente começar-se estudar
e respeitar os povos indígenas brasileiros. Para que isso aconteça, com a apresentação de uma
metodologia para abordar um conteúdo temático, conforme orienta as DCEs. Percebe-se que
apesar da contribuição cultural dos Índios Kaingang em nossa cultura, não há uma consciência de
respeito à diversidade cultural e se acaba, muitas vezes, por estereotipar de forma pejorativa a
cultura dos mesmos. Assim sendo, tem-se como problema de pesquisa: Qual é a importância
social de se reconhecer a Etnia Kaingang como sujeito histórico na formação de conceitos sobre a
diversidade cultural regional? E como objetivo geral levar os alunos a apropriação do
conhecimento socialmente produzido para se tornarem capazes de ao dominar este, dando um
direcionamento as suas vidas tornando-se cidadãos críticos e conscientes inseridos na sociedade,
bem como compreenderem que as transformações sofridas pelos povos da etnia Kaingang de
Mangueirinha - PR é resultado do modo de produção capitalista que se esqueceu de ver o ser
humano através da sua diversidade cultural e respeitá-los cada um no seu espaço. O objetivo
deste artigo é levantar a importância de se conhecer a Etnia Kaingang para que se construam de
forma crítica e reflexiva conceitos sobre diversidade cultural, em especial junto aos alunos das
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escolas públicas do Estado. Após aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica e da Unidade
Didática, chegou-se às considerações finais sobre o tema.
Produção Didático-pedagógica
Título: Diversidade cultural ou culturas negadas: A etnia Kaingang de Mangueirinha PR.
Palavras-chave: Não disponível
Resumo: O objeto de estudo do presente projeto são os Índios Kaingang de Mangueirinha PR e a
diversidade cultural, o que pode trazer colaborações para compreender as principais
características culturais, social, política e econômica desses povos. Visando contribuir para
estabelecer uma relação de igualdade entre alunos índios e não-índios, uma vez que cada um
será estimulado a conhecer e a valorizar sua cultura e a do próximo, a refletir sobre ela e a
respeitar as diferenças culturais. Tem como objetivo levantar a importância de se conhecer a Etnia
Kaingang para que os alunos construam de forma crítica e reflexiva conceitos sobre diversidade
cultural. Assim sendo, espera-se que os professores utilizem os conhecimentos sobre a cultura da
Tribo Kaingang para facilitar a construção desta em seus educandos. Bem como, será avaliada a
situação sócio-cultural da Tribo Kaingang o que contribuirá para estabelecer uma relação de
respeito, igualdade e valorização das diversas culturas e assim, regatar aspectos culturais que
estão presentes no nosso dia-a-dia da cultura Kaingang o que nos remete a formação da
consciência capaz de reconhecer seu valor, desmistificando os estereótipos construídos ao longo
da história.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: NORBERTO FABRICIO DOS SANTOS
ORIENTADOR: CARLA CRISTINA NACKE CONRADI
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Remanescentes de QUILOMBO no PARANÁ: Comunidade de Apepu, São Miguel do
Iguaçu
Palavras-chave: Lei Federal nº 10.639/2003. Quilombo. Relações raciais. Comunidade de Apepu
Resumo: A presente pesquisa tem a intenção de analisar a presença do negro na ocupação do
Paraná, tendo como referência principal os remanescentes de quilombos da Comunidade de
Apepu, situada no município de São Miguel do Iguaçu. Pretendemos refletir sobre a importância
da abordagem da cultura africana e afro-brasileira junto a professores e alunos, com o objetivo de
desconstruir a visão de senso comum sobre quilombo e, também, nesse contexto, proporcionar
uma abordagem de maneira positiva da presença do negro no conjunto com as demais etnias na

História 2009
construção da história do Paraná. O que fundamentou a nossa pesquisa foram as narrativas dos
membros da Comunidade de Apepu e o resultado das experiências que tivemos realizando
atividades com alunos e professores.
Produção Didático-pedagógica
Título: Remanescentes de quilombo no paraná, comunidade de APEPU EM SÃO MIGUEL DO
IGUAÇU
Palavras-chave: Quilombo; Remanescentes; Cultura; Comunidade de Apepu.
Resumo: O presente material didático tem como principal característica apresentar uma
metodologia que origina-se das experiências adquiridas no ensino da disciplina de História no
Ensino Fundamental e Médio na escola publica a 22 anos. Ele destina-se a fornecer subsídios
para que os alunos, façam as atividades propostas de maneira prazerosa, e se sintam
representados no contexto através da participação.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: OSMILDA BERTOLDI
ORIENTADOR: VAGNER JOSE MOREIRA
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: As disputas em torno das memórias da luta dos posseiros da GLEBA SILVA JARDIM MEDIANEIRA/SERRANOPOLIS DO IGUAÇU, 1961
Palavras-chave: Trabalhadores; memória; reforma agrária; movimento social
Resumo: Este artigo problematiza as disputas em torno da memória do movimento de posseiros
na luta pela posse da terra, ocorrido em 1961, no município de Medianeira, hoje Serranópolis do
Iguaçu, localizado no Oeste do Estado do Paraná. Procura-se investigar as dinâmicas sociais que
se processaram na ocupação do Oeste do Paraná, possibilitando demarcar novos olhares sobre a
região. Isso nos ajuda pensar noutros sujeitos que se fizeram presentes neste espaço. Suas
memórias permanecem silenciadas, pois os trabalhadores que fizeram parte deste processo não
se enquadravam no projeto de colonização proposto. O diálogo que se faz com esses sujeitos
aponta para outras perspectivas e experiências e, acima de tudo, à apreensão da historicidade
dos mesmos. E ainda, por meio da perspectiva teórico-metodológica, que compreende o processo
de ensino-aprendizagem articulado aos procedimentos históricos da pesquisa e da produção do
conhecimento histórico. Após levantamento da literatura dos movimentos sociais de luta pela terra
na região e no Brasil, é possível circunstanciar a questão agrária e a luta pela terra; também o
levantamento de fontes históricas diversas (inquérito policial, processo criminal, imprensa,

História 2009
fotografia) fazendo uso dos recursos da História Oral, possibilitando a produção de fontes orais
sobre o movimento em questão.
Produção Didático-pedagógica
Título: As memórias do levante de 61 na gleba silva jardim
Palavras-chave: Reforma Agrária; movimentos sociais; memória.
Resumo: O material didático aqui apresentado tem por objetivo problematizar e compreender o
processo histórico em torno da construção das memórias de movimentos sociais ocorridos no país
evidenciando a luta dos posseiros do movimento de 1961, na Gleba Silva Jardim, no interior do
município de Medianeira, hoje Serranópolis do Iguaçu. E assim compreender o processo de
produção de memórias e histórias dos sujeitos diversos, problematizando a memória hegemônica.
Esta produção, representa através de arquivo digital, apresenta um documentário sobre o levante
de 1961. Será utilizado em sala de aula, servindo como subsídio áudio-visual no estudo, análise e
reflexão dos movimentos sociais e de luta pela posse da terra ocorridos durante a \"colonização\"
do Oeste do Paraná, mais especificamente no decorrer da década de 1960.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: PAULO DE TARSO GONCALVES
ORIENTADOR: EDMEIA APARECIDA RIBEIRO
IES: UEL

Artigo
Título: O Modernismo e a Modernidade em Londrina nos anos 50/60: Literatura e História
Palavras-chave: Literatura, História, Modernização e Urbanização
Resumo: O objetivo desse estudo é demonstrar aos alunos do ensino médio que a literatura local
constitui uma fonte preciosa para conhecermos a modernização da cidade de Londrina nos anos
50/60. Neste período houve grandes transformações urbanísticas, impulsionadas por projetos
modernistas. Através das obras literárias Escândalos da Província e Raposas do Asfalto, de
Edison Máschio, e os Anos Loucos de Londrina, de João Antonio, além de outros textos literários,
os alunos conheceram a história de Londrina e o seu desenvolvimento, levando em conta alguns
fatos relevantes como a construção do Cine Ouro Verde (1952) e da Estação Rodoviária (1952),
obras de arquitetura moderna executadas pelos arquitetos João Batista Vilanova Artigas e Carlos
Castaldi, tombadas como Patrimônio Histórico e Cultural. As oficinas de leitura e de interpretação
de textos contribuíram para atrair e despertar nos alunos o interesse e o prazer pela literatura,
como fonte de inspiração para o estudo crítico da história de Londrina.

História 2009
Produção Didático-pedagógica
Título: O modernismo e a modernidade em Londrina nos anos 50/60: Literatura e História
Palavras-chave: Literatura, História, Modernização e Urbanização
Resumo: Esta produção didático-pedagógica constitui-se de quatro roteiros de aulas, que
propõem aos alunos do 3° ano do ensino médio, do Colégio Estadual Beahir Edna Mendonça, a
interpretação dos textos literários sobre a história da modernização em Londrina. Através deles
busca-se identificar as mudanças ocorridas no meio urbano, causadas pela expansão cafeeira no
norte do Paraná, que modernizou a infra-estrutura e as instituições sociais e opôs-se ao ambiente
da vida rural. O objetivo da proposta é demonstrar aos alunos que a literatura local é uma fonte
preciosa para se conhecer a história de Londrina. Com a realização de oficinas de leitura e a
interpretação das obras Escândalos da Província, Raposas do Asfalto, Os Anos Loucos de
Londrina e outros materiais pretende-se atrair e despertar nos estudantes do ensino médio da
rede pública, o interesse e o prazer pela literatura como fonte de inspiração e conhecimento,
estimulando-os a produzirem outros textos com temas históricos sobre a história de Londrina. A
leitura dos textos de Máschio e João Antônio, além de nos mostrar as particularidades da história
local, na fase áurea do café, como as contradições entre pobreza e riqueza, nos possibilita, ainda,
uma análise dinâmica da realidade histórica dos anos 50/60 em Londrina.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: PAULO VALDEMAR CARNIEL
ORIENTADOR: IVO PEREIRA DE QUEIROZ
IES: UTFPR

Artigo
Título: A invisibilidade da cultura negra em Curitiba
Palavras-chave: Relações Raciais; Branqueamento; Invisibilidade; Identidade.
Resumo: O presente artigo focalizou uma importante questão da vida curitibana: como recuperar
o lugar do povo negro em nossa sociedade de modo que suas vivências e experiências passem a
figurar no ambiente escolar. O processo de silenciamento da cultura negra na história do Paraná,
bem como todos os esforços para o branqueamento de nossas tradições e memórias, ainda hoje
(re)produz e legitima lógicas sociais etnocêntricas e preconceituosas que se perpetuam
socialmente. No intento de compreender e explicar esses eventos, com a interação de alunos do
ensino médio, investigou-se a participação destes sujeitos na nossa formação histórica; norteados
pela indagação a respeito das razões que teriam promovido sua invisibilidade. Para tanto foram
organizadas atividades pedagógicas que oportunizaram aos participantes do projeto de estudo a
descoberta de personagens e lugares curitibanos negros com significativa presença na vida da
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cidade. Desse modo, concluiu-se que ao ativar a discussão e reflexão acerca da temática negra é
possível contribuir para repensar o reconhecimento do outro e para superar as construções
ideológicas presentes na escola e no imaginário social.
Produção Didático-pedagógica
Título: A invisibilidade da cultura negra em Curitiba: um silêncio que incomoda
Palavras-chave: invisibilidade; cultura negra; racismo; identidade
Resumo: Inspirados em Fanon, ao afirmar que somos movimento em direção ao outro, buscamos
na presente produção contribuir para a efetivação de um ensino histórico mais plural e aberto às
diferenças. Assim, através da reflexão sobre o lugar das populações afro-descendentes em nossa
sociedade (mais especificamente na cidade de Curitiba), propomos discutir as possíveis razões
que promoveram a sua invisibilidade. Repensando a idéia de uma Curitiba branca, abordamos
ainda conceitos e preconceitos responsáveis por construções sociais de cor e identidade. Longe
de responder a todos os desafios abertos pela emergência do ensino de história e cultura africana
e afro-brasileira no ensino médio, pretendemos apresentar algumas contribuições (e práticas
pontuais) relacionadas à transformação das relações raciais cotidianas, a redefinição de
identidades e a promoção de novas formas de conviver com as diferenças. Desse modo, a partir
do resgate da contribuição da cultura negra, acreditamos auxiliar no reconhecimento da
diversidade e de mitos e preconceitos ainda presentes no imaginário coletivo. Uma oportunidade
para que muitos de nossos estudantes de fato se sintam sujeitos e participantes ativos da
construção do conhecimento histórico.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: PEDRO LITVIN
ORIENTADOR: NILCEU JACOB DEITOS
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: A Presença Ucraniana no Oeste do Paraná
Palavras-chave: Etnia ucraniana; Relações culturais; Relações de trabalho; Imaginário
Resumo: A presente pesquisa fez um estudo da etnia ucraniana no Oeste do Paraná, mais
precisamente na cidade de Cascavel e comunidades menores pertencentes à Paróquia Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro presentes nos municípios da região: Centralito e Sapucaia em
Cascavel, Iza-Cuê em Cafelândia, Ouro Preto em Toledo, Rio das Antas em Braganey e a
comunidade da cidade de Foz do Iguaçu. A produção da pesquisa demonstrou a partir deste
projeto, a influência das representações culturais e religiosas ucranianas estabelecidas nas
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relações sociais e relações de trabalho nas comunidades ucranianas de Cascavel e região Oeste
do Paraná, no período das cinco últimas décadas, na construção e manutenção do imaginário
religioso ucraniano. Ao investigar e pesquisar sobre a presença ucraniana no Oeste do Paraná
aborda-se um tema importante que é a possibilidade de dar visibilidade a grupos étnicos
presentes na formação dos povos do Paraná e provoca a reflexão do aluno enquanto indivíduo
que faz parte de uma cultura, de um grupo étnico e que pode ser pensado e pesquisado na
perspectiva histórica. A partir de uma abordagem da história oral, de conceitos como memória,
representação e imaginário faz aparecer na abordagem empírica que é a visualização dos
ucranianos no Oeste do Paraná.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Presença Ucraniana no Oeste do Paraná
Palavras-chave: Cultura, Etnia, Ucraniano, Região Oeste
Resumo: A partir da produção didático-Pedagógica: material Multimídia; Documentário sobre a
presença ucraniana no oeste do Paraná pretende-se apresentar o mundo ucraniano, dar
visibilidade a um grupo minoritário no processo de ocupação efetiva destas terras, na construção
de suas comunidades e sua manutenção em meio as transformações da região. Os ucranianos
assim como outras etnias: alemão, italiano, polonês e outras participou da chamada colonização
do Oeste do Paraná, trazendo sua cultura, tradições, seu modo de ser e viver. O documentário
será produzido a partir de um roteiro com texto histórico sobre os ucranianos, tendo como
coadjutores as outras etnias no processo de ocupação deste espaço, nas relações culturais e de
trabalho. Este texto será gravado em áudio e como fundo do áudio serão apresentadas
fotografias, retratando os aspectos históricos do texto.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: REGINA APARECIDA DA COSTA
ORIENTADOR: MARCIO LUIZ CARRERI
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Artigo
Título: HISTÓRIA E MEMÓRIA: a construção da narrativa histórica a partir do cotidiano dos
alunos da EJA
Palavras-chave: Narrativa; Memória; História; Cotidiano.
Resumo: O presente artigo tem como objetivo apreender a dinâmica da narrativa histórica a partir
das histórias de vida individual e coletiva, tendo como objeto de análise o relato de vida dos
alunos da (EJA) Educação de Jovens e Adultos do Colégio Estadual Nóbrega da Cunha,
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município de Bandeirantes/PR. Para tanto, aplicou-se procedimentos metodológicos diferenciados
e articulados com leituras de poemas, filmes, música, textos de memória e a narrativa das
histórias de vida, contextualizada com o conhecimento histórico produzido pela humanidade. Todo
esse processo pedagógico possibilita a formação da consciência histórica sob o olhar do
historiador e a identificação da subjetividade presente nos escritos históricos e nos relatos das
histórias de vida. Utilizou-se como embasamento teórico historiográfico os autores Agnes Heller,
Antonio Gramsci, Carlo Ginzburg, Ecléia Bosi, Jacques Le Goff, José Carlos Reis, José
D’Assunção Barros, Jorn Rüsen, Maria Isaura Pereira de Queiroz, Michel Foucaut, Peter Burke,
Pierre Nora, Roger Chartier, Sandra Jathay Pesavento e também as Diretrizes Curriculares da
Educação Básica. Desse modo o aluno passa a entender que as verdades são produzidas a partir
de evidências organizadas e fundamentadas em documentos diversos, e assim abre
possibilidades para ampliar o universo de saberes e reconhecerem que na construção das
narrativas históricas, todos são atores, isto é, protagonistas da própria História.

Produção Didático-pedagógica
Título: A Construção da Narrativa Histórica a partir do Cotidiano dos alunos da EJA.
Palavras-chave: Narrativa; História; Cotidiano; Educação
Resumo: A prática em sala de aula requer do professor um trabalho árduo e consistente na busca
de atitudes, metodologias e referenciais teóricos novos e válidos, com o intuito de melhorar a
relação entre ensino e aprendizagem. Trabalhar com o cotidiano, especificamente, torna-se
atualmente, um desafio para o professor de História. Sendo assim, esta Unidade Temática
discorre sobre um tema tão pertinente e atual, que é a História do Cotidiano, para tanto, utiliza-se
como embasamento teórico historiográfico, os autores: Barros, Certeau, Chartier, Ginzburg, Heller,
Pesavento, Rüsen, Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná, entre outros. As narrativas de
vida, quando construídas socialmente, são guardadas na memória como meio de ressignificar o
passado. Dessa forma, esse processo pedagógico possibilitará a criação da consciência histórica
e a compreensão da dinâmica da narrativa como fruto do vivido, e a identificação da subjetividade
presente nos escritos históricos e nos relatos das histórias de vida social. Espera-se que, ao
término deste trabalho, os alunos entendam como se processa o conhecimento histórico.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: REGINA CELIA DA SILVA
ORIENTADOR: EULALIA MARIA APARECIDA DE MORAES
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ
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Artigo
Título: Visitando o Museu Paranaense: Debate e Interpretação da apreensão fotográfica dos
alunos de História do Ensino Médio.
Palavras-chave: Museu Paranaense; Educação Patrimonial; Fonte Histórica; Visitação;
Resumo: O presente artigo busca analisar como o acervo do Museu Paranaense, legítimo
representante do nosso patrimônio histórico, pode estimular o conhecimento e o reconhecimento
de uma memória social individual e coletiva, despertando nos alunos do ensino médio a
capacidade de observação, de interpretação das diversas linguagens usadas para compôr o
acervo museal, utilizando-se da fotografia e de relatos sobre a visitação. Verificar as
possibilidades de ensino-aprendizagem quando podemos aproximar o aluno, o Museu e a
disciplina de História.
Produção Didático-pedagógica
Título: Visitando o museu paranaense: debate e interpretação da apreensão fotográfica dos
alunos de história do ensino médio.
Palavras-chave: Ensino de História; Museu Paranaense; História e Memória; Fotografia.
Resumo: Esta Unidade Didática propõe trabalhar com alguns espaços representativos da História
do Paraná e para tal finalidade elegemos o Museu Paranaense como sendo o local onde se
estabelece a relação entre História e Memória, é um patrimônio histórico-cultural com múltiplas
funções, possibilitando importante contribuição educacional no aprendizado da História, sendo
reconhecido por muitos estudiosos da Educação como uma ferramenta pedagógica de grande
valor. Nesse sentido, a atuação se dá em três campos: investigação, preservação e comunicação.
Pretendemos ao encaminhar os alunos do Ensino Médio em visitação ao Museu, possibilitar o
contato direto com o acervo museológico e entorno arquitetônico a fim de promover pesquisas e
debates. Nossa metodologia se fundamentará nas seguintes perspectivas: 1. Reconhecer um
Objeto Histórico. 2.Reconhecer um Patrimônio Histórico. 3. Analisar a História Paranaense. 4.
Visitação ao Museu.

5. Apreensão do aluno por meio do registro fotográfico. 6. Oralidade.

Relacionaremos o conhecimento adquirido na visitação aos estudos dos conteúdos abordados no
cotidiano escolar. No debate, refletiremos sobre o lugar da memória no Ensino de História; a
fotografia registra fatos, acontecimentos, situações vividas que logo se tornam passados. As fotos
assim como os objetos museológicos estão relacionadas a uma memória que despertam a
oralidade.
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DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: RENALDO LANDAL
ORIENTADOR: CLAUDIA MADRUGA CUNHA
IES: UFPR

Artigo
Título: Museu como ferramenta de aprendizado de história
Palavras-chave: Museu – memória - patrimônio - identidade
Resumo: Neste artigo quer se refletir sobre as possibilidades de o Museu se tornar uma
ferramenta metodológica para o Ensino de História. Deseja-se analisar a importância das visitas
aos museus como forma de aprendizado dos conteúdos da história local e brasileira. A visão deste
processo que se inicia com uma preparação previa na escola e, depois, se faz ato educativo numa
visita a determinado museu, terá como momento elucidativo o que se compõem no retorno a
escola. Logo, pretende-se estimular o aluno observar, refletir e contextualizar importância da
memória, da preservação do patrimônio para construção de uma identidade social e cultural.
Investindo numa formação que objetiva fazer do estudante um sujeito da sua história, da sua
comunidade, e exercer sua cidadania por completo.
Produção Didático-pedagógica
Título: Museu como Ferramenta aprendizado de história
Palavras-chave: Museu-patrimônio-identidade-memoria
Resumo: O ser humano necessita saber sua origem. A sociedade tende a se modificar diante das
novas estruturas tecnológicas. As cidades se modificam nos seus aspectos paisagísticos e
arquitetônicos. Tais mudanças implicam no desaparecimento das tradições, vai se perdendo a sua
memória social, identidade cultural, sua ligações vão se perdendo ao longo do tempo. Sendo
assim fica clara a importância da salvaguardar e preservar a memória, patrimônio cultural a
identidade para novas gerações e valorizar a memória-social. O museu trabalha a memória e o
patrimônio cultural, buscando armazená-la, qualificá-la, reservá-la atualizando e contextualizando
os fatos, atitude e valores humanos. Através de um ambiente incentiva o cultivo das tradições e
das origens é possível que o indivíduo tenha maior interação com a realidade que vive; ou seja,
resguardar o passado possibilita interprete melhor sua realidade, o que faz com que exerça o seu
papel de cidadão na sociedade. A importância do museu para o processo de ensino aprendizagem
se acredita, faz papel importante como lugar vivo e dinâmico, onde a tradição pode ser conhecida,
percebida, questionada e reinventada. A educação, portanto, alimenta-se da tradição sendo esta o
suporte essencial que lhe dá sentido, fornecendo a base necessária para construção e
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reconstrução do conhecimento (Sacristán, 2000,). Esse autor chama a atenção para necessidade
de manter e estimular, a partir das primeiras experiências de aprendizagem de materiais
herdados, a liberdade, independência pessoal, o valor da expressão de cada um e da autonomia.
O museu é um espaço de discussão da informação e, sobretudo, de reflexão. Seguindo esse
raciocínio, ele é um ambiente que pode ser utilizado como recurso didático e pedagógico
destinado ao ensino, principalmente, da história devido à natureza documental dos acervos
museológicos.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: RENI ELIAS DOS REIS FONTES
ORIENTADOR: FABIO RUELA DE OLIVEIRA
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Indisciplina e violência na Escola aos Olhares do Jornal Gazeta do Povo
Palavras-chave: Indisciplina; violência, escola; povo; história.
Resumo: A mídia vem trazendo para a sociedade um material que a cada dia nos surpreende
mais. Estamos falando de um ambiente onde deveria permear a cultura, que é o da educação
escolar. O fato é que nos deparamos com matérias jornalísticas, como a editada no Jornal Gazeta
do Povo do dia 02/10/2009, relatando que uma estudante foi baleada e morta dentro da sala de
aula na qual estudava. A administração escolar ficou isenta da responsabilidade; o suspeito fugiu
e está sendo procurado. O ocorrido assemelha-se a uma cena de filme, mas não foi. É uma das
formas aparentes da indisciplina na escola entre outras. Conhecendo a problemática da questão
em discussão, trazemos, mobilizados por meio do Programa de Desenvolvimento Educacional da
SEED - PR, embasando-se em vários estudiosos da educação que abordam tais problemas da
atual realidade das relações presentes nos espaços educativos a perspectiva jornalística a
respeito da violência, buscando na interpretação de adolescentes, para alem do fato transcrito, a
intencionalidade que o produziu. Como fonte primária de referência para a pesquisa, buscamos os
olhares da linha editorial do Jornal Gazeta do Povo, sobre algumas matérias dos anos de
2009/2010, quando se refere ao tema indisciplina e violência na escola. No anseio de um espaço
educativo (físico e social) que possibilite ao professor um ambiente propício de trabalho, estamos
propondo, por meio deste estudo, buscar em teorias e práticas, respostas que nos tragam sinais
para compreendermos esse fenômeno, desmistificá-lo e ampliarmos as analises para podermos
enfrentá-lo de forma mais criteriosa

História 2009
Produção Didático-pedagógica
Título: Indisciplina e violência na Escola: Os olhares do jornal Gazeta do Povo
Palavras-chave: Escola, indisciplina, violência.
Resumo: Pretende-se com este trabalho, desenvolver uma análise a respeito da indisciplina e da
violência na Escola, segundo os apontamentos presentes no Jornal Gazeta do Povo e de
escritores que tem como objeto o estudo da violência e seu vinculo com o processo educativo.
Este trabalho terá como objeto de analise as imagens produzidas pelo Jornal Gazeta do Povo a
respeito da violência na escola.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: RITA MARIA DA SILVA
ORIENTADOR: ARMANDO JOAO DALLA COSTA
IES: UFPR

Artigo
Título: A Importância Preponderante do Processo de Imigração Alemã no Estado do Paraná
Palavras-chave: alemães; alunos; história; imigrantes; Paraná.
Resumo: A chegada dos imigrantes alemães ao Estado do Paraná foi bastante difícil.
Transportados com suas famílias e bagagens, eles traziam seus objetos pessoais, implementos
agrícolas, ferramentas para o ofício, louças, lembranças, móveis, livros além de sonhos a realizar.
Ao chegarem ficam instalados provisoriamente em barracas, enquanto esperavam a demarcação
das terras onde iriam ficar sob sua própria responsabilidade e sorte. Outrossim, para muitos
alemães o sonho de enriquecimento e tranqüilidade desapareciam num curto espaço de tempo,
pois o início da nova vida no Estado não era fácil. Levando em consideração o interesse que o
assunto desperta, esse artigo mostra algumas reflexões sobre a experiência pedagógica realizada
com 120 alunos do Colégio Estadual Júlia Wanderley, na qual foram identificados 22
descendentes de alemães que responderam a 18 atividades aplicadas pela autora desse artigo,
abordando assuntos referentes à influência da etnia alemã no Paraná. A gama de atividades
aplicadas foi bem aceita pelos alunos, o que permitiu que eles se sensibilizassem em relação à
importância da História e se sentissem valorizados na medida em que os trabalhos foram
desenvolvidos.

Produção Didático-pedagógica
Título: A Importância Preponderante do Processo de Imigração Alemã no Estado do Paran
Palavras-chave: Imigrantes. Sonho. Realidade. Alemão. Paraná.
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Resumo: É de relevante valor social retratar como ocorreu à vinda dos imigrantes europeus e a
sua participação na política imigratória no Estado do Paraná, seja através da propaganda que o
Governo Brasileiro realizava na Europa, após a independência do Brasil para o preenchimento de
vazios demográficos, bem como a fim de instalar uma agricultura de abastecimento, promover o
branqueamento da população substituindo a mão de obra escrava entre outras. A importância dos
imigrantes europeus no processo de colonização do Estado do Paraná impõe a necessidade de
estudos, buscando resgatar o por quê desses povos tão distantes virem a buscar uma nova Pátria
assumindo todos os medos e inquietações, mas sendo firmes em suas decisões, imaginando
encontrar aqui uma terra parecida com a da

sua origem, um trabalho para atender suas

necessidades e a de sua família como também a valorização pessoal perante a sociedade ao qual
ele teve que abandonar, mas que mantinha um sonho de voltar. Sem pretensão de esclarecer
nesta pesquisa todas as particularidades e especificidades dos grupos imigrantes, mas sim com o
foco voltado às devidas singularidades históricas, consideradas necessárias para a compreensão
e reflexão do tema estudado, já que é por demais abrangentes o estudo da imigração. Desta
forma, pretende-se esclarecer certos fatores que motivaram a vinda dos imigrantes alemães que
muitos floreiam nossos estudantes. Dentro desse universo cultural, criou-se uma memória que só
valorizou a contribuição do imigrante na construção e na formação do povo paranaense.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: RITA SABRINA KRUG DIAS
ORIENTADOR: CARLA CRISTINA NACKE CONRADI
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Conhecendo o Quilombo Manoel Ciríaco dos Santos
Palavras-chave: Remanescentes quilombolas, Cultura afro-brasileira, História local.
Resumo: O artigo busca discutir a cultura afro-brasileira a partir da inserção desses
remanescentes quilombolas na história da região oeste do Paraná onde se encontra a
comunidade negra identificada pelo nome de Manoel Ciríaco dos Santos, localizada no município
de Guaíra, e que faz parte da localidade do Maracaju dos Gaúchos. Apenas em 2007 o grupo foi
reconhecido como remanescentes de quilombo e passou a ser denominado Comunidade Negra
Manoel Ciríaco dos Santos, nome dado em homenagem ao Sr. Manoel, o patriarca do grupo. A
reflexão sobre essas temática se justifica pela importância de conhecer a história dessa
comunidade, pois essa comunidade não só carrega consigo um passado, mas continua ativa
presentemente, ressignificando constantemente a cultura afro-brasileira. Cabe entender que os
quilombos não pertencem somente a um passado escravista e tampouco se configuram como
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comunidades isoladas no tempo e no espaço, sem qualquer participação na estrutura social no
Brasil atual. Necessita-se que essa temática seja levada ao cotidiano escolar, para que se possa
respeitar e compreender o valor que se agrega à educação por meio dos conhecimentos
adquiridos através do resgate da história local e da compreensão da vivência presente desses
remanescentes quilombolas.

Produção Didático-pedagógica
Título: Conhecendo o Quilombo Manoel Ciriaco dos Santos: A Ressignificação da Cultura AfroBrasileira.
Palavras-chave: Remanescentes quilombolas, identidade e território.
Resumo: Por conceber os territórios de remanescentes quilombolas enquanto espaços
depositários da cultura afro-brasileira desenvolveremos um estudo de caso da comunidade
remanescente quilombola Manuel Ciríaco dos Santos, que tem constantemente ressignificado sua
cultura em busca de uma visibilidade histórica e política na região Oeste do Paraná. Analisando
questões como: território, luta por inclusão sócio-cultural, memória, identidade e práticas culturais
elaboraremos discussões visando compreender o processo de formação desta comunidade e sua
auto-identificação enquanto comunidade quilombola. Também será analisado como esta
identidade é percebida e vivida pelos sujeitos do entorno, uma vez que os conflitos étnicos têm
aumentado atualmente, ao passo que a comunidade quilombola reivindica para si direitos
garantidos por leis. É mister ressaltar que esta pesquisa está embasada na Lei nº 10.639 que
determinou a obrigatoriedade do ensino sobre a História e Cultura Afro-brasileira no currículo
oficial da rede de ensino, pois pretende contribuir com a criação de um material didático sobre a
temática adequado a região.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ROBERTO CARLOS CARISSIMI
ORIENTADOR: ANDESON PRADO
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ

Artigo
Título: O significado histórico das imagens: olhares e pensares dos estudantes sobre as
fotografias enquanto fontes históricas
Palavras-chave: Ensino de história; fotografia; consciência histórica.
Resumo: Este artigo é resultado do projeto PDE 2009, cujo tema é o uso da fotografia nas aulas
de história. A fotografia é um recorte de um momento histórico da humanidade que traduz
representações e simbolismos. Nela estão contidas informações e peculiaridades que muitas
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vezes passam despercebidas de seus observadores. Devido a isso é necessário que se utilize
esse instrumento de maneira contextualizada a fim de que ele possa indicar informações ou
estabelecer comparações para além do que se vê. Neste sentido o trabalho ora apresentado
busca demonstrar formas de se desenvolver consciência histórica junto aos alunos a partir do uso
de fotografias no ensino de história. As imagens que foram analisadas estão contidas no livro
didático público de historia. Os objetivos do trabalho foram: a) analisar fotografias do livro didático
considerando transformações e permanências históricas b) desenvolver junto aos alunos
consciência histórica a partir de sua realidade; c) contextualizar as fotografias com o
conhecimento histórico do aluno.
Produção Didático-pedagógica
Título: O Trabalho na Sociedade Contemporânea.
Palavras-chave: Fotografia; Fonte Histórica; Narrativa Histórica.
Resumo: O projeto denominado: O significado Histórico das imagens: olhares e pensares dos
alunos, sobre a fotografia na aula de História, tem como pressuposto a compreensão dos usos e
apropriações da fotografia enquanto fonte histórica no processo de ensino e aprendizagem
históricas. Neste sentido, a unidade didática sobre o trabalho na sociedade contemporânea, busca
fazer com que o aluno seja capaz de compreender e utilizar as fotografias contidas no livro
didático, explorando-as como fontes históricas para a produção de narrativas que podemos
chamar de conhecimento histórico. Esse trabalho pretende analisar os resultados das reflexões
discentes realizadas a partir da utilização de uma fotografia sobre o trabalho na sociedade
contemporânea contida no livro didático público do Paraná da disciplina de história. Utilizando a
fotografia como fonte histórica e seguindo algumas categorias de análise podemos ter um grande
recurso didático-pedagógico para a apropriação do conhecimento histórico, transformando-a em
um recurso pedagógico para o processo de ensino e aprendizagem histórica.São objetivos do
projeto: Investigar as idéias históricas presentes nos jovens estudantes através da Fotografia
como Fonte Histórica. Investigar usos e apropriações da fotografia enquanto fonte histórica no
processo de ensino e aprendizagem histórica.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: RONILDA MARIA DE ANDRADE WILSEK SANTANA
ORIENTADOR: MARIA AUXILIADORA MOREIRA DOS SANTOS SCHMIDT
IES: UFPR
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Artigo
Título: O documento para a aprendizagem de história: diferentes significados dos brinquedos
conforme uma sociedade e cultura.
Palavras-chave: Aprendizagem Histórica; Documentos Históricos; Consciência Histórica.
Resumo: Este artigo relata uma pesquisa com alunos de 5ª série do Colégio Estadual Otalípio
Pereira de Andrade. Os trabalhos aqui desenvolvidos sob o título - O documento para a
aprendizagem de História: diferentes significados dos brinquedos conforme uma sociedade e
cultura - fazem parte do Programa de Desenvolvimento Educacional da Secretaria de Estado da
Educação do Paraná - PDE/PR (2009), constituindo-se como política de formação continuada sob
orientação de professores das Instituições de Ensino Superior, para a progressão na carreira do
professor. O estudo tem como proposta metodológica o uso de três tipos de fontes históricas,
como referência: fonte visual (pintura), fonte escrita (texto) e fonte oral (entrevista). Tomando
como ponto de partida elementos da Educação Histórica que auxiliam na análise e reflexão do
tema, e como encaminhamento metodológico a investigação das ideias prévias dos alunos, a
análise e reflexão de diferentes documentos que possibilitam compreender as ideias que os
alunos têm sobre documentos históricos, como se relacionam com diversas fontes e a partir de
questionamentos, ensinar os alunos a pensar historicamente favorecendo a aprendizagem
histórica, tornando a disciplina de História mais significativa para os alunos.
Produção Didático-pedagógica
Título: Os diferentes significados dos brinquedos conforme uma sociedade e cultura.
Palavras-chave: Brinquedo; sociedade; cultura.
Resumo: Um dos processos interessantes para o aluno fazer relações entre o seu presente e o
passado, tratando-o historicamente, é selecionar conteúdos que tenham relevância para a sua
vida prática. Esse é o caso, por exemplo, do tema brinquedos, que pode ser trabalhado na 5ª
série, articulado aos Conteúdos Estruturantes - Relações Culturais, que apontam para o estudo
das ações e relações humanas que constituem o processo histórico, o qual é dinâmico e deve
considerar a especificidade de cada sociedade e as relações entre elas. Entender o brinquedo
como produto de uma sociedade e sua cultura, pesquisar os brinquedos em diferentes tempos e
espaços a partir de documentos históricos, refletir sobre o brinquedo e sua origem, para
compreender uma sociedade em seu contexto social e econômico, contribuir para a elaboração do
pensamento histórico significativo, relacionando-o à sua própria História e à construção de
conceitos históricos. Tomando como ponto serão investigadas as ideias prévias dos alunos, assim
como, serão utilizados diferentes documentos. Esse material tem como proposta o uso de três
tipos de fontes históricas, como referência: fonte visual (pintura), fonte escrita (texto) e fonte oral
(entrevista). Estes recursos, tratados como evidências, estabelecem relações de temporalidade
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para a aquisição de uma consciência histórica, onde a narrativa, também será utilizada após a
intervenção do professor sobre os alunos com diferentes ideias, para que possam registrar a sua
compreensão dos conceitos históricos adquiridos,partindo do pressuposto de que os alunos
constroem o seu conhecimento histórico.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ROSA DE MORAIS SOARES
ORIENTADOR: CHRISTIANE MARQUES SZESZ
IES: UEPG

Artigo
Título: Imagens e representações das mulheres na comunidade sutil
Palavras-chave: Mulheres Negras; Comunidade quilombola; Gênero; Etnia; Representações.
Resumo: O objetivo deste artigo foi refletir sobre duas temáticas que, por muito tempo, ficaram
ocultas nos conteúdos de História: a questão de gênero e a diversidade cultural. Como todas as
conquistas na história se dão por meio de muitas lutas, as quais são produzidas num coletivo que
se sente excluído e sem o direito de exercer sua cidadania. Nesse contexto, se encontram as
mulheres, e principalmente, as mulheres negras que lutam para serem reconhecidas como
sujeitos históricos desta nação. O mundo feminino tem realizado algumas conquistas, mas resta
muito ainda para que esse lugar seja ocupado socialmente de maneira igualitária. Para que se
concretize plenamente esses direitos, é preciso romper com o modelo burguês de sociedade
patriarcal e preconceituosa. Com a intenção de contribuir para a construção de uma educação
mais igualitária nas escolas paranaenses é que levei essas discussões para o espaço escolar,
tendo como objeto de pesquisa o cotidiano e as representações de um grupo de mulheres negras
numa comunidade quilombola dos Campos Gerais.
Produção Didático-pedagógica
Título: Imagens e representações das mulheres: diferentes contextos
Palavras-chave: mulher; representações; quilombola.
Resumo: O presente trabalho trata de um assunto pelo qual me sinto muito à vontade e motivada
a levantar algumas considerações. Como representante da classe (mulheres) nada mais
significativo para uma mulher, poder discutir sobre sua própria condição, pois as mulheres sempre
dependeram das representações historicizadas pelos homens, os quais foram, por muito tempo os
únicos historiadores . Neste sentido a historiografia brasileira tem mostrado como a história das
mulheres tem sido uma história negada ao longo do tempo. Procurei trabalhar na reconstrução do
cotidiano das mulheres, tendo como foco principal a mulher quilombola que se sente duplamente
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excluídas,

primeiro por ser mulher e segundo por ser negra. É eminente a necessidade da

abordagem do papel da mulher ao longo da história, como uma forma e democratizar as questões
de

gênero

e

raça

no

meio

educacional

Amparado pela Lei 10639/2003 que torna obrigatório o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira
e Africana, desenvolver a temática em tela constitui um desafio para os educadores tendo em
vista a inserção destes sujeitos\"mulheres e negros\", excluídos historicamente.Para isso faz-se
necessário a(des) construção de conceitos introjetados no inconsciente coletivo. como condição
de superioridade de raça.Nesse sentido a busca de novas representações sociais é o mote deste
trabalho, buscando desmistificar o mito da mulher quilombola, a qual se vê como sujeito excluído
socialmente,

posição

esta

ratificada

pela

sociedade

em

sua

historicidade.

Este material didático, será utilizado na implementação do projeto em uma turma de Educação de
Jovem e Adulto (EJA), do Colégio Estadual Senador Correia, no município de Ponta Grossa.
Trata-se de um material contendo, textos e atividades sobre o Papel da Mulher na sociedade, em
diferentes tempos históricos, focando principalmente a mulher negra no contexto quilombola.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ROSA MARIA CARLOTTO PIVA
ORIENTADOR: CARLA CRISTINA NACKE CONRADI
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Narrativas Visuais da Diferença: Possibilidade no Ensino de História Afrobrasileira através
de Fontes visuais
Palavras-chave: Escravidão. Análise de imagens. Diferenças étnico-raciais.
Resumo: Este artigo tem por objetivo refletir sobre a importância das imagens retratadas pelos
viajantes europeus - Debret e Rugendas - mais especificamente, como estes artistas puderam
contribuir para a construção de um imaginário da escravidão, permitindo dessa forma uma nova
postura do professor com o uso de diferentes métodos de ensino, com o conhecimento e
exploração de diferentes fontes e situações de aprendizagem, permitindo, ao mesmo tempo, ao
professor e ao educando, um movimento dialético na construção do conhecimento, destacando
uma maior visibilidade à temática da produção da alteridade na história. A partir de uma pesquisa
bibliográfica, foi desenvolvida uma Unidade Didática composta por cinco oficinas, as quais
permitiram análise da construção das diferenças étnicas e culturais do Brasil escravocrata, tendo
como foco principal a observação e a interpretação de imagens relacionadas à primeira metade do
século XIX. Através da iconografia, do uso de recortes de filme e de textos, problematizou-se a
construção das diferenças, através de representações das populações afro-descendentes no
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período escravocrata brasileiro, possibilitando uma releitura dos conteúdos de História, permitindo
o aprimoramento de temas históricos que destacam a cultura afro, através de um novo olhar para
imagens e, com elas, um novo olhar para as diferenças étnico-raciais.
Produção Didático-pedagógica
Título: Narrativas Visuais da Diferença: Possibilidades no Ensino de História Afrobrasileira através
de Fontes visuais
Palavras-chave: Fontes visuais; história afro-brasileira; diferença; problematizar
Resumo: Optou-se por apresentar uma Unidade Didática composta de cinco oficinas que
permitam analisar a construção das diferenças étnicas culturais do Brasil escravocrata, tendo
como foco principal análise e interpretação de imagens relacionadas a primeira metade do séc.
XIX. Considerando a importância das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das
Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, este
trabalho se propõe motivar e levar o aluno a exercitar um olhar crítico a partir da análise de fontes
iconográficas que permitam fazer uma nova leitura e que possam perceber as imagens contidas
nos livros didáticos não somente como reflexo da história passada, mas como instrumento para
compreender sua sociedade e a própria História. O objetivo dessas oficinas é refletir sobre a
importância das imagens retratadas pelos viajantes europeus- Debret e Rugendas, mais
especificamente como esses artistas podem contribuir para a construção de um imaginário da
escravidão, possibilitando ao aluno maior visibilidade à temática da produção da alteridade na
história. Através de uma metodologia de observação, identificação, contextualização e
interpretação da produção de imagens, para entender e problematizar o processo de construção,
e dessa forma desconstruir compreensões do conhecimento histórico e visões estereotipadas e
naturalizadas como reais.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ROSANA APARECIDA FREITAS FIDLER
ORIENTADOR: EDSON ARMANDO SILVA
IES: UEPG

Artigo
Título: Trajetórias familiares e a construção do sentimento de pertencimento
Palavras-chave: Sociedade Global. Trajetória. Lugar.
Resumo: O presente artigo mostra um estudo acerca da valorização da história local, a partir dos
conceitos de topofilia elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico (TUAN, 1980) e da
prosopografia, estudo do papel histórico desempenhado pelas coletividades. O avanço da
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tecnologia nos insere numa sociedade global, onde o desenvolvimento econômico, o intercâmbio
cultural e o encurtamento das distâncias através dos meios de comunicação, nos levam a
experimentar a proximidade do que é planetário, com o que é local. O modo de vida produzido
estabelece formas de interconexão social com o globo, porém altera algumas das mais íntimas e
pessoais características da nossa existência cotidiana: a identidade e o sentido de pertencimento.
Portanto, o objetivo é compreender como as trajetórias familiares da comunidade de Ipiranga
construíram o lugar onde vivem, estabelecendo pontos comuns entre estas trajetórias em suas
relações com o espaço socialmente produzido. As ações serão voltadas para a compreensão da
realidade sociocultural através de atividades previstas na implantação de uma unidade didática
com alunos da 5ª série do Ensino Fundamental. Espera-se com isso, resgatar o sentimento de
pertencimento do aluno, de identidade e de valor do lugar onde vive, contribuindo para a
compreensão e composição de suas memórias.
Produção Didático-pedagógica
Título: Trajetórias familiares e a construção do sentimento de pertencimento
Palavras-chave: Sociedade Global, Trajetória, Lugar.
Resumo: O avanço da tecnologia nos insere numa sociedade global, onde o desenvolvimento
econômico, o intercâmbio cultural e o encurtamento das distâncias através dos meios de
comunicação, nos levam a experimentar a proximidade do que é planetário, com o que é local.
Porém, o modo de vida produzido ao estabelecer formas de interconexão social com o globo,
altera algumas das mais íntimas e pessoais características da nossa existência cotidiana: a
identidade e o sentido de pertencimento. Portanto, é necessário compreender como as trajetórias
familiares constroem o lugar onde vivem e quais os pontos comuns estabelecidos entre estas
trajetórias e suas relações com o espaço socialmente produzido. As ações serão voltadas para a
compreensão da realidade sociocultural através de pesquisas, relatos orais e coleta de materiais
com alunos da 5ª série do Ensino Fundamental. Espera-se com isso, resgatar o sentimento de
pertencimento do aluno, de identidade e de valor do lugar onde vive, contribuindo para a
compreensão e composição de suas memórias.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ROSANGELA APARECIDA JARDIM
ORIENTADOR: LUCIO TADEU MOTA
IES: UEM

Artigo
Título: A população indígena no Paraná: transformação, demografia e contradições
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Palavras-chave: População indígena; Paraná; distribuição; FUNAI; IBGE.
Resumo: Este artigo teve como objetivo apresentar os resultados e discussões sobre a atividade
desenvolvida junto aos alunos do 2º ano de Ensino Médio do Colégio Estadual Doutor Gastão
Vidigal da cidade de Maringá-Paraná, acerca da distribuição dos povos indígenas paranaenses. A
proposta de intervenção envolveu recursos didático-pedagógicos diversos como vídeos, mapas,
textos fotocopiados, pesquisas, em livros, sites da internet, entre outros meios disponíveis. As
estratégias de ação favoreceram a obtenção de um nível de compreensão acerca da distribuição
dos povos indígenas paranaenses. Em cada etapa, os alunos discutiram sobre o material
qualitativo gerado na situação investigativa, possibilitando a elucidação da problemática suscitada.
Diante dos resultados obtidos foi possível esclarecer aspectos relevantes da problemática
relativas à distribuição da população indígena paranaense. O trabalho auxiliou os estudos sobre a
temática relativa à diversidade cultural indígena, buscando minimizar/extinguir os estereótipos
existentes. Desta forma, acreditamos ter contribuído para preencher uma lacuna importante
relativa à compreensão de alguns aspectos relativos à ocupação do território paranaense pelos
povos indígenas, as migrações e os encontros culturais. Chegou-se a conclusão de que a
discrepância existente entre os números apresentados pela FUNAI e IBGE é que o primeiro órgão
contabiliza apenas os índios que vivem nas reservas sobre a proteção do estado; enquanto que o
segundo órgão contabiliza todos aqueles que se autodeclaram como indígenas
Produção Didático-pedagógica
Título: A população indígena no Paraná: transformação, demografia e contradições
Palavras-chave: Relações Interculturais; População indígena no Paraná; Demografia.
Resumo: Pretendemos desenvolver um trabalho acerca da distribuição da população indígena no
Paraná, porque a temática nos encanta, necessitando, pois, de um espaço garantido no contexto
escolar, sobretudo, em razão da Lei 11.645 promulgada em 2008, que torna obrigatório no ensino
da disciplina de História o estudo das populações indígenas. Esta lei pretende auxiliar e motivar os
estudos sobre a diversidade cultural indígena, destacando a contribuição dos mesmos na
sociedade brasileira, proporcionando minimizar/extinguir os estereótipos existentes. Desta forma,
acreditamos contribuir para preencher uma lacuna importante para a compreensão de alguns
aspectos relativos à ocupação do território paranaense pelos povos indígenas, as migrações e os
encontros culturais. A proposta tem como objetivo propiciar aos alunos a compreensão acerca de
aspectos relativos à ocupação do território paranaense pelos povos indígenas, as migrações e os
encontros culturais. Os eventos propostos para o projeto se constituirão em um conjunto de
procedimentos, idéias, vivências e práticas, tendo os alunos do 2º ano do Ensino Médio do
Colégio Estadual Doutor Gastão Vidigal da cidade de Maringá-Paraná, como membros ativos do
processo ensino e aprendizagem de História.
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DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ROSANGELA CARVALHO DOS SANTOS MENDONCA
ORIENTADOR: REGINA CELIA ALEGRO
IES: UEL

Artigo
Título: O Assentamento 8 de Abril no Vale do Ivaí - Invasão ou ocupação do MST? (1980 - 2000)
Palavras-chave: Assentamento 08 de Abril, Memória e Ensino de História, História e Ensino,
MST.
Resumo: Apresenta-se o conjunto de experiências realizadas no projeto aqui relatado,
destacando-se as ideias que orientam o modo como os educandos do 3º ano do Ensino Médio do
Colégio Estadual Cristóvão Colombo compreendem o Assentamento 08 de Abril na cidade de
Jardim Alegre, no Vale do Ivaí-PR. Essas experiências incluem pesquisa bibliográfica, intervenção
em sala de aula, preparação dos estudantes para a visita ao assentamento, coleta e transcrição
de 61 entrevistas dos assentados. Por meio da análise de conteúdo evidencia-se as ideias dos
educandos anteriores e posteriores aos estudos, coleta e transcrição das entrevistas, relativas ao
MST, ao assentamento e seus efeitos sobre a região do Vale do Ivaí. Constata-se, que entre os
conceitos mais abrangentes mobilizados pelos participantes, estão a propriedade privada como
legítima em si mesma e o trabalho como fonte de riqueza. Ignoram a noção de função social da
terra. E, embora na sua maioria sejam contrários à ocupação do latifúndio improdutivo,
reconhecem a capacidade produtiva dos assentados. As conclusões apontam para a necessidade
de atenção às ideias substantivas dos estudantes no processo de ensino de História uma vez que
conteúdos aprendidos de modo significativo determinam a sua consciência moral. Ao mesmo
tempo, constata-se a resistência dessas ideias pouco afetadas pela intervenção pedagógica.
Produção Didático-pedagógica
Título: O Assentamento 8 de Abril no Vale do Ivaí - Invasão ou ocupação do MST? (1980 - 2010)
Palavras-chave: Assentamento 8 de Abril, Memória e Ensino de História, MST.
Resumo: Propõe-se aqui a busca e o estudo de subsídios para o desenvolvimento de uma
consciência crítica dos educandos do ensino médio e da comunidade local relativamente aos
movimentos sociais organizados existentes na região do Vale do Ivaí (PR), entre eles o MST. O
estudo dará enfoque ao Assentamento 8 de Abril, no Vale do Ivaí, destacando o cotidiano dos
trabalhadores como parte da história, coletando dados e registrando a memória do movimento.
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Terá como ponto de partida a investigação para a seleção e desenvolvimento de conteúdos
escolares, valendo-se da história oral e também de documentos levantados na região estudada.
Pretende-se colocar em evidência a micro história, com recortes que valorizam sujeitos como
indivíduos, famílias e comunidades que sofrem e enfrentam os condicionamentos do processo
histórico mais amplo. O estudo pressupõe que os educandos e educadores ultrapassem os muros
da escola trabalhando conjuntamente no processo da construção conhecimento histórico escolar,
constituindo fontes de pesquisa para si e para outros alunos e professores. Dados apontam para o
crescimento da desigualdade social e da concentração

fundiária com grandes imóveis não

produtivos onde poderiam ser assentadas as famílias. Invasão ou ocupação de latifúndios? Qual a
origem destas famílias? Como concebem a reforma agrária? Quais as conseqüências desse
movimento para o Vale do Ivaí?

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ROSANI DO ROCIO MORAIS SCHLEDER
ORIENTADOR: ROBERTO EDGAR LAMB
IES: UEPG

Artigo
Título: A importância da história oral e de vida no estudo da história
Palavras-chave: Documentos; identidade; Fontes documentais; Sujeitos históricos.
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos com a aplicação do
caderno pedagógico sob o título A importância oral e de vida no estudo da História para alunos da
8ª Série do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Professor Meneleu de Almeida Torres, na
cidade de Ponta Grossa. Ele apresenta o conjunto de propostas que foram desenvolvidas em
atividades escolares pelos participantes do projeto, enfatizando-se a História Oral. A finalidade do
trabalho foi fazer com que o aluno se percebesse sujeito da História. Para tanto, coligiram-se
documentos de épocas variadas como fonte de pesquisa. Paralelamente ao estudo de
documentos, foram realizadas entrevistas com membros da comunidade e dos familiares dos
alunos, a fim de obter um retrato dessa comunidade. Em outro momento, foram discutidas as
representações das famílias na contemporaneidade. Como ponto culminante do trabalho, os
alunos construíram a sua história de vida, relacionando-a com alguns fatos pertencentes à história
de sua comunidade.
Produção Didático-pedagógica
Título: A importância da história oral e de vida no estudo da história
Palavras-chave: Documentos; Pertencimento; Fontes de Pesquisa; Sujeito.
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Resumo: O caderno apresenta um conjunto de propostas a serem desenvolvidas em atividades
escolares, enfatizando-se a História Oral com a finalidade de fazer o aluno perceber-se como
sujeito da História. Para tanto, coligiu-se documentos de épocas variadas como fonte de pesquisa.
Paralelamente ao estudo de documentos, são sugeridas entrevistas com membros da
comunidade e dos familiares dos alunos, a fim de obter um retrato dessa comunidade. Em outro
momento está

disponibilizado

um

quadro sobre

as representações

das famílias

na

contemporaneidade, quando são apresentados conceitos e formação, objetivando-se o
reconhecimento daquela a qual se pertence. A parte final refere-se à construção da história de
vida do aluno.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ROSE FATIMA DE MELO
ORIENTADOR: MARCIO LUIZ CARRERI
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Artigo
Título: A iconografia como fonte de estudos e compreensão da consciência histórica nas aulas de
história.
Palavras-chave: Fotografia; Narrativa; Consciência Histórica; Aprendizagem Histórica.
Resumo: O presente estudo apresenta a iconografia como fonte de estudos nas aulas de história,
sendo utilizadas fotografias da história local na produção de narrativas, enquanto conteúdo
potencial para formação de conceitos históricos. A pesquisa foi realizada na cidade de Assaí, no
norte do Paraná com estudantes do Ensino Fundamental. As narrativas foram produzidas a partir
das fotografias apresentadas, no sentido de identificar elementos históricos presentes no material
iconográfico e também trabalhar uma questão essencial nos estudos da história, a questão da
identidade, o que deve despertar o sentimento de pertença a um grupo ou comunidade,
favorecendo na constituição da consciência histórica bem como a aprendizagem histórica.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Fotografia e o cotidiano na compreensão da consciência histórica.
Palavras-chave: fotografia; narrativa; cotidiano.
Resumo:

A

Metodologia

deste

trabalho

é

o

desenvolvimento

de

estratégias

de

ensino/aprendizagem que levam em conta a fotografia como fonte histórica. Objetiva trabalhar o
cotidiano e a construção da consciência histórica.
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DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ROSELEIDE DE OLIVEIRA SEGURA
ORIENTADOR: ISABEL APARECIDA BILHAO
IES: UEL

Artigo
Título: Imagens da repressão - uma experiência pedagógica no ensino médio: Cultura e
Autoritarismo durante o Estado Novo e a Vigência do AI-5
Palavras-chave: Imagem, Cultura, Autoritarismo
Resumo: A proposta investigativa deste trabalho tem como fundamentação o projeto
desenvolvido como parte do Programa de Desenvolvimento Educacional que se configura por
meio da questão: é possível que a imagem estimule no educando a visão e a leitura dos dados
nela contidos, possibilitando-lhe compreender melhor a cultura durante o Estado Novo e o
Autoritarismo Militar? Neste sentido, o conceito cultura e os instrumentos de pesquisa, procuram
possibilitar a formação de uma postura crítica e consciente dos educandos. Busca-se, também,
realizar um paralelo entre o Estado Novo e o período do AI-5 no Brasil, abordando aspectos
culturais representados pela imprensa alternativa, músicas, propagandas ideológicas e de
divulgação, levando em consideração as produções culturais dos períodos como formas de
legitimação ou de protesto aos regimes vigentes.
Produção Didático-pedagógica
Título: A cultura em tempos de repressão: imagens do estado novo varguista (1937-1945) e do
regime civil-militar brasileiro (1968-1978)
Palavras-chave: Imagem. Ditadura. Cultura. Repressão,.
Resumo: A exemplo de outras formas de linguagem, as imagens também trazem consigo a
ideologia de quem as produziu e, contextualizá-las nas mais diversas formas de tempo e espaço e
de maneira consciente é o melhor caminho para a otimização do uso da imagem como
mecanismo para uma compreensão mais consistente do conteúdo em questão, apresentado aqui,
na forma de caderno pedagógico. Pelo fato dos governos autoritários serem temáticas que
despertam e instigam o interesse dos educandos do Ensino Médio e, por possuírem considerável
acervo imagético, os motes desse projeto coadunam-se com as Diretrizes Curriculares Nacionais
ao objetivar o desenvolvimento de um educando historicamente responsável, consciente e crítico.
Compreender, por meio da leitura e da interpretação de imagens, as questões relacionadas ao
Estado Novo e ao período do Regime Civil-Militar em tempos do AI-5. O presente projeto terá por
base o uso da imagem como uma possibilidade a mais de interpretação da cultura no Estado
Novo Varguista e no período em que o AI-5 vigorou no Brasil, tendo como ponto de partida o que
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já se conhece sobre o conteúdo, para assim abrir-se um leque de novas descobertas apoiadas em
imagens já existentes ou ainda em imagens que podem ser criadas pelos próprios educandos.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ROSELENE SEMPREBOM FREIRE
ORIENTADOR: FRANK ANTONIO MEZZOMO
IES: FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO

Artigo
Título: Experiências da escravidão e formação de comunidades quilombolas no Paraná.
Palavras-chave: Escravidão; Comunidades Quilombolas; Paraná.
Resumo: O artigo desenvolvido no âmbito do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE)
busca analisar a experiência da escravidão, da formação e, a situação atual em que se encontram
comunidades quilombolas a partir da análise em duas comunidades, localizadas na região de
Castro e de Ivaí, no Estado do Paraná. Por fim, apresentam-se alguns resultados obtidos com a
aplicação dessa investigação junto aos alunos vinculados ao Ensino Fundamental, em uma escola
localizada no município de Janiópolis/PR. Para execução da pesquisa, além da visitação in loco,
utilizou-se de fontes primárias como entrevistas e fotografias, além da pesquisa bibliográfica.

Produção Didático-pedagógica
Título: Experiências da escravidão e formação de comunidades quilombolas no Paraná.
Palavras-chave: Paraná. Trabalho negro. Quilombos.
Resumo: Esta Unidade Didática contém a Produção Didático-Pedagógica do Professor PDE
2009. Os textos, acompanhados de suas respectivas atividades, foram elaborados com a
finalidade de provocar no aluno da sexta série do ensino fundamental, o repensar acerca das
experiências da escravidão e formação de comunidades quilombolas no Paraná. As sugestões de
atividades apresentadas serão divididas em blocos e pretendem fazer com que os alunos sejam
capazes de estabelecer as relações de domínio e resistência entre escravizadores e negros
escravizados em diferentes tempos e contextos sociais. Ao final a proposta é explorar brevemente
histórias de algumas comunidades quilombolas paranaense. Parte da historiografia brasileira num
dado momento deu ênfase a um ensino voltado para uma cultura europeizada esquecendo as
raízes e contribuições culturais que o povo de origem africana deu ao Brasil e ao Paraná. Com
esse incômodo intelectual inicial se propôs realizar um estudo que coloque em foco o povo negro
ressaltando as tradições culturais além das condições de vida de algumas comunidades
quilombolas paranaense. Umas das alternativas viáveis para um estudo mais aprofundado e
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ampliado foi à visitação in loco a alguns grupos familiares negros localizados nos municípios de
Castro com a comunidade quilombola Serra do Apon, no município de Turvo na comunidade
Campinas dos Morenos, no município de Ivaí a comunidade de São Roque e, finalmente em
Guarapuava, no Assentamento Invernada Paiol de Telha.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ROSELY TEREZINHA CABRAL DELLA VALENTINA
ORIENTADOR: REGINALDO BENEDITO DIAS
IES: UEM

Artigo
Título: Construindo a História com a Leitura de Obras de Arte
Palavras-chave: Ensino de História; Pintura; Era Vargas; Portinari; Produção do Conhecimento.
Resumo: Este trabalho teve como foco principal de investigação uma proposta de uso de pinturas
como fontes históricas nas aulas de história. As novas concepções historiográficas têm defendido
que a história deve ser estudada com várias fontes históricas, e não somente sob os olhos dos
documentos escritos e oficiais. E assim, percebeu-se a pintura como fonte histórica, uma vez que
a mesma reflete o momento sócio-cultural e econômico de um determinado período, pois muitos
artistas dedicam suas obras ao registro da cultura de seu povo e de seu país. A arte da pintura foi
vista como uma alternativa para abrir possibilidades de provocar um melhor envolvimento do
aluno com a história da época. O trabalho teve como conteúdo escolhido, as relações de Trabalho
na Era Vargas, para investigar se através de pinturas, como documento histórico, os alunos
seriam capazes de pensar criticamente a respeito da relação passado-presente, criando assim um
mecanismo importante para a criação da consciência histórica. Foi escolhido as pinturas de
Portinari para envolver a temática. Os

resultados encontrados apontaram que a pintura

se

constitui em um rico instrumento nas aulas de história. O envolvimento dos alunos e a maior
facilidade na construção dos conceitos indicaram que o seu uso fez com que os alunos tivessem
maior interesse em refletir sobre as experiências do passado, o que trouxe maior compreensão do
processo histórico e melhores resultados na construção do conhecimento.

Produção Didático-pedagógica
Título: Construindo a história com a leitura de obras de arte
Palavras-chave: Pintura. Getúlio Vargas. Portinari. Trabalho.
Resumo: Este projeto se justifica pela grande necessidade de pesquisar sobre a didática,
enquanto processo de ensinar História, uma vez que com o avanço de uma nova concepção
historiográfica, onde todos ganham espaço de serem reconhecidos enquanto sujeitos da história,
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nada mais necessário do que pesquisar novas práticas, para superar as constantes aulas
expositivas, ainda tão presentes no contexto escolar e a dificuldade de construir uma consciência
histórica crítica no aluno, no ensino de história. Pesquisar propostas didáticas para o ensino de
História, de forma que desperte no aluno a formação da sua consciência histórica crítica,
superando assim o uso constante de aulas expositivas. Promover situações de leitura não-linear,
de forma que provoque no aluno a possibilidade de atuação como leitor crítico, reagindo às obras
apresentadas e formando sua própria opinião. Investigar formas de analisar as pinturas, de forma
que dê possibilidades aos alunos de apreciar criticamente, relacionando com o contexto em que
foi produzida. Identificar formas para dinamizar a produção historiográfica na prática escolar. Para
tanto, se faz necessário o trabalho em História, utilizando todas as metodologias possíveis, como
Internet, TV pendrive, vídeo, etc.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ROSEMARY TEREZINHA ARANA GIMENES
ORIENTADOR: ROSANA STEINKE
IES: UEM

Artigo
Título: Entre a história e a memória: a escola e seu entorno
Palavras-chave: História local. Ensino de história. Memória.
Resumo: Considerando que as Diretrizes Curriculares para o ensino de História do Paraná,
propõem que os conteúdos específicos de história no ensino fundamental, priorize as histórias
locais e do Brasil, relacionando-as e comparando-as com a história universal. O estudo da história
local, apresenta como um campo de possibilidades e também como ponto de partida para a
construção do conhecimento e aprendizagem histórica. Além de produzir a inserção do aluno na
comunidade da qual faz parte: possibilitando criar sua própria historicidade e identidade.
Pretendemos no presente trabalho de pesquisa buscar resgatar a história do Bairro Jardim
Liberdade, situado na Zona 36, região leste do município de Maringá. A proposta desse trabalho
consiste em levar o aluno a ter um novo olhar sobre a sua localidade, vê-la como um lugar de
memórias e mesmo de contradições. Portanto, partiremos da investigação da história local a fim
de levar o aluno a refletir sobre sua realidade social, sua própria identidade e resgatar a memória
da comunidade a qual está inserido.
Produção Didático-pedagógica
Título: Entre a história e a memória: a escola e seu entorno
Palavras-chave: História local. Ensino de história. Memória.
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Resumo: Considerando que as Diretrizes Curriculares para o ensino de História do Paraná,
propõem que os conteúdos específicos de História no Ensino Fundamental e no Ensino Médio
priorizem as histórias locais e do Brasil, relacionando-as e comparando-as com a história
universal, a proposta é trabalhar com a história local do Bairro Jardim Liberdade, no qual se situa
a escola onde o projeto do PDE será implantando. O estudo da história local apresenta-se como
um campo de possibilidades e também como ponto de partida para a construção do conhecimento
e aprendizagem histórica. Além de produzir a inserção do aluno na comunidade da qual faz parte,
possibilita criar sua própria historicidade e identidade. O trabalho envolverá um levantamento de
novas fontes a serem construídas por meio de relatos orais de antigos moradores, coleta de
material iconográfico e registro de antigos lugares de memória do Bairro Jardim Liberdade, situado
na região leste do município de Maringá-Paraná. A proposta desse trabalho consiste em levar o
aluno a ter um novo olhar sobre a sua localidade, vê-la como um lugar de memórias e mesmo de
contradições, partindo da investigação da história local no intuito de levar o aluno a refletir sobre
sua realidade social, sua própria identidade e a memória da comunidade a qual está inserido.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ROSIANA CALDONAZZO
ORIENTADOR: MAURICIO DE AQUINO
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Artigo
Título: As Reformas Religiosas do Século XVI : Religião e Pluralidade Cultural.
Palavras-chave: Cristianismo. Reforma Religiosa. Preconceitos.
Resumo: O processo de ensino aprendizagem é um importante meio de suscitar a história da
religião e permite o entendimento de diferentes conflitos e comportamentos em escala mundial.
Estudos sobre a Reforma Religiosa, detalhes que envolvem diferentes faces da sociedade. A
origem histórica dos acontecimentos não pode estar desligada do cotidiano dos alunos. Este
artigo pretende levantar discussões que envolvam aspectos culturais, econômicos e sociais
relacionados ao tema Reforma Religiosa.

Produção Didático-pedagógica
Título: As Reformas Cristãs do Século XVI; Religião e Pluralidade Cultural
Palavras-chave: Reformas Cristãs. Contrarreforma. Protestantismo.
Resumo: Este Caderno Pedagógico, tem como tema; As Reformas Cristãs do Século XVI;
Religião e Pluralidade Cultural, tem como objetivo contextualizar

o processo de ensino-

aprendizagem e estimular a curiosidade e fortalecer a confiança do aluno. Ele será composto de
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vários textos complementares, com diferentes atividades. Este material de apoio será utilizado
apõs as explicações realizadas pelos professores.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ROSIMEIRE APARECIDA RADO
ORIENTADOR: GERALDO BALDUINO HORN
IES: UFPR

Artigo
Título: A Lei 10.639/03 E o Mito da Democracia Racial nas escolas Públicas do Estado do Paraná
Palavras-chave: Lei 10.639/03 Mito da Democracia Racial Escola Pública.
Resumo: Este trabalho apresenta resultado do Programa de Desenvolvimento PDE, sobre a Lei
10.639/03 e o Mito da Democracia Racial. O trabalho relaciona-se com a instituição de ensino que
abrange os setores: direção, administrativo, professores, equipe pedagógica e alunos. Ao mesmo
tempo, vem, ao encontro às necessidades com as quais nos deparamos dentro da escola, como
uma instituição de formação para a valorização do indivíduo, buscando a não manutenção dos
preconceitos e discriminação.
Produção Didático-pedagógica
Título: Relações étnico raciais: Desconstruindo Mitos
Palavras-chave: Racismo. Preconceito.
Resumo: Este material propõe trazer à tona as concepções vigentes sobre as questões raciais,
desmistificando afirmações equivocadas sobre o negro e o racismo no Brasil. O objetivo principal
é refletir sobre os mitos que estão relacionados a este povo na sociedade, mitos estes poucos
combatidos e, por isso considerados verdadeiros. A reflexão é feita tendo como referência os
mitos: (O Negro veio para o Brasil servir de escravo, pois estava acostumado à escravidão; O
Negro escravo era indolente e preguiçoso; O Negro era passivo a sua condição de escravo; O
Branco é superior ao negro; O Mito da Democracia Racial). Como estes são trabalhados pela
historiografia oficial e crítica na tentativa de desmistificá-los ou desconstruí-los.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ROSIMERI CHAIA PEDROSO CISCATO
ORIENTADOR: FABIO PONTAROLO
IES: UNICENTRO
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Artigo
Título: História e Historiografia no Brasil
Palavras-chave: Historiografia. História do Brasil. Consciência Nacional.
Resumo: O presente artigo estabelece uma análise acerca da historiografia no Brasil,
contemplando suas características ao longo dos últimos três séculos, considerando o
posicionamento de autores e pensadores relevantes no âmbito intelectual brasileiro. Há também
um destaque ao posicionamento adotado por historiadores estrangeiros acerca da história do
país, principalmente a relativa ao século XVII. A metodologia empregada foi a revisão bibliográfica,
permitindo uma análise mais acurada acerca da temática da história do Brasil. Mediante as
informações colhidas, é possível identificar que a historiografia no Brasil contempla com
profundidade a história brasileira, desenvolvendo sua percepção em conformidade com o período
em que é analisada, adotando um discurso mais crítico, sobretudo no século XX,
Produção Didático-pedagógica
Título: Historiografia do Brasil - período de 1964-1985
Palavras-chave: Historiografia; Livro Didático; Fontes de Pesquisa em História; Aprendizagem;
Participação Ativa.
Resumo: Primeiramente analisaremos algumas diferentes tendências historiográficas brasileiras
que apresentam o tema em questão. Vale salientar a atual perspectiva de entender a disciplina
identificando os interesses e a ideologia dos representantes do regime autoritário brasileiro.
Posteriormente, a historiografia será debatida, destacando o desenvolvimento de concepções que
reestruturaram os currículos escolares após a década de 1980.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: SALETE MARIA CAMPIGOTTO
ORIENTADOR: MERI FROTSCHER KRAMER
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Práticas culturais e ensino de história afro - brasileira:
Palavras-chave: Cultura Afrodescendente. Capoeira. Ações Pedagógicas
Resumo: Este trabalho destaca a importância de desenvolver ações pedagógicas afirmativas na
perspectiva de romper barreiras da discriminação contra populações afrodescendentes e suas
práticas socioculturais, discriminação ainda existente no cotidiano escolar. Pretende-se analisar a
capoeira enquanto uma prática sociocultural produzida histórica e socialmente. A proposta de
trabalhar em sala de aula, tendo como base a história da capoeira, parte da noção de que ela,
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assim como outras práticas culturais, constitui um patrimônio cultural imaterial e que se tornou um
ícone da identidade nacional. O seu surgimento no Brasil ocorreu no século XVI, com a vinda dos
escravos africanos. A capoeira constituía uma luta que supria a falta de força, compensando a má
alimentação, como forma de demonstração de destreza e agilidade corporal. Utilizavam-na nos
seus divertimentos nas festas e também para a sua defesa. E o resultado alcançado foi o
desenvolvimento de uma proposta de intervenção na sala de aula, de produção de material
didático - pedagógico que tinha como objeto a formação de sujeitos sociais envolvidos no
processo educativo. Conclui-se que as atividades propostas aos alunos da 1º Ano do Ensino
Médio do Colégio Estadual Lindoeste, possibilitaram a compreensão de que ao longo da história a
capoeira passou por um processo de radicais transformações. De luta proibida e perseguida,
tornou-se um ícone da identidade brasileira. Problematizar tais processos de mudanças e trocas
culturais na história é um dos objetivos deste projeto.
Produção Didático-pedagógica
Título: Práticas culturais e ensino de historia afro brasileira: uma proposta de intervenção a partir
da capoeira
Palavras-chave: Práticas Culturais. Ensino de História. Afro Descendentes. Capoeira.
Resumo: A presente proposta de intervenção na escola visa dar visibilidade a práticas culturais
de populações afros brasileiras no contexto do Brasil republicano, como forma de discutir a
presença e atuação desses grupos na historia brasileira. A proposta não pretende partir de
perspectivas comuns ao ensino de história no Brasil, que destacam meramente as manifestações
culturais ou contribuição do negro, de forma folclorizante e a-histórica. Pelo contrário, busca-se
analisar as trocas culturais, as hibridizações, a relação entre cultura, sociedade e poder, numa
perspectiva que de historicidade a tais praticas. Utilizando como estudo de caso, práticas culturais
como a capoeira, serão analisadas a partir de seu surgimento, como forma de resistência e
mobilização das populações afro descendentes. Através da pesquisa bibliográfica e de fontes
documentais, pretende-se produzir um acervo de fontes e material didático, com a participação
dos alunos. O projeto prevê ainda, em sua execução, diálogo interdisciplinar, sobre tudo com as
áreas de educação física e artes.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: SAMUEL ANTONIO DA SILVA
ORIENTADOR: SANDRO MARLUS WAMBIER
IES: UFPR
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Artigo
Título: Uma Alternativa à Bárbarie: Formação Continuada para Grêmios Estudantis
Palavras-chave: Grêmio Estudantil, democracia, formação política, escola
Resumo: Este artigo visa mostrar a importância da formação política no que tange a constituição
e fortalecimento das agremiações estudantis, e mais precisamente, do objeto de aplicação, o
Grêmio Estudantil Antônio Tavares Pereira, da Escola Estadual Professora Edithe, no município de
Campo Largo, no Paraná. O subsídio teórico foi fundamental para a elaboração deste projeto,
trazendo, primeiramente, a trajetória histórica do movimento estudantil no Brasil e sua
organização, e a conseqüente trajetória política com a resistência na luta contra a Ditadura Militar
e tratou-se de um importante ponto de partida para começar a construir, primeiramente a partir da
escola, e depois, numa expansão multiplicada por novos formadores que se multiplicarão, um
projeto de formação política com jovens dirigentes que os prepare para dirigir as agremiações
estudantis com fundamentação teórica e com uma nova concepção de mundo. O debate com os
jovens sobre a importância dos grêmios estudantis é fundamental na organização dos jovens para
a luta contra a barbárie, que assola a população juvenil, em especial a mais pobre e negra, e na
compreensão por parte dos mesmos do papel da escola, que contribui ideologicamente com a
lógica excludente e bárbara a qual nossos jovens estão expostos.
Produção Didático-pedagógica
Título: Uma alternativa à barbárie: Formação continuada para grêmios estudantis.
Palavras-chave: Juventude; inclusão; Grêmio Estudantil.
Resumo: Com o crescimento demográfico do município, cresce também a violência e a
proliferação das drogas, atingindo em cheio a nossa juventude, principalmente a mais excluída,
presa fácil para o consumo. Isso tem levado o jovem a afastar-se cada vez mais da escola e de
uma perspectiva de vida digna. Nesse contexto, é fundamental que a escola devolva esta
perspectiva, o que faz da formação política requisito importante no sentido da transformação
necessária através da emancipação destes jovens. Este Projeto estará desenvolvendo, no Colégio
Estadual Professora Edithe, um Programa de Formação política para jovens dirigentes do Grêmio
Estudantil, através de estudos e subsídios sobre o funcionamento da sociedade, da compreensão
dos movimentos estudantis, que os levem não somente a participar das decisões da escola como
também fazer parte de uma luta maior pela inclusão da juventude em políticas públicas
afirmativas.
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DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: SANDRA CECILIA MARTINS
ORIENTADOR: ROBERTO CARLOS MASSEI
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Artigo
Título: (RE) descobrindo o índio do PARANÁ no século XXI.
Palavras-chave: Estereótipos; Sociedades Indígenas; Valorização; Discriminação.
Resumo: Este artigo tem a intenção de relatar uma experiência docente de pesquisa e
intervenção em sala de aula, desenvolvida para o PDE (Programa de Desenvolvimento
Educacional). Propõe-se a abordar novas perspectivas a serem utilizadas pelo professor no
ensino da História atual dos indígenas do Paraná, através de algumas ideias expostas no material
didático elaborado, um Caderno Pedagógico, intitulado (Re) descobrindo o Índio do Paraná no
Século XXI. Partindo dessa perspectiva, buscou-se caminhar na direção de novas pedagogias de
valorização dos povos indígenas. Essa valorização tem como finalidade tentar desmitificar e
problematizar estereótipos criados ao longo dos séculos e que permeiam a comunidade escolar,
tendo em vista que os povos indígenas estão presentes na sociedade brasileira e devem ser
tratados, estudados e pesquisados não necessariamente como uma população passiva, mas sim
como uma população que busca seu espaço para o reconhecimento e a aceitação das suas
diferenças. Para isso, usou-se como referência metodológica a História Oral, recuperando a voz
dos povos indígenas para que seja possível (re) conhecer e rediscutir a questão indígena na
atualidade.

Produção Didático-pedagógica
Título: (Re) descobrindo o Índio do Paraná no Século XXI
Palavras-chave: indígenas; estereótipos; diversidade
Resumo: Sabendo da dificuldade de trabalhar a temática indígena, nos dias atuais, tanto pela
deficiência de material, como pelo despreparo de uma grande parte dos professores acerca da
temática indígena, buscou-se através desse material pedagógico organizar algumas idéias para
que possa facilitar e motivar de forma consciente o nosso trabalho.O Ponto de partida para essa
luta é a lei 11.645/08 que faz com que o ensino da temática indígena seja obrigatório nas escolas.
O caderno Pedagógico visa compreender os indígenas como sujeitos construtores de sua história,
responsáveis por sua cultura, buscando desconstruir a ideia de índios atemporais.
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DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: SANDRA MARA GOMES
ORIENTADOR: FABIO PONTAROLO
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Conhecimento da História E Cultura Afro-Brasileiras.
Palavras-chave: rap; conhecimento; afro-brasileiro.
Resumo: O artigo Canto, Ritmo e Poesia: Uma abordagem sobre o RAP na construção do
conhecimento da História e Cultura Afro-Brasileira trata-se de uma provocação para a utilização
da linguagem presente no contexto não formal e informal dos alunos, no processo de
ensino/aprendizagem da Educação Básica da Escola Pública Paranaense, pautada em livros
didáticos. O estudo está embasado na Lei No 10.639, de nove de janeiro de 2003 que estabelece
a inclusão da \"História e Cultura Afro-Brasileira nas diretrizes e bases da educação nacional. A
princípio discorre-se sobre a Cultura e/ou Movimento Hip Hop, conceitos, objetivos como também
apresenta-se o contexto das transformações ocorridas no espaço/tempo do surgimento,até a resignificação nos processos de assimilação da cultura; em seguida faz-se uma reflexão sobre os
elementos constitutivos da Cultura Hip Hop ,conceituando-os,analisando-os no tempo/espaço,
priorizando o elemento Rap por ser à base do estudo; finaliza-se a pesquisa com o exame do Rap
na construção do conhecimento da História e Cultura Afro-Brasileira, com a análise interpretativa
vivenciada pelos alunos do Ensino Normal do Colégio Estadual Arnaldo Busato de Coronel Vivida
de cinco letras de Rap e construção de um Rap síntese do conhecimento alcançado. O estudo
apesar de contemplar os procedimentos didáticos vivenciados de produção e aplicação de
conteúdos não tem a pretensão de esgotar o debate sobre o assunto, mas oferecer pistas para as
observações da realidade numa perspectiva crítica, oportunizando ao professor de História, aulas
mais produtivas , potencializando o espírito criativo dos alunos e um ensino de História mais
significativo e dinâmico.
Produção Didático-pedagógica
Título: CANTO, RITMO E POESIA: Uma Abordagem Sobre O Rap Na Construção do
Conhecimento da História E Cultura Afro-Brasileiras.
Palavras-chave: RAP; conhecimento;afro-brasileiro;Oficinas Pedagógicas
Resumo: Esta Unidade Didática construída pela professora PDE Sandra Mara Gomes e orientada
pelo prof. Msc. Fábio Pontarolo da UNICENTRO utiliza o Rap como fonte documental para a
construção do conhecimento da História e Cultura Afro-Brasileiras, de forma que esse movimento
presente no contexto da educação informal contribua no processo de ensino/aprendizagem
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escolar. Utiliza-se da pesquisa bibliográfica com base teórica na História Cultural, na metodologia
exploratório-qualitativa e insere-se na área de estudo nas Diretrizes Curriculares da Educação
Básica do Paraná: História e cultura afro-brasileiras, africanas e indígenas. Tem como objetivo
fornecer por meio do trabalho com Oficinas Pedagógicas subsídios que contribuam para a
construção do conhecimento da História e Cultura afro-brasileira através do Rap, proporcionando
outras direções para o ensino/aprendizagem respeitando a diversidade. Deste modo se
desenvolve atividades de análise, interpretação, e/ou construção, desconstrução e reconstrução
do Rap nas Oficinas Pedagógicas de forma que os alunos sejam capazes de construírem uma
nova narração construindo um novo RAP. Tese: Conhecimento europocentrista (livro didático);
Antítese: Rap; Síntese: Construção de um novo Rap. A Unidade Didática representa uma das
alternativas de utilização do RAP em sala-de-aula, de forma a provocar reflexões sobre as
possibilidades de construção do conhecimento da História e Cultura afro-brasileira.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: SANDRA REGINA DENIPOTI DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: MARLENE ROSA CAINELLI
IES: UEL

Artigo
Título: O conjunto de vestuário da época colonial e os novos costumes vivenciados pela corte
em 1808 com a vinda da família Real ao Brasil.
Palavras-chave: Educação histórica, Debret; moda ; indumentária ; imagens
Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar o trabalho desenvolvido no Programa
de Desenvolvimento Educacional com as obras de Debret em sala de aula.. O objetivo central era
discutir as imagens como fonte histórica com os alunos do segundo ano do ensino médio, do
Colégio Estadual Hugo Simas, Londrina, PR. O modelo de referência teórica é a Educação
Histórica, e tem como fundamentação metodológica investigar as ideias prévias dos alunos acerca
do conteúdo estudado, nesse sentido foram pesquisadas as ideias dos alunos tanto sobre as
imagens como o contexto em que foram produzidas na sociedade brasileira. Ainda tivemos como
objetivo levar os alunos a entenderem as mudanças ocorridas na sociedade carioca com a
chegada da família Real ao Brasil e as permanências da moda e indumentárias até nossos dias.

Produção Didático-pedagógica
Título: A indumentária e os novos hábitos transplantados pela corte em 1808 com a vinda da
família real ao Brasil.
Palavras-chave: Documento histórico, indumentária, moda, Debret
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Resumo: Apesar dos avanços obtidos no ensino de História, em geral, as metodologias
apresentam limitações, não motivam a aprendizagem dos alunos, pois não despertam interesse,
principalmente aos estudantes do Ensino Médio que estão conectados com tecnologias
avançadas e muita informação em seu dia a dia. Para tanto nosso projeto se propõe a elaborar
metodologias que proporcionem ao ensino de história despertar no aluno do ensino médio
interesse e motivação para aprendizagem de história. Objetivos : Proporcionar melhorias das
condições de aprendizagem da história no ensino médio, desenvolvendo metodologias
diferenciadas para o ensino de história, através de um trabalho com imagens ( pinturas e gravuras
) que fornecerão indícios para a constituição do conhecimento histórico, com um tema não muito
explorado como a moda. Metodologia: Toda produção humana, todos os vestígios do passado
como: imagens, objetos materiais e oralidade podem ser entendidos como documento. O
documento histórico será usado para diversificar a metodologia e os recursos didáticos. Para o
trabalho com documentos utilizaremos a perspectiva da Educação histórica, optando pela
discussão de história do Brasil, no que tange o conteúdo específico da transferência da Corte
portuguesa para o Brasil, tendo como recorte temático os documentos que retratam a época.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: SANDRO ROBERTO GONCALVES
ORIENTADOR: EULALIA MARIA APARECIDA DE MORAES
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ

Artigo
Título: A narrativa fílmica ficcional no contexto escolar: uma ferramenta didático/pedagógica na
disciplina de história para o 2º ano do ensino médio.
Palavras-chave: Ensino de História; Filme de Ficção; Ensino Médio; Sujeitos da História.
Resumo: Elegemos o filme ficcional histórico como objeto de estudo para uma aplicabilidade
metodológica no Ensino Médio. Justificamos a escolha por considerá-lo um processo portador de
representação do imaginário social, que contribui para uma determinada consciência. Nenhum
filme é neutro em relação à sociedade que o produziu, mesmo sem finalidades políticas, ele traduz
a mentalidade do público ou parte dele. Conquanto a utilização dos filmes ficcionais apresente-se
com um vasto campo para o ensino da História é necessário esclarecer que além da problemática
didático-pedagógica de ordem metodológica optamos por um recorte temporal que envolve
conteúdos específicos trabalhados pelas diretrizes curriculares. A partir de recortes dos aspectos
mais importantes de trechos de filmes escolhidos de acordo com os referidos recortes nos
propomos, com a metodologia de análise cinematográfica, a sugerir comentários das valorações
históricas permitindo ao educando perceber-se como sujeito da História a fim de que interaja
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como transformador da sociedade. A aplicabilidade do filme ficcional em sala de aula permitirá
identificar a capacidade de distinção do estudante quanto à materialidade e a realidade dos fatos
históricos na construção de um “olhar” sobre a disciplina.
Produção Didático-pedagógica
Título: A narrativa fílmica ficcional no contexto escolar: uma ferramenta didático/pedagógica na
disciplina de história para o 2º ano do ensino médio
Palavras-chave: Ensino de História. Filme de Ficção. Ensino Médio. Sujeitos da História.
Resumo: Elegemos os filmes ficcionais históricos como objeto de estudo para uma aplicabilidade
metodológica no Ensino Médio. Justificamos a escolha por considerá-lo um processo, portador de
representação do imaginário social, que contribui para uma determinada consciência. Nenhum
filme é neutro em relação à sociedade que o produziu, mesmo sem finalidades políticas, ele traduz
a mentalidade do público ou parte dele. Conquanto a utilização dos filmes ficcionais apresente-se
como um vasto campo para o ensino de História é necessário esclarecer que além da
problemática didático/pedagógica de ordem metodológica optamos por um recorte temporal que
envolve conteúdos específicos trabalhados pelas diretrizes curriculares. O objetivo do caderno é
possibilitar uma maior discussão, reflexão e apreensão da temática. Desta forma, a partir de
recortes dos aspectos mais importantes da filmografia - relacionando-o com outros recursos
didáticos (livros e mapas) - nos propomos, com a metodologia de análise cinematográfica, sugerir
comentários das valorações históricas permitindo ao educando perceber-se como sujeito da
história afim de que interaja como sujeito transformador da sociedade. A aplicabilidade do filme
ficcional em sala de aula permitirá identificar a capacidade de distinção do educando quanto à
materialidade e a realidade dos fatos históricos na construção de um “olhar” sobre a disciplina.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: SEBASTIANA APARECIDA TAVARES
ORIENTADOR: MONICA SELVATICI
IES: UEL

Artigo
Título: A história oral como estratégia no ensino de história
Palavras-chave: Palavras-chave: Memória, história oral, Castelo Eldorado, metodologia,
aprendizagem.
Resumo: O presente artigo apresenta as reflexões e propostas presentes no projeto realizado
para o Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE/2009, Estado do Paraná, e relata a
implementação Pedagógica com a produção de uma Unidade Didática estabelecendo a
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consideração da história oral como fonte imprescindível e viável para a pesquisa histórica,
principalmente no campo da História Local, com a perspectiva da Nova História. Assim, este
instrumento pedagógico de ensino tem como foco de estudo a memória do Castelo Eldorado,
atividade de pesquisa qualitativa, de campo, envolvendo os alunos num contínuo e incessante
trabalho com a participação de pessoas que viveram no auge do desenvolvimento do Castelo
Eldorado. Enfatizando a memória como fonte fundamental, o trabalho de pesquisa propiciou
oportunidade das pessoas contarem a história que vivenciaram em épocas anteriores,
reconstruindo, assim, um passado com vez e voz, e ofereceu aos alunos condições de construir
narrativas históricas sobre o objeto de estudo. As atividades de pesquisa foram desenvolvidas
com uma turma de Segundo ano de Ensino Médio, no Colégio Estadual Padre Ângelo
Casagrande. Visaram à reconstrução da história e memória do Castelo Eldorado, processo no
qual os alunos tiveram a oportunidade de observar e vivenciar a história relatada pelas pessoas e
as especificidades daquela comunidade e aprenderam, assim, a escrever o texto histórico como
agentes da história, construindo as narrativas após a transcrição das entrevistas, depoimentos e
relatos. O estudo foi voltado para a pesquisa, reflexão do grupo e a construção do conhecimento
partindo do envolvimento dos alunos na produção escrita e a mediação da professora.
Produção Didático-pedagógica
Título: A História Oral como estratégia Didática do Ensino de História
Palavras-chave: Memória; História Oral; Pesquisa Qualitativa; Metodologia; Pioneiros
Resumo: A presente Unidade Didática tem, possui como meta assegurar uma soma de atividades
metodológicas com capacidade de auxiliar o ensino-aprendizagem, a aquisição e articulação do
conhecimento pelas vias da História Oral, assim, compreendendo os bens culturais de nosso
patrimônio historico por meio do ensino da disciplina de História para os alunos de Ensino Médio
do Colégio Padre Ângelo Casagrande, de Marilândia do Sul-PR.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: SENOIR CAMPIGOTTO BELTRAME
ORIENTADOR: CARLA CRISTINA NACKE CONRADI
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Negros em terra de branco: ensino de história e a escravidão negra no Paraná
Palavras-chave: Visibilidade. População Remanescente. Quilombola. Paraná.
Resumo: O objetivo deste artigo é discutir sobre o processo de reconhecimento de populações
remanescentes de quilombolas no Paraná e, a partir de tais discussões, dar visibilidade à
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presença de populações afrodescendentes na história do Paraná e à problemática da produção
social de imagens da diferença na história. Entendendo que a escola não pode ficar indiferente a
questão atual do reconhecimento de remanescentes de quilombos em nosso estado e suas
implicações. Além disso, observa-se por um lado que há necessidade de se relacionar a história
do Paraná à história brasileira, mostrando similaridades e especificidades em relação à escravidão
negra e à presença de populações afrodescendentes e por outro que há uma escassez de fontes
e materiais de apoio sobre a escravidão negra e a presença de populações afrodescendentes, em
geral, no Paraná. Desta realidade, havia a necessidade de possibilitar aos alunos a produção de
conhecimento histórico a partir de discussão através das fontes bibliográficas, relatos de viajantes,
para que os mesmos pudessem analisar a construção de representações sociais sobre
populações afrodescendentes e a afirmação de diferenças. Conclui-se que as atividades
propostas aos alunos da 1º série do Ensino Médio do Colégio Estadual Lindoeste oportunizou-se
que os alunos reconhecessem as populações remanescentes de quilombolas no Paraná e
percebessem que os mesmos têm a sua visibilidade na história, contribuindo para que os alunos
tenham a compreensão da importância da Lei 10639, de 9 de janeiro de 2003.

Produção Didático-pedagógica
Título: Negro em Terra de Branco: ensino de história e a escravidão negra no Paraná
Palavras-chave: Paraná - Ensino de História - Escravidão Negra
Resumo: O trabalho terá como objetivo desenvolver pesquisa e metodologias de ensino
envolvendo a escravidão negra no Paraná, dando visibilidade às relações de produção que
envolveram populações afrodescendentes e às representações sociais sobre estes grupos,
produtoras e reprodutoras de diferenças culturais, sociais e étnicas. A proposta visa constituir um
acervo de fontes e desenvolver propostas de intervenção na escola que tratem destas temáticas a
partir da história do Paraná, considerando a escassez de material didático a respeito nas escolas.
Serão utilizadas as mais variadas fontes, como relatos de viagens, obras historiográficas,
fotografias, jornais, etc, como forma de instigar a capacidade de análise de fontes variadas e a
produção do conhecimento histórico em sala de aula. Desta forma, os alunos poderão fazer
dialogar a história do Brasil com a história do Paraná, percebendo similaridades e especificidades.
A proposta pretende contribuir para a análise das condições históricas da reprodução da exclusão
social e da discriminação racial.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: SIDNEI SICHIERI
ORIENTADOR: GLAUCIA DA SILVA BRITO
IES: UFPR
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Artigo
Título: O uso do blog como tecnologia educacional para o desenvolvimento da escrita autônoma
Palavras-chave: blog; blog em sala de aula; atividades escolares.
Resumo: Este artigo traz uma abordagem de um estudo teórico e prático sobre o uso do blog
como ferramenta auxiliar nas atividades escolares. O estudo destaca o blog como um recurso
tecnológico com potencial para reforçar e incentivar a escrita entre os alunos, bem como um
veículo capaz de divulgar, entre a comunidade escolar e estudantil, os resultados de pesquisas
realizadas pelos alunos. O método estabelece que tarefas extraclasses e/ou pesquisas escolares
sejam postadas em um blog coletivo mediante convite do professor; criador do blog. Todo texto
postado no blog tem como finalidade o acompanhamento e a orientação do professor, além da
interação e apreciação entre os usuários. A proposta foi implementada em um Colégio Estadual
com um grupo de alunos do ensino médio e orientada por um professor da escola. Observou-se
entre os alunos uma efetiva aceitação e um otimismo em relação à proposta. Para um grande
número de professores do estabelecimento não se observou o mesmo entusiasmo e tampouco
comprometimento.
Produção Didático-pedagógica
Título: Construção de Blog na Educação
Palavras-chave: Blog; Educação; Comunicação
Resumo: O Blog, neste contexto de projeto, caracteriza-se pela postagem de diferentes textos,
atividades, produções desenvolvidas pelos alunos. Trata-se de um tutorial que traz orientações
passo a passo, para a criação e uso de um Blog coletivo. Uma abordagem com orientações de
ordem técnicas e direcionadas especificamente ao fim proposto.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: SIGELINDA MARIA ZANONI
ORIENTADOR: CLAUDIA REGINA A. PRADO FORTUNA
IES: UEL

Artigo
Título: Outras memórias e outras histórias dos negros no BRASIL
Palavras-chave: Lei 10639/2003; sujeitos negros; outras memórias; ensino de história
Resumo: Este artigo é resultado do Plano de ação do Programa de Desenvolvimento Educacional
PDE de 2009 e relata uma experiência teórico - metodológica em sala de aula com alunos do
primeiro ano do Curso Formação de Docente do Colégio Estadual Barbosa Ferraz - Ensino Médio,
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Normal e Profissional de Ivaiporã, Paraná, como forma atender à exigência da lei 10.639/03, atual
11.645/08, que incluiu no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.
Produção Didático-pedagógica
Título: Outras Memórias e Outras Histórias dos Negros no Brasil
Palavras-chave: Lei 10639/2003; sujeitos negros; outras memórias.
Resumo: O presente trabalho busca informar a respeito da Lei nº 10.639/03 que inclui no
currículo oficial da rede de Ensino a obrigatoriedade da temática -História e Cultura Afro-Brasileira,
além de colaborar para o combate do racismo que infelizmente existe no nosso contexto social e
escolar. Discutir sobre a persistência em nosso país de um imaginário étnico-racial que privilegia a
brancura e valoriza principalmente as raízes européias da cultura, ignorando ou pouco valorizando
as outras culturas que são a indígena, a africana e a asiática. Conhecer que o preconceito foi
construído historicamente e com isto contribuir para que os grupos étnicos brasileiros possam
exercer de forma plena sua cidadania e lutar contra o racismo e as discriminações na construção
de uma sociedade brasileira mais justa e democrática. Destacar que ainda persiste nos livros
didáticos um imaginário étnico-racial que privilegia as raízes européias da cultura. Constatar que a
convivência entre padrões da cultura africana e cultura branca européia não tem sido suficiente
para eliminar ideologias, desigualdades e estereótipos raciais.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: SILVIA REGINA DA SILVA
ORIENTADOR: MARCIO LUIZ CARRERI
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Artigo
Título: O Tempo Histórico no Ensino da História
Palavras-chave: 1.Ensino de História; 2. Tempo Histórico; 3. Aprendizagem.
Resumo: Este artigo tem por meta relatar o desenvolvimento do projeto de intervenção
pedagógica intitulado Pensando a noção de tempo histórico no ensino de História- desenvolvido
no Programa do PDE no segundo semestre de 2010 com alunos da 8ª série do ensino
fundamental no Colégio Estadual Rui Barbosa situado no município de Jacarezinho (PR) que teve
por objetivos, através de uma reflexão sobre a complexidade do uso e estudo das múltiplas
temporalidades no ensino de História, levar à percepção das diversas temporalidades no decorrer
da História, compreendendo o tempo como produto cultural construído pelas necessidades das
sociedades, historicamente situadas, e sendo assim, apresenta diferentes ritmos enquanto
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processo dotado de velocidade e duração distintas, o que o configura como

elemento

fundamental a toda análise histórica. A implementação do projeto possibilitou uma reflexão sobre a
formação histórica dos alunos a partir da compreensão que abordam acerca das representações
de suas experiências de aprendizagens da história e as temporalidades, bem como o sentido e a
influência dessa formação nas suas vivências no espaço social - familiar e comunitário. Ao final
reconheceram a finalidade da História como Ciência para conhecer mais a realidade. Admitiram
que o aprendizado de história associado a outros contextos ajuda a enxergar mais amplo e
demonstraram conhecimento sobre a sua história pessoal e social - familiar, bem como a história
de sua comunidade, apresentando justificativas, explicações, conceitos, análises, comparações,
conclusões e em alguns casos, demonstrando avanço do conhecimento, ao estabelecer paralelos
numa visão da relação de anterioridade simultaneidade e perspectivas futuras.
Produção Didático-pedagógica
Título: O tempo histórico e as temporalidade: problemáticas e abordagens
Palavras-chave: historia, ensino, temporalidades históricas
Resumo: Uma das contribuições do ensino de Historia e desenvolver a capacidade de pensar
historicamente, essa produção didática pedagógica se justifica ao propor, a profundar uma
reflexão que possa contribuir para ampliar a compreensão sobre o que se entende por
temporalidades históricas.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: SINEIDE MONTOIA PEREIRA
ORIENTADOR: REGINALDO BENEDITO DIAS
IES: UEM

Artigo
Título: Sarandi: história, demografia e indicadores sociais
Palavras-chave: história local; colonização; Sarandi; demografia; indicadores sociais.
Resumo: Esta pesquisa contou como dois objetivos principais,
uma análise da história local, no Município de Sarandi-PR.. Nela buscou-se estudar e
aprofundar o conhecimento da história

do

município,

com

seu índice de crescimento

demográfico e a falta de infraestrutura para uma cidade que cresceu e continua a crescer
conurbada a cidade de Maringá, está que é a sede da Região Metropolitana de Maringá, e com
uma tentativa de se organizar
Estadual de

uma

opção de material para estudo do Professor da Rede

e de disponibilizar material didático para o Ensino Fundamental e Médio com uma

visão mais problematizada relacionada a história do município. O trabalho realizado pela pesquisa
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resultou em um Caderno Temático, o qual foi adaptado com atividades e aplicado como material
didático em uma turma de 8ª série do Colégio Estadual Olavo Bilac no Município de Sarandi.
Produção Didático-pedagógica
Título: Sarandi: historia, demografia
Palavras-chave: Sarandi; história local; desenvolvimento; indicadores sociais
Resumo: A elaboração do caderno temático prioriza a discussão do tema Sarandi: historia,
demografia e indicadores sociais, e visa atender a necessidade de uma opção a mais de material
didático para aprofundamento do conhecimento de professores da rede, sobre o processo de
colonização do norte do Paraná, bem como da história do município de Sarandi que se encontra
num acelerado processo de conurbação com a cidade de Maringá, cidade sede da Região
Metropolitana. O que não significa que esse material não possa ser utilizado também com alunos
da rede, bastando ao professor fazer as adaptações necessárias bem como as atividades que
achar convenientes para o seu público alvo, diante da sua realidade escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: SIRLEI BERNARDETE WEBER BONAMIGO
ORIENTADOR: FABIO PONTAROLO
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: A presença afrodescendente no município de Coronel Vivida: a escassez de uma história
Palavras-chave: Diversidade, Afrodescendente, cultura, resgate, escassez.
Resumo: O presente artigo se refere à pesquisa sobre a presença afrodescendente no município
de Coronel Vivida - PR, que tem como problema de pesquisa: investigar dados relativos aos
afrodescendentes residentes no município de Coronel Vivida, onde se percebe a escassez dos
mesmos nas fontes históricas da bibliografia local. Para responder ao problema de pesquisa,
utilizou-se de entrevistas a afrodescendentes residentes no município e posterior aplicação em
forma de curso aos profissionais da educação, o mesmo teve como objetivo socializar junto aos
cursistas, a prática pedagógica na utilização da história oral como fonte de pesquisa para ensinar
e aprender história, enriquecendo as aulas e resgatando o interesse pela participação na
construção histórica do município, em especial dos povos afrodescendentes. A pesquisa se
justifica pelo fato da necessidade de resgatar a cultura dos povos afrodescendentes presentes na
História do povo vividense devido à escassez de material referente ao tema, propondo subsídios
para trabalhar a presença afrodescendente no município.
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Produção Didático-pedagógica
Título: A presença Afrodescendente no Município de Coronel Vivida: a escassez de uma História.
Palavras-chave: História; Cultura; Afrodescendente
Resumo: Esta proposta de pesquisa pretende averiguar os traços históricos da cultura afrobrasileira presente no município de Coronel Vivida, o qual se localiza no Sudoeste do Estado do
Paraná. Percebe-se a escassez de dados históricos dessa natureza nos relatos já produzidos na
região em destaque.

Nesse sentido, acreditamos que essa pesquisa possa abrir novas

perspectivas para a construção da história dos povos afrodescendentes presentes na formação do
povo vividense. Verifica-se que a origem da presença dos povos africanos no território nacional
está ligada a colonização do Brasil e, portanto, ao sistema colonial, o qual está inserido no
contexto da expansão do capitalismo a partir do século XV. O Paraná tem sua história
desenvolvida neste contexto, principalmente a partir do século XIX. Os afrodescendentes
escravizados e livres eram os pés e as mãos dos fazendeiros, desempenhando várias funções
dentre elas: carpinteiro, arrieiros, tropeiros, marceneiros, administradores de fazenda, assim como
a função de cultivar a terra. Através de entrevistas com a população afro-descendente de Coronel
Vivida e da análise dos livros e documentos referentes à colonização local, pretende-se
demonstrar que os povos afrodescendentes foram parte da construção da população paranaense.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: SOLANGE BIORA
ORIENTADOR: CLAUDIA MADRUGA CUNHA
IES: UFPR

Artigo
Título: Quilombolas do Vale do Ribeira na história e cultura afro-brasileira: uma prática no ensino
de história na educação básica
Palavras-chave: Quilombolas; Afro-brasileira; História; Paraná.
Resumo: Este artigo tem a intenção de levantar questões que implicam a prática do docente do
ensino de História em relação ao cumprimento da Lei Federal nº 10.639/03, que determina a
inclusão da História e Cultura Afro-brasileira, nos currículos escolares da Educação Básica. Dentro
desta temática, se faz um recorte histórico que pretende minimamente subsidiar os professores no
desenvolvimento de ações que positivem uma prática didática com esse núcleo cultural excluído
pela história; isto é, as comunidades quilombolas do Vale do ribeira do Paraná. Neste sentido, foi
levantado a ausência desta temática nos livros didáticos e em conseqüência as dificuldades em
trabalhar o que se desconhece, já que na maioria das vezes os conteúdos da história listam os
povos da raiz européia.
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Produção Didático-pedagógica
Título: História e cultura afro brasileira; comunidades quilombolas do vale do ribeira do paraná e a
prática no ensino de história na educação básica.
Palavras-chave: afrodescendente, quilombolas, cultura. ensino. história
Resumo: É papel do professor de História na Educação básica situar seu aluno sobre o contexto
histórico, social e cultural em que ele vive. Dentro deste cenário das novas políticas de inclusão,
os profissionais da história sentem-se forçados a perguntar pela constituição multiétnica e cultural
do Estado do Paraná, no desejo de cumprir sua tarefa de contribuir para a construção de uma
identidade local. Mas o que traz segurança e motivação para este professor trabalhar com este
tema, uma vez que sua formação teve por base, uma história centrada nos imigrantes europeus e
até asiáticos? O que terá, então, esse profissional a dizer sobre seus conterrâneos afrodescendentes? Pode ser percebida uma lacuna que se explicita, quando muito pouco se encontra
no meio escolar qualificado, de material didático que contribua para essa sua pesquisa. Neste
sentido, esse trabalho busca preencher alguns vazios que se fazem presentes em torno de
questões ligadas ao ensino da história e cultura afro-brasileira. Portanto, esta Unidade Didática
Temática, aponta algumas possibilidades e caminhos para subsidiar os conteúdos curriculares de
História e Cultura Afro-Brasileira, no ensino básico. A temática a que se refere este material é
especificamente sobre as comunidades rurais quilombolas do Vale do Ribeira do Paraná e a
prática no ensino de História. A intenção na escolha deste assunto é facilitar o acesso e
conhecimento aos docentes sobre este núcleo cultural excluído da História local.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: SOLANGE MARIA ERNZEN VOGEL
ORIENTADOR: ARIEL JOSE PIRES
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: A mística e as relações socioculturais no assentamento IRENO ALVES DOS SANTOS EM
RIO BONITO DO IGUAÇU
Palavras-chave: mst- mística- escola- assentamento
Resumo: Este artigo tem o propósito de analisar a mística e as relações socioculturais no
Assentamento Ireno Alves dos Santos, de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná. O tema
História e Movimentos Sociais, que está contemplado nas Diretrizes Curriculares do Estado do
Paraná foram desenvolvidos com os alunos da 8ª série do Ensino Fundamental do Colégio
Estadual Professor Agostinho Pereira Ensino Fundamental e Médio, do município de Pato Branco
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-PR. Um dos propósitos da pesquisa foi entender o preconceito encontrado em sala de aula em
relação ao MST. Outro foi analisar a mística e a utilização de símbolos, como uma metodologia de
congregação dos trabalhadores rurais na luta pela terra, como temas importantes nas relações
socioculturais no assentamento supracitado. Com a elaboração do material multimídia, os alunos
tiveram a oportunidade de compreender a mística, como prática religiosa celebrativa, formada por
diferentes discursos: sociais, políticos e ritos. Nas simbologias do MST apareceram diferentes
práticas de mística(s), como forma de integração social e religiosa, proporcionando consenso ou
aceitação acerca do mundo no qual os indivíduos estão inseridos, ajudando a constituir um
imaginário social em busca da reforma agrária.
Produção Didático-pedagógica
Título: A mística e as relações socioculturais no assentamento IRENO ALVES DOS SANTOS EM
RIO BONITO DO IGUAÇU
Palavras-chave: MST; mística; Rio Bonito do Iguaçu.
Resumo: Não disponível.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: SONIA APARECIDA BELIN
ORIENTADOR: PAULO JOSE KOLING
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: A Revolução Tenentista de 1924 em São Paulo e seu desdobramento no Oeste do Paraná.
Palavras-chave: pragmatismo histórico; revolução Tenentista; sujeitos da história; valorização;
local.
Resumo: O presente trabalho relata a experiência de produção e aplicação do material didático
para o ensino de História com o tema História e Memória:A revolução Tenentista em São paulo e
seu desdobramento no Oeste do Paraná-Catanduvas, para o Ensino Médio. A experiência foi
vivenciada com a produção e posteriormente na implementação do projeto pedagógico no Colégio
Estadual Dr. João Ferreira Neves-Ensino Fundamental e Ensino Médio com com alunos da
segunda série C e teve como objetivo recuperar o contexto histórico do município de Catanduvas
durante a revolução Tenentista de 1924.Através da produção de uma unidade didática que propõe
instrumentos metodológicos que relacionam textos bibliográficos, entrevistas, documentos oficiais
e visitas a lugares históricos, buscou-se instigar o interesse nos alunos em conhecerem a história
de seu município.
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Produção Didático-pedagógica
Título: A Revolução Tenentista de 1924 em São Paulo e seu desdobramento no oeste do ParanáCatanduvas
Palavras-chave: História e Memória; Revolução Paulista; Sujeitos históricos.
Resumo: Esse material foi construído partindo do pressuposto que o estudo investigativo deve
buscar suas raízes \"no chão da escola\", no devir pedagógico, na relação que os alunos tem com
a comunidade, na construção coletiva de conhecimentos. Contribui para a recuperação da História
Regional/Local. Percebendo assim os diferentes sujeitos históricos que atuaram neste contexto, e
o papel da população local em relação a esse marco histórico, contribuindo para a recuperação da
memória dos diferentes agentes que participaram do processo revolucionário de 1924/1925.Este
trabalho envolve alunos da 2a série do Ensino Médio do Colégio Estadual Dr. João Ferreira
Neves, sendo desenvolvido através de revisão bibliográfica, e pesquisa de campo, entrevistas,
com moradores da época na cidade de Catanduvas. Tem a pretensão de estender o trabalho as
outras séries do Ensino Médio, bem como o Ensino Fundamental e indiretamente a Rede
Municipal e a Comunidade Local. Contudo verificou-se que o processo histórico fez parte das
relações dos diferentes grupos sociais .Estas diferenças permitem rever as práticas destes
sujeitos que estiveram envolvidos nesta história. Neste sentido, percebemos a necessidade de
produzir uma crítica do processo das memórias construídas e das abordagens existentes na
historiografia.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: SONIA TEREZINHA FERREIRA
ORIENTADOR: MARCO AURELIO MONTEIRO PEREIRA
IES: UEPG

Artigo
Título: Influência da culinária tropeira no cotidiano do pontagrossense
Palavras-chave: Tropeirismo. História. Cultura. Culinária Tropeira, Ponta Grossa.
Resumo: Procurou-se através da pesquisa, proporcionar aos alunos um resgate histórico do
tropeirismo em nossa região, que possui forte vínculo cultural com esse movimento, que foi em
sua época muito importante na economia do país, em especial à região dos Campos Gerais, onde
se destaca a cidade de Ponta Grossa. Um dos objetivos do trabalho foi buscar em conjunto com
os alunos novas abordagens que provocasse um interesse maior pela cultura regional,
rememorando heranças do movimento que permanecem no cotidiano da comunidade, e que
muitos desconhecem a procedência. Além disso, a escolha do tema tropeirismo contempla o
estudo da história local de Ponta Grossa, articulada à regional e nacional, já que no Caminho das
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Tropas desenvolveram-se e prosperaram cidades em vários estados brasileiros. Outro objetivo,
não menos importante, foi realizar também em conjunto com os estudantes, um levantamento da
culinária tropeira, visando a valorização da herança adquirida, além de se utilizar dessas
memórias como uma alavanca para o levantamento de outros aspectos da cultura pontagrossense
herdadas do tropeirismo. Para a realização da pesquisa optou-se pela metodologia de pesquisa
bibliográfica e coleta de dados na forma de questionário com perguntas abertas e fechadas,
aplicados aos alunos e seus familiares. Com as respostas pôde-se perceber que os objetivos
foram atingidos, com a constatação da herança tropeira presente na culinária pontagrossense,
assim como um conhecimento mais aprimorado da história da cidade, através de hábitos e
costumes que até então não tinham suas origens significadas.
Produção Didático-pedagógica
Título: Caderno Temático - Os Tropeiros
Palavras-chave: Tropeirismo; Raízes Culturais; Ponta Grossa.
Resumo: O tropeirismo deixou permanências de cultura nos pontos de passagem pela região dos
Campos Gerais especialmente em Ponta Grossa. Atualmente, observa-se uma grande perda de
identidade provocada em grande parte pelos instrumentos de comunicação, que presos a
princípios políticos e econômicos desenvolvendo um processo de unificação cultural para todos.
Este fato vem provocando o esquecimento histórico e a falta de interesse em valorizar a cultura
regional. Sendo assim, esta pesquisa tem como proposta a ressignificação do tropeirismo na
região de Ponta Grossa, valorizando a culinária tropeira como eixo de ligação entre
passado/presente. Optou-se pela metodologia de pesquisa bibliográfica e coleta de dados na
forma de questionário com perguntas abertas e fechadas conduzidas com criatividade e
diversidade, aplicados a quem realmente tem o conhecimento necessário para satisfazer as
necessidades da informação, alunos e pessoas da comunidade. Os possíveis resultados serão
avaliados, analisados e apresentados para a comunidade em uma Feira Cultural. A valorização da
culinária tropeira pode ser um caminho para se manter vivo alguns desses fragmentos da cultura
tropeira presente no cotidiano de muitos pontagrossenses. Para isso será necessário entender e
desmistificar quem eram esses sujeitos sociais (tropeiros), quais eram seus hábitos e costumes,
sua organização, seus destinos e em quais condições históricas foram difundidas suas raízes
culturais.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: SONIA VOTTRI
ORIENTADOR: RINALDO JOSE VARUSSA
IES: UNIOESTE
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Artigo
Título: O bolsa família e o processo de ensinoaprendizagem: contradições dessa relação no
Colégio Tancredo Neves (Francisco Beltrão-PR)
Palavras-chave: Bolsa Família; Educação;Desigualdade Social;Ensino de História; Políticas
Públicas.
Resumo: A proposta de elaboração deste artigo se justifica pelo interesse em promover entre os
estudantes e professores a reflexão sobre os objetivos prioritários do programa do governo federal
Bolsa Família, cujas atribuições são a educação, saúde e assistência social. Nesse sentido, é
relevante promover o debate em sala de aula, no sentido de contribuir para que os estudantes
possam pensar historicamente nas dinâmicas que constituem as relações sociais, bem como as
práticas que permeiam a promoção de tal projeto e da desigualdade experimentada socialmente.
Os objetivos que nortearam a presente intervenção pedagógica foi investigar os sentidos e
significados constituídos pelas famílias participantes do Bolsa Família na comunidade escolar
vinculada ao Colégio Tancredo Neves, em Francisco Beltrão-PR, estabelecendo uma articulação,
através da pesquisa, entre professores, alunos e famílias, investigando as mudanças ocorridas no
cotidiano escolar e no modo de viver dos estudantes e seus familiares. O desafio desse trabalho
foi compreender a visão dos pais, alunos e professores sobre os avanços e limites do programa.
Os resultados obtidos encontram-se expostos no desenvolvimento deste artigo, mas cabe dizer
dos limites dessa análise diante a complexidade dessa problemática, pois existem controvérsias
quanto ao projeto de distribuição de renda do governo federal e esse posicionamento aponta
contradições e desafios para a sociedade contemporânea, ao lidar com propostas de política
pública enquanto transferência de renda.

Produção Didático-pedagógica
Título: Programa Bolsa Família
Palavras-chave: História; Bolsa Família; Educadores Educandos; Comunidade.
Resumo: A proposta de elaboração do caderno pedagógico se justifica pelo fato de levar os
alunos e professores a uma reflexão a respeito dos objetivos prioritários que são: a educação,
saúde e assistência social. Nesse sentido, cabe trazer o debate para a sala de aula, no sentido de
contribuir para que os educandos possam pensar historicamente nas dinâmicas que constituem as
relações políticas e sociais. Os objetivos que nortearam a presente elaboração de material
didático foi investigar os sentidos e significados constituídos pelas famílias participantes do Bolsa
Família na comunidade ligada ao Colégio Tancredo Neves, estabelecendo uma articulação,
através da pesquisa, entre professores, alunos e famílias e com isso, contribuindo com a
produção do conhecimento histórico entre os participantes, para atingir esses objetivos, tornou-se
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necessários investigar se ocorreram mudanças nas dinâmicas vividas a partir da participação no
programa Bolsa Família e qual e por que e \"benificiários\" estabelecem para esse processo e a
exposição ao conjunto da comunidade escolar os resultados do projeto será a avaliação de toda
produção didática.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: SUELI APARECIDA LOPES BRAGA
ORIENTADOR: EDMEIA APARECIDA RIBEIRO
IES: UEL

Artigo
Título: Estudo das relações e interpretações de gênero em escola pública do PARANÁ
Palavras-chave: Mulheres, Gênero, Educação, Diversidade Sexual
Resumo: Neste artigo apresentamos o trabalho realizado com educadores, educadoras,
funcionários e funcionárias de uma escola pública de educação básica de Londrina-Paraná. Tratase de grupos de estudos/discussões que tematizaram alguns aspectos da condição da mulher,
conceitos de gênero, diversidade sexual e sua relação com a educação. Para isso foram utilizados
textos sobre os referidos temas, músicas, clips musicais, filmes e propagandas de televisão.
Produção Didático-pedagógica
Título: Estudo dos conceitos e das relações de gênero em escola pública no PARANÁ
Palavras-chave: Educação; Gênero; Diversidade sexual
Resumo: As heterogeneidades e temporalidades foram se diversificando no ir e vir da construção
das lutas e resistências dos seres humanos plurais: homens e mulheres (MATOS, 1997, p.114). O
estudo das relações de gênero permite reflexão acerca da forma como são construídos os
diferentes papéis sociais para homens e mulheres. Assim sendo, faremos um estudo sobre a
conceituação de gênero – entendido como um conjunto de características sociais, culturais,
políticas, psicológicas, jurídicas e econômicas que envolvem e explicam as relações entre as
pessoas. Consideramos que tais características de gênero constituem-se em construções sócioculturais que variam ao longo da história da humanidade e se referem aos papéis psicológicos e
culturais que a sociedade atribui àqueles/as considerados masculino/feminino. OBJETIVOS:
&#61623; Contribuir para a elucidação das questões de gênero através de material didático
simples, com textos variados, de alguns autores que refletem sobre a equidade/igualdade de
gênero nas relações sociais entre homens e mulheres. Problematizar sobre as formas como são
estabelecidas as relações de gênero na escola. ESTRATÉGIAS: Apresentação do Curso.
Construção do cronograma dos encontros em conjunto. Leitura dos fragmentos de textos
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escolhidos acerca do tema. ATIVIDADES: Leitura dos fragmentos textuais; Debate acerca das
leituras.Elaboração de um painel escrito partindo do resultado das reflexões feitas com os
professores e professoras. RECURSOS: Sala, quadro de giz, papéis.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: SUELI APARECIDA MARTINS
ORIENTADOR: JANAINA DE PAULA DO ESPIRITO SANTO
IES: UEPG

Artigo

Título: A televisão como veículo de conteúdo histórico: instrumento de discussão ou alienação
Palavras-chave: Telenovela; comunicação; escola; mídias, ensino de história.
Resumo: Este artigo tem como objetivo relatar o desenvolvimento do projeto que tem como Tema:
O uso da telenovela no ensino de história. Este trabalho foi desenvolvido através do PDE Programa de Desenvolvimento Educacional e aplicado a alunos de Ensino Médio, do Colégio
Estadual Wolff Klabin – Telêmaco Borba/PR. A proposta do Projeto “A Televisão como veículo de
Aprendizagem histórica: Discussão ou Alienação“ é utilizar a telenovela, fazendo a interação entre
o mundo e a escola, o real e o imaginário, procurando despertar o interesse pela análise, reflexão
e crítica, estabelecendo relações com o conteúdo, compreendendo determinados momentos da
História de uma forma mais atenta, clara e prazerosa. Para iniciarmos o trabalho foi feita uma
investigação através de um questionário aplicado a alunos de ensino Médio, verificando se os
mesmos possuiam interesse pelo Tema. O próximo passo foi escolhermos as telenovelas a serem
trabalhadas, que foram: Paraíso, (2003), Rei do Gado (1996 a 1997), Explode Coração (1995 a
1996) e Caminho das Indias (2009), todas da rede Globo, pois segundo o levantamento prévio
esta era a emissora mais assistida por todos. Neste momento inicia-se a discussão e reflexão
articulando as informações recebidas deste meio de comunicação aos conteúdos e contextos
historicos estruturantes.
Produção Didático-pedagógica
Título: Televisão com veiculo de aprendizagem: Instrumento de alienação ou discussão
Palavras-chave: televovela, ensino de história, imaginário, produto cultural, ética, cidadania.
Resumo: A televisão é o meio de comunicação de massa mais utilizada pelos jovens, devido a
esse fato o propósito desse trabalho é levá-los a fazer uma análise da telenovela um dos
programas de maior audiência da TV brasileira. A escola tem recebido alunos com enorme uma
carga televisiva com informações de todos os tipos, sendo que muitas delas, os mesmos não
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sabem como utiliza-las a favor de um crescimento intelectual, ético e moral. No entanto há
necessidade da escola assumir a discussão deste meio de comunicação. SEGUNDO Saviani
(1992, p.42) Os meios de comunicação de massa não podem ser ignoradas pela escola, pois
exercem influência significativa na vida da criança e dos jovens. Os professores podem fazer uso
de novas tecnologias, mas é claro que elas por si só não irão resolver os problemas da educação,
a televisão é só um recurso a mais a se utilizado. Para Severo (2004, p.68) “Nenhuma imagem,
fala por si só. ParaO material didático ora apresentado refere-se ás telenovelas da Rede Globo:
Paraíso, Rei do Gado, Explode Coração e Caminho das Ìndias. O Trabalho inicia-se com
apresentação de capítulos das referidas novelas com slide propondo discussões e reflexões,
articulando as informações recebidas por este meio de comunicação aos conteúdos e contextos
históricos estruturantes. Ao se fazer este percurso objetiva-se abordar as relações de trabalho de
poder e cultura, incluindo novas fontes que nos remete a outras representações como o
imaginário e das práticas sociais que ela seja útil na aprendizagem, é essencial a intervenção do
professor.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: SUELY APARECIDA DA SILVA BIONI
ORIENTADOR: MARCOS NESTOR STEIN
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Análise da presença de Afro-brasileiros na História de Cascavel
Palavras-chave: afro-brasileiros; história regional/local; Cascavel, PR.
Resumo: A pesquisa analisa aspectos da presença de afro-brasileiros nos livros didáticos e em
alguns livros sobre a história do Paraná e de Cascavel, os quais enfatizam a presença de
descendentes de europeus como: alemães, italianos e poloneses. O objetivo é realizar uma
discussão sobre a presença de afro-brasileiros, já que fazem parte da formação da sociedade
local. Essa proposta foi apresentada a um grupo de alunos de ensino médio do Colégio Estadual
São Cristóvão do referido município, o qual a aceitou. A atividade consistiu na realização de
leituras de textos sobre a vinda de africanos para o Brasil e sobre a história de Cascavel, coleta e
análise de entrevistas de afro-brasileiros que residem no município.

Produção Didático-pedagógica
Título: Análise da Presença de Afro-Brasileiros na História de Cascavel, PR
Palavras-chave: Sociedade Multicultural. Memória. História regional/local.
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Resumo: Esta atividade visa (re)construir um olhar sobre a história regional/local enfocando a
presença e/ou o ocultamento de afro-brasileiros na história de Cascavel. A relevância dessa
produção didático-pedagógica não se restringe à população descendente de negros da cidade,
mas também diz respeito a todos os brasileiros que devem educar-se enquanto cidadãos atuantes
no seio de uma sociedade multicultural e pluriétnica, capazes de construir uma sociedade
democrática. Pretende-se despertar a curiosidade do aluno para o “descobrir” e o “entender” a
importância da cultura e do povo africano na formação e no desenvolvimento da cultura brasileira.
Propiciar aos alunos reflexões que possibilitem a formação íntegra e despojada de preconceitos e
desconstruir os fatores raça/cor como “melhores” ou “piores” na construção de uma sociedade.
A metodologia consistirá na pesquisa sobre como é narrada a história de Cascavel em livros
didáticos, realização de entrevistas com afro-brasileiros, com a colaboração de alunos, e produção
de material impresso com as análises dos materiais pesquisados.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: SUELY APARECIDA MACRI BORGES
ORIENTADOR: SIDNEI JOSE MUNHOZ
IES: UEM

Artigo
Título: A participação dos soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial
Palavras-chave: Brasil. Ensino. Segunda Guerra Mundial. Força Expedicionária Brasileira.
Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar as razões que levaram o Brasil a participar da
Segunda Guerra Mundial, bem como analisar a atuação dos integrantes da Força Expedicionária
Brasileira, conhecidos por Pracinhas, e as conseqüências da participação brasileira na guerra;
isso será efetuado considerando-se os aspectos econômicos, políticos e sociais e principalmente,
as dificuldades de reintegração social e profissional dos ex-combatentes no seu retorno ao país.
Produção Didático-pedagógica

Título: A participação dos soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial
Palavras-chave: Brasil. Segunda Guerra Mundial. Força Expedicionária Brasileira.
Resumo: A presente produção foi elaborada por meio de leituras e questionamentos relevantes
sobre o tema, cujo resultado se transformou em três unidades didáticas que compõem um
caderno pedagógico. Na primeira unidade é apresentado um contexto mundial antes do conflito, a
formação de alianças políticas, o surgimento do fascismo em oposição ao socialismo e as
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democracias liberais, o desenvolvimento do conflito e o mundo pós-guerra; na segunda a
participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a atuação dos soldados brasileiros, o retorno
ao país e as dificuldades de reintegração social e profissional e na terceira sugestões de leituras,
filmes e atividades que levem os alunos a refletir sobre o conflito e perceberem as mudanças que
surgiram na sociedade contemporânea a partir dele.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: SUZANI SCHNEIDER
ORIENTADOR: GERALDO BALDUINO HORN
IES: UFPR

Artigo
Título: Sincretismo cultural e racial na obra os pastores da noite
Palavras-chave: leitura, conhecimento, cultura.
Resumo: Resumo: Neste trabalho discorremos sobre a importância da leitura como elemento
fundamental no processo de ensino aprendizagem. A história narrativa abre um leque de
possibilidades para leitura de diferentes obras. Estabelecemos a leitura de uma obra literária para
levantar em a sala de aula discussões pertinentes e atuais relativas à vida em sociedade no
Brasil. Incentivamos a leitura e transformamos a literatura em recurso didático para aproximar o
leitor das suas vivências sociais. Passagens do livro Os pastores da noite de Jorge Amado, foram
utilizadas para o estabelecimento de vínculo passado/presente. Esta forma de abordagem tornou
possível uma provocação que estimulou a participação nas atividades propostas.

Produção Didático-pedagógica
Título: Sicretismo cultural e racial na obra de Jorge Amado
Palavras-chave: Cultura, raça, racismo, miscigenação.
Resumo: Propomos a leitura de uma obra de Jorge Amado. A partir do enredo trataremos da
historicidade das relações sociais, miscigenação racial e hibridismos culturais na sociedade
brasileira, além de evidenciar preconceitos e racismos vigentes, questionar ideologias que se
constroem e perpetuam socialmente. Para tanto, os alunos do Ensino Médio serão instigados por
meio de questionamentos da visão que possuem sobre a sociedade em que vivem.
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DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: TANIA MARA DA SILVA TEIXEIRA
ORIENTADOR: JOSELIA ELVIRA TEIXEIRA
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: A HISTÓRIA DO TRABALHO DO NEGRO NO PARANÁ: construindo saberes a partir da
análise do “Catálogo Referentes aos Africanos e Afrodescendentes Livres e Escravos 1853 a 1888
Palavras-chave: Trabalho. Negro. Escravo. Paraná. Catálogo Seletivo de Documentos
Referentes aos Africanos.
Resumo: O artigo é parte das atividades desenvolvidas no Programa de Desenvolvimento
Educacional – PDE (2009), promovido pela Secretaria Estadual de Educação no Estado do
Paraná. A pesquisa teve como objetivo analisar a História do Trabalho do Negro Escravo e de seu
reconhecimento como sujeitos participativos no Estado do Paraná no período de 1853 a 1888,
pesquisa essa que contou com a colaboração do Grupo de Trabalho em Rede (GTR) e também a
participação dos alunos da 2ª série do Ensino Médio do Colégio Estadual Rui Barbosa de
Guarapuava os quais puderam aprofundar seus estudos através de documentos do Catálogo e
pesquisas bibliográficas, relatando e comprovando a importância dos negros escravos no período
abordado. Como foco central da problematização da pesquisa, está à investigação sobre o
trabalho do negro no Paraná, para tanto o período selecionado se baseia na fonte escolhida para
a
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Afrodescendentes Livres e Escravos de 1853 a 1888. O presente material é resultado de um
projeto de pesquisa e da aplicação do material didático (OAC – Objeto de Aprendizagem
Colaborativa) que tem como finalidade colaborar com resultados da implementação para utilizá-lo
como fonte de pesquisa em sala de aula.
Produção Didático-pedagógica
Título: A História do Trabalho do Negro no Paraná: Construindo Saberes a partir do
Palavras-chave: Trabalho. Negro. Escravo. Paraná.
Resumo: A temática a ser abordada tem como objetivo através do Objeto de Aprendizagem
Colaborativa (OAC), enfatizar a história do trabalho do negro no Paraná provincial, utilizando-se
de fontes primárias e secundárias para que o aluno perceba que estas etnias também foram e
continuam sendo importantes, descaracterizando-se as expressões pejorativas como seres
inferiores e que não foram partícipes na construção da sociedade paranaense, pois, possibilitará
ao educando perceber através dessas fontes que no Paraná a mão-de-obra escrava negra
contribuiu para a riqueza de senhores, já que o trabalho manual era aviltante para os senhores.
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DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: TANIA MARIA GOMES
ORIENTADOR: MARCO AURELIO MONTEIRO PEREIRA
IES: UEPG

Artigo
Título: História da Escola Estadual Bela Vista
Palavras-chave: Instituições escolares; história local; consciência histórica; fontes históricas;
memória.
Resumo: O estudo das Instituições escolares constitui um novo campo dentro da produção
historiográfica, assim o presente artigo tem por finalidade discutir o processo histórico que confere
identidade às mesmas e como elas se instituíram. Outra intenção é promover e divulgar a
necessidade de uma maior atenção à história das unidades escolares, da busca de registros
documentais referentes à reconstituição da memória das instituições educativas. As Diretrizes
curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná para a disciplina de História, orientam que
na aprendizagem histórica devem ser consideradas diferentes possibilidades de documentação,
múltiplos sujeitos e suas experiências, em uma perspectiva diversificada das formas de
problematização do passado, objetivando a contribuição para a formação da consciência histórica,
Essa consciência de valor, respeito e construção da memória só poderá ocorrer mediante um
trabalho que se aproxime do interesse da comunidade que o envolve. Para isso, essa pesquisa
que estuda a história local, levada ao espaço escolar, procura atingir esses objetivos. Ao trabalhar
com a história local, detêm-se sobre a história da Escola Estadual Bela Vista, envolvendo alunos
de 8º série, partindo de uma pesquisa utilizando-se diferentes fontes históricas existentes na
Escola, tais como: análise de Atas de assembleias de Pais, Professores, Editais, livros de
chamada, depoimentos de ex-alunos, ex-professores, fotos, fomentando nos alunos o interesse
pela pesquisa e possibilitando maior apropriação do conhecimento e desenvolvimento da
consciência histórica levando à compreensão do mundo e da sociedade em que vivem.
Produção Didático-pedagógica
Título: História da Escola Estadual Bela Vista
Palavras-chave: Instituição. Processo Histórico. Identidade. Cultura. História Local.
Resumo: A necessidade de preservar vestígios que atestem e permitam compreender os
diferentes afazeres da escola vem conquistando cada vez mais espaço entre as temáticas
pesquisadas. Nesse sentido, o estudo de uma instituição de ensino permite não só constatar a
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organização do espaço e seu trajeto cronológico, mas problematizar a rota escolhida durante este
trajeto, mesmo que ele ainda esteja sendo trilhado, e relacioná-lo com o contexto sócio - político e
cultural em que está inserido. Assim, esta Unidade Didática visa, a partir da leitura de textos,
atividades reflexivas e trabalho de pesquisa, reconstruir o processo histórico que confere
identidade à escola Estadual Bela Vista. Trazer a memória desta escola, suas origens, seu
passado, contribui de alguma forma para o mapeamento da história do bairro Bela Vista, e a
possibilidade de se utilizar o referencial como material didático para o conhecimento da história
local.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: TANIA REGINA CARLOTO PICKINA
ORIENTADOR: JOSE MIGUEL ARIAS NETO
IES: UEL

Artigo
Título: Festival Internacional de Teatro de Londrina - FILO- uma resistência cultural
Palavras-chave: teatro; censura; ditadura militar; Londrina; cultura.
Resumo: O Festival Internacional de Teatro é realizado anualmente, desde 1968, no município de
Londrina. Iniciou-se com pequenos grupos locais, que se opuseram à grande repressão militar
que se instalou no Brasil desde o golpe de 1964. Atualmente congrega companhias de todo o país
e até do exterior. Entender como um despretensioso festival universitário alcançou tamanha
proporção nacional, despertou a necessidade de averiguar a resistência cultural presente neste
evento. No desenvolvimento desse artigo foi realizada a análise de diversas fontes conforme sua
natureza, sua conjuntura histórica e sua ideologia sendo possível concluir que em sua trajetória, o
festival contribuiu como um veículo cultural de relevância no período da ditadura civil e militar.
Produção Didático-pedagógica
Título: Festival Internacional de Teatro de Londrina- FILO - (1968-1985)
Palavras-chave: teatro; ditadura; censura; cultura; Londrina.
Resumo: O Festival de teatro de Londrina ocorre há mais de 40 anos e se transformou em um
dos mais importantes eventos do país, alcançando projeção internacional. O objetivo principal
desse trabalho é mostrar como se comportaram os participantes desse evento durante o período
em que o Brasil foi governado por militares, compreendendo os anos de 1968 à 1985 e analisar o
papel dos meios de repressão em nossa cidade no referido período, utilizando as peças teatrais
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censuradas como objeto de estudo. Para o desenvolvimento desse estudo será utilizado o método
qualitativo de pesquisa de documentos.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: TANIA REGINA FRIZZO
ORIENTADOR: NILCEU JACOB DEITOS
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Construção Étnica Identitária em Cascavel-PR a partir da Festa das Colônias.
Palavras-chave: Festas. Etnias. Identidade.
Resumo: O presente artigo atende à solicitação do Programa de Desenvolvimento Educacional –
PDE-2009, à professora Tânia Regina Frizzo Gnoatto. Trata-se da apresentação dos resultados
de pesquisa de investigação histórica desenvolvida a partir de abordagem cultural e regional,
considerando aspectos das relações étnico-culturais, buscando perceber a transmissão do saber
historicamente acumulado num processo de colonização que envolve a comunidade local de
Cascavel-PR, aliada à produção de material pedagógico, com formato de vídeo-DVD intitulado:
“Construção étnica identitária em Cascavel-PR a partir da festa das colônias”, oportunizando,
através de sua implementação, o caráter vivencial da mesma. Teve por público alvo os alunos de
um colégio estadual de Cascavel-PR. O objetivo foi perceber o cotidiano cultural e identitário a
partir de uma festa tradicional local: a Festa das Colônias, construindo meios para elaboração de
arquivos que colaborassem na ampliação do conhecimento sobre a história regional, sua relação
étnico-identitária, cultural e religiosa. Dessa forma, a professora pesquisadora se dedicou a apurar
o impacto, os resultados alcançados e as dificuldades da construção e implementação de
recursos áudio-visuais em sala de aula. Sendo possível apurar que apesar de todas as discussões
a respeito da importância do reconhecimento da cultura afro-brasileira, enquanto fator de inclusão
social, ainda há muito que mudar nas práticas sociais como forma de inserção desta etnia no
mesmo patamar das demais descendências.
Produção Didático-pedagógica
Título: Construção Étnica-Identitária em Cascavel-PR a partir da Festa das Colônias
Palavras-chave: Festas. Etnias. Identidade.
Resumo: O material didático produzido parte de uma abordagem cultural e regional, considerando
aspectos das relações étnico-culturais, buscando perceber a transmissão do saber históricamente
acumulado num processo de colonização que envolve a comunidade local de Cascavel. O
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material estudou a importância da Festa das Colônias, promovida pela Igreja Católica, que
anualmente a mais de uma década e meia é realizada na Catedral Nossa Senhora Aparecida de
Cascavel, com envolvimento de representantes de diversos grupos étnicos. Esta festa caracteriza,
entre outros aspectos, uma manifestação cultural, religiosa e social. Entendemos que as pessoas
buscam nestas manifestações culturais uma identificação étnica porque, por meio destes
movimentos, fazem uma reconstrução, ou seja, uma releitura das de suas etnias, principalmente
buscando reproduzir a gastronomia de cada um dos principais grupos étnicos presentes na
cidade. Trata-se de uma representação da reafirmação e da construção identitária de etnias em
Cascavel. No material refletimos sobre a formação da Festa das Colónias em um determinado
momento histórico regional e sua relação com a colonização do município, discutindo no coletivo
do ensino de história. O material busca analisar uma realidade específica em um viés da história
regional e como tal é relevador no conjunto social. Entendemos, a partir de pressupostos iniciais,
que processos educacionais são partes integrantes das relações sociais históricamente
determinadas, relevadoras de aspectos fundamentais para analisar o conjunto social, uma vez
que

os

processos

educacionais

são

partes

integrantes

da

história.

Fazendo

assim

questionamentos junto com os alunos sobre suas etnias e sua identificação nessas manifestações
culturais.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: TEREZINHA DRESCH
ORIENTADOR: CARLA LUCIANA SOUZA DA SILVA
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: A ditadura civil-militar no ensino de história
Palavras-chave: Golpe. Historiografia. Ditadura civil-militar. Governo brasileiro.
Resumo: Este artigo pretende discutir e apontar algumas abordagens diferenciadas sobre a
Ditadura no Brasil no período de 1964 a 1985 a partir da análise de várias fontes bibliográficas da
historiografia recente de diferentes autores que abordam o tema, como também de alguns
manuais didáticos utilizados na Rede Pública Estadual do Paraná. Estudos realizados por vários
autores brasileiros sobre o período de 1964 a 1985 assinalam para a idéia de que a Ditadura
brasileira, em todos os seus momentos, foi uma ditadura civil e militar e apontam possibilidades
diferenciadas de interpretação desse período histórico, a partir de nova historiografia, de novas
fontes, da abertura política e de arquivos. Em contrapartida, a grande maioria dos manuais
didáticos utilizados nas escolas públicas do Estado do Paraná aborda o período como uma
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Ditadura Militar, abordagem esta, incompleta que não corresponde à realidade, pois muitos postos
importantes na administração do país durante o período de 1964 a 1985 foram ocupados por civis,
que deram sustentação tanto ao golpe quanto à Ditadura.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Ditadura Civil-militar no Ensino de História
Palavras-chave: Historiografia; manual didático; militar; golpe.
Resumo: A partir da análise da historiografia brasileira, pretende-se elaborar uma interpretação
que possibilite compreender o período histórico iniciado em 1964 como uma Ditadura Civil-Militar,
possibilitando desse modo, uma maior compreensão sobre o tema, considerando que grande
parte dos manuais didáticos utilizados nas escolas públicas do Paraná não dá conta de oferecer
informações suficientes que permitam uma compreensão ampla e dinâmica do processo histórico
desse período, para, assim, possibilitar ao aluno a construção do conhecimento crítico e
autônomo. O ponto central de discordância em relação ao que o livro didático apresenta, é o fato
de tratar o tema como tendo sido um período em que o governo foi conduzido apenas por
militares. Essa abordagem não corresponde à realidade, pois muitos postos importantes na
administração do país durante o período de 1964 a 1985 foram ocupados por civis, que deram
sustentação tanto ao golpe como à Ditadura. Essa análise pretende apontar algumas abordagens
diferenciadas sobre o tema, identificar os grupos sociais envolvidos no processo histórico que
levou ao Golpe de Estado de 1964, bem como, a violência e a repressão praticadas contra os
opositores ao governo durante a Ditadura e ainda, demonstrar de que forma esses conteúdos são
abordados nos manuais didáticos. Estudos realizados por vários autores brasileiros sobre o
período de 1964 a 1985 apontam para a idéia de que a Ditadura brasileira, em todos os seus
momentos, foi uma ditadura civil e militar, conseqüentemente, sem a sociedade civil organizada,
ela não teria iniciado e durado tanto tempo. Mostrou-se como uma construção social.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: TEREZINHA MAIA DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: HELIO SOCHODOLAK
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: A memória familiar através de imagens: descendentes de ucranianos em Prudentópolis-PR
Palavras-chave: História - memória - família - fotografia - Prudentópolis-PR.
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Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar uma proposta de intervenção, desenvolvida
com alunos do Ensino Fundamental da Escola Estadual Pe. Cristóforo Myskiv, (Prudentópolis-PR),
no segundo semestre de 2010, como requisito para concluir a participação no Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE/turma 2009), do Estado do Paraná.

Procuramos neste

trabalho desenvolver alternativas com vistas a promover maior interação da família com a escola,
além de motivar o aluno a tomar gosto pela pesquisa, entendendo ser essa uma importante
estratégia para estimular a aprendizagem e a produção do conhecimento histórico utilizando como
instrumento a fotografia. A fotografia é uma importante fonte de pesquisa histórica. Em se tratando
da memória de um povo, esta torna-se fundamental. Buscamos realizar em sala de aula, com os
alunos da 5ª série, atividades que estimulem o interesse pela disciplina de História. Para isso,
utilizamos como ponto de partida o documentário \"A memória familiar através de imagensfotografias de descendentes ucranianos em Prudentópolis-PR\", gravado em DVD
Produção Didático-pedagógica
Título: A memória familiar através de imagens: descendentes de ucranianos em Prudentópolis-PR
Palavras-chave: História, memória, familiar, imagens, imigração.
Resumo: Devido a grande dificuldade de aprendizagem e baixo rendimento na disciplina de
História, dos alunos em sala de aula, principalmente nas 5ª séries e percebendo que a escola
encontra-se sozinha no processo de ensino aprendizagem situações evidenciadas no
desinteresse e apatia dos estudantes, o objetivo do trabalho é e continua sendo motivar a
participação dos pais no processo ensino aprendizagem dos alunos e promover uma aproximação
com a escola, estimulando o interesse dos estudantes pela disciplina de História através da
pesquisa. Nosso trabalho foi desenvolvido da seguinte forma: conversa dirigida com os pais
através de reunião, visita aos alunos em sala de aula oficializando o convite para as famílias
participarem do projeto. A partir daí iniciamos as visitas nas famílias para realização das
entrevistas e coleta dos documentos, fotografias, sistematizado a produção de um DVD em forma
de documentário para o material didático. Esse trabalho terá continuidade a partir da discussão do
documentário em sala de aula com os alunos, sensibilizando-os para o processo de produção do
conhecimento histórico.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: VALDEREZ PONTAROLO
ORIENTADOR: CERIZE NASCIMENTO GOMES
IES: UNICENTRO
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Artigo
Título: As práticas tradicionais religiosas da Comunidade Quilombola Invernada Paiol de Telha
Fundão: Estudo de caso sobre a prática da recomenda das almas.
Palavras-chave: Comunidade Quilombola; Recomenda das almas; Práticas Religiosas; Tradição
e Cultura.
Resumo: Neste trabalho prima-se pela abordagem de uma temática regional, com o propósito de
conhecer, divulgar e preservar as práticas tradicionais religiosas da Comunidade Quilombola
Invernada Paiol de Telha Fundão, especialmente a prática conhecida como Recomenda das
Almas. Ao aproximar a comunidade escolar da comunidade quilombola e de suas manifestações
religiosas e culturais, pretende-se fazer com que os alunos vivenciem tais práticas, interajam e
participem com maior interesse do processo de ensino-aprendizagem da disciplina de história.
Além da pesquisa sobre a prática da Recomenda das Almas, procura-se discorrer também sobre a
história da Comunidade Quilombola Paiol de Telha Fundão, reconhecendo-a como mais uma das
comunidades quilombolas do Estado do Paraná.

Produção Didático-pedagógica
Título: As práticas tradicionais religiosas da Comunidade Quilombola Invernada Paiol de Telha
Fundão
Palavras-chave: quilombola; cultura; recomenda; diversidade; intolerância.
Resumo: A produção didática sobre as práticas tradicionais religiosas da Comunidade Quilombola
Invernada Paiol de Telha Fundão-Estudo de caso A recomenda das almas, cuja implementação
será no Colégio Estadual Padre Chagas, com alunos do 6ºano do Ensino Fundamental. A
proposta contribui para o estudo e a pesquisa da história e cultura Afro-brasileira nos currículos
escolares com a finalidade de ampliar o espaço social e cultural dos povos africanos e sua
contribuição para a história do Brasil.No decorrer da implementação pedagógica serão
desenvolvidas atividades para os alunos e pelos alunos que permitam conhecer a história da
comunidade e a prática da recomenda das almas,levando-os a reflexões sobre a diversidade
cultural e intolerância religiosa existente em nossa sociedade. O cronograma conta com
apresentação do projeto, formação de grupos de estudos, exibição de vídeos sobre o histórico das
Comunidades Quilombolas no Paraná, destacando com maior ênfase a comunidade Paiol de
Telha. pesquisa na internet e de campo, vídeo sobre intolerância religiosa e debate sobre o
mesmo. Análise e interpretação de imagem sobre a prática da recomenda das almas e vídeo
sobre a recomenda. Para finalizar as atividades está prevista uma palestra. Será realizada
também avaliação da implementação da proposta pedagógica. Considero as estratégias de ação
pertinentes a pesquisa e ao ensino da história e cultura Afro-Brasileira em atendimento as Leis
13.381/01, que torna obrigatória, no Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública Estadual, o
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trabalho com conteúdos de história do Paraná. E a Lei 10.639/2003,que estabelece a
obrigatoriedade do Ensino da Temática e cultura Afro-brasieleira. Espero que os alunos participem
e aprendam com entusiasmo.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: VALERIA ELIANA DOS SANTOS
ORIENTADOR: MARISA NODA
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Artigo

Título: Os manuais didáticos e a construção do conhecimento histórico: a história afro brasileira
nos livros didáticos de história.
Palavras-chave: Lei 10.639. Livro didático. Ensino de História.
Resumo: Esse artigo apresenta os resultados do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola
intitulado “Os manuais didáticos e a construção do conhecimento histórico” desenvolvido no
Programa PDE do Estado do Paraná, no período 2009/2010. Evidencia algumas possibilidades de
leitura e uso do livro didático de História à luz da Lei 10.639/2003. Nesse sentido desenvolveu-se
o projeto de intervenção com professores da rede pública estadual, tendo como objetivos, avaliar
as relações que os manuais didáticos estabelecem com o desenvolvimento da historiografia,
identificar as mudanças e permanências após a adoção das normas relacionadas à questão
étnico-racial definidas nas Diretrizes Curriculares, com relação à Educação das Relações ÉtnicoRaciais e para o ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana surgida em 2003.

Produção Didático-pedagógica
Título: A história afro-brasileira nos livros didáticos de historia
Palavras-chave: história, ensino, cultura afro, livro didático.
Resumo: Tendo em vista ser concensual a ideia de que umas das contribuições do ensino de
historia e desenvolver a capacidade de pensar historicamente, essa produção didático-pedagógico
se justifica ao propor, através do estudo de novos textos estimulados a partir da lei 10.639-03
aprofundar a reflexão sobre este tema e o trabalho a ser desenvolvido pelos professores (as) junto
aos alunos bem como observar como os manuais didáticos se relacionam com este tema.
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DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: VALERIA GARCIA FERNANDES LEITE
ORIENTADOR: SANDRA DE CASSIA ARAUJO PELEGRINI
IES: UEM

Artigo
Título: Iniciação à educação patrimonial: conceitos, teorias e práticas
Palavras-chave: Educação Patrimonial. Memória. Museu. Preservação.
Resumo: A defesa e preservação do patrimônio cultural é uma tarefa importante para todos os
setores da sociedade. Iniciá-las pela educação escolar é acreditar que uma ação educativa eficaz
e comprometida desenvolve um processo de conscientização em relação ao conhecimento,
valorização, preservação e conservação do patrimônio, tanto os que são familiares pela
proximidade, quanto os que estão distante geograficamente. Assim sendo, objetivou-se propor
uma iniciação à Educação Patrimonial como instrumento de “alfabetização cultural” que permitiu
ao educando fazer a leitura do mundo que o rodeia, a partir do patrimônio cultural, reconhecendose como cidadão ativo, pertencente a um grupo social que lhe é peculiar. Para tal, foi proposto
reflexões sobre os conceitos de patrimônio cultural – material e imaterial, no intuito de favorecer e
ampliar a compreensão sobre o tema. Fez-se uso de recursos audiovisuais relativos ao patrimônio
cultural brasileiro e paranaense, tombados e registrados pelo IPHAN. Análises de fotografias
históricas do acervo público da Casa de Cultura de Rondon e visitas aos Museus Bacia do Paraná
(MBP) e ao Museu Dinâmico Interdisciplinar (MUDI) ambos localizados na Universidade Estadual
de Maringá (UEM), a fim de promover o reconhecimento do resguardo desses espaços sociais
como locais de estudos, o que resultou em conscientização dos educandos para com a
preservação do patrimônio, assim como, o despertar da valorização de uma identidade,
proporcionando a relação de pertença com a memória e a cultura local, regional e nacional.
Produção Didático-pedagógica
Título: Iniciação à Educação Patrimonial: conceitos, teorias e práticas
Palavras-chave: Patrimônio Cultural. Memória. Museu.
Resumo: O objetivo deste Caderno pedagógico é a iniciação à Educação Patrimonial como
instrumento de “alfabetização cultural” que permita ao educando fazer uma leitura do mundo que o
rodeia, a partir do patrimônio cultural, reconhecendo-se como cidadão ativo, pertencente a um
grupo social que lhe é peculiar. Para tanto, será proposto: Realizar reflexões sobre os conceitos
de patrimônio cultural – material e imaterial, no intuito de favorecer e ampliar a compreensão
sobre o tema. Reconhecer através do uso de recursos áudio visuais o patrimônio natural e cultural
brasileiro e paranaense, tombados e registrados pelo IPHAN. Valorizar a memória e o espaço
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local como ponto de partida para compreensão dos bens culturais, repassados de geração a
geração e mantidos como referenciais identitários, para a formação cidadã. Proporcionar visitas
de estudo na Casa da Cultura de Rondon, ao Museu Bacia do Paraná e ao Museu Dinâmico
Interdisciplinar (localizados na UEM), objetivando destacar sua função pedagógica quanto ao
resguardo da história através de seus objetos, reconhecendo-os como um espaço social tanto de
visitas populares, como de estudos. O conteúdo a ser trabalhado, justifica-se por ser um conteúdo
pedagógico que oportuniza conhecimentos, discussões e reflexões sobre a contemporaneidade
do tema Patrimônio Cultural.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: VANDERLEIA PONTAROLO
ORIENTADOR: FABIO PONTAROLO
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: A memória das comunidades quilombolas do Paraná na escola: Um estudo da
Comunidade Quilombola João Surá do Município de Adrianópolis
Palavras-chave: Comunidades quilombolas; Cultura; documentário.
Resumo: Este artigo analisou a comunidade quilombola paranaense João Surá, do município de
Adrianópolis, através das narrativas de seus moradores registradas da nova cartografia social
produzida pela CEMPO e das filmagens realizada pelo cineasta curitibano Gustavo Guedes, do
coletivo Soylocoporti. Trabalhar com a temática Étnico-racial em sala de aula tornou-se
imprescindível diante do clamor do movimento Negro do Brasil, pois quebrar o estereótipo da
escravidão que resulta no preconceito não é uma tarefa fácil, já que as produções historiográficas
privilegiaram, por muito tempo, temas que reforçavam a discriminação, ou ao menos não a
combatia.A abordagem de novos temas locais e regionais tira do ocultamento os moradores
dessas comunidades e os faz participantes da construção da História do Paraná, tornando-os
cidadãos de direitos dos benefícios das políticas públicas. Este trabalho teve sua implementação
com alunos em sala de aula, objetivando também o cumprimento da última etapa para a
conclusão do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE do Governo do Estado do
Paraná.
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Produção Didático-pedagógica
Título: A memória das comunidades quilombolas do Paraná na escola: Um estudo da
Comunidade Quilombola João Sura do Município de Adrianópolis
Palavras-chave: comunidade quilombola; cultura; documentário.
Resumo: Este material didático Pedagógico é o resultado da produção da Professora Vanderleia
Pontarolo Gomes de Lima da turma do PDE 2009 e foi produzido para abordar a História Cultural
Africana na disciplina de História com alunos da 6ª série do períoda da tarde do Ensino
Fundamental. Com o objetivo de: Trabalhar o tema da África e seus descendentes, ressaltando a
contribuição para a História do Paraná através das comunidades quilombolas. Foi editado um
documentário com imagens do youtube da comunidade Quilombola João Surá no Município de
Adrianópolis ressaltando aspestos culturais dos moradores como: a moradia,a alimentação,
músicas e a preservação da memória, também foi entrevistado a líder da comunidade Paio de
Telha de Guarapuava. O documentário juntamente com outras ações pedagógicas serão
trabalhadas com outras atividades planejadas durante aproximadamente dez aulas. Está postado
no

YOUTUBE

no

seguinte

endereço:

http://www.youtube.com/watch?v=tulJXtiEhms&feature=related.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: VERA LUCIA DOURADO VIEIRA
ORIENTADOR: FABIO ANDRE HAHN
IES: FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO

Artigo
Título: O parque “vila rica do espírito santo” como patrimônio histórico–cutural do município de
FÊNIX/PR
Palavras-chave: Patrimônio Histórico–cultural. História local. Educação. Villa Rica del Espiritu
Santu.
Resumo: A proposta é apresentar o desenvolvimento e os resultados da implementação
pedagógica realizada na Escola Estadual Vila Rica do Espírito Santo EF com os alunos da 8ª
série do Ensino Fundamental. O objetivo do estudo foi desenvolver pesquisas sobre o Parque
Estadual Vila Rica do Espírito Santo como patrimônio histórico-cultural de Fênix/Pr, sendo que o
Parque guarda as ruínas da cidade de Villa Rica del Espiritu Santu, fundada em 1592, pelos
espanhóis na confluência dos rios Corumbataí e Ivaí, constituindo-se em \"Posto Avançado\" dos
espanhóis de Assunção no território del Guayrá.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Patrimônio Histórico - Cultural de Vila Rica do Espírito Santo
Palavras-chave: Patrimônio histórico – cultural, preservação patrimonial, identidade local.
Resumo: O presente material didático caracteriza-se como um Caderno Pedagógico o qual tem
como meta desenvolver atividades sobre a importância do Patrimônio Histórico-Cultural de Vila
Rica do Espírito Santo na formação da identidade local, junto aos alunos da 8ª série. As atividades
são propostas a partir de avaliação qualitativa inicial, estudos teóricos, entrevistas, excursões,
pesquisas, seminários, debates, exposição de materiais pesquisados e produzidos, painéis, filmes
e vídeos. O material apresenta uma abordagem acerca da preservação patrimonial e sua
necessidade para as futuras gerações. Tem também a finalidade conscientizar sobre a
importância da historicidade local.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: VERA LUCIA FERREIRA DE MATTOS
ORIENTADOR: JOSE MIGUEL ARIAS NETO
IES: UEL

Artigo
Título: Nações Indígenas Como Proposta de Intervenção de Ensino Aprendizagem
Palavras-chave: Cultura e Identidade Indígenas; Preconceito; Mapa Conceitual;
Resumo: O artigo objetiva delinear o processo de pesquisa inerente ao PDE (Programa de
Desenvolvimento Educacional – SEED/PR), que privilegia a criação de condições efetivas no
interior da escola para o debate e promoção de espaços à construção coletiva do saber e
enriquecimento do processo de ensino aprendizagem. Neste caso específico o objeto de estudo
vem a ser o processo de pesquisa que efetivou a elaboração do material didático “Caderno
Pedagógico” sobre sociedades indígenas do norte do Paraná como instrumento de estudo para
alunos das 6ª séries, ensino fundamental final da rede pública do Paraná, implementado na
Escola Estadual Monteiro Lobato – E.F.F. de Sertanópolis. Focaliza alguns aspectos da cultura e
identidade indígenas, exploração e preconceito, com ênfase nos Kaingangs do norte do Paraná,
como também ao chamado “vazio demográfico” do Paraná. Tem por objetivo servir como material
de reflexão e fonte de informação para auxiliar os professores na busca de caminhos viáveis para
a prática pedagógica, tanto na perspectiva de seu trabalho quanto do aluno. Para tanto, utilizaramse como referências pesquisas acadêmicas que enfocam o processo de ocupação das terras
indígenas no norte do Paraná, particularmente Mota, Noeli e Tomasino, tendo como pressuposto
que esses povos possuem particularidades históricas marcadas por lutas constantes durante o
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processo de ocupação dos seus territórios. A análise permitiu estabelecer algumas relações entre
as ideias que os alunos possuem e conceitos produzidos pela historiografia do século passado
que não considerava a presença indígena e muito menos os conflitos que ocorreram durante o
processo de Colonização do Paraná.

Produção Didático-pedagógica
Título: Sociedades indígenas no Brasil
Palavras-chave: grupos indígenas; norte - paranaense; kaingang; historicidade.
Resumo: Projeto cuja temática encontra-se voltada a uma nova maneira de perceber a identidade
de grupos indígenas do Paraná, representados pelos Índios Kaingangs, num processo dialógico e
interativo entre aluno e professor.

Conteúdos relacionados aos grupos indígenas do norte

paranaense constituem-se num assunto pouco relacionado, descrito e explorado pelo livro
didático, além de apresentado de forma isolada e fora do contexto de documentos históricos
voltados ao tema em questão. O objetivo principal da produção é possibilitar aos educandos a
compreensão da historicidade das imagens construídas sobre grupos indígenas pelo livro didático
por meio de pesquisas, reportagens de jornais, visitas às áreas indígenas, textos e vídeos, para
que, a partir daí, percebam uma imagem diferente daquela veiculada pelos livros.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: VERGILIO DOS SANTOS
ORIENTADOR: MARCIO LUIZ CARRERI
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Artigo
Título: MARVADO JECA: representações da identidade do caipira na sociedade brasileira através
do cinema (1950-1960).
Palavras-chave: história; cinema; sociedade; cultura; caipira.
Resumo: O artigo final do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE 2009/2011) é
resultado de uma pesquisa multidisciplinar com a História, a Sociologia e a Literatura,
implementada em sala de aula do Ensino Médio da região Norte Pioneira do Paraná. O eixo
histórico temático é o das relações culturais brasileiras durante a década de 1950, tendo como
objeto de análise as representações da identidade do homem caipira brasileiro através dos filmes
“Jeca Tatu” (1959) e “A Marvada Carne” (1985). Os documentos cinematográficos indicados
reproduzem elementos sociais resgatados da memória coletiva, para além de quaisquer
preconceitos, no sentido de se valorizar a cultura em seu contexto totalizante. A leitura de
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referenciais como Marc Ferro (História e Cinema, 1979, 1992), Norbert Elias (figurações sociais,
1970, 2001), Roger Chartier (práticas e representações, 1990) e Monteiro Lobato (o “Jeca-Tatu”,
1914, o “Jeca Tatuzinho”, 1927), serve de base teórica para a interpretação/explicação da
questão-problema, tornando possível a elaboração de um novo discurso historiográfico. Pode-se
questionar em que medida as representações de mundo caipiras resistem às mudanças
temporais, permanecendo na memória social por longas durações até a atualidade, em especial,
localizadas em território paranaense do Norte Pioneiro, onde se realiza a investigação.

Produção Didático-pedagógica
Título: Marvado Jeca: Representações da Identidade do Caipira Brasileiro da Década de 1950
Através do Cinema
Palavras-chave: cinema; documento; representação; sociedade; interdisciplinar.
Resumo: O cinema representa um importante documento criado e guardado na memória pela
sociedade da qual é produto. Seu estudo, permite, portanto, identificar as práticas e as
representações concretas de uma dada formação social. Através do método histórico, propõe-se
realizar uma pesquisa bibliográfica e etnográfica, estabelecendo uma relação interdisciplinar entre
História, Antropologia, Sociologia e Literatura. Partir-se-á de alguns referenciais teóricos básicos:
Marc Ferro (História e Cinema, 1979, 1992); Norbert Elias (figurações sociais, 1970, 2001); Roger
Chartier (práticas e representações, 1989); e, Monteiro Lobato (o “Jeca-Tatu”, 1914, 1927). Tendo
como objeto de análise a formação social do Brasil raiz, pode-se questionar: qual o lugar de
representação caipira no cinema e na sociedade do momento histórico recortado? Tal problema
será debatido com a reprodução dos filmes-documentos “Jeca-Tatu” (1959) e “A Marvada Carne”
(1985). Pretende-se fazer uso do cômico ou do riso, e, pela desmontagem da estrutura específica
de cada documento, compreender a rede de relações sociais onde se insere o personagem
principal da pesquisa,. A implementação da proposta em sala de aula, dar-se-á com base em um
Folhas como material didático, colocado para a discussão em grupos e mediado por cenas
características das vivências caipiras no campo e na cidade, possibilitando, assim, a socialização
de um conhecimento crítico, capaz de valorizar a diversidade histórico-cultural de nossa
sociedade.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: VERONI SALETE DEL RE
ORIENTADOR: MARCOS SILVA DA SILVEIRA
IES: UFPR
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Artigo
Título: Negro Que Te Quero Negro
Palavras-chave: Preconceito; Desigualdade Étnica Racial; Democracia Racial; Lei 10639/03
Resumo: Enfrentar hoje o desafio de assumir a identidade racial negra no Brasil, um país
considerado com diferenças sociais, culturais, raciais e étnicas é um processo difícil e sofrido.
Sendo assim é de fundamental importância que se resgate uma imagem positiva do homem negro
e da mulher negra, para que as crianças e adolescentes se projetem nessa imagem e se
percebam com possibilidades de uma vida melhor com oportunidades a todos e a todas.
Igualdade pressupõe semelhanças e diferenças e não contempla a inferioridade, que é a marca
do preconceito e da discriminação racial. O que se evidencia é a falta de oportunidade e de
acesso, e não a falta de capacidade e de competências. Proporcionar ao educando a
aprendizagem contínua, é função social do professor e da escola na busca de uma sociedade
justa e igualitária e se torna inconcebível que a \"naturalização\" das desigualdades étnico-raciais
atinja de modo eficiente e de proporções gigantescas, o sistema educacional.

Portanto os(as)

professores(as), através de sua atuação em sala devem refletir que “faz parte igualmente do
pensar certo a rejeição mais decidida qualquer forma de discriminação. A prática preconceituosa
de raça, de gênero ofende a substantividade do ser humano e nega radicalmente a democracia.”
(FREIRE, p.39, 1997). Faz-se necessário, portanto, analisar como se dá a abordagem das
questões étnicas na prática do docente, através da implementação da Lei 10639/03, que trata
sobre a obrigatoriedade do Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação
Básica e suas diretrizes.
Produção Didático-pedagógica
Título: Negro Que Te Quero Negro
Palavras-chave: Preconceito; Desigualdade Étnica Racial; Democracia Racial; Lei 10639/03
Resumo: Enfrentar hoje o desafio de assumir a identidade racial negra no Brasil, um país
considerado com diferenças sociais, culturais, raciais e étnicas é um processo difícil e sofrido.
Sendo assim é de fundamental importância que se resgate uma imagem positiva do homem negro
e da mulher negra, para que as crianças e adolescentes se projetem nessa imagem e se
percebam com possibilidades de uma vida melhor com oportunidades a todos e a todas.
Igualdade pressupõe semelhanças e diferenças e não contempla a inferioridade, que é a marca
do preconceito e da discriminação racial. O que se evidencia é a falta de oportunidade e de
acesso, e não a falta de capacidade e de competências. Proporcionar ao educando a
aprendizagem contínua, é função social do professor e da escola na busca de uma sociedade
justa e igualitária e se torna inconcebível que a \"naturalização\" das desigualdades étnico-raciais
atinja de modo eficiente e de proporções gigantescas, o sistema educacional. Portanto os(as)
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professores(as), através de sua atuação em sala devem refletir que “faz parte igualmente do
pensar certo a rejeição mais decidida qualquer forma de discriminação. A prática preconceituosa
de raça, de gênero ofende a substantividade do ser humano e nega radicalmente a democracia.”
(FREIRE, p.39, 1997). Faz-se necessário, portanto, analisar como se dá a abordagem das
questões étnicas na prática do docente, através da implementação da Lei 10639/03, que trata
sobre a obrigatoriedade do Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação
Básica e suas diretrizes.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ZELIA DA SILVA BOSSLE
ORIENTADOR: ODINEI FABIANO RAMOS
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ

Artigo
Título: Resgate Historiográfico do Colégio Estadual Padre Arnaldo Jansen
Palavras-chave: Museu; pesquisa; historiografia; resgate da memória pública.
Resumo: Ensina-se a disciplina de História com base no que está escrito nos livros, ou seja, a
História do Brasil ou da Europa, como se esta fosse a História norteadora. Mas esta é uma história
distante do espaço geográfico do aluno. A História local é pouco trabalhada no âmbito escolar; ela
é simplesmente comentada oralmente ou relacionada com um assunto ou outro, mas não
registrada. O projeto visa resgatar a memória do estabelecimento de ensino Colégio Estadual
Padre Arnaldo Jansen, localizado em São José dos Pinhais, Paraná, Brasil, através da criação de
um acervo histórico, envolvendo toda a comunidade escolar, professores, funcionários, pais e
alunos. O desenvolvimento do trabalho acarreta em avanços no processo ensino-aprendizagem,
pois o aluno se envolve com sua própria história e busca fontes (fotos, cartas, documentos,
objetos) para suas pesquisas. Esta pesquisa poderá contribuir para a formação do pensamento
histórico da comunidade local e para a aproximação do individuo com a sociedade em que ele
vive, na busca da sua própria história, ligando os aspectos sociais, políticos, econômicos e
culturais. Os resultados de pesquisas realizadas na comunidade escolar mostrou que ainda é
limitada a participação da mesma no processo de fazer a história local, o que reforça, ainda mais
a necessidade de estudos desta natureza.

Produção Didático-pedagógica
Título: Preservação da memória histórica do Colégio Estadual Padre Arnaldo Jansen
Palavras-chave: Fonte histórica. Museu. Conhecimento.
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Resumo: O principal objetivo deste trabalho é proporcionar uma metodologia baseada na
interação professor-aluno através da construção do saber pela busca do conhecimento em fontes
históricas, tais como as narrativas das pessoas da comunidade, textos narrativos de historiadores
e pensadores, bem como outros documentos que possibilitem este intento. O professor ao ler este
material poderá refletir as sugestões dos textos teóricos, bem como usar as atividades como
sugestão de trabalho escolar. . Todos precisam aprender história para conhecer e agir no próprio
mundo onde vivem. Neste sentido, é importante transformar as informações do passado em
conhecimentos. Esta apropriação do conhecimento histórico do passado só tem um aprendizado
significativo para o aluno se caminha no sentido da construção de uma compreensão de
interpretação histórica para ensinar a pensar historicamente, ou seja, saber dialogar com outras
pessoas que viveram em outras épocas e lugares. A Unidade Didática proposta apresenta quatro
possibilidades de encaminhamento, sendo cada qual acompanhado por atividades para uso pelo
professor(a) em seus Planos de Trabalho Docente.

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA
PROFESSOR PDE: ZILDA DA CRUZ GALINDO
ORIENTADOR: FRANK ANTONIO MEZZOMO
IES: FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO

Artigo
Título: Ubiratã: novos olhares, outras histórias
Palavras-chave: Colonização. Comunidade Santo Inácio. Igreja Católica.
Resumo: Este artigo busca compreender as relações de poder que se estabeleceram no
processo de colonização de Ubiratã, ocorrido nas décadas de 1950 e 1960, e discutir as
implicações decorrentes da intervenção pedagógica realizada junto a uma turma da Educação
Básica. Durante a pesquisa, focalizou-se principalmente a migração dos japoneses que
constituíram a comunidade Santo Inácio. Nas fontes históricas utilizadas, como livro tombo da
igreja católica, material produzido pela empresa colonizadora, fontes orais realizadas para este
trabalho, entre outras, é possível concluir acerca dos interesses comuns em promover a ocupação
e colonização de Ubiratã, enaltecendo potenciais sócio-geográficos e minimizando as dificuldades
próprias de uma região em fase de ocupação. É possível concluir que o trabalho desenvolvido
com os alunos promoveu nova compreensão, como, por exemplo, uma mudança dos conceitos
preestabelecidos sobre a história do município.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Ubiratã: novos olhares, outras histórias
Palavras-chave: Igreja Católica, japoneses, colonização.
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica, faz parte de um projeto que apresenta um
problema com o qual deparamo-nos do dia-a-dia na sala de aula: a história local é apresentada
nas aulas, livros e material de apoio de forma fragmentada. Assim, o objetivo é trabalhar com a o
aluno a possibilidade de entender o contexto histórico global a partir da história local,
problematizando as relações sociais envolvendo a Igreja Católica e a chegada dos japoneses
durante o processo de colonização de Ubiratã (1950/1960).

