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IES: FAFIPA 

Artigo  
Título: EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICOS RACIAIS NO CONTEXTO 

DOS DISCURSOS ANTÍ-RACISTAS: LIMITES E IMPASSES DOS 

MOVIMENTOS SOCIAIS NEGROS NO BRASIL 

Palavras-chave: Movimento social negro; Lei n. 10.639/03; Democracia racial. 

Resumo: Este artigo teve como objetivo relatar as reflexões e ações a cerca de 

referenciais pedagógicos para a implantação da Lei 10.639/03, junto a rede 

básica de Educação no Paraná. As estratégias de ação envolveram um conjunto 

de experiências pedagógicas, como questionário de sondagem, pesquisas, 

debates, apresentação de vídeocclips, músicas, imagens, elaboração de painéis 

temáticos pelos alunos, questionamentos, trabalhos em grupo, leitura e reflexões 

de documentários. As reflexões sobre a história da África e cultura afro-brasileira 

tiveram como ponto de partida referência a história do movimento social negro e 

a sua luta para que os negros fossem apresentados como protagonistas na 

formação da cidadania no Brasil. O resultado mais interessante das ações 

pedagógicas desenvolvidas foi a produção de textos pelos alunos, que estão 

inclusos no corpo deste artigo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Educação para as relações étnicos raciais no contexto dos discursos anti-

racistas 

Palavras-chave: Multiculturalismo; Pluralidade; Anti-racismo. 

Resumo: A igualdade de tratamento e de oportunidades a todos os cidadãos 

brasileiros é prevista na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

como um princípio jurídico norteador das relações entre todos os cidadãos 

brasileiros. No que se refere ao contingente negro da população brasileira, esses 

cidadãos foram vítimas de abusos e opressões decorrentes da escravidão. 

Atualmente, por consequência, a maioria da população negra tem se 

apresentado em condições socioeconômicas menos favorecidas em 

diferenciados âmbitos da sociedade brasileira. A Lei 10.639/03 oferece a 



oportunidade para a construção de uma metodologia objetiva e eficiente para o 

ensino de História da África e a cultura afro-brasileira. Dessa forma, a história da 

África deverá ser abordada no mesmo nível de aprofundamento com que os 

outros continentes tenham sido estudado no Brasil, o racismo ainda é 

insistentemente negado no discurso brasileiro, mas se mantém presente nos 

sistemas de valores que regem o comportamento da nossa sociedade, 

expressando-se através das mais diversas práticas sociais” Assim, é importante 

pensar em uma prática pedagógica inovadora no ensino de História, capaz de 

estimular os alunos e professores a novas formas de pensar, sentir e agir, 

ampliando a leitura de mundo dos educando, possibilitando-lhes ações críticas 

e transformadoras, sobretudo, ao tratar das questões relativas à discriminação e 

preconceito racial na escola 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: ALCINDO LORENZI 

ORIENTADOR: Renan Bandeirante de Araujo 

IES: FAFIPA 

Artigo  
Título: PROCESSO POLÍTICO BRASILEIRO – DO REGIME MILITAR À 

ABERTURA POLÍTICA 

Palavras-chave: Regime Militar; Movimento juvenil; Opressão; Censura. 

Resumo: O PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional) objetiva a 

formação continuada dos professores da rede pública estadual de educação do 

Estado do Paraná em parceria com as Instituições de Ensino Superior. No seu 

processo de desenvolvimento o programa PDE oferta as seguintes atividades: 

atividades de estudo na universidade, programação de projeto de pesquisa, de 

Produção Didático – Pedagógica, de GTR (Grupo de Trabalho em Rede), de 

Seminários, de Projeto de Implementação do trabalho na escola, reuniões com 

o professor orientador e este artigo que pretende descrever o desenvolvimento 

e a aplicação dos conhecimentos adquiridos durante o curso e a implementação 

na escola. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: PROCESSO POLÍTICO BRASILEIRO DO REGIME MILITAR À 

ABERTURA DEMOCRÁTICA 

Palavras-chave: Democracia; Regime militar; protagonismo juvenil; abertura 

democrática; repressão. 

Resumo: Este material Pedagógico trata do período político brasileiro 

compreendido entre o Regime Militar, a abertura democrática, a eleição de 

Fernando Collor culminando com seu afastamento. Traça um paralelo com os 

movimentos juvenis e estudantis ocorridos na França em 1968 e sua 

repercussão na Europa, relacionando com os movimentos de resistência ao 

Regime Militar. Procura destacar o protagonismo juvenil. Leva o aluno a perceber 

que as mudanças históricas e sociais podem ocorrer pelas articulações dos 

grupos que detém o poder nas mãos e que pode também partir das organizações 

da sociedade civil, dos estudantes, trabalhadores entre outros. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: ANA ADELIA MARTINEZ MELO 

ORIENTADOR: AILTON JOSE MORELLI 

IES: UEM 

Artigo  
Título: O USO DE HISTÓRIA LOCAL NO ENSINO DE HISTÓRIA 

Palavras-chave: História Local; Trabalho com fontes; Construção do 

conhecimento; Conhecimento significativo. 

Resumo: O artigo propõe analisar a importância da opção pelo estudo da 

História Local e o trabalho com fontes em sala de aula, focando uma nova 

abordagem no trabalho com o ensino de História para os alunos de 5ª série (6º 

ano), com o intuito de proporcionar a estes, um conhecimento histórico mais 

significativo para a sua vida em sociedade. A partir das referências e ideias que 

os alunos traziam consigo a respeito da história dos nomes das ruas de sua 

cidade, priorizou-se o caminho que o educando fez para chegar ao conhecimento 

do tema trabalhado. O mecanismo de análises e comparações de fontes como 

plantas cartográficas do Município, fotografias antigas e atuais, relatos de 

antigos moradores da cidade, documentos oficiais e entrevista com uma 

representante do Legislativo Municipal, auxiliou os alunos na construção do seu 



entendimento sobre a história de sua cidade. Refazer o trabalho de um 

historiador implicou na formulação de novos questionamentos e na elaboração 

de hipóteses que levaram o educando a compreender como a história é escrita. 

Os resultados obtidos com esta pesquisa comprovaram que o estudo da História 

Local e o trabalho com fontes em sala, possibilitaram aos alunos relacionar a 

história de suas famílias com a história da cidade e, reconhecerem-se como 

membros integrantes dessa sociedade e dessa história, além de proporcionar 

aos alunos um melhor entendimento do livro didático. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: HISTÓRIA DA MUDANÇA DOS NOMES DAS RUAS A PARTIR DAS 

PESQUISAS E REFLEXÕES DOS ALUNOS DA 5° SÉRIE (6° ANO) 

Palavras-chave: Uso de história local; construção do conhecimento; trabalho 

com documentos; nomes das ruas. 

Resumo: O trabalho focado na História Local, no caso a história dos nomes de 

algumas ruas da cidade de Mandaguari, foi por entender que esta abordagem, 

no trabalho de ensino aprendizagem de história, propicia ao aluno um contato 

mais \"palpável\" com o conhecimento, pois, os temas e o espaço já se 

apresentam como algo familiar. Trabalhar com análise e interpretação de fontes, 

possibilita ao aluno, maior autonomia na construção desse conhecimento, 

contribuindo também para a formação de uma identidade coletiva e um 

sentimento de pertencimento no psíquico desses jovens. Busca-se, com esse 

trabalho, fazer com que os alunos percebam as relações de permanência e 

mudanças, comparando o ontem e o hoje no espaço em que eles vivem. No 

processo de construção do entendimento desse conhecimento histórico, o 

educando é incentivado a usar mecanismos de análises,comparações, 

formulações de hipóteses e questionamentos que lhes darão suporte intelectual 

para compreender a sociedade atual, pensando historicamente, o que será muito 

útil para sua visão de mundo, independentemente do lugar que ocupará em sua 

sociedade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: ANA MARIA DE ALMEIDA 



ORIENTADOR: Odinei Fabiano Ramos 

IES: FAFIPAR 

Artigo  
Título: O lúdico na disciplina de História: atividades complementares para o 

ensino do conteúdo "povos indígenas do Brasil" 

Palavras-chave: Práticas de ensino, História, ludicidade. 

Resumo: O presente artigo é o resultado de um processo de pesquisa e ação, 

aplicado aos professores de história do Ensino Fundamental do Colégio Estadual 

Prefeito Joaquim da Silva Mafra, do município de Guaratuba Paraná em 2011. O 

tema que norteou a pesquisa é: Fundamentos teóricos - metodológicos para o 

ensino de História. Nesse contexto, foi estudado e elaborado um material 

complementar para a prática de ensino do professor no seu dia-a-dia escolar. 

Objetivou agregar ludicamente atividades para serem trabalhadas paralelamente 

ao conteúdo Os povos indígenas no Brasil. Salienta-se que a intenção foi 

demonstrar como as práticas de ensino lúdicas podem ser proveitosas no ensino 

de História. Optou-se pelo conteúdo povos indígenas do Brasil como efeito de 

exemplificação, visto que poderia ser escolhido qualquer assunto/tema 

pertinente ao Ensino Fundamental ou Ensino Médio. Assim, a pesquisa desde o 

projeto de intervenção até a implementação possibilitou a conciliação entre o 

ensino prático e o teórico da disciplina de História, de maneira diferenciada, 

produtiva, valorizando o desempenho do professor e enriquecendo suas aulas. 

Dessa forma, é demonstrada uma das maneiras de se inovar o ensino de história 

através do emprego de novas metodologias, utilizando modelos de jogos e 

alternativas motivadoras para, sobretudo, proporcionar através de aulas criativas 

a realização pessoal do professor, transformando as aulas de História numa volta 

ao passado, com técnicas e alternativas contemporâneas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O lúdico na disciplina de História: atividades lúdicas complementares 

para o ensino do conteúdo "povos indígenas do Brasil" 

Palavras-chave: Práticas de ensino; História; ludicidade. 

Resumo: Este caderno pedagógico será aplicado aos professores de história do 

Colégio Estadual Prefeito Joaquim da Silva Mafra,do município de Guaratuba 

Paraná.O presente caderno segue como tema fundamentos teóricos 



metodológicos para o ensino de História e trata-se de um material complementar 

para a prática de ensino do professor no seu dia-a-dia escolar,ou seja, vem 

agregar ludicamente atividades que devem ser trabalhadas paralelamente ao 

conteúdo \"Os povos indígenas no Brasil\".Assim, a sequência de atividades aqui 

sugeridas,permitam a conciliação entre o ensino prático e o teórico da disciplina 

de História, de maneira diferenciada, produtiva, valorizando o desempenho do 

professor e enriquecendo suas aula. Dessa forma,pretende-se demonstrar uma 

das maneiras de se inovar o ensino de História através do emprego de novas 

metodologias, utilizando métodos de jogos e alternativas motivadoras, para 

sobretudo, proporcionar através de aulas criativas,a realização pessoal do 

professor,transformando as aulas de História numa volta ao passado, com 

técnicas e alternativas contemporâneas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: ANA MARIA NACHORNIK 

ORIENTADOR: Dennison de Oliveira 

IES: UFPR 

Artigo  
Título: Castro: Sede Temporária da Capital do Paraná, em 1894 

Palavras-chave: Castro; Capital Provisória; revolução federalista; 

ludopedagógicas; monumentos centenários; Barão do Serro Azul. 

Resumo: O presente artigo é resultado de uma pesquisa aprofundada sobre o 

tema “Memórias Culturais de Castro e Curitiba”,tendo como título: “Castro: sede 

temporária da capital do Paraná, em 1894”, para resgatar a história política e 

social da cidade de Castro, durante o período em que foi, temporariamente a 

capital interina do Paraná, em função de Curitiba ter sido ocupada por tropas 

gaúchas devido a Revolução Federalista. A escolha do tema e do título do projeto 

deveu-se a constatação do desconhecimento pela maioria dos alunos de que a 

cidade de Castro já foi sede provisória do governo doEstado do Paraná, por três 

meses, em 1894, devido à invasão das tropas federalistas que marcou um 

período sangrento da história paranaense. Foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica sobre o tema, bem como fotografias dos monumentos centenários 

ainda existentes e preservados, desde o século XIX, nas duas localidades 



estudadas, além de uma Unidade Didática com atividades pedagógicas 

lúdicas,destinadas àimplementação do projeto PDE– Projeto de 

Desenvolvimento Educacional,na Escola Estadual Dona Carola, em Curitiba, aos 

alunos da 8ª série do ensino fundamental.Tanto o Projeto como a Unidade 

Temática também foram utilizados no Curso GTR – Grupo de Trabalho em 

Rede,para professores de escolas e colégiosde diferentes municípios 

paranaenses que expressaram interesse pelo assunto abordado, onde foram 

feitas discussões e valiosas trocas de experiências com o tema trabalhado. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: MEMÓRIAS CULTURAIS DE CASTRO E CURITIBA 

Palavras-chave: REVOLUÇÃO FEDERALISTA; CURITIBA; CASTRO; 

CARTÃO POSTAL; CALENDÁRIO. 

Resumo: Destacar a importância do Paraná para a derrota dos revoltosos 

federalistas, bem como a preservação dos patrimônios históricos existentes 

desde o período estudado até os dias atuais. Metodologia utilizada: explicação 

da importância do Projeto e abordagem resumida dos principais acontecimentos 

ocorridos durante a Revolução Federalista (principais causas e consequências), 

bem como utilização de gravuras, vídeo, passeio turístico, confecção de 

calendários, cartões postais e marcadores de páginas artesanais que serão 

guardados num portifólio educativo para que sejam mostrados aos demais 

alunos da Escola. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: ANA MARIA PEDROSO 

ORIENTADOR: Jo Klanovicz 

IES: UNICENTRO 

Artigo  
Título: MULTIMÍDIA NO ENSINO DE HISTÓRIA 

Palavras-chave: Ensino de História; multimídia; revolução industrial. 

Resumo: Este artigo apresenta os resultados da pesquisa sobre história e 

multimídia e a intervenção pedagógica com estudantes do segundo ano do 

ensino médio do Colégio Estadual Trajano Grácia, no município de Irati, Paraná, 



Brasil, entre 2010 e 2012. Esses estudantes puderam discutir o tema “Revolução 

Industrial” sob o viés teórico-metodológico dos estudos de multimídia e história. 

Depois, trabalharam a “Revolução Industrial” em âmbito local, com fotografias. 

Os dados coletados foram discutidos pela comunidade estudantil, e depois 

transformados em um CD-ROM. Além disso, buscou-se perceber os problemas, 

as vantagens e as possibilidades do trabalho com história e multimídia no 

ambiente escolar de Irati. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Multimídia no Ensino de História 

Palavras-chave: História; Ensino; Tecnologia; Multimídia. 

Resumo: Nesta Unidade Didática aborda-se o uso de diversos tipos de mídias 

na prática pedagógica. As possibilidades de exploração e uso de multimídias são 

inesgotáveis. O hipertexto, a fotografia digital, o cinema, o broffice impress e a 

criação de documento multimídia, aparecem como alguns dos dispositivos de 

informações que podem ser utilizados pelos professores (as) de História. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: ANA MARIA VARELA MARTINS ZANOTTO 

ORIENTADOR: Alexandre Blankl Batista 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: O uso do lúdico no ensino da História Afro-Brasileira 

Palavras-chave: Quilombo; Lúdico; Conhecimento. 

Resumo: Este trabalho visa relatar uma experiência docente de intervenção em 

sala de aula que foi desenvolvida para o PDE (Programa de Desenvolvimento 

Educacional) que tem a intenção de superar o espaço limitado que os livros 

didáticos proporcionam para a questão do Quilombo de Palmares, bem como o 

de tirar vantagem do uso do lúdico, já que essa atividade é considerada 

prazerosa, pois envolve os alunos de forma intensa e total. A metodologia 

utilizada na implementação foi aplicação de jogo de cartas e jogo de tabuleiro, 

contendo informações relevantes sobre Palmares, pois trabalhar com o lúdico, 

se constitui em um rico instrumento nas aulas de história, o envolvimento dos 



alunos é visível e seu uso resulta em uma mediação no processo de assimilação 

dos conteúdos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Quilombo dos Palmares e os livros didátios: as limitações do ensino da 

história afro-brasileira. 

Palavras-chave: Escravidão; Resistência; Quilombo. 

Resumo: Essa unidade didática visa trabalhar o lúdico como forma de 

apropriação pelo aluno das informações referentes ao processo histórico do 

Quilombo dos Palmares de forma que através dos jogos os alunos(as) entendam 

melhor o conhecimento específico à que tem acesso. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: ANESIA DE CASTRO MARQUES SILVA 

ORIENTADOR: Edmeia Aparecida Ribeiro 

IES: UEL 

Artigo  
Título: REVISTA RAÇA BRASIL, CHARGES E MAURICIO PESTANA: AFRO-

BRASILEIROS/AS NA ÓTICA DO CARTUNISTA 

Palavras-chave: charges; Maurício Pestana; História; Revista Raça Brasil. 

Resumo: A questão dos afrodescendentes ganhou notoriedade a partir da 

promulgação da Lei 10.639/2003, onde se formaliza a inserção dos conteúdos 

referentes ao ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana. A lei vem de 

encontro para oportunizar aos afrodescendentes uma efetiva participação e 

apresentação da sua história e da sua identidade valorizada pelas pesquisas e 

manifestações culturais. Um desses instrumentos é a Revista Raça Brasil que 

surgiu em meados da década de 1990 e que ao longo da sua trajetória foi se 

configurando como uma forma de mostrar: a cultura, as personalidades, as lutas 

e conquistas da comunidade afrodescendente no Brasil. Maurício Pestana, 

cartunista, ativista, engajado nas questões de igualdade racial no país, passou 

a publicar suas charges mostrando a crítica social bem humorada, inspirando-se 

em pessoas ou fatos que foram notícia junto ao universo dos 

afrodescendentes.Foram desenvolvidos estudos com as charges de Maurício 



Pestana, vinculadas na Revista Raça Brasil, a motivação em se trabalhar com a 

questão dos afrodescendentes no Brasil, junto aos alunos/as do ensino 

fundamental, fonte na qual poderíamos nos debruçar para pesquisá-la e que 

fosse de encontro aos nossos interesses. A charge que é legitimada 

historicamente como fonte de investigação e de análise, serviu como recurso 

para mobilizar nossos alunos/as no processo de conhecimento, nas aulas de 

História. A implementação desse projeto aconteceu no Colégio Estadual Profª. 

Célia Moraes de Oliveira, no segundo semestre de 2011, onde os alunos/as da 

6ª série/7º ano, utilizaram a Revista Raça Brasil e produziram charges 

relacionadas às questões dos afrodescendentes no contexto atual. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Revista Raça Brasil, Charges de Maurício Pestana: Afro-brasileiros/as na 

ótica do cartunista 

Palavras-chave: Charges; Maurício Pestana; História; Revista Raça Brasil. 

Resumo: Analisar o conteúdo de crítica social, no tocante aos afrodescendentes 

brasileiros, nas charges de Maurício Pestana, publicadas na Revista Raça Brasil. 

Através da leitura de seções da Revista, leitura de imagens, aula expositiva, 

leitura e interpretação de trechos do Estatuto da Igualdade Racial, produção de 

textos, elaboração de charges pelos alunos(as) de forma crítica, reflexiva e de 

qualidade. Promover um diálogo com alunos e alunas de 6ª série (7º ano), sobre 

as diversas abordagens temáticas utilizadas pelo cartunista. Problematizar a 

condição dos afrodescendentes no Brasil, através das charges. Desenvolver 

atividades, exercícios referentes às charges, bem como sua interpretação, 

análise crítica, conteúdo temático. Problematizar, tendo a charge como modelo, 

a invisibilidade do afrodescendente como elemento formador da sociedade 

brasileira e levar à reflexão sobre a discriminação velada existente. Refletir sobre 

o cotidiano e participação desses sujeitos, na sociedade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: ANTONIA CEQUEIRA DOS SANTOS MACIEL 

ORIENTADOR: Nilceu Jacob Deitos 

IES: UNIOESTE 



Artigo  
Título: Memória e Identidade do Reassentamento São Marcos - Catanduvas-

Paraná 

Palavras-chave: História; Memória; Reassentamento; Colégio; Família. 

Resumo: O presente artigo refere-se a uma investigação sobre a formação e 

estruturação política, social e geoeconômica das famílias da área rural 

denominada de Reassentamento São Marcos, e tem como objetivo apresentar 

o estudo que investigou, por meio da história oral, a Memória e Identidade do 

Reassentamento São Marcos na cidade de Catanduvas Paraná, bem como o 

processo de formação e ao mesmo tempo compreender o desenvolvimento 

desta comunidade até sua efetivação, observando as transformações ocorridas 

no modo de vida das famílias reassentadas a partir da mudança involuntária da 

terra na região próxima ao Rio Iguaçu, onde esses agricultores tinham suas 

raízes. Foi utilizado como metodologia, entrevistas e textos bibliográficos. Pelo 

trabalho realizado acredita-se ter conseguido uma melhor compreensão e 

analise desta trajetória que também é a história do Colégio, dos educadores e 

da comunidade investigada. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Formação da População do Reassentamento São Marcos - Catanduvas-

Paraná 

Palavras-chave: Reassentamento; Família; Agricultores; Colégio. 

Resumo: Este trabalho apresenta um estudo para investigar o processo de 

formação do Reassentamento São Marcos, com o objetivo de compreender o 

desenvolvimento desta comunidade, bem como sua composição, o processo de 

ocupação do espaço físico e as relações da vida humana com a paisagem em 

seus desdobramentos político-sociais, culturais, econômicos e humanos, uma 

vez que ao trabalhar com a história local, a dificuldade apresentada pelos 

professores se dá, muitas vezes, devido à falta de material, principalmente da 

história das pequenas localidades. Fazendo-se necessário também que o aluno 

conheça a sua própria história, e desta forma desenvolva o sentimento de 

atribuição e difunda um novo olhar sobre esta sociedade, compreendo-a como 

um lugar de memórias e de contradições. Atividade realizar-se à por meio de 

entrevistas. 



 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: ANTONIO CARLOS DE SOUZA 

ORIENTADOR: Carlos Eduardo Schipanski 

IES: UNICENTRO 

Artigo  
Título: AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS DO ESTADO DO PARANÁ: 

CONSTRUINDO UM OLHAR SOBRE O FANDANGO 

Palavras-chave: FANDANGO; CULTURA; FOLCLORE; DANÇA; MÚSICA. 

Resumo: O referido trabalho, tem como objetivo resgatar a mais importante 

manifestação folclórica do Paraná, que é o Fandango, ocorre no litoral 

paranaense. Esta Dança disseminou por todo o nosso litoral, com o passar dos 

tempos esta manifestação foi enfraquecendo devido a influência de outras 

culturas ,sendo assim, este trabalho tem como objetivo resgatar o Fandango e 

os valores que o agrega e torná-lo conhecido no interior do Paraná onde que por 

vezes nem é sabido de sua existência, este projeto oportuniza os colegas com 

mais uma atividade cultural que enriquecer suas aulas e além de uma prática 

saudável que é a dança onde contribui na socialização dos nossos alunos. Com 

isso iremos provocar os nossos colegas para que futuramente seja formado 

outros grupos de fandango por todo nosso Paraná. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS DO ESTADO DO PARANÁ: 

CONSTRUINDO UM OLHAR SOBRE O FANDANGO 

Palavras-chave: FANDANGO; CULTURA; FOLCLORE; DANÇA; MÚSICA. 

Resumo: O referido trabalho, tem como objetivo resgatar uma das mais 

importantes manifestações folclóricas do Paraná, que é o Fandango, esta ocorre 

no litoral paranaense que desembarcou em nosso Estado junto com os 

colonizadores. Esta Dança disseminou por todo o nosso litoral, com o passar dos 

tempos esta manifestação foi enfraquecendo devido a influência de outras 

culturas , sendo assim, este trabalho tem como objetivo resgatar o Fandango e 

os valores que o agrega e torná-lo conhecido no interior do Paraná onde que por 

vezes nem é sabido de sua existência, haja vista que com a diversidade cultural 



que os colonizadores do Paraná trouxeram em suas bagagens são mais vivas e 

praticadas, este projeto oportuniza os colegas com mais uma atividade cultural 

que com certeza irá enriquecer suas aulas e além de uma prática saudável que 

é a dança onde contribui na socialização dos nossos alunos e traz consigo a 

culinária que é o Barreado que é um dos deliciosos quitutes oferecido aos 

visitantes e turistas que para lá se dirigem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: ANTONIO CRUL 

ORIENTADOR: Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt 

IES: UFPR 

Artigo  
Título: LIVRO DIDÁTICO DE HISTÓRIA: SOMENTE QUESTÃO DE 

ESCOLHA? 

Palavras-chave: Livro-didático; análise; reflexão; Foucault. 

Resumo: Percebemos falhas e brechas desde o processo de seleção destes 

materiais didáticos até sua total ineficácia no processo ensino-aprendizagem; 

ineficácia não por incompetência do professor, mas por falta de tempo para 

análise durante processo de seleção, falta de tempo para debate com colegas 

da área, e assim por diante...Percebemos, assim, um distanciamento entre os 

livros didáticos de história escolhidos e adotados e a realidade social dos 

envolvidos. Muitas vezes o livro-didático adotado é apenas uma obra meramente 

informativa e que está totalmente desvinculada das realidades possíveis dos 

envolvidos, distanciando, assim, a história do vivido e outorgando um certo grau 

de sacralização dos saberes eurocêntricos e absolutos. O professor, muitas 

vezes torna-se escravo do material escolhido e assim, consequentemente, 

influencia negativamente o processo de análise e aprendizado por parte dos 

alunos. O livro-didático deve ser apenas ferramenta de auxílio para professores 

bem preparados que, logicamente, não se “prenderão” a apenas uma obra, mas 

a uma vasta rede de apoio composta por obras importantíssimas, tanto didáticas 

como paradidáticas ou mesmo jornais e revistas. O discurso proferido por 

professores de história adeptos apenas do livro-didático torna-se um discurso de 



poder onde este tem, em sua fala, uma autoridade disfarçada e enunciatários 

deficitários quanto às análises das mensagens proferidas pelo professor. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A estrutura discursiva dos manuais didáticos e a prática dos professores 

de história no município de Tijucas do Sul 

Palavras-chave: Livro didático; reflexão; estrutura discursiva. 

Resumo: Qual a importânciada seleção dos livros didático de história para os 

professores do município? O discurso proposto pelos manuais didáticos 

aprovados pelo PNLD contempla aspectos da realidade local dos jovens alunos 

e como o professor de Historia se relaciona com esse discurso na sua prática de 

ensino e aprendizagem da historia? 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: ANTONIO DUTRA DEOCLECIO 

ORIENTADOR: Fabio Andre Hahn 

IES: FECILCAM 

Artigo  
Título: DITADURA MILITAR E O ENSINO DE HISTÓRIA: O ESTUDO DAS 

MÚSICAS POPULARES UFANISTAS E DE PROTESTOS 

Palavras-chave: Ensino de História; Ditadura Militar; Música. 

Resumo: O presente trabalho tem como objeto de investigação uma proposta 

de uso da música como fontes históricas e como ferramenta metodológica 

aplicada ao ensino de história, focado nas canções de protestos e ufanistas, tão 

presentes na vida dos brasileiros durante a ditadura militar no Brasil entre 1964 

e 1985. Para o desenvolvimento desta proposta foram usados como 

procedimentos metodológicos leituras, pesquisas, produções e interpretações de 

textos e análise de imagens e de músicas 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Ditadura Militar e o Ensino de História: estudo das músicas populares 

ufanistas e de protestos 

Palavras-chave: Ensino; História; Música; Ditadura Militar. 



Resumo: A disciplina de história tem passado por inúmeras inovações 

metodológicas, sobre tudo a partir dos anos 90. Ainda assim é comum ouvir 

criticas dos alunos sobre o ensino tradicional da disciplina de história. No 

entanto, as chamadas linguagens alternativas, como o uso de cinema, teatro, 

música, vídeos e outros, podem tornar as aulas de história mais atraente e 

prazerosa, além de despertar o gosto pela leitura, e possibilitar a interpretação 

de documentos históricos, fugindo ao uso convencional dos livros didáticos nas 

aulas, dando assim um novo significado ao ensino aprendizagem de história. O 

presente Material Didático tem por objetivo, ajudar ao aluno a compreender o 

papel desempenhado pela música, no período da Ditadura militar no Brasil. A 

música é entendida como fonte histórica e como metodologia didática aplicada 

ao ensino, de modo que, através da análise de letras de músicas e das 

mensagens subliminares presentes nas canções de protestos e ufanistas, se 

possa entender a luta contra o regime militar no Brasil de 1964-1985 e, ao 

mesmo tempo compreender as ideologias existentes nestas músicas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: ANTONIO GRACIANO TRINTIN 

ORIENTADOR: LUPERCIO ANTONIO PEREIRA 

IES: UEM 

Artigo  
Título: A cana-de-açúcar na História do Brasil 

Palavras-chave: cana-de-açúcar; engenho; usina; economia; escravos. 

Resumo: O presente artigo apresenta a atividade canavieira em vários 

momentos de nossa história, destacando os primórdios de sua introdução na 

América Portuguesa; o comércio do açúcar no período colonial; a utilização da 

mão-de-obra escrava; a expansão do mercado consumidor e a concorrência de 

outros produtores; a evolução na fabricação do açúcar, desde o trabalho manual 

nos engenhos até as complexas usinas, destacando ainda, os principais 

derivados da cana-de-açúcar. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Uma analise da presença da cana-de-açúcar nos clássicos da História 



Palavras-chave: cana de açúcar; engenho; usina; economia; escravos. 

Resumo: O objetivo deste projeto é melhorar a compreensão da contribuição da 

cana-de-açúcar na formação e desenvolvimento da nacionalidade brasileira. 

Busca-se, com isso, despertar o interesse e o senso crítico dos alunos nos 

conteúdos de História, pesquisando com eles, através de diversas fontes de 

estudo e de observação, a importância da cana-de-açúcar na História do nosso 

país, auxiliando-os a superar as dificuldades existentes na aprendizagem de 

conteúdos de história do Brasil. Em seu desenvolvimento, o projeto analisará a 

atividade canavieira em vários momentos de nossa história: os primórdios de sua 

introdução na América Portuguesa; a conquista da supremacia dos produtores 

brasileiros entre o final do século XVI e as primeiras décadas do século XVII; a 

crise da segunda metade do século XVII; a situação do setor na era da 

Revolução Industrial; a situação do complexo canavieiro no século XX e na 

atualidade, com ênfase no período pós emergência do Programa Brasileiro do 

Álcool. O projeto tem como publico alvo os alunos da sexta série do ensino 

fundamental do Colégio Estadual Igléa Grollmann, de Cianorte, ano letivo de 

2011. Para o desenvolvimento do trabalho serão utilizadas as seguintes fontes: 

historiografia brasileira; iconografia; jornais; revistas especializadas; arquivos do 

Instituo do Açúcar e do Álcool, bem como documentos escritos de diferentes 

épocas. Está prevista uma visita dos alunos a uma Usina de Álcool da região 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: AUREA DE BRITO SANTANA 

ORIENTADOR: MARCOS SILVA DA SILVEIRA 

IES: UFPR 

Artigo  
Título: AÇÕES AFIRMATIVAS NA EDUCAÇÃO: A Implementação de Cotas 

Raciais no Vestibular da UFPR 

Palavras-chave: Educação; Ações Afirmativas; Racismo; Preconceito; 

Discriminação Racial. 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo demonstrar a importância da 

implantação das políticas de ações afirmativas na educação pública brasileira no 

tocante a política de cotas raciais da Universidade Federal do Paraná. Por meio 



de pesquisa bibliográfica e coleta de dados realizada por meio do projeto de 

intervenção pedagógica, tem por objetivo demonstrar o contexto da 

implementação das cotas nos bancos escolares e como esse processo pode ser 

estratégico para a inclusão da população negra. Para tanto, serão analisados e 

apresentando subsídios importantes para a análise e compreensão das ações 

afirmativas na Educação com ênfase no Programa de Reserva de Vagas Raciais 

da Universidade Federal do Paraná, e seus impactos positivos para a população 

negra, possibilitando assim, o conhecimento da realidade desse grupo 

vulneravelmente reconhecido, e contribuindo para a formação de cidadãos 

conscientes da importância da implementação de políticas públicas para o 

combate ao racismo. A importância desse trabalho justifica-se, na compreensão 

do direito de igualdade e na valorização da diversidade, para o convívio das 

relações étnicas raciais. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: REFLEXÃO PEDÁGOGICA: AS AÇÕES AFIRMATIVAS NA EDUCAÇÃO 

Palavras-chave: Educação; Ações Afirmativas; Diversidade; Racismo; 

Preconceito. 

Resumo: O presente caderno pedagógico REFLEXÃO PEDAGÓGICA: AS 

AÇÕES AFIRMATIVAS NA EDUCAÇÃO pretende analisar a influência das 

Ações Afirmativas na Educação como uma forma de combate ao racismo, a 

discriminação racial e outras formas correlatas de intolerância, com ênfase na 

política de cota racial implantada na Universidade Federal do Paraná. Portanto 

justifica-se esse trabalho no sentido de promover uma reflexão acerca do 

contexto educacional paranaense, que possibilite novos olhares e 

posicionamentos em relação as políticas de ações afirmativas para a população 

negra na educação, e que estas sejam vistas como estratégias de efetivação da 

garantia da cidadania e da igualdade de direitos dos indivíduos negros no que 

se refere a inclusão racial. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: BENEDITO DA FONSECA 

ORIENTADOR: Fabio Andre Hahn 



IES: FECILCAM 

Artigo  
Título: IDENTIDADES E COMEMORAÇÕES NAS REPRESENTAÇÕES 

FOTOGRÁFICAS DO MUNICÍPIO DE IRETAMA NA DÉCADA DE 1970 

Palavras-chave: Festa do Milho, Iretama/PR, História local. 

Resumo: O presente trabalho tem como objeto de investigação uma proposta 

com uso de fotografias como fontes históricas e como ferramenta metodológica 

aplicada ao ensino de história, focado na História Local tendo como objeto de 

pesquisa a Festa do Milho em Iretama na década de 1970. Para o 

desenvolvimento desta proposta foram utilizados como procedimentos 

metodológicos leituras, pesquisas, produções e interpretações, levantamento de 

dados sobre a História do Município de Iretama junto aos órgãos públicos, 

culturais e religiosos e família de alguns dos primeiros migrantes. Com objetivo 

de produzir materiais que possam subsidiar o rofessor em sua prática 

pedagógica possibilitando ao educandos sua colaboração na construção do 

processo histórico local. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: IDENTIDADES E COMEMORAÇÕES NAS REPRESENTAÇÕES 

FOTOGRÁFICAS DO MUNICÍPIO DE IRETAMA NA DÉCADA DE 1970 

Palavras-chave: HISTÓRIA LOCAL; IDENTIDADES; COMEMORAÇÕES; 

REPRESENTAÇÕES. 

Resumo: O presente Material Didático é destinado a você, professor (a), que 

busca tornar o ensino de História mais próximo da realidade dos alunos. 

Buscando proporcionar uma alternativa a mais para a compreensão, a análise e 

a interpretação da disciplina de História, buscando, através da temática 

fotografia, uma nova perspectiva de trabalho em sala de aula, tanto para o 

professor como para seus alunos. Este Material Didático se propõe realizar uma 

discussão, reflexão e leitura da história local pelo uso de imagens próximas à 

realidade do educando, em especial sobre identidades e comemorações nas 

representações fotográficas do município de Iretama na década de 1970. O tema 

fotografia foi escolhido para nortear essa pesquisa, tendo em vista que nossos 

alunos vivem cercados por uma infinidade de imagens e que se faz necessário 



que eles saibam discernir o que está por trás delas, visto que trabalhar com 

fotografias da localidade aproxima a história do cotidiano dos alunos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: CAMILO VANZETTO 

ORIENTADOR: Luis Fernando Guimaraes Zen 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: Revista Nova Escola: a revista de quem educa para o mercado de 

trabalho (2006- 2008) 

Palavras-chave: Hegemonia; Revista Nova Escola; Educação. 

Resumo: O objetivo deste trabalho é desenvolver uma análise crítica de como 

a revista “Nova Escola” na seção “Sala de Aula”, na disciplina de História, atuou 

durante os anos 2006 a 2008. Trata-se de compreender a quem interessava 

como “aparelho privado”, a difusão da concepção ideológica liberal e como a 

revista influi-a durante esse período no planejamento pedagógico no interior das 

escolas. A ordem capitalista, através de acumulação do capital e da exploração 

da classe trabalhadora, na tentativa de estabelecer a sua relação com o sistema 

de reprodução como “aparelho privado de hegemonia”, reproduz, através da 

mídia, a ideia da globalização como uma determinada visão de mundo, um 

pensamento único da forma de viver e de aprender. A “hegemonia” aqui tomada 

como categoria para explicar as contradições fundamentais da metodologia 

didática da revista Nova Escola. Isso implica envolver na análise, 

simultaneamente, as questões da educação, da cultura e da sociedade política . 

Portanto, é fundamental identificar os instrumentos de poder sobre os quais uma 

dada hegemonia se sustenta. A relação de poder como capacidade de 

estabelecer o horizonte ideológico no qual as demais classes se movem. 

Hegemonia não é ausência de poder e autoridade ao contrário, coexistem 

dialeticamente nas relações de dominações e consenso das classes dominadas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Revista "Nova Escola": a "revista de quem educa" para o mercado de 

trabalho (2006-2008) 



Palavras-chave: Hegemonia; Revista Nova Escola; educação. 

Resumo: Resumo PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO: UNIDADE 

DIDÁTICA O presente projeto de pesquisa é também um projeto de ação , pois 

visa a sua implementação na prática escolar buscando atender às necessidades 

de melhorias na educação. Trata-se de contribuir para um entendimento dos 

conhecimentos da História capaz de identificar, numa análise do meio social do 

seu cotidiano, a relação de poder existente, realizando essa tarefa com base na 

análise da revista “Nova Escola”, o que será implementado no Colégio Estadual 

Jardim Gisele, em, Toledo/PR. A implementação consistirá nas seguintes ações: 

Num primeiro momento, os alunos devem ter contato com a revistas, perceber 

sua linguagem jornalistica, suas técnicas de redação, comparar jornais entre si, 

com revistas, diferenciar os diferentes gêneros: descrição, narrativa, literária e 

cronica, perceber as ilustrações, tipografias, gráficos, fotos. Num segundo 

momento, os alunos devem ser levados a desenvolver a capacidade de levantar 

dados, organizá-los. Pode-se buscar informações precisas, analisar o texto, 

sintetizá-los. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: CARLA CRISTINA STHOR RECH 

ORIENTADOR: Maria Paula Costa 

IES: UNICENTRO 

Artigo  
Título: A Pesquisa Escolar em História como forma de Produção do 

Conhecimento Histórico: Olhares sobre a Ditadura Militar no Brasil 

Palavras-chave: Pesquisa Escolar; Ditadura Militar; Consciência histórica. 

Resumo: Na prática pedagógica em sala de aula, conferimos que inúmeros 

alunos do Ensino Fundamental e Médio apresentam dificuldades na realização 

de pesquisas escolares, as quais, muitas vezes, são meras cópias de livros ou 

de páginas da Internet, sem leituras, e sem critérios para escolha de fontes 

confiáveis. Entretanto, sabemos que a pesquisa é um instrumento essencial na 

construção do conhecimento, por meio dela, o aluno tem possibilidade de 

descobrir um mundo diferente e constatar que a mesma não se resume a uma 

mera cópia, mas é uma síntese, um conjunto de informações que facilitam na 



tomada de decisões e na resolução de problemas. Hoje a pesquisa é 

indispensável a todos que vivemos nesse mundo tecnológico, digital e informal, 

com dados que chegam a todo instante e estão em constante desenvolvimento, 

evolução e mutação. Percebemos ainda, que nosso aluno não tem uma 

consciência histórica formada, não dando o devido valor a realidade histórica em 

que está inserido, dessa forma, tratar de pesquisa escolar em História envolve 

uma série de questões, desde a formação do professor, que precisa saber 

selecionar o material essencial para que ocorra a produção do conhecimento 

histórico dialogando com os alunos e desenvolvendo uma consciência histórica 

para que este se perceba como sujeito histórico, ativo, participando da realidade 

em que vive. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Pesquisa Escolar em História como forma de Produção do 

Conhecimento Histórico: Olhares sobre a Ditadura Militar no Brasil 

Palavras-chave: Pesquisa Escolar, Conhecimento Histórico, Regime Militar. 

Resumo: Na prática pedagógica em sala de aula, conferimos que inúmeros 

alunos do Ensino Fundamental e Médio apresentam dificuldades na realização 

de pesquisas escolares, as quais, muitas vezes, são meras cópias de livros ou 

de páginas da Internet, sem leituras, e sem critérios para escolha de fontes 

confiáveis. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: CARLOS JOEL PAVOSKI 

ORIENTADOR: Jonathan de Oliveira Molar 

IES: UEPG 

Artigo  
Título: INDUSTRIAS PRIMITIVAS NO ENSINO DE HISTÓRIA:  REVOLUÇÃO 

INSDUSTRIAL E CONSEQUENCIAS NO INTERIOR DO PARANA 

Palavras-chave: Evoluçao; familia; humanidade; alunos; revoluçao industrial; 

pesquisas. 

Resumo: A evoluçao do homem e a sua saga pela sabedoria, fez com que ele 

provocsse uma avalanche de transformaçoes das mais variadas formas e 



setores da sociedade: sociais, ecomomicas, politicas, religiosas,etc. Por serem 

motivos relevantes, e que acabei escolhendo um \"tema\" que é a espinha dorsal 

da formaçao d humanidade moderna, que faz parte da Revoluçao Industrial fonte 

inesgotavel de pesquisa. A pesquisa desse artigo foi desenvolvida no Colegio 

Estadual Duque de Caxias - EFM, Antonio Olinto, que nos permitiu inserir nossos 

alunos e familiares na historia, atraves de pesquisas bibliograficas, pesquisas de 

campo, pratica de causa, mostra que é de fundamental importancia o estudo 

extra-saçla de aula, nao so em historia, mas em todas as disciplinas. O 

\"assunto\" Industrias Primitivas-Revoluçoes e Consequencias nos remetem á 

vivencia de nossos alunos e familiares assim como de toda a sociedade. Para 

que isso aconteça a metodologia utilizada foi a de levantamentos de objetos, 

maquinas, Industrias(primitivas), equipamentos, fotos, visitas á propriedades, 

industrias, frrovias e trabalhos fitos pelos alunos mostrando o que conseguiram 

absorver de conhecimento nessas pesquisas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: INDUSTRIAS PRIMITIVAS-REVOLUÇÃO E CONSEQUENCIAS NO 

INTERIOR DO PARANÁ 

Palavras-chave: REVOLUÇÃO; INDUSTRIALIZAÇÃO; PROGRESSO; 

DESEMPREGO. 

Resumo: A Revolução Industrial como base e guia para a pesquisa. Esta 

Unidade Tematica tem o objetivo de incentivar a leitura, a pesquisa de campo 

despertandoa curiosidade de nossos alunos em tentar compreender o porque 

das mudanças que vem acontecendo na vida de seus familiares a muitas 

gerações. Através de levantamentos de objetos, maquinas industriais, 

equipamentos, ferramentas registros e fotos,depoimentos e expeeriencias do 

dia-a-dia nas propriedades feitas as pesquisas de campo onde nossos alunos 

residem e que trarão para\\ dentro da escola para seremapresentados em 

exposição e debates com a comunidade escolar. Espera-se que o sesultado 

conseguido por nossos alunos do ensino medio seja o de valorização do 

patrimonio historico particular ou publico, o resgate da historiografia popular e 

valorização da disciplina de historia no âmbito escolar. Como fazer que a leitura, 

a pesquisa, o questionamento seja uma pratica pedagogica diaria, fazendo com 

que os alunos se interessem mais pela disciplina de historia? O que fazer para 



que os alunos do ensino medio tomem gosto pela disciplina de historia? Como, 

então, o ensino de historia pode despertar e estimular o aluno? Esta é uma 

discussão pertinente e se aplica a uma revisão do ensino de historia, visando a 

contribuir para a sua melhoria e permitindo que professores e alunos possam 

aprender e construir a historia com o emprego de novos recursos didaticos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: CECILIA DA SILVA TENORIO DOS SANTOS 

ORIENTADOR: Reginaldo Benedito Dias 

IES: UEM 

Artigo  
Título: População migratória:  A contribuição da sociedade nipônica no norte do 

Paraná 

Palavras-chave: Imigração; Migração; Contribuição; Cultura;  Economia; 

Nipônico 

Resumo: O objetivo deste Caderno Pedagógico é proporcionar conhecimentos 

teórico-pedagógicos aos alunos do Ensino Fundamental e Médio, sobre as 

contribuições culturais da sociedade nipônica no norte do Paraná Pretendemos 

com este “Caderno Pedagógico” propor aos estudantes conteúdos que lhes 

deem mais embasamento para os estudos, pensando na sua capacitação para 

o enfrentamento de etapas educacionais futuras. Esperamos que, no exercício 

de estudo, de leitura, de crítica e reflexão com os colegas de sala e apoio do 

professor, esses conteúdos venham acrescentar mais conhecimento, para que 

os mesmos possam, em parte, resolver seus problemas educacionais, obtendo 

o sucesso desejado em sua vida profissional. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Imigração Japonesa: A contribuição cultural da sociedade nipônica no 

norte do Paraná 

Palavras-chave: Imigração; Contribuição; Japoneses; Cultura; Economia. 

Resumo: O objetivo deste Caderno Pedagógico é proporcionar conhecimentos 

teórico-pedagógicos aos alunos do Ensino Fundamental e Médio, sobre as 

contribuições culturais da sociedade nipônica no norte do Paraná Pretendemos 



com este “Caderno Pedagógico” propor aos estudantes conteúdos que lhes 

deem mais embasamento para os estudos, pensando na sua capacitação para 

o enfrentamento de etapas educacionais futuras. Esperamos que, no exercício 

de estudo, de leitura, de crítica e reflexão com os colegas de sala e apoio do 

professor, esses conteúdos venham acrescentar mais conhecimento, para que 

os mesmos possam, em parte, resolver seus problemas educacionais, obtendo 

o sucesso desejado em sua vida profissional. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: CELIA REGINA COLOTARIO LIMA 

ORIENTADOR: Janete Leiko Tanno 

IES: UENP 

Artigo  
Título: PRECONCEITO RACIAL NO COTIDIANO ESCOLAR 

Palavras-chave: Preconceito racial; Escola; Cultura africana e afro-brasileira. 

Resumo: Resumo O presente trabalho, com o título \"Preconceito racial no 

cotidiano escolar”, tem por preocupação abordar alguns aspectos da história da 

cultura afro-brasileira e africana para possibilitar ao aluno conhecer a diversidade 

e a complexidade do continente Africano e as marcantes contribuições dessa 

população na formação da cultura brasileira, além de promover uma reflexão 

sobre as questões relacionadas ao preconceito racial. Nesse sentido, a 

percepção de algumas dificuldades de aprendizagem e de socialização entre 

alunos descendentes de diversas etnias no Colégio Estadual Margarida Franklin 

Gonçalves, local de aplicação do projeto, apontou a necessidade de 

conhecimento da cultura afro-brasileira e a reflexão sobre preconceito racial e 

discriminação entre os alunos a fim de amenizar tais situações, além de 

promover a autoafirmação étnica dos afro-brasileiros (re) construindo sua 

identidade e elevando sua autoestima. Dentro do contexto ora apresentado, a 

questão que norteou este estudo foi a aplicação de ações que podem combater 

o preconceito racial no espaço escolar. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: O PRECONCEITO RACIAL NO COTIDIANO ESCOLAR NO COLÉGIO 

ESTADUAL PROFa. MARGARIDA FRANKLIN GONÇALVES – DISTRITO DE 

CAMPINHOS – IBAITI – PR 

Palavras-chave: Preconceito racial; Escola; Cultura africana ; afro-brasileira. 

Resumo: O presente trabalho abordará aspectos da história da cultura afro-

brasileira e africana para possibilitar ao aluno conhecer a diversidade e a 

complexidade do continente Africano e as marcantes contribuições dessa 

população na formação da cultura brasileira, além de promover um levantamento 

sobre as questões relacionadas ao preconceito racial. Sendo assim, justifica-se 

pela análise de dificuldades de aprendizagem e de socialização, na escola, entre 

alunos de diversas etnias. Nesse sentido, o conhecimento da cultura afro-

brasileira e a reflexão sobre preconceito e discriminação racial entre os alunos 

pretende amenizar tais situações, promovendo-se a autoafirmação étnica dos 

afro-brasileiros, (re)construindo sua identidade e elevando a autoestima. Dentro 

do contexto ora apresentado, a questão que norteia esse estudo é conhecer 

quais são os tipos de ações que podem combater o preconceito racial no Colégio 

Estadual Profª Margarida Franklin Gonçalves? Desta forma, objetiva-se 

proporcionar aos alunos da 8ª série uma reflexão da história da cultura africana 

e afro-brasileira, a fim de que eles possam adquirir conhecimentos e fazer uma 

articulação dos conteúdos com o preconceito racial que vivenciam na escola, 

observando preconceitos existentes no espaço escolar e lutar pela construção 

de uma sociedade mais democrática, respeitando a diversidade cultural e suas 

expressões em todos os espaços sociais. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: CELIO PINTO DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: Marcos Alexandre Smaniotto 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: A importância do resgate da história local nas escolas públicas de Santa 

Helena: a passagem da Coluna Prestes por Santa Helena Velha 

Palavras-chave: Coluna Prestes; educandos; resgate da história local. 



Resumo: RESUMO: O presente artigo trata sobre o trabalho do educador frente 

a questões históricas que envolveram a comunidade de Santa Helena, município 

do oeste paranaense, por ocasião da passagem da Coluna Prestes, movimento 

desencadeado pelo descontentamento de militares em relação ao privilégio dado 

às oligarquias agrárias, em detrimento da classe trabalhadora, cada vez mais 

explorada. Em agosto de 1924, a Coluna chega ao oeste paranaense e ali 

permanece por cerca de oito meses. Em Santa Helena, sua relação com as 

famílias ali instaladas não é das melhores. Essa visão negativa permanece até 

hoje, mas a maioria dos moradores transmite essa negatividade sem mesmo 

conhecer o que foi o movimento em questão e qual sua importância no cenário 

político do país. O trabalho com os educandos da Escola Estadual Graciliano 

Ramos objetivou esclarecer sobre o fato histórico e levá-los a buscar nos acervos 

do município dados mais particulares a respeito, ou seja, a visão dos moradores, 

para fazer um contraponto com a versão oficial constante nos livros didáticos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Coluna Prestes em Santa Helena Velha: Memórias e Conflitos 

Palavras-chave: coluna; prestes; memória; santa helena; obrages. 

Resumo: A Unidade Didática ora proposta se justifica pela sua importância 

diante do tema do projeto Coluna Prestes em Santa Helena Velha: Memórias e 

Conflitos, pois através da mesma oportunizamos de forma mais clara o 

entendimento do nosso público alvo que são os alunos de 8ª série da E. E. 

Graciliano Ramos de Santa Helena. Buscar esse entendimento, essa 

compreensão é o nosso objetivo maior, pois entendemos que estamos na 

comunidade onde ocorreu tal fato e a comunidade estudantil tem alguma ligação 

com o mesmo, seja através do parentesco com os que presenciaram passagem 

da Coluna neste lado da região Oeste, ou pelo simples fato de ouvir muitas 

histórias sobre o mesmo. Nossa metodologia de aplicação se dará através de 

aulas expositivas, utilização de recursos tais como: tv, computador e com a 

participação dos professores de todas as áreas e mais diretamente as disciplinas 

de geografia e língua portuguesa, pois promoveremos leituras, questionários, 

mapas, fotografias e redação. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: CELSO JOSE SILVESTRI 

ORIENTADOR: Fabio Ruela de Oliveira 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO RACIAL NO BRASIL 

CONTEMPORÂNEO 

Palavras-chave: Preconceito Racial; Negros; História. 

Resumo: Esta proposta teve como objetivo analisar a trajetória sociológica 

verificando-se os fatores que fizeram com que aumentasse o preconceito e a 

discriminação racial no Brasil contemporâneo. Dentro desta proposta verificou-

se que o Brasil do século XXI não comporta mais a reprodução da pobreza 

imposta à população negra, menos ainda as disparidades tão evidentes e tão 

acentuadas ao longo dos séculos XIX e XX. Cabe ao Estado e ao conjunto da 

sociedade encontrar caminhos de superação das desigualdades entre brancos, 

negros e mestiços, seja nos bancos escolares, nas universidades, nos postos de 

trabalho, na liderança política, nos meios de comunicação, enfim, em todos os 

campos das atividades humanas. A construção do futuro implica no 

reconhecimento público do papel dos negros na história, na conquista e 

consolidação de estatutos de igualdade e de cidadania para todos, sem qualquer 

distinção, e na efetivação de tratamento livre de preconceito e discriminação. É 

preciso acabar de vez com o cinismo que permeou, durante muito tempo, as 

relações sociais entre brancos e negros. Para a realização desse projeto foram 

realizadas oficinas temáticas com os alunos da 7ª (A) série do Colégio Estadual 

Costa e Silva do Município de Itaipulândia – PR. Desta forma, estas oficinas e 

textos tiveram por objetivo principal analisar os fatores que contribuem para o 

preconceito e a discriminação racial no Brasil contemporâneo deixando mais a 

vontade os professores para abordar o tema no espaço escolar. Nas oficinas, 

coube destacar a relevância de discutir a construção histórica de forma que se 

reforçou o problema do trabalho. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO RACIAL NO BRASIL 

CONTEMPORÂNEO 



Palavras-chave: PENSAMENTO; ESTRATÉGIA; INTERVENÇÃO. 

Resumo: Esta proposta tem como objetivo analisar a trajetória sociológica 

verificando os fatores que contribuem para o preconceito e a discriminação racial 

no Brasil contemporâneo. Dentro desta proposta verificar-se-á que o Brasil do 

século XXI não comporta mais a reprodução da pobreza imposta à população 

negra, menos ainda as disparidades tão evidentes e tão acentuadas ao longo 

dos séculos XIX e XX. Cabe ao Estado e ao conjunto da sociedade encontrar 

caminhos de superação das desigualdades entre brancos, negros e mestiços, 

seja nos bancos escolares, nas universidades, nos postos de trabalho, na 

liderança política, nos meios de comunicação, enfim, em todos os campos das 

atividades humanas. A construção do futuro implica no reconhecimento público 

do papel dos negros na história, na conquista e consolidação de estatutos de 

igualdade e de cidadania para todos, sem qualquer distinção, e na efetivação de 

tratamento livre de preconceito e discriminação. É preciso acabar de vez com o 

cinismo que permeou, durante muito tempo, as relações sociais entre brancos e 

negros. Para a realização desse projeto serão realizadas oficinas temáticas com 

os alunos da 7ª (A) série do Colégio Estadual Costa e Silva do Município de 

Itaipulândia – PR. Também serão analisados através de oficinas, textos de como 

ocorreu o racismo na história, fazendo a ampliação, discussão de questões em 

grupo e montagem de texto sobre o que o aluno pensa sobre racismo, se pode 

a vida humana servir de moeda para que se conquiste o progresso. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: CELSO PEDRO SCOLARI 

ORIENTADOR: Marcio Antonio Both da Silva 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: O ENSINO DE HISTÓRIA:EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES 

ETNICORRACIAIS 

Palavras-chave: Lei 10639/03; Ensino de História; Etcnicorraciais. 

Resumo: Este artigo apresenta dados sobre o plano de intervenção pedagógica, 

apresentado no PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do 

Paraná, desenvolvido com professores de História do Colégio Estadual de 



Marmeleiro. O estudo proporcionou aos professores uma análise reflexiva de 

suas práticas com relação ao tema História da Cultura Afro-Brasileira e Africana, 

a partir da Lei Federal nº 10.639 de 09 de janeiro de 2003, que torna obrigatório 

o ensino da temática etnicorracial na Educação Básica. Tendo claro o objetivo 

do projeto de pesquisa, que é analisar e problematizar a presença dos conteúdos 

referentes à História da Cultura Afro-Brasileira na Proposta Pedagógica 

Curricular, no Projeto Político Pedagógico e no Regimento Escolar e sua inclusão 

no Plano de Trabalho Docente. Pretende-se, portanto, sensibilizar e incentivar 

os docentes que a partir da publicação da referida Lei, busquem possibilidades 

de contemplar efetivamente na sala de aula, atividades referente a temática 

etnicorracial. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Ensino de História: Educação para as Relações Etnicorraciais 

Palavras-chave: Lei 10.639/03; Ensino de História; Etnicorraciais. 

Resumo: Esta unidade didática tem como proposta discutir com os professores 

de História do Colégio Estadual de Marmeleiro, sobre a História da Cultura Afro-

Brasileira e Africana e a partir desse estudo, oferecer subsídios teóricos aos 

profissionais envolvidos que auxiliem no entendimento da implementação da Lei 

10.639/03. Tendo claro o objetivo do projeto de pesquisa, que é analisar e 

problematizar a presença dos conteúdos referentes à História da Cultura Afro-

Brasileira na Proposta Pedagógica Curricular, no Projeto Político Pedagógico e 

no Regimento Escolar e sua inclusão no Plano de Trabalho Docente, buscar-se-

á, especificamente, atingir uma efetivação maior na disciplina de História, sem, 

no entanto, isentar as demais disciplinas e a Secretaria de Educação do 

compromisso firmado através da lei 10.639/03 e das diretrizes curriculares 

organizadas para esse fim. Pretende-se, portanto, sensibilizar e incentivar os 

docentes que a partir do trabalho aqui sugerido, busquem descobrir novas 

possibilidades de contemplar efetivamente na sala de aula, atividades referentes 

a essa temática. A unidade Didática especificada terá duração de 16 horas. Será 

feito apresentação do tema e leitura coletiva dos documentos e textos sobre a 

temática e posterior resolução das questões propostas. Finalizando as 

atividades, assistir ao filme O Xadrez das Cores e resolução coletivas das 

questões. 



 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: CENIRA DE MOURA HENRIQUES SCHMIKA 

ORIENTADOR: Valeria Floriano Machado 

IES: UFPR 

Artigo  
Título: Violência no contexto escolar: entre práticas e representações 

Palavras-chave: violência; representações; práticas sociais; sujeitos. 

Resumo: Este artigo tem por finalidade fazer um levantamento das 

representações sociais da violência que ocorrem dentro da escola e que 

prejudicam o relacionamento no contexto escolar. As práticas sociais da 

violência geram conflitos e a escola tem procurado meios de minimizar as 

ocorrências, com ações efetivas direcionadas para esse problema. Neste estudo 

é abordada exatamente a questão das representações sociais de violência dos 

alunos, buscando observar como a escola, juntamente com a família, poderia 

agir na resolução de problemas de violência escolar. Buscou-se neste estudo 

subsídios para trabalhar essa questão, pois a maior parte dos sujeitos da ação 

educativa, não sabem, exatamente, até que ponto uma ação pode ser 

considerada violência e, portanto, não entendem o que é a sua contrapartida. O 

estudo teve como base uma pesquisa de campo, realizada por meio de 

entrevista e questionário, cujos dados foram utilizados para nortear o 

desenvolvimento de ações que colaborassem para uma cultura de não violência 

na escola 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Violência no Contexto Escolar: entre práticas e representações 

Palavras-chave: Representações; violência; escola; comunidade. 

Resumo: Esta produção didática levanta a questão das representações sociais 

da violência que ocorrem dentro da escola e que prejudicam o relacionamento 

entre os alunos e entre alunos e professores no contexto escolar. Aborda as 

práticas sociais da violência que ocorrem dentro e fora da escola como 

geradoras de conflitos apontando que estes poderiam diminuir com a promoção 

de melhor relacionamento entre todos os sujeitos que compõem esse ambiente, 



minimizando as ocorrências, com ações efetivas direcionadas para esse 

problema. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: CHRYSTIANNE LOPES 

ORIENTADOR: Angelo aparecido Priori 

IES: UEM 

Artigo  
Título: A EDUCOMUNICAÇÃO EM SALA DE AULA: uma análise do ensino de 

História a partir das Tecnologias de Informação e Comunicação 

Palavras-chave: Educomunicação; Tecnologias de Informação e Comunicação; 

História. 

Resumo: Este artigo pretende discutir os novos caminhos metodológicos para a 

disciplina de História pautada na proposta da Educomunicação utilizando as 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC´s). Dentro desse contexto 

criam-se novas possibilidades e finalidades de utilização das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC´s), apresentando pesquisas de como se dá a 

utilização destas nas escolas, e as relações estabelecidas entre os sujeitos 

envolvidos na prática pedagógica. Apresenta também o papel da 

Educomunicação no processo ensino aprendizagem e como nós professores 

devemos utilizar essa proposta em nosso dia-a-dia partindo dos recursos 

tecnológicos colocados á disposição pelos órgãos competentes. Nosso objetivo 

é discorrer sobre um determinado conteúdo, no caso a Revolução Tecno-

Científica, utilizando as Tecnologias de Informação e Comunicação como uma 

ferramenta pedagógica, buscando estabelecer relações com a proposta da 

Educomunicação a fim de estimular os estudantes á uma formação integral com 

desenvolvimento de sua criticidade. Para implementação da presente proposta 

utilizamos as mídias disponíveis nos estabelecimentos de ensino do estado do 

Paraná e a rede da web com a criação de um blogue e, suas respectivas 

postagens elaboradas pelos alunos que contemplem análises, reflexões e 

opiniões dos alunos envolvidos no projeto sobre o conteúdo, além de materiais 

didáticos disponibilizados na biblioteca como revistas e jornais e o próprio livro 

didático público 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Educomunicação: uma análise do ensino de História a partir das 

Tecnologias de Informação e Comunicaçãoo 

Palavras-chave: Educomunicação; Tecnologias ; Revolução Tecno-científica. 

Resumo: O papel do professor no século passado foi pautado em uma visão 

reprodutora e mecanicista, condizente com a proposta de produção em massa, 

onde a preocupação era com a transmissão do saber através da linguagem oral 

e escrita. Hoje com o advento do computador, surgiu a leitura e a escrita visual. 

Há uma integração entre a palavra, o som e a imagem, graças ao aparecimento 

das redes comunicacionais que contribuem com a produção, reprodução e 

armazenamento das informações. Portanto, há uma necessidade urgente na 

redefinição do papel do professor. A Educomunicação vem propôr um novo 

encaminhamento a fim de corroborar o ensino aprendizagem na qual o professor 

é um mediador entre o aluno e a informação contribuindo para que o aluno 

elabore seu conhecimento tornando-se mais autônomo nesse processo. Nosso 

objetivo é discorrer sobre um determinado conteúdo, no caso a Revolução 

Tecno-Científica, utilizando as Tecnologias de Informação e Comunicação como 

uma ferramenta pedagógica, buscando estabelecer relações como a proposta 

da Educomunicação. Utilizaremos as mídias disponíveis no Estabelecimento de 

Ensino principalmente a rede da web, além de materiais didáticos 

disponibilizados na biblioteca como revistas e jornais e o próprio livro didático 

público. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: CINARA DE SOUZA GOMES 

ORIENTADOR: maura regina petruski 

IES: UEPG 

Artigo  
Título: Repensando a prática pedagógica do professor de história para a 

Educação de Jovens e Adultos-EJA 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Metodologia; Alunos;  

Professores 



Resumo: O presente estudo se encaminha para analisar elementos 

circunscritos a EJA – Educação de Jovens e Adultos. O principal objetivo desse 

estudo foi propor estratégias diferenciadas direcionadas para esse público 

especifico conduzindo os professores a repensar sua prática pedagógica. O 

trabalho envolveu professores do Colégio Estadual Rivadavia Vargas em Pirai 

do Sul durante o segundo semestre de 2011. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Repensando a prática pedagógica do professor de história para a 

Educação de Jovens e Adultos-EJA 

Palavras-chave:  
Resumo: A EJA não é reconhecida como um campo pedagógico e que requer 

um currículo adequado às caraterísticas de seus educandos, o que leva a visões 

desqualificadoras das potencialidades dos alunos, isso é resultado da falta de 

uma formação condizente com os desafios e a complexidade inerente a ela. 

Todavia, não é o que se vivencia nas salas de aula, pois muitos professores 

adotam a mesma metodologia aplicada no ensino regular, não trazendo para a 

sua pratica a experiência do aluno. O principal objetivo desse projeto é propor 

estratégias diferenciadas direcionadas para o publico especifico da EJA, 

conduzindo os professores a repensar sua prática pedagógica, bem como a 

proporcionar uma reflexão sobre sua postura metodológica. Visando um modo 

de trabalho com características próprias, com uma metodologia diferenciada 

para a EJA, o trabalho envolverá alunos e professores do Colégio Estadual 

Rivadavia Vargas em Pirai do Sul. Em um primeiro momento, serão coletados 

depoimentos de alunos e professores. De posse desses dados, serão 

promovidos grupos de estudos com os professores da EJA e então serão 

propostas e construídas pelos professores, estratégias metodológicas para 

serem desenvolvidas em sala de aula. Espera-se uma mudança de postura 

pedagógica e do relacionamento com os educandos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: CLARICE ANIS MOREIRA 

ORIENTADOR: Rodrigo Modesto Nascimento 



IES: UENP 

Artigo  
Título: Reflexão a partir do Ensino de História: “Os Jovens se politizando a partir 

de Lutas Revolucionárias” 

Palavras-chave: Poder; jovens; lutas Revolucionárias. 

Resumo: O presente artigo tem por objetivo apresentar o resultado dos estudos, 

pesquisas e atividades práticas desenvolvidas no Programa de Desenvolvimento 

Educacional-PDE, pelo Governo do Estado do Paraná, realizado com estudantes 

do 3º ano do Ensino Médio, no Colégio Estadual Miguel Dias, em Joaquim 

Távora, Paraná. A investigação esteve centrada no despertar político dos alunos, 

utilizando recortes inerentes às políticas ditatoriais que envolveram a atuação de 

jovens inconformados com os rumos de sua história. Para o desenvolvimento 

dos estudos foi utilizado instrumentos diversos, os quais possibilitaram 

conhecimentos teórico-metodológicos visando o interesse natural dos alunos 

aos mecanismos que movem nossos direitos civis, sociais e políticos e, que 

estes, favorecem o debate de conceitos relacionados às práticas políticas que 

nos leva à construção da democracia por cidadãos conhecedores de sua história. 

O objeto de estudo do presente trabalho foi estudar e fundamentar as lutas 

revolucionárias dos jovens em diversos momentos, onde observamos a 

importância da prática da cidadania como forma de libertação e conquista da 

democracia. Articulando os conteúdos estruturantes apresentados pelas 

Diretrizes Curriculares do Paraná, focalizando nas relações de poder. Priorizou-

se, dialogar a superação da ideia de História como verdade absoluta, buscando 

despertar a formação do pensamento histórico/reflexivo dos alunos por meio da 

consciência histórica. Nesta concepção, buscou-se a exploração de 

metodologias diversas como: recortes temporais, diferentes conceitos de 

documentos, múltiplos sujeitos e suas experiências, numa perspectiva de 

diversidade; formas de problemáticas em relação ao passado e o presente; bem 

como, condições de elaborar e compreender conceitos que permitam pensar 

historicamente o mundo na atualidade. As atividades realizadas foram 

acompanhadas sistematicamente pelo Grupo de Apoio ao professor PDE, Grupo 

de Trabalho em Rede e Equipe Pedagógica do Estabelecimento de Ensino. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: Os jovens se politizando a partir de Lutas Revolucionárias 

Palavras-chave: Poder; jovens; Lutas revolucionárias. 

Resumo: O presente material didático foi construído através de estudos e troca 

de experiências e fundamenta-se na necessidade de viabilizar conhecimentos 

teórico-metodológicos que despertem o interesse natural, dos alunos, aos 

mecanismos que movem nossos direitos civis, sociais e políticos e, que estes, 

favoreçam o debate de conceitos relacionados às práticas políticas que nos 

levem à construção da democracia por cidadãos conhecedores de sua história. 

O objeto de estudo do presente trabalho é estudar e fundamentar as lutas 

revolucionárias dos jovens em diversos momentos, onde podemos observar a 

prática da cidadania como forma de libertação e conquista da democracia. 

Utilizando-se da investigação histórica articulada pelas narrativas históricas dos 

protagonistas estudados, entendendo que a História narrada em diferentes 

fontes (livros, cinema, canções, palestras, relatos de memória, pesquisas 

informatizadas, etc.), problematiza o contexto estudado buscando compreender 

e interpretar os sentidos que os sujeitos atribuem às suas ações. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: CLARICE APARECIDA BUDACH REINAUER 

ORIENTADOR: Gilmar Arruda 

IES: UEL 

Artigo  
Título: A história local e a industrialização do boné em Apucarana (1970-2010) 

Palavras-chave: História Local; Apucarana; Indústria; Boné. 

Resumo: Este trabalho pretende apresentar as reflexões realizadas nos estudos 

sobre a História do Paraná, especialmente sobre a História Local do município 

de Apucarana e os resultados obtidos com a implementação da produção 

didático-pedagógica, que ocorreu no segundo semestre do ano 2011, no Colégio 

Estadual Polivalente de Apucarana. Com objetivo de proporcionar aos 

educandos conhecer e discutir sobre a História Local dando ênfase ao 

desenvolvimento da industrialização do boné em Apucarana no período de 1970-

2010. Mostrando que essa atividade tornou-se importante para a economia local, 

transformando a vida econômica e social da região. A metodologia utilizada foi 



uso de textos em sala de aula, entrevistas, visita a indústria de bonés, 

apresentação de seminários e painéis de fotos. Apesar de algumas dificuldades 

enfrentadas os objetivos propostos foram alcançados, com uma boa participação 

de todos os envolvidos no projeto, que com isso puderam perceber que a História 

não é algo distante, mas presente em suas vidas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A história local e a industrialização do boné em Apucarana (1970-2010) 

Palavras-chave: História Local; Apucarana; Indústria; Boné. 

Resumo: O presente projeto que será desenvolvido no Colégio Polivalente de 

Apucarana, junto aos alunos da 5ª série do Ensino Fundamental. Pretende 

mostrar que educação necessita ser entendida pela sociedade como um meio 

de diminuir as diferenças sociais entre os seres humanos. O aluno tem de 

perceber que ele é um agente construtor da história e transformador dessa 

sociedade. Para tanto, é necessário inserir a história local no currículo escolar. 

Pretendemos com este trabalho: trazer para a sala de aula um pouco da história 

que se aproxima do cotidiano do aluno. Por meio desta intervenção esperamos 

desmistificar o ensino de História desconstruindo o ensino tradicional de simples 

memorização de datas e fatos ocorridos, para a construção de um estudo 

participativo, investigativo, científico e crítico da realidade histórica das 

comunidades em um contexto de universalidade. Através de pesquisas 

bibliográficas e na internet, entrevistas realizadas pelos alunos com pais e 

pessoas envolvidas com a atividade e em visitas as indústrias de boné os alunos 

poderão entender porque Apucarana é conhecida como Capital Nacional do 

Boné; bem como se deu o início das atividades boneleira em Apucarana e sua 

expansão; como se dão as relações de trabalho; quantas pessoas envolvidas e 

a participação na economia local. Quanto ao processo produtivo serão 

analisadas as transformações tecnológicas pelas quais passaram o setor nas 

últimas décadas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: CLARICE GARBIN MANUEIRA 

ORIENTADOR: Regina Celia Alegro 



IES: UEL 

Artigo  
Título: UMA EXPERIÊNCIA COM A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NA 

DESNATURALIZAÇÃO DO PRECONCEITO RACIAL NA ESCOLA 

Palavras-chave: racismo; conhecimento prévio; aprendizagem significativa. 

Resumo: Mesmo com as recomendações das diversas instâncias curriculares 

para sua abordagem, temas da cultura negra, quando são tratados na escola, o 

são muitas vezes de maneira protocolar. Na direção de contribuir para a reflexão 

sobre o preconceito entre os alunos participantes do projeto, este trabalho 

descreve noções de conhecimento prévio e de aprendizagem significativa 

(AUSUBEL, 1980), para se abordar o tema. E relata a experiência de 

implementação pedagógica realizada com alunos da 6ª série do Ensino 

Fundamental no ano de 2011. De maneira geral, as respostas dadas mostraram 

que os alunos não se sentiam ou não admitiam ser racistas, no entanto, por 

vezes muitos relataram que conheciam alguém que o era. Ao longo das 

atividades, percebemos mudança no comportamento da maioria dos alunos em 

relação ao preconceito e racismo, pois muitos passaram a perceber que mesmo 

não tendo a intenção, acabavam sendo preconceituosos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Preconceito Étnico-Racial na Escola: Idéias de Alunos da 6ª série do 

Colégio Estadual Sabáudia- Ensino Fundamental e Médio 2011 

Palavras-chave: Idéias de alunos da 6ª série; preconceito; racismo; ensino de 

História. 

Resumo: Este material didático tem por finalidade trabalhar a questão do 

preconceito étnico na escola com vistas a estimular mudanças no 

comportamento dos alunos em relação ao preconceito étnico na escola e na 

sociedade em que estão inseridos, o desenvolvimento desse estudo, 

inicialmente será feito uma explanação do projeto para o aluno.Na seqüência 

será feito um levantamento sobre as idéias dos alunos sobre preconceito, 

discriminação e racismo, em seguida farão leituras de textos para reflexão e 

compreensão do conteúdo. Realizarão atividades relacionadas aos textos, e 

finalmente será criado um blog com intenção de postar conhecimentos 



adquiridos para outros alunos e sociedade. Este trabalho tem como objetivo 

contribuir para a busca da valorização do ser humano. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: CLAUDEMIR ROMANCINI 

ORIENTADOR: Reginaldo Benedito Dias 

IES: UEM 

Artigo  
Título: Colônia Cecília - Uma experiência Anarquista no Paraná 

Palavras-chave: imigração; anarquismo; colonização; movimentos sociais. 

Resumo: Este artigo tem como objeto apresentar o trabalho desenvolvido com 

alunos/as do terceiro ano do Ensino Médio, no Colégio Estadual do Jardim 

Panorama - Sarandi, sobre a Colônia Cecília – uma experiência anarquista no 

Paraná, em cumprimento das atividades do PDE – Programa de 

Desenvolvimento Educacional SEED-PR - Turma 2010. A partir do século XIX, 

através de iniciativas privadas ou do governo imperial, foram desenvolvidas 

políticas de imigração, atraindo para o Brasil grande fluxo de europeus e um dos 

objetivos destas políticas era a ocupação territorial nas regiões de baixa 

densidade demográfica, em especial as do sul. Com a emancipação política do 

Paraná em meados do século XIX, as políticas de imigração também passam a 

ser reforçadas pelo governo da Província, atraindo para cá poloneses, alemães 

e italianos. Neste contexto que foram desenvolvidos os trabalhos, resgatando a 

trajetória de um grupo de imigrantes que tinham a aspiração de desenvolver uma 

colônia de experiência anarquista, um espaço de liberdade e inexistência de 

qualquer forma de poder, sejam de governo, familiar ou religioso. Foi uma 

experiência de curta duração, de 1990 a 1994, porém, seu estudo se faz de 

grande importância, tanto por causa do diferencial ideológico deste grupo de 

imigrantes, como também pela marcas que deixaram, contribuindo para os 

primeiros passos dos movimentos sociais no Paraná e no Brasil. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Colônia Cecília - Uma Experiência Anarquista no Paraná 

Palavras-chave: imigração; colonização; anarquismo. 



Resumo: Com a emancipação política do Paraná em meados do século XIX, as 

políticas de imigração também passam a ser adotadas pelo governo da 

Província, atraindo para cá poloneses, alemães e italianos. O objetivo era a 

ocupação territorial e o desenvolvimento de lavouras e criação de gado, 

formando colônias isoladas ou não. Independente da formação, de uma forma 

ou outra essas colônias contribuíram para constituição de nossa base 

econômica, política, social e cultural. Neste contexto que desenvolveremos 

nossos trabalhos, resgatando a trajetória de um grupo de imigrantes que tinham 

como expectativas mais do que fugir das péssimas condições de vida que viviam 

em seus países de origem. Tinham a aspiração desenvolver uma colônia de 

experiência anarquista, um espaço de liberdade e inexistência de qualquer forma 

de poder, seja de governo, familiar ou religioso. Traziam um ideal, uma 

esperança de transformação social para preparar um novo mundo 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: CLAUDETE GUZZI DE SOUZA 

ORIENTADOR: Maria Paula Costa 

IES: UNICENTRO 

Artigo  
Título: A história de vida do aluno como subsídio pedagógico no processo 

ensino-aprendizagem em História 

Palavras-chave: ensino-aprendizagem; narrativas; consciência histórica. 

Resumo: O projeto de Implementação Pedagógica na escola justifica-se por 

propor uma nova abordagem ao planejar os conteúdos a serem ensinados em 

História. Isto significa transformar as aulas descontextualizadas da dimensão 

histórica do aluno, para um novo fazer, desenvolvendo o seu narrar histórias, 

partindo da sua consciência histórica, tendo como referência a sua história de 

vida. Ensinar História atualmente exige do professor construir significado aos 

conteúdos ensinado para o aluno, permitindo relacionar o conhecimento histórico 

que o aluno possui com análise em diferentes épocas, para que possam 

perceber que a História é construída pelo sujeito no contexto em que está 

inserido. Desta forma possibilitará aos alunos compreenderem os conteúdos de 

História por meio de suas narrativas e assim, sintam-se participantes da História, 



considerando a sua história individual no processo da construção da história 

coletiva. Com base nos conhecimentos históricos do aluno, estes descreveram 

narrativas sobre a compreensão da História e sua temporalidade; buscou 

compreender as narrativas produzida pelos autores sobre a produção do 

conhecimento histórico ocorrido em determinado contexto; verificou narrativa 

escrita pelos alunos, possui relação as quatro etapas de desenvolvimento 

estrutural da consciência histórica investigada por Jörn Rüsen. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A história de vida do aluno como subsídio pegagógico no processo 

ensino-apredizagem em História 

Palavras-chave: conhecimento histórico; consciência histórica. 

Resumo: O projeto de Implementação Pedagógica na escola justifica-se por 

propor uma nova abordagem ao planejar os conteúdos a serem ensinados em 

História. Isto significa transformar as aulas descontextualizadas da dimensão 

histórica do aluno, para um novo fazer, desenvolvendo o seu narrar histórias, 

partindo da sua consciência histórica, tendo como referência a sua história de 

vida. Ensinar História atualmente exige de o professor construir significado aos 

conteúdos ensinado para o aluno, permitindo relacionar o conhecimento histórico 

que o aluno possui com análise em diferentes épocas, para que possam 

perceber que a História é construída pelo sujeito no contexto em que está 

inserido. Desta forma possibilitará aos alunos compreenderem os conteúdos de 

História por meio de suas narrativas e assim, sintam-se participantes da História, 

considerando a sua história individual no processo da construção da história 

coletiva. Com base nos conhecimentos históricos do aluno, estes deverão 

descrever narrativas sobre a compreensão da História e sua temporalidade; 

buscarão compreender as narrativas produzida pelos autores sobre a produção 

do conhecimento histórico ocorrido em determinado contexto; verificar-se-á 

narrativa escrita pelo aluno, possui relação as quatro etapas de desenvolvimento 

estrutural da consciência histórica investigada por Jörn Rüsen. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: CLAUDETE UNFER COSTA 



ORIENTADOR: Marcio Antonio Both da Silva 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: AS MEMÓRIAS E A HISTÓRIA DO DISTRITO DE MARALÚCIA: 

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA/PARANÁ 

Palavras-chave: História; Formação; Conhecimento; Comunidade. 

Resumo: Toda concepção histórica nos leva a pensar no passado da 

humanidade. No contexto histórico, estudar a historia da comunidade é 

compreender experiências sociais no presente e no passado em suas diferentes 

dimensões, tornando-se interessante para a cultura e a valorização de um povo. 

Desta forma, o conhecimento não é um dado pronto e acabado, mas uma 

contínua construção que se dá a partir de necessidades e problemas 

encontrados no cotidiano, sendo um processo ininterrupto, havendo a 

necessidade de conhecer o passado para compreender o presente. Buscou-se 

através de estudos, depoimentos, fotografias e entrevistas, conhecer a história 

do Distrito de Maralúcia do município de Medianeira – Paraná, no período entre 

os anos 50 a 70, numa perspectiva de criar um espaço de conhecimento, valores 

e atitudes democráticas na formação de cidadãos críticos construidores de sua 

própria história. Isso permite nortear o estudo da sociedade no tempo e no 

espaço, procurando perceber seus sentidos e significados da ação do homem, 

refletindo e interagindo para a construção da história. Assim, a partir deste tema 

propomos um processo educativo que priorize os conhecimentos históricos, 

cultura e cidadania desta comunidade de forma “compreensiva” para o aluno, 

para tornar as aulas de história um espaço de produção de conhecimento pela 

prática da pesquisa 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A história da migração para o Distrito de Maralúcia - Município de 

Medianeira - Paraná 

Palavras-chave: História e memórias; Comunidade; Conhecimento Histórico. 

Resumo: O trabalho que aqui se apresenta trata de uma Unidade Didática 

conseqüência de um trabalho anterior sobre a análise do contexto histórico onde 

se deu a formação da comunidade de Maralúcia, Distrito do município de 

Medianeira, no extremo Oeste do Paraná, comunidade que tem sua história na 



migração de famílias oriundas do sul do Brasil. A referida Unidade Didática tem 

como objetivo oferecer diferentes metodologias de trabalho para serem 

aproveitados em sala de aula com alunos da 6ª série do Ensino Fundamental, 

na tentativa de dinamizar o processo ensino-aprendizagem nas aulas de 

História, Língua Portuguesa, Geografia, com o intuito de possibilitar a integração 

entre pesquisa e docência, instigando professor e alunos a compreenderem a 

produção do conhecimento histórico como algo constante e que lida com as 

questões da realidade social, no espaço em que os sujeitos estão inseridos. Aqui 

serão apresentadas atividades de pesquisa, analise textual, analise de 

documentos icnográficos e mapas. Além de oportunizar um encontro entre as 

diferentes gerações da comunidade, tendo como tema norteador da Unidade 

Didática a “História da Migração para o Distrito de Maralúcia - Município de 

Medianeira/Paraná, no período de 1950 a 1970”. Tendo como enfoque a 

historicidade da comunidade, seu espaço territorial e as relações sociais 

mantidas desde o início de sua fundação. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: CLAUDIA DOS REIS BARATTO 

ORIENTADOR: Marcia Elisa Tete Ramos 

IES: UEL 

Artigo  
Título: “Vila Casoni: histórias contadas através de relatos de seus moradores” 

Palavras-chave: História local; Memória; oralidade; conceitos. 

Resumo: Este Artigo relata a intervenção Pedagógica realizada no Colégio 

Estadual Dr. Willie Davids- Londrina –Pr. Onde se trabalhou a memória através 

de relados dos moradores do bairro Vila Casoni – Londrina. Optou-se por História 

Local por entender que a proximidade histórica permite um melhor raciocínio 

histórico. Ao final deste organizou-se uma exposição com os trabalhos do alunos. 

Onde antigos moradores também foram convidados para dar depoimentos e 

relatar suas memórias. Assim os alunos e comunidade puderam fazer 

comparações observando mudanças e permanências, diferenças,tempo e 

espaço. As entrevistas permitiram o andamento do trabalho com avaliações e 

conhecimentos dos saberes históricos de cada aluno seus avanços e 



dificuldades. Foram utilizados vários recursos pedagógicos para subsidiar as 

entrevistas como: textos, fotografias, depoimentos, câmeras fotográficas, 

etc.Desta forma a História tornou-se próxima do aluno possibilitando a 

compreensão de si mesmo como sujeito histórico e compreendeu como se faz 

História através do método de História Oral. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Vila Casone:História Contadas através de relatos de seus moradores 

Palavras-chave: História Local; Memória; oralidade; conceitos 

Resumo: Apesar de todas as discussoes na Educação que trouxeram novas 

perspectivas para o Ensino de História, permaneceu muito forte na consciência 

histórica do aluno a figura dos pioneiros como \"homesn de posses\" e a 

valorização dos documentos oficiais desses como \"heróis\". Além disto, é 

perceptível na fala dos educandos que os mesmos não se reconhecem como 

soujeitos históricos. O objetivo do peresente trabalho é estudar a História Local 

da comunidade onde a escola esta inserida e prporcionar ao aluno subsidios 

para que ele possa refletir sobre a sua participação na construção histórica. Para 

tanto, serão realizadas entrevistas junto aos antigos moradores do bairro que 

possibilitem ao aluno perceber mudanças e permanências ocorridas na região. 

Espera-se que o aluno possa, no decorrer de todo processo de pesquisa, 

perceber-se como sujeito histórico e compreender como se faz História utilizando 

o metodo oral. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: CLEUSA ORTIZ FERREIRA 

ORIENTADOR: ALTAIR BONINI 

IES: FAFIPA 

Artigo  
Título: A manifestação cultural da capoeira no município de São Jorge do 

Patrocínio: elementos para o ensino da cultura afro-brasileira 

Palavras-chave: Ensino de História; cultura afro-brasileira; cultura; capoeira; 

filme etnográfico. 



Resumo: Muitos educadores do Brasil procuram maneiras de como ensinar a 

história e cultura africana e afro-brasileira para os estudantes da educação 

básica. A realidade é que são poucos os materiais didáticos produzidos sobre o 

tema e as dúvidas quanto à metodologia e conteúdos são grandes. Por meio do 

estudo da manifestação da capoeira no município de São Jorge do Patrocínio 

(PR), procuramos abordar um conteúdo que pode ser trabalhado pelos 

professores, com uma metodologia pouco conhecida nas escolas: o filme 

etnográfico. Desta forma, nos propomos discutir como se deu a confecção deste 

material didático, bem como, sobre o ensino da história afro-brasileira e da 

capoeira nas aulas de História. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Manifestação Cultural da Capoeira em São Jorge do Patrocínio: 

Elementos para Ensinar a Cultura Afro-Brasileira 

Palavras-chave: Filme Etnográfico; Capoeira; Cultura-afro; Identidade. 

Resumo: O presente objetiva conhecer as representações e identidades 

estabelecidas em torno da capoeira como elemento de manifestação da cultura 

afro-brasileira e como se apresenta no município de S. Jorge do Patrocínio/Pr, 

proporcionando elementos para o ensino da temática. Metodológicamente, 

optamos pela produção de filme etnográfico e sua exibição em sala de aula. Este 

genêro se preocupa com os temas sociais e culturais, a fim de revelar uma 

sociedade a outra, tendo como \"atores sociais\" principais os sujeitos e suas 

experiências. O filme esta dividido em quatro momentos: na primeira parte como 

é praticada a capoeira na cidade em seguida da história da capoeira no Brasil, 

na terceira parte as características da capoeira e finalmente figura elementos da 

história dos povos banto e visita a terra quilombola de Manoel Ciriáco dos santos 

em Guaíra/Pr. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: DAGMAR KOP MALUF DA SILVA 

ORIENTADOR: MARCUS JOSE TAKAHASHI SELONK 

IES: UENP 

Artigo  



Título: HISTÓRIA, MEMÓRIA E IDENTIDADE DO MUNICÍPIO DE 

BANDEIRANTES (PR): UM ESTUDO DE CASO 

Palavras-chave: memorial; patrimônio cultural; história oral. 

Resumo: O presente artigo é resultado de pesquisa, caracterizada como estudo 

de caso, por se referir à história, memória e identidade do município de 

Bandeirantes. As atividades foram desenvolvidas com alunos, na 

intencionalidade de recuperar o estudo do patrimônio material e imaterial do 

município, promovendo o conhecimento concreto não só para os alunos, mas 

extensivo à comunidade em geral. O material foi produzido em unidade didática, 

disponibilizado para os alunos em sala de aula e concomitantemente, trabalhado 

com o Grupo de Trabalho em Rede - GTR , constituído por docentes deste e de 

outros municípios, no sistema virtual ( Educação a Distância – EaD), cuja 

experiência de ensinar por tutoria foi interessante e eficiente na aprendizagem e 

na troca de ideias. A proposta foi bem acolhida pelos docentes e também, 

reapresentadas aos seus alunos, ampliando-se assim, a divulgação da ideia de 

manter sempre viva a história e a memória dos locais onde vivemos. Este 

trabalho situa-se no campo da história local e cumpriu com o requisito de 

conclusão do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE do governo do 

Estado do Paraná. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: HISTÓRIA, MEMÓRIA E IDENTIDADE DO MUNICÍPIO DE 

BANDEIRANTES (PR): UM ESTUDO DE CASO 

Palavras-chave: município; memorial; histórico-social. 

Resumo: A Unidade Didática apresenta-se como material didático que se 

destina preferencialmente aos alunos do 2ºano do Curso de Formação Docente, 

turno vespertino, com o escopo de subsidiar a compreensão da história local, 

nas formas escrita e oral. A problematização levantada pela pesquisa se faz pelo 

questionamento: Como resgatar a memória e o histórico do município 

proporcionando momentos de reflexão em todos os períodos? 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: DALTON LUIZ GANDIN 



ORIENTADOR: Claudia Madruga Cunha 

IES: UFPR 

Artigo  
Título: HISTÓRIA E POESIA AFRO-BRASILEIRA: RETERRITORIALIZAÇÃO 

DO/A NEGRO/A NO ESPAÇO ESCOLAR 

Palavras-chave: deslocamento; filosofia da diferença; história-afro; letra de 

capoeira. 

Resumo: Este artigo se envolve com a história e cultura afro-brasileira e africana 

e importa-se em extrair deste tema algo que o vincule a poética que subjaz às 

leituras das letras de capoeira. Estas serão o elemento provocador e didático, a 

ferramenta de deslocamento da figura de um/a negro/a comumente apresentada 

pela história da tradição. Usa-se a teoria deleuziana para o resgate das letras de 

capoeira como instrumento para permitir outra compreensão ou perspectiva da 

africanidade. A Lei nº11645/08 que suplanta a que lhe antecede, nº 10 639/031, 

vinda das Diretrizes da Educação Básica, passa a incluir os povos indígenas e 

os afrodescendentes dentro de uma estrutura, que se quer democrática. 

Determina a exploração das culturas que habitam de modo múltiplo o território 

da escola, contingentemente implicando a diversidade cultural do povo brasileiro. 

Entretanto, a simples aplicação desta lei para o combate ao preconceito não se 

afigura eficiente. Esta norma conscientiza uma atual história e cultura afro-

brasileira e africana, muito embora a tradução feita por muitas práticas 

educativas tornam-na uma proposta inoperante. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: HISTÓRIA E POESIA AFRO-BRASILEIRA: RETERRITORIALIZAÇÃO 

DO/A NEGRO/A NO ESPAÇO ESCOLAR 

Palavras-chave: territorialização; desterritorialização; reterritorialização. 

Resumo: Quer este trabalho inspirar os/as professores/as e os/as estudantes/as 

a buscarem movimentos ou deslocamentos para elucidação de um pensamento 

da diferença. Este material tem como objetivo usar a letra-poesia de capoeira 

como instrumento. Ao aportar novos elementos de reterritorialização para re-

construção da figura do/a negro/a, refaz os lugares que antes pertenciam a ele 

na história. Traz para este efeito o método de utilização de oficinas de poesia 

afro-brasileira. 



 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: DALVA APARECIDA MARQUES DA SILVA 

ORIENTADOR: Roberto Leme Batista 

IES: FAFIPA 

Artigo  
Título: A FORMAÇÃO DAS TEORIAS RACIAIS NO BRASIL 

Palavras-chave: teorias raciais; preconceito; discriminação racial; racismo. 

Resumo: Este artigo discute a formação das teorias raciais no Brasil, 

compreendendo o período entre 1870 a 1930. Busca-se compreender a 

importância destas teorias dentro do estudo da história, como surgiram e se 

propagaram na sociedade. Discutimos sobre as teorias de alguns autores como: 

Joseph Arthur de Gobineau, Cesare Lombroso, João Batista de Lacerda, Silvio 

Romero e Nina Rodrigues. Buscamos demonstrar a importância dos Museus 

Nacionais, dos Institutos Históricos e Geográficos e das Faculdades de Medicina 

e de Direito e suas vinculações com as teorias raciais, mostrando o 

importantíssimo papel desempenhado por elas ao dedicar seus estudos às 

pesquisas etnográficas e as ciências naturais. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Formação das Teorias Raciais no Brasil 

Palavras-chave: Escravidão; Racismo; Teorias Raciais. 

Resumo: Este projeto visa apreender o debate em torno do problema das raças 

no Brasil no período de 1870 a 1930, e entender o fenômeno do racismo e da 

discriminação presente na sociedade através de um estudo clássico da formação 

das teorias raciais no Brasil. Para desocultar e desmascarar ideologias é 

necessário ir às raízes de suas formações e entender como se desenvolveram. 

Pretendo desmascar as ideologias racistas a partir de sua origem. Trata-se de 

um estudo de uma fase específica da história brasileira: o contexto das últimas 

décadas do século XIX e das primeiras décadas do século XX. Este projeto 

justifica-se devido à necessidade de entender a realidade concreta dos negros 

no Brasil, que após quase quatro séculos de trabalho degradado pela 

escravidão, ainda tiveram que conviver com o racismo e a discriminação. O 



racismo é uma construção social, que se desenvolve com base em pressupostos 

científicos. Este projeto possibilitará uma crítica das teorias raciais e contribuirá 

para desmistificar e desocultar o racismo e a discriminação presentes na 

sociedade e que se reproduz na escola. Este projeto permitirá entender e 

explicar o contexto que marcou o final da Monarquia, assim como o declínio da 

escravidão no Brasil e os impasses que marcaram as primeiras décadas da 

República. Este projeto permitirá aos alunos compreenderem o processo pelo 

qual se construiu as teorias racistas no Brasil. A análise crítica permitirá um 

desocultamento da ideologia racista. Objetivo geral, analisar criticamente o 

problema da formação das teorias raciais no Brasil, no contexto entre 1870-1930. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: DALVA FATIMA FRANZO WEINAND 

ORIENTADOR: Claudia Madruga Cunha 

IES: UFPR 

Artigo  
Título: Negro, o Cidadão Brasileiro! 

Palavras-chave: Palavras-chave: Negro; Escravidão; Afrodescendente; 

Representação Positiva. 

Resumo: RESUMO O presente artigo trata da valorização da História e da 

Cultura afrodescendente quando atende à Lei n.º 10.693/03, que torna 

obrigatório o estudo da História e cultura da África no Ensino Básico. Intitulado 

“Representação Cultural Afro: negro, o cidadão brasileiro” pretende apresentar 

uma proposta de intervenção didática, a ser utilizado como metodologia, que 

aborda a contribuição da cultura afrodescendente. Objetiva explicitar uma 

visualização diferenciada da importância do negro para a cultura brasileira e 

demonstrar a trajetória histórica social deste povo, desde o Brasil Colônia. 

Pretende uma narrativa que apresente o negro sem estereótipos e preconceitos, 

quando enaltece sua contribuição nos mais diversos setores da sociedade. 

Descreve uma intervenção pedagógica realizada em um processo que começa 

pelo resgate de dados bibliográficos que ampliam esta história. Sendo a escola 

uma instituição responsável pela socialização do saber e do conhecimento, 

historicamente acumulado pela humanidade, deve-se refletir sobre a situação 



dos afrodescendentes e oportunizar a construção de uma consciência sobre a 

história de seu país. Estas atividades se propiciaram através de oficinas nas 

quais houve apresentação e análise das telas dos pintores Rugendas e Debret, 

também se trabalhou o cinema usando filmes para ampliar o trabalho do 

professor em sala de aula e estimular o aluno a pesquisar o passado e a 

atualidade em outros meios de conhecimento. Palavras-chave: Negro; 

Escravidão; Afrodescendente; Representação Positiva. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Negro, o cidadão brasileiro! 

Palavras-chave: África; escravidão; afro-descendente; representação positiva. 

Resumo: Este material didático-pedagógico caracteriza-se como proposta para 

a implementação do projeto de intervenção na escola básica. Trata-se de uma 

abordagem sobre a contribuição da cultura afro-descendente para todo povo 

brasileiro. Objetiva dirigir-se a professores e a alunos do Ensino Básico, na 

tentativa de contribuir para uma visualização diferenciada da importância do 

negro, ao trabalhar sua contribuição cultural e econômica para nossa sociedade. 

A obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira” vêm manifestar, 

para os livros didáticos, mudanças necessárias; as que procuram abranger a 

diversidade cultural brasileira e incluir o negro como agente histórico formador 

da sociedade brasileira. Pretende-se que a cultura afro-brasileira se amplie sem 

resumir-se a ser reflexo da história classe dominante. Ao investir em mudanças 

e estimular reivindicações contra o preconceito, o movimento negro conseguiu 

mudanças não apenas quanto a legislação, mas também fez que este 

adentrasse as discussões nas escolas. Quer refazer essa representação quando 

opta por uma valorização da contribuição cultural que este povo traz a cultura 

brasileira como um todo. Por fim, a ideia é resgatar do negro uma imagem 

positiva quando, através de filmes favorece historias bem sucedidas que elevem 

sua auto-estima. Aprimora a representação que se faz do afro-descendente, 

especialmente na disciplina de história, minimizando esta imagem forjada, na 

qual o negro figura como o rebelde e sujeito desqualificado. Quer refazer essa 

representação quando opta por uma valorização da contribuição cultural que 

esta raça traz a cultura brasileira como um todo. 

 



 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: DAVILMA GOMES DE AGUILAR 

ORIENTADOR: Marco Antonio Stancik 

IES: UEPG 

Artigo  
Título: PATRIMÔNIO CULTURAL: UMA NOVA CONCEPÇÃO DO ATO DE 

PRESERVAR NO AMBIENTE ESCOLAR 

Palavras-chave: Patrimônio; Memória; Fotografia; Identidade Cultural. 

Resumo: O presente trabalho destina-se a detalhar atividades desenvolvidas 

com educandos da 6ª série do ensino fundamental, realizadas no Colégio 

Estadual Dr. Claudino dos Santos, município de Ipiranga/Pr, no período de 

agosto a dezembro de 2011. As atividades consistiram em pesquisa-ação com 

o objetivo de desenvolver uma intervenção pedagógica destinada a interferir 

significativamente na aprendizagem dos educandos no que se refere à memória 

de sua cidade. Para tanto, alguns bens arquitetônicos da cidade foram 

registrados e comparados através do uso de fotografias. São eles: a Igreja 

Matriz, a Praça Central e a Casa da Cultura. A abordagem metodológica da 

pesquisa foi qualitativa e delineada pela investigação-ação, com base em 

metodologias destinadas ao trabalho com imagens. Os instrumentos de coleta 

de dados e observação permanente no processo foram o portfolio e 

processofolio de cada educando organizado pela professora e a proposta 

consistiu em atividades compartilhadas em sala de aula através de material 

didático produzido pela professora pesquisadora, visando estimular nos 

educandos o senso da preservação da memória social coletiva como condição 

indispensável á construção de uma nova cidadania e identidade. Considerando-

se a diversidade encontrada, o grupo apresentou resultados relevantes no que 

se refere à percepção da importância da preservação de bens patrimoniais e do 

patrimônio histórico de sua cidade. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Patrimônio Cultural de sua cidade 

Palavras-chave: História ;Patrimônio; Fotografia. 



Resumo: Ao estudar história, nos deparamos com fundamentações inerentes à 

construção da identidade social do indivíduo, o que o faz perceber a sua ação 

como sujeito da história, quando identifica as relações de diferentes grupos 

humanos em espaços e tempos diversos (BRODBECK, 2009). Este Caderno 

Pedagógico vai de encontro à reflexão acima ao contemplar atividades 

relacionadas à disciplina de história, oferecendo ao educando um estímulo para 

a compreensão de temas como: a noção da passagem do tempo, a construção 

da história através da fotografia e o conhecimento do patrimônio histórico da 

cidade. A proposta pode ser trabalhada dentro da realidade de qualquer cidade 

paranaense, mas nas atividades se encontram especificidades do Município de 

Ipiranga, direcionadas para os educandos da 8ª série do Ensino Fundamental do 

Colégio Estadual Luiz de Jesus Correia. Como toda proposta flexível, ainda pode 

ser adaptada e reestruturada em algumas situações, objetivando construir 

conceitos sobre patrimônio e preservação através de fotografias, análises e 

comparações. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: DEBORAH APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: Marco Aurelio Monteiro Pereira 

IES: UEPG 

Artigo  
Título: O uso da música como fonte para o ensino de História 

Palavras-chave: Música; Documentos Históricos; Ditadura. 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar algumas canções 

durante e depois da Ditadura Militar no Brasil no processo de ensino de História 

do ensino Fundamental, como contribuição diante das atuais perspectivas 

disseminadas no âmbito da História, objetivando, assim, despertar o interesse 

de alunos para a aprendizagem da disciplina de História. O artigo afirma a 

necessidade da utilização da música como documento histórico em sala de aula 

abordando tema MPB no período da ditadura militar no Brasil, demonstrando a 

importância do uso das inovações metodológicas, visando a relevância deste 

período histórico crítico-reflexiva nos meandros educacionais, além de 

compreender alguns aspectos da História do Brasil sob a ótica da música e sua 



influência na vida política, social e cultural do país, abordando ainda fatos 

históricos para a evolução e afirmação da MPB como parte da cultura brasileira. 

Sobretudo o artigo possui importância na construção da identidade do aluno 

como agente histórico-reflexivo, e no uso da música como documento histórico, 

que pode contribuir para uma maior sistematização e que vai ao encontro dos 

anseios do ensino de História. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O uso da música como fonte para o ensino de História 

Palavras-chave: Música; Ditadura Militar; Fonte Histórica. 

Resumo: A música é uma forma de expressão artística que remonta à pré-

história, no decorrer dos séculos a música foi utilizada também como crítica 

política e social, relacionada a um determinado tempo histórico. A música 

sempre esteve presente entre as manifestações humanas ligadas ao prazer, ao 

poder e aos seus vários ritos. Demonstrar e relacionar as transformações da 

arte, através de análise de canções compostas durante e após a ditadura militar 

e compreender como a carga subjetiva das canções se fortaleceu a partir do 

momento que os órgãos de censuras passaram a controlar as canções. Neste 

presente material didático será proporcionado aos alunos e comunidade escolar 

um momento de discussão e análise das canções nas manifestações culturais, 

sociais e políticas destes períodos, através de pesquisas, produções, festival de 

canções produzidas pelos alunos e baile dos anos 70. No final será feito uma 

exposição de todos os trabalhos, momento este de socialização de toda 

experiência realizada em sala de aula e apresentação na semana cultural. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: DENISE BARRETO VAZ 

ORIENTADOR: Jonathan de Oliveira Molar 

IES: UEPG 

Artigo  
Título: A ESTRATÉGIA TECNOLÓGICA NO ENSINO DE HISTÓRIA 

Palavras-chave: Educação; Engenho Colonial; Internet; Professor. 



Resumo: A internet se tornou atualmente uma importante fonte de informação 

para os mais diversos campos do conhecimento. Deste modo, transformou-se 

em um excelente recurso didático para a educação. O presente artigo “Estratégia 

Tecnológica no Ensino de História”, pretende verificar o influenciado uso da 

internet na disciplina de história, numa turma de sexta série, do colégio Estadual 

Padre Nicolau Baltasar, situado na cidade de Castro – Paraná, pertencente ao 

Núcleo Regional de Ponta Grossa. Para isso, baseado em pesquisas 

bibliográficas, traz algumas abordagens relevantes sobre o tema em questão. A 

análise destas referências mostram que uma mudança significativa na educação 

está por ocorrer, na forma de ensinar e aprender, pois o mundo está em 

transformação constante. Seguido a isso foi feita a análise dos procedimentos 

adotados na implementação do projeto tendo como tema norteador o “Engenho 

Colonial”, para que se possa demonstrar as melhorias que ocorreram. Isso 

seguido das considerações finais sobre a temática. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Estratégia Tecnológica no Ensino de História (O Engenho colonial) 

Palavras-chave: Tecnologia; internet; educação; Engenho de açucar. 

Resumo: Está unidade didática visa apresentar a internet como uma ferramenta 

para o ensino de historia e sua utilização, pois se percebe uma preocupação com 

o tema “A estratégia Tecnológica no Ensino de Historia”. Esta preocupação não 

é algo recente, mas está ganhando um espaço cada vez maior. Pensando no 

ambiente escolar, onde os professores procuram soluções para resolver 

problemas ligados a sua disciplina, podemos sentir a necessidade de mudança 

que se impõe no âmbito escolar, mas precisamente na sala de aula, onde o 

cotidiano não pode nos deixar estagnados no espaço, mas necessita 

acompanhar as inovações. Este material didático-pedagógico insere-se nas 

Diretrizes Curriculares de História (DCE) para o Ensino fundamental, no 

Conteúdo Estruturante: Relações de Trabalho. Poder e cultura, e no Conteúdo 

Básico: O Engenho Colonial. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: DILMA ESSER DA SILVEIRA 



ORIENTADOR: Marcos Vinicius Ribeiro 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: O TEATRO DO SILÊNCIO: MEMÓRIAS DA DITADURA CIVIL/MILITAR 

DO BRASIL 

Palavras-chave: História; Ensino; Inovação; Arte; Teatro. 

Resumo: Este artigo apresenta o resultado da implementação do projeto 

desenvolvido no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, turma 2010, 

com música, teatro, jogos e poesia no ensino do conteúdo “Ditadura Civil Militar 

do Brasil”, na disciplina de história, com os alunos do Ensino Médio, do Colégio 

Estadual Machado de Assis, município de Nova Aurora. Os resultados 

demonstraram que trabalhando com estas novas metodologias acentuaram-se 

a capacidade de interesse, de interação, de expressão e consequentemente de 

apropriação do referido conteúdo por parte dos envolvidos. Ressalta-se que 

trabalhar com novas metodologias propicia ao aluno participar mais motivado e 

assim, as aulas tornaram-se mais prazerosas tanto para a docente quanto para 

os discentes e que as metodologias desenvolvidas durante o projeto foram 

relevantes para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem de história, o 

que pode ser observado pela participação, interesse e compreensão do 

conteúdo trabalhado. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Teatro do Silêncio – Memórias da Ditadura Civil/Militar do Brasil 

Palavras-chave: Ensino; Arte; Inovação; História; Ditadura. 

Resumo: Justificativa: Na relevância do processo histórico e formação de 

sujeitos críticos serão desenvolvidas propostas de ensino de História 

diferenciadas, com uma nova racionalidade condizente com a atualidade e 

realidade do estudante, bem como novos objetos de ensino que possam 

conduzir o indivíduo a acompanhar o processo histórico, compreender e refletir 

sobre o contexto dos tempos e assim serem investigadores dos sistemas 

autoritários e opressivos presentes no Brasil durante o regime militar, como 

também analisar a sociedade em que vive e sua prática social. Objetivos: - 

Repensar e redimensionar novas práticas pedagógicas, vivências cotidianas em 

sala de aula; - Orientar o jovem a construir sua identidade e organizar novas 



práticas em suas experiências cotidianas e ser sujeito de sua própria história; - 

Compreender a História com base nos procedimentos históricos, de forma 

reflexiva, centrado em temáticas relacionadas com o cotidiano do aluno. 

Metodologia: Os métodos serão desenvolvidos no ensino de História através da 

arte, do teatro, dos jogos interativos de aprendizagem, poesias, músicas e 

cinema em sala de aula. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: DINAH DE GODOY WIELEWICKI CORREA 

ORIENTADOR: Marcia Elisa Tete Ramos 

IES: UEL 

Artigo  
Título: Registros Fotográficos e Orais de Moradores da Região Norte de 

Londrina (1970-2011) 

Palavras-chave: História Local; História Oral; Registros Fotográficos. 

Resumo: Esse artigo constitui-se no relato do trabalho desenvolvido com alunos 

de 8º ano, de uma escola estadual da cidade de Londrina, sobre a História Oral 

de moradores do Conjunto Habitacional Milton Gavetti. Foram realizadas 11 

entrevistas com antigos moradores com o objetivo de conhecer as principais 

dificuldades vivenciadas no início da história do bairro. Os entrevistados, oito 

mulheres e tr~es homens, tinham entre 40 e 70 anos de idade. Todos apontaram 

a falta do asfalto como principal dificuldade, além de dificuldades com transporte, 

comunicação, pobre comércio, serviços de esgoto, educação e lazer. Apesar das 

dificuldades relatadas, os entrevistados relembraram com saudosismo as 

relações entre os vizinhos e afirmaram se sentirem honrados em contribuir para 

divulgar a História Local. Assim, pode-se afirmar que pela narrativa, os 

depoentes passaram a se reconhecer como construtores da história. Alguns 

relataram ter desperto o desejo de procurar alternativas para a revitalização da 

praça que antes era local de encontro das famílias, brincadeiras para crianças e 

realização de \"disputas esportivas\" promovidas pela Igreja. Isto pode ser visto 

como uma conscientização a partir das rememorração, pois a partir das 

narrativas os moradores deram sentido à sua História, e compreenderam que 

poderiam intervir coletivamente na realidade do bairro para melhorá-la. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: Registros Fotográficos e Orais de Moradores da Região Norte de 

Londrina (1970 - 2011) 

Palavras-chave: História Local; Depoimentos; Memória. 

Resumo: Apesar de todas as discussões na Educação que trouxeram novas 

perspectivas para o Ensino de História, permaneceu muito forte na consciência 

histórica do aluno a figura dos herois e a valorização dos documentos oficiais. 

Além disto, é perceptível na fala dos educandos que os mesmos não se 

reconhecem como sujeitos históricos. O objetivo do presente trabalhoé estudar 

a História Local da comunidade onde a escola está inserida e proporcionar ao 

aluno subsídios para que ele possa refletir sobre a construção da ideia de heroi. 

Para tanto, serão realizadas entrevistas junto aos antigos moradores do bairro e 

coletadas fotografias que possibilitem ao aluno perceber mudanças e 

permanências ocorridas na região. Espera-se que o aluno possa, no decorrer de 

todo processo de pesquisa, perceber-se como sujeito histórico e compreender 

como se faz História utilizando o método da História Oral. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: DINORA CARMEM BOSIO CAMPIGOTTO 

ORIENTADOR: Frank Antonio Mezzomo 

IES: FECILCAM 

Artigo  
Título: O Negro no Paraná e a formação da comunidade quilombola Santa Cruz 

de Ponta Grossa 

Palavras-chave: Cultura afro-brasileira; Escravidão; Quilombos; escola. 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo inicial compreender a trajetória 

da etnia negra na formação histórica do Estado, sobretudo da comunidade 

quilombola de Santa Cruz localizada no município de Ponta Grossa - Paraná. Na 

sequência busca-se apresentar os resultados obtidos a partir das discussões 

produzidas sobre essa temática junto aos alunos vinculados ao Ensino 

Fundamental de uma escola do município de Nova Cantu - Paraná. 

 



Produção didático-pedagógica 
Título: O negro no Paraná e a formação da Comunidade Quilombola Santa Cruz 

no município de Ponta Grossa. 

Palavras-chave: Cultura afro-brasileira; escrava idão; quilombos; escola. 

Resumo: O objetivo da produção do material de intervenção é de conhecer e 

compreender o processo de criação , a formação histórica da cultura afro 

descendente da comunidade Santa Cruz. A Lei 11.645/08 torna obrigatório o 

estudo das culturas afro-brasileiras, as mudanças de leis e politicas reparadoras 

e de reconhecimento de que somos todos iguais independente de raça ou cor. 

Conhecer a memória, a ancestralidade, religiosidade, musicalidade, oralidades, 

são valores essências da cultura africana em nosso País. Cabe a sociedade 

escolar propor situações de aprendizagem que considerem a presença 

fundamental dos negros e mestiços em nossa sociedade. Atualmente pouco se 

conhece sobre o que foram os quilombos no sul do Brasil e principalmente no 

Paraná. Para que se possibilite um conhecimento referente à história da 

escravidão negra do Paraná tornou-se necessário uma pesquisa bibliográfica no 

processo histórico resultante de conflitos vividos ao longo dessa trajetória e a 

visitação in loco na comunidade Quilombola de Santa Cruz. Contribuirá para a 

elaboração do material didático com o objetivo de conhecer e coletar 

informações que privilegiem sua formação, aspectos físicos, sua biodiversidade, 

perfil sócio econômico e cultural. Proporcionando assim aos alunos, 

conhecimento que os tornem capazes de compreenderem a formação e a 

importância da Comunidade Santa Cruz. É inevitável que a contribuição desse 

segmento da população negra que vive em quilombos precisa ser divulgada, 

valorizada dada a sua importância histórica. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: DIRCE SALETE SVIDERSKI 

ORIENTADOR: LILIANE DA COSTA FREITAG 

IES: UNICENTRO 

Artigo  
Título: MIGRAÇÃO RURAL E MEMÓRIA NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 

DA POPULAÇÃO URBANA 



Palavras-chave: Migração Rural; Urbano; Fotografia; Memória; Identidade. 

Resumo: Este estudo teve como objetivo estudar aspectos da constituição da 

identidade social de famílias que vivenciaram o processo migração campo-

cidade na localidade denominada Coronel Vivida, situada no Estado do Paraná. 

Cabe destacar que tal movimento migratório foi pauta de uma pesquisa já 

realizada por nós na década de 1990, por ocasião da pesquisa monográfica que 

apresentamos para a obtenção do titulo de Especialista em Metodologia no 

Ensino de História. O pressuposto desta proposta de pesquisa consistiu em 

mapear e entender a formação de novos agrupamentos identitários, quer seja no 

âmbito religioso, social ou nos laços de solidariedade. Esse acontecimento é 

compreendido na pesquisa como novas territorialidades. A materialização dos 

pressupostos teóricos se deu por ocasião da implementação de uma Unidade 

Didática no espaço escolar Colégio Estadual Tancredo Neves. Tal Unidade 

consiste em um instrumento resultante da aplicação de um projeto de pesquisa 

sobre o tema supracitado relacionando-o com o projeto de Implementação na 

Escola, o Plano de Ação com os seus objetivos, Resultados esperados e as suas 

Atividades. Ressalta-se que o recurso fotográfico teve a anuência dos 

fotografados e foi fundamental para captar os momentos em que as novas 

territorialidades se apresentam naquela comunidade. A materialização das 

ações concorreu para que os pesquisadores envolvidos vivenciassem o que 

reconhecemos como pesquisa-ação. O coroamento das atividades deu-se com 

a confecção de murais explicativos os quais foram devidamente apresentados 

pelo grupo para a comunidade. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Migração Rural e Memória na construção da Identidade da população 

urbana 

Palavras-chave: Migração Rural; memória; Identidade. 

Resumo: O tema deste estudo tem como escopo a identidade social de famílias 

que vivenciaram a migração rural. O processo de migração campo-cidade que 

ocorreu na década de noventa, conforme já mapeado em pesquisa anterior. O 

pressuposto desta proposta de pesquisa consistirá em entender novos 

agrupamentos identitários, quer seja no âmbito religioso, social ou nos laços de 

solidariedade. O plano de ação na escola prevê aulas preparadas a partir do 



tema migração rural e urbanização e terá como enfoque metodológico o uso da 

imagem fotográfica. O Projeto visa desenvolver uma metodologia de pesquisa 

na História com imagens, utilizando como recurso, fotos pertencentes aos 

familiares do grupo pesquisado anteriormente, que vivenciaram a migração rural. 

Todo o trabalho contará com o envolvimento dos alunos do Ensino Médio do 

Colégio Estadual Tancredo Neves. Realizaremos pesquisa de campo com os 

participantes utilizando-se de máquinas fotográficas para buscar elementos da 

vida cotidiana e coletar fotos pertencentes ao grupo de famílias, alvo desta 

pesquisa. Os alunos serão organizados em grupos para interpretar as fontes 

históricas, desenvolver a habilidade de pesquisa. Para conclusão do plano de 

ação, será confeccionado um mural, onde irá conter as investigações coletadas 

pelos alunos com explicações de alguns assuntos trabalhados, 

como:alimentação,lazer e trabalho. A seguir será feita uma amostra da pesquisa 

à comunidade escolar. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: DIRCEU FERREIRA 

ORIENTADOR: GERALDO BALDUINO HORN 

IES: UFPR 

Artigo  
Título: EDUCAÇÃO PARA EMANCIPAÇÃO: análise e proposição a partir de 

uma perspectiva dusseliana 

Palavras-chave: Ética; Política; Educação; Ensino; Aprendizagem. 

Resumo: Pensar a educação básica e a realidade da escola em suas múltiplas 

faces, requer um esforço no sentido de ampliar a compreensão, levando-se em 

consideração principalmente, as formas pelas quais os seres humanos 

produzem sua existência historicamente, e o modo como são organizadas as 

formas de relações sociais no contexto de uma determinada cultura. Nos dias 

atuais vivenciamos e constatamos mudanças profundas e significativas em 

relação à produção tecnológica no que se refere às relações de ordem 

econômica, política, sociais e culturais, que de alguma forma, interfere na 

realidade da escola de maneira direta ou indiretamente. Desse modo, é possível 

constatar, a partir de algumas análises que dialogam com essa temática, de que 



o trabalho assalariado enquanto categoria histórica passa por uma situação de 

crise. Isto recoloca e traz para o debate, a questão relacionada ao problema da 

dualidade no que concerne aos processos de formação escolar. Assim sendo, 

torna-se relevante desenvolver uma analise na perspectiva dos autores que 

aprofundam o debate sobre essa temática, no intuito de compreender melhor a 

dimensão e a forma reducionista de trabalho, como está colocada e sua relação 

direta com os processos educativos na escola, bem como, a compreensão da 

realidade do trabalho e sua necessária relação de produção e reprodução da 

vida humana. Compreende-se nesta perspectiva da análise, que uma concepção 

de educação e de escola verdadeiramente emancipatória e libertadora, não pode 

estar presa às amarras da lógica de reprodução da teoria do capital humano, 

expressa nas formas de organização e reprodução capitalista exploratória. 

Contrariamente, a essa concepção de trabalho e educação, expressa a partir da 

lógica da polivalência, a discussão sobre os temas abordados, aponta para as 

possibilidades de emancipação e superação dos processos de internalização e 

dominação impostos pela razão instrumental da modernidade. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: o ensino de ética na educação profissionalizante: análise e proposição a 

partir de uma perspectiva dusseliana. 

Palavras-chave: ética; política; aprendizagem; formação. 

Resumo: Em se tratando da abordagem relativa ao objeto em questão, ou seja, 

do ensino de filosofia, interessa aqui, desenvolver uma análise sobre algumas 

das teses produzidas pelo filósofo Enrique Dussel, que propõe de forma singular, 

uma visão complexa do político como conceito e da política como atividade, de 

modo que a questão do poder aparece nos movimentos da análise como questão 

central no tratamento dispensado pelo autor. Assim sendo, em um primeiro 

momento, o problema se coloca no horizonte de se pensar em como devolver 

aos cidadãos o poder que lhe foi tirado em todos os espaços. Em segundo, pode-

se apontar também, para a necessidade de se repensar o próprio poder como 

práxis humana. distorção, quando atravessada pela ação do sujeito, que se 

manifesta como o ator em movimento, podendo transformar tal atividade em 

processos de corrupção comprometendo assim, a legitimidade de tão valiosa 

atividade. Em suas análises sobre esta temática, Dussel, debate em suas teses 



“os vários momentos do político,” seus níveis e esferas, em especial, por se tratar 

de tanta corrupção em nossos dias. De acordo com o autor, a questão dos 

princípios normativos da política, se torna na atualidade uma exigência 

imprescindível. Nesta perspectiva da análise, o autor aponta também para os 

níveis mais concretos da ação político crítico no sentido de superação das 

amarras impostas pela modernidade, propondo assim, uma práxis libertadora. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: DORALICE DA CRUZ CAMARGO 

ORIENTADOR: JORGE PAGLIARINI JUNIOR 

IES: FECILCAM 

Artigo  
Título: Estudo sobre relações de trabalho no município de Goioerê nas décadas 

de 70-80: a História local a partir de narrativas e produção de acervo histórico 

Palavras-chave: Relações de trabalho; narrativas; patrimônio; acervo histórico. 

Resumo: Estudo pautado nas relações de trabalho no município de Goioerê, 

nas décadas de 70 e 80. Objetiva a produção de narrativas a partir de objetos 

relacionados ao mundo do trabalho, formação de acervo que será utilizado como 

material de apoio e aprofundamento de estudos para o conhecimento histórico. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Estudo sobre relações de trabalho no município de Goioerê nas décadas 

de 70-80: a História local a partir de narrativas e produção de acervo histórico 

Palavras-chave: Narrativas; relações de trabalho; acervo histórico. 

Resumo: Nosso estudo pautado na História Local procura discutir a temática 

trabalho em sala de aula. Neste sentido será desenvolvido um estudo sobre as 

relações de trabalho no município de Goioerê, nas décadas de 70 e 80. Objetiva 

a formação de um acervo histórico a partir dos objetos recolhidos pelos alunos 

que serão estudados e catalogados, revelando seu valor histórico, propiciando 

estudo das memórias dos trabalhadores e a partir disto, a produção de narrativas 

históricas. O acervo será exposto a comunidade escolar e utilizado como 

material de apoio e aprofundamento de estudos. Espera-se assim vir a contribuir 



para formação da consciência e conhecimento histórico dos cidadãos que estão 

dentro da sala de aula. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: EDILAINE APARECIDA DE ARAUJO 

ORIENTADOR: Edmeia Aparecida Ribeiro 

IES: UEL 

Artigo  
Título: Imagens do racismo afrodescendente representado nas charges do 

cartunista Maurício Pestana nas décadas de 1980 e1990 

Palavras-chave: Lei 10.639/03; Maurício Pestana; Charges; Cultura afro-

brasileira; Implementação pedagógica. 

Resumo: Este artigo apresenta reflexões da implementação do projeto de 

intervenção pedagógica, desenvolvido durante o Programa de Desenvolvimento 

Educacional do Paraná, envolvendo o uso de charges para tratar da questão do 

preconceito afrodescendente no Brasil. Em um contexto que a lei 10639/03 torna 

obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, é necessário 

levar aos /às nossos /as alunos/as a reflexão e o debate sobre a questão racial 

no Brasil. O objetivo deste trabalho é abordar a questão racial no Brasil em 

relação aos afrodescendentes por meio da análise de charges de Maurício 

Pestana, produzidas nas décadas de 1980 e 1990 e também despertar os 

educadores para o uso desse recurso. O trabalho de Maurício Pestana aborda e 

denuncia as práticas sociais discriminatórias em relação ao afrodescendente no 

Brasil. Suas charges representam uma forma de refletir nossos problemas 

sociais, econômicos e políticos com humor e, por isso, torna-se um recurso rico 

para análise em sala de aula. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Imagens do Racismo Afrodescendente Representado nas Charges do 

Cartunista Maurício Pestana nas Décadas de 1980 e 1990 

Palavras-chave: Maurício Pestana; Charges; Afrodescendente. 

Resumo: A produção didático pedagógica vem de encontro com a lei 10.639/03, 

a qual torna obrigatório o ensino de História Africana e Afro-Brasileira em nossas 



escolas.O principal objetivo deste trabalho é levar os alunos a refletir sobre o 

preconceito racial,principalmente em relação ao afrodescendente, a partir da 

análise das charges de Maurício Pestana nas décadas de 1980 e 1990. A 

metodologia utilizada será de leitura e interpretação de passagens de textos, 

imagens e pesquisa. O trabalho está organizado em forma de planos de aula e 

finalizando com uma exposição de trabalhos ( charges ) produzidas pelos alunos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: EDILEUSA SILVA FAGA 

ORIENTADOR: JORGE PAGLIARINI JUNIOR 

IES: FECILCAM 

Artigo  
Título: Parque Memorial Quilombo dos Palmares e o Patrimônio Histórico 

Cultural no Ensino de História 

Palavras-chave: Patrimônio Histórico; Quilombolas; Resistências. 

Resumo: Os debates teóricos a respeito da produção do conhecimento histórico 

desafiam os historiadores a repensarem suas fontes, bem como suas 

metodologias. Esse trabalho objetiva propiciar discussões acerca da 

preservação histórica na sala de aula, a partir do conhecimento do Patrimônio 

Histórico Cultural Quilombo dos Palmares, entidade situada na Serra da Barriga, 

no Estado de Alagoas. Neste sentido, complementa o estudo a apresentação da 

comunidade quilombola Muquém, localizada aos pés da Serra da Barriga, um 

exemplo das apropriações de questões voltadas ao patrimônio histórico no 

cotidiano dos sujeitos. Com base nesse estudo, apresentam-se alguns 

resultados obtidos junto aos alunos da Escola Estadual Moreira Salles – EF, 

localizada no município de Moreira Sales, Pr. Para o desenvolvimento da 

pesquisa, na fase inicial do programa realizou-se a visitação in loco, momento 

significativo para a produção de material didático. O desenvolvimento das 

atividades esteve permeado pela preocupação sobre o estudo de conceitos 

como raça, etnia, cultura afro, resistências, memórias e patrimônio cultural nas 

metodologias para a sala de aula, e a utilização do estudo de patrimônio histórico 

e cultural na produção do conhecimento histórico a partir de problemáticas locais. 

 



Produção didático-pedagógica 
Título: Parque Memorial Quilombo dos Palmares e o Patrimônio Histórico-

Cultural no Ensino de História 

Palavras-chave: Patrimônio Histórico; Quilombolas; Resistências. 

Resumo: As discussões teóricas a respeito da produção do conhecimento 

histórico desafiam os historiadores a repensarem suas fontes, bem como suas 

metodologias. A proposta deste trabalho é desenvolver atividades sobre o 

estudo do patrimônio histórico- cultural do Quilombo dos Palmares (entidade 

situada na Serra da Barriga, Alagoas), enquanto material potencializador de 

discussões sobre questões étnicas, culturais e do próprio acesso à terra, junto 

aos alunos da 8ª série da Escola Estadual \"Moreira Salles\" - Ensino 

Fundamental. O acervo de Palmares será apresentado aos alunos por meio de 

estudos de textos historiográficos, fotografias, mapas, vídeos, slides, 2 

pesquisas e o material coletado e produzido pela professora do projeto na visita 

feita ao Quilombo dos Palmares e á comunidade Muquém (situada no pé da 

Serra da Barriga). O acesso ao patrimônio histórico de Palmares insere o aluno 

num universo referente ao presente vivido e no que diz respeito à própria política 

de preservação histórica atual. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: EDINA MARIA MIRANDA COSTA 

ORIENTADOR: ALTAIR BONINI 

IES: FAFIPA 

Artigo  
Título: Ensino de História e a História local: abordagem dos temas trabalho e a 

produção de cana-de-acúcar em Itauna do Sul - Pr 

Palavras-chave: História local; economia; cana-de-açúcar; Itauna do Sul. 

Resumo: Tendo em vista a importância do trabalho e pesquisa sobre História 

local, dando enfoque a economia e a sociedade em que o aluno está inserido 

percebendo-se como protagonista da própria história. Este artigo relata as 

diversas etapas desse trabalho, começando pelo Projeto de Intervenção 

Pedagógica, perpassando pela produção Didática Pedagógica e compartilhando 



as experiências com os cursistas do GTR, enfatizando os aspectos positivos e 

negativos encontrados no decorrer do processo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Os impactos sociais e econômicos do cultivo da cana-de-açúcar em 

Itaúna do Sul (2005-2010) 

Palavras-chave: História local; economia; cana-de-açúcar; Itaúna do Sul. 

Resumo: A presente produçâo didática foi elaborada enfocando a história local, 

na qual serão abordados aspectos econômicos do município de Itaúna do Sul, 

principalmente sobre a influência do cultivo da cana-de-açúcar no último 

quinquênio. Nos últimos anos o cultivo da cana-de-açúcar tornou-se de grande 

importância para o desenvolvimento da Região Noroeste do Paraná, gerando 

emprego e renda para os trabalhadores dos municípios desta localidade, e maior 

lucratividade para os produtores. Nosso objetivo é entender os impactos desta 

atividade para a economia e população de Itaúna do Sul. Para tanto, além do 

levantamento histórico da econômia da cidade e do cultivo da cana-de-açúcar 

no Brasil, serão desenvolvidas com alunos, várias pesquisas de campo com 

trabalhadores rurais, comerciantes, trabalhadores e representantes do poder 

político e econômico local. Este projeto se justifica, uma vez que, é importante 

para os educandos conhecerem a história de sua região e de seu município, seu 

desenvolvimento econômico e social, percebendo as mudanças que se 

processam no interior da sociedade, impulsionada pela nova atividade 

econômica. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: EDIVETE MARIA IVANSKI 

ORIENTADOR: Terezinha Saldanha 

IES: UNICENTRO 

Artigo  
Título: A contribuição dos afrodescendentes em Guarapuava 

Palavras-chave: afrodescendente; contribuição; etnia africana; preconceito. 

Resumo: O presente artigo é resultado do plano de intervenção pedagógica, do 

projeto PDE, desenvolvido no Colégio Estadual Bibiana Bitencourt em 



Guarapuava – PR., com alunos da 7ª série/ 8º ano do Ensino Fundamental. A 

intenção foi registrar a valorização e a participação dos afro-brasileiros na 

formação e no desenvolvimento da sociedade local, objetivando sua inserção no 

contexto histórico brasileiro, uma vez que os mesmos ainda são invisíveis à 

sociedade. A unidade didática produzida e implementada no colégio objetivou 

promover atividades pedagógicas que proporcionassem a reflexão da 

contribuição dessa etnia para a sociedade local e seu legado sociocultural. Desta 

forma, promoveu-se discussões sobre a diversidade étnica da sociedade, 

refletiu-se e conceituou-se racismo, discriminação e preconceito étnico; 

desenvolveu-se leituras de imagens e de textos que comprovam a contribuição 

africana e afro-brasileira em Guarapuava e realizou-se com os alunos uma 

exposição dos resultados das entrevistas com os afro-brasileiros da 

comunidade. A metodologia utilizada foi o estudo da história local e regional, face 

à Lei nº 13.381, de 18/12/2001, a qual torna obrigatório no Ensino Público 

Estadual os conteúdos de História do Paraná. Ainda, apresenta o resultado das 

entrevistas realizadas com trinta e cinco afrodescendentes, buscando conhecer 

o cotidiano dessas pessoas e como encaram o preconceito. Este artigo também 

relata a atuação dos alunos, suas descobertas e reflexões no decorrer das 

atividades. Com isso pretende contribuir para a formação de uma identidade 

positiva e revelar outra versão da história de Guarapuava: aquela que não é 

contada oficialmente. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A contribuição dos afrodescendentes em Guarapuava 

Palavras-chave: afrodescendentes; contribuição; etnia africana guarapuavana; 

preconceito. 

Resumo: A pesquisa “A contribuição dos afrodescendentes em Guarapuava” 

estuda a História local, estabelecendo relações e comparações com a história 

nacional. Estratégia para que o aluno valorize a história de sua sociedade e a 

sua própria história, desconstruindo a ideia de que o ensino da História não lhe 

diz respeito. A proposta justifica-se por entender que a escola tem o papel de 

fazer um grupo se sentir integrado a uma sociedade que, muitas vezes, 

desconhece a sua atuação. Contempla a Lei 10.639/03, que inclui a 

obrigatoriedade da História e Cultura Afro-Brasileira. Tem como objetivo geral 



promover atividades pedagógicas que proporcionem a reflexão das 

contribuições dos africanos e afro-brasileiros na formação e no desenvolvimento 

da sociedade guarapuavana. Esse estudo pretende propiciar aos alunos 

subsídios históricos da etnia africana local e seu legado sociocultural; 

proporcionar discussões sobre a diversidade étnicorracial da sociedade; refletir 

e conceituar racismo, discriminação social e preconceito racial; e realizar com os 

alunos uma exposição dos resultados das entrevistas com os afro-brasileiros da 

comunidade no Colégio Estadual Bibiana Bitencourt. Os recursos metodológicos 

utilizados contemplarão diversas fontes: textos, jornais, documento de época, 

imagens, fotografias, relatos de entrevistas, música, pesquisas na internet, 

palestras e visita ao Arquivo Histórico, museus e monumentos históricos.Espera-

se que através deste trabalho os alunos reflitam sobre possíveis formas de 

diminuir o preconceito e o racismo e apontem possíveis soluções para o 

problema que impedem uma qualidade de vida social e econômica melhor. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: EDNA DE LURDES WARMLING SPIGOSSO 

ORIENTADOR: Luis Fernando Guimaraes Zen 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: Um novo olhar para a diversidade étnico racial pela ótica midiática 

Palavras-chave: Diversidade; Lei 10.639/03; Racismo; Comunicação. 

Resumo: Este artigo pretende instigar o uso das imagens em movimento no 

contexto escolar utilizando-a como instrumento metodológico para que possa 

servir de subsídio ao fazer análises críticas e reflexivas, da participação efetiva 

dos afros descendentes na formação da sociedade nacional, e ao mesmo tempo 

demonstrar a invisibilidade dos mesmos na sociedade contemporânea. Espera-

se que através da efetivação da ação teórico/prática do desenvolvimento do 

referido trabalho ocorram mudanças comportamentais e democráticas nos 

educandos, rompendo paradigmas e voltando ao princípio que o trabalho deve 

vislumbrar a coletividade e a democracia. Partindo da premissa que o educador 

se faz um mediador no processo ensino/aprendizagem e em consonância de que 

a educação caminha para a formação integral do aluno, almejando a 



concretização do desejo de entenderem-se como sujeitos históricos 

responsáveis e atuantes na transformação da sociedade que fazem parte. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A mídia no contexto escolar: uma possibilidade de intervenção no ensino 

da cultura Afro-Brasileira e Africana 

Palavras-chave: Lei 10.639/03; Racismo; Televisão; Contexto Escolar. 

Resumo: Esta unidade didática visa trabalhar a cultura Afro-Brasileira e Africana 

que hoje é uma realidade que não pode ser ignorada nos ambientes 

educacionais. Portanto o que me levou a desenvolver uma produçaõ didática 

voltado para a História da cultura Afro-Brasileira e Africana com foco na análise 

da participação dos afros descendentes na mídia é justamente para consolidar 

o cumprimento da Lei 10.639/03, e para mostrar a relevância de o negro deixar 

de ser considerado um figurante passivo e ilustrador na formação da sociedade 

brasileira passando a ser respeitado como sujeito de sua própria história. Os 

objetivos a serem desenvolvidos com esse projeto é mostrar ao educando a 

contribuição dos afros descendentes na formação da sociedade nacional sem 

estereótipos. As metodologias utilizadas serão questionário sócio-cultural, 

econômica e étnico-racial socioeconômico, análises críticas e reflexivas de 

textos, imagens, músicas, charges e programas televisivos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: EDNA FRANCISCA ALVES 

ORIENTADOR: Roberto Leme Batista 

IES: FAFIPA 

Artigo  
Título: TRABALHO, HISTÓRIA E CULTURA ALIMENTAR: O CASO DO 

QUILOMBOLA DE GUAÍRA-PR 

Palavras-chave: Cultura afra; quilombola; alimentação; tradição. 

Resumo: O presente artigo objetiva apresentar os resultados finais de dois anos 

de estudos realizados durante a participação no Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE 2010, que teve como tema Trabalho, História e Cultura 

Alimentar: o caso do quilombola de Guaíra-PR. O projeto foi desenvolvido com 



alunos de uma turma de 8ª série do Colégio Estadual de Iporã – Ensino 

Fundamental, Médio e Profissional. Teve como enfoque norteador as tradições 

quilombolas do Paraná. Sua principal contribuição consiste no oferecimento de 

subsídios teóricos e metodológicos que orientem a reflexão e a ação dos 

educandos, possibilitando informações que lhes permitam ampliar e disseminar 

o conhecimento sobre a história dos afros e a forma-ção das comunidades 

quilombolas, bem como a sua influência social e cultural na sociedade brasileira. 

A metodologia da pesquisa configurou-se como uma pesquisa quantitativa, 

centrada nos direitos garantidos aos afros descendentes e valorizando a 

diversidade cultural. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: TRABALHO, HISTÓRIA E CULTURA ALIMENTAR: O CASO DO 

QUILOMBOLA DE GUAÍRA-PR 

Palavras-chave: Cultura afro; quilombola; alimentação; tradição; aluno. 

Resumo: A Cartilha “Trabalho, história e cultura alimentar: o caso do quilombola 

de Guaira Pr” está sendo desenvolvido pela necessidade de despertar o 

interesse aos educando e oportunizar estudo sobre as questões da história e 

cultura africana e afro-brasileira, dando ênfase aos hábitos alimentares e 

conhecendo a história das comunidades remanescentes, seus costumes, modos 

de vida, trabalho e tradição alimentar. A produção deste material tem enfoque 

norteador às tradições quilombolas do Paraná. Sua principal contribuição 

consiste em oferecer subsídios teóricos e metodológicos que orientem a reflexão 

e a ação dos educando possibilitando informações aos alunos que permitam 

ampliar e disseminar o conhecimento sobre a história dos afros e a formação das 

comunidades quilombolas, bem como a influência social e cultural na sociedade 

brasileira. Os textos contidos nesta produção que versam sobre o tema: “História 

e cultura Alimentar: o caso do quilombola de Guaíra Pr” estão organizados das 

seguintes forma: textos sobre os Conceitos Histórico-Social das Comunidades 

Quilombola no Brasil; Políticas públicas e a regulamentação das comunidades 

quilombolas brasileiras; O município de Guaíra no seu contexto histórico; As 

comunidades quilombolas como patrimônio cultural e imaterial do país; 

População Negra e Comunidade Quilombolas no Estado do Paraná; Aula visita 

de estudo à comunidade Manoel Ciriaco dos Santos; A influência gastronômica 



africana no Brasil e oficina prática. Conhecendo o modo de vida os costumes e 

transformando em memória viva a história de forma que possa ampliar o 

conhecimento e a valorização da cultura afro na sociedade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: EDNA VALDERRAMA MARTINS 

ORIENTADOR: MARCUS JOSE TAKAHASHI SELONK 

IES: UENP 

Artigo  
Título: ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE O PROCESSO DE 

POVOAMENTO E COLONIZAÇÃO DO NORTE PIONEIRO DO PARANÁ 

Palavras-chave: História; Norte Pioneiro; Colonização; Paraná. 

Resumo: Com o tema História e Historiografia, este artigo justifica-se tendo em 

vista a escassa bibliografia retratando a História do Paraná, em especial aquelas 

com enfoque em suas microrregiões, com o objetivo de ampliar o entendimento 

e conhecimento dos alunos da 8ª série do Ensino Fundamental de um colégio 

estadual no Paraná sobre como se desenvolveu o processo ocupacional e 

colonizador da região denominada Norte Pioneiro paranaense a partir de uma 

análise histórica. Deste modo, numa perspectiva histórica regional, reflete-se 

sobre o fenômeno do povoamento e colonização da referida região. Por meio de 

dados bibliográficos buscou-se fundamentar teoricamente com textos que 

descreviam quais foram os aspectos gerais da ocupação e povoamento do 

Estado do Paraná, destacando suas particularidades econômicas; especificando 

os aspectos de formação do território paranaense, com destaque para a região 

norte do estado e os momentos econômicos diversificados que caracterizaram 

esses processos regionais e analisando sobre a complexa história de como se 

deu a (re) ocupação do Norte do Paraná, com enfoque à região denominada 

Norte pioneiro, município de Jacarezinho e, mais especificamente, sobre o Bairro 

Aeroporto, no município de Jacarezinho, no Norte Pioneiro. Leituras, 

interpretação de textos, visitas extra-classe, confecção de cartazes e mural 

foram estratégias utilizadas para contribuir com o conhecimento sobre o tema. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: Aspectos importantes sobre o Processo de Povoamento e Colonização 

do Norte Pioneiro do Paraná 

Palavras-chave: História; Norte Pioneiro;  Paraná; Colonização. 

Resumo: A unidade didática com o título \"Aspectos importantes sobre o 

processo de ocupação e colonização do Norte Pioneiro do Paraná\", justifica-se 

tendo em vista a escassa bibliografia retratando a História do Paraná, em 

especial aquelas com enfoque em suas microregiões, objetivando ampliar o 

entendimento de como se desenvolveu esse processo ocupacional e colonizador 

da região denominada Norte Pioneiro paranaense a partir de uma análise 

histórica. Deste modo, numa perspectiva histórica regional, reflete-se sobre o 

fenômeno do povoamento e colonização da referida região. Através de dados 

bibliográficos busca-se fundamentar teoricamente textos que buscam descrever 

quais foram os aspectos gerais da ocupação e povoamento do Estado do 

Paraná, destacando suas particularidades econômicas; especificar os aspectos 

de formação do território paranaense, com destaque para a região norte do 

estado e os momentos econômicos diversificados que caracterizaram esses 

processos regionais e analisar sobre a complexa história de como se deu a (re) 

ocupação do Norte do Paraná, com enfoque especial à região denominada Norte 

pioneiro, além da pesquisa sobre o município de Jacarezinho. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: EDNILSON MARTINEZ 

ORIENTADOR: Eulalia Maria Aparecida de Moraes 

IES: FAFIPAR 

 

Produção didático-pedagógica 
Título: O TEATRO NA HISTÓRIA: A FIGURA DO POLÍTICO GETÚLIO 

VARGAS NA INTERPRETAÇÃO TEATRAL DE ALUNOS DO COLÉGIO 

ESTADUAL 29 DE ABRIL 

Palavras-chave: Ensino de História; metodologia do ensino de História; Era 

Vargas. 

Resumo: Após muito tempo trabalhando e observando a aplicação dos 

conteúdos de história no cotidiano do educando, os quais são contextualizados 



de forma abstrata, não resultando positivamente e satisfatoriamente, dentro de 

um atual contexto globalizado das comunicações (informações), proporcionado 

principalmente pelo uso da internet, nota-se uma crescente desmotivação com 

a aplicação tradicional das metodologias dos conteúdos da disciplina de história 

no Brasil. Diante da apresentação desse quadro de desinteresse e 

aprendizagens insatisfatórias, metodologias diferenciadas , como o uso do teatro 

na aplicação dos conteúdos de história no Brasil, muito irão contribuir para a 

relevância do problema na escola, resultando de forma construtiva no ensino 

aprendizagem, onde o educando ao analisar os conteúdos de forma visual e 

corporal, seu foco de interesse desperte para o desenvolvimento crítico da 

política, economia, cultura e da sociedade em que o próprio educando encontre-

se inserido, dessa forma, surgirão cidadãos conscientes e conhecedores dos 

conteúdos de história, mas não somente como receptores de informações, mas 

sim como mediadores e multiplicadores dos conteúdos, os quais serão 

absorvidos na construção de um verdadeiro ser social. O teatro aplicado na 

prática diária dos conteúdos propostos para a disciplina de história no Brasil, tem 

uma importância fundamental na educação, permitindo ao educando evoluir a 

vários níveis: Na socialização, criatividade, coordenação, memorização, 

vocabulário, entre muitos outros. A aplicação do teatro, quando devidamente 

contextualizado, ajudará o professor de história a perceber-se de traços da 

personalidade do educando, do seu comportamento individual e coletivo, bem 

como seu desenvolvimento, permitindo um melhor direcionamento para a 

aplicação do trabalho pedagógico. 

 

 
DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: ELAINE CAMARGO MENDES 

ORIENTADOR: Marco Antonio Stancik 

IES: UEPG 

Artigo  
Título: O HISTÓRICO DA FERROVIA JACAREZINHO A WENCESLAU BRAZ 

POR INTERMÉDIO DA FOTOGRAFIA E DA HISTÓRIA ORAL 

Palavras-chave: Fotografia; Ensino de História; História Oral; Ferrovia; 

desenvolvimento regional. 



Resumo: Este artigo descreve os resultados da implementação do Projeto de 

Intervenção Pedagógica, do Programa de Desenvolvimento Educacional, turma 

de História de 2010, promovido pela SEED-PR, em parceria com a Universidade 

Estadual de Ponta Grossa. O projeto foi implementado junto aos alunos do 3º 

Ano do Ensino Médio do período Noturno, no Colégio Estadual Miguel Nassif 

Maluf- EFM, situado na cidade de Wenceslau Braz, Estado do Paraná. Teve 

como objetivo principal pensar a relação entre a teoria e a prática do uso da 

imagem e da história oral no ensino de História. Os resultados apontaram para 

a percepção, por parte dos alunos, de uma realidade diversa daquela imaginada 

em sala de aula, pois os manuais de História não contemplam a História oral e 

muito menos a fotografia como fonte para o estudo histórico, tendendo ainda a 

deixar em segundo plano a História local. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Histórico da Ferrovia Jacarezinho a Wenceslau Braz por Meio da 

Fotografia e da História Oral 

Palavras-chave: Fotografia; Ensino de História; Educação Histórica; Ferrovia. 

Resumo: Com a instalação da ferrovia \"Ramal do Paranapanema\", iniciou-se 

a ocupação na atual região em estudo, trazendo imigrantes de várias localidades 

do Brasil e exterior– fugitivos da Primeira Guerra Mundial - que recém chegados 

ao Brasil, vinham em busca de novos horizontes para fazer a vida na América. 

O estudo em desenvolvimento tem a finalidade de trabalhar com os alunos a 

importância que a ferrovia teve em termos sociais e econômicos para a região, 

por meio do trabalho com imagens fotográficas e história oral. O objetivo deste 

estudo é trabalhar com os alunos a importância da preservação patrimonial, 

através do estudo da história da ferrovia ramal do Paranapanema, entre os 

municípios de Jacarezinho e Wenceslau Braz, por intermédio do uso de fontes 

fotográficas e história oral. Para tanto, esta atividade didática será desenvolvida 

junto aos alunos, do 3º Ano do ensino Médio. Para atingir os objetivos propostos, 

este estudo será desenvolvido em etapas, que obedecerão aos seguintes 

passos: Os alunos entrevistarão pessoas da comunidade que prestaram 

serviços à ferrovia, por meio de um questionário que servirá de roteiro para as 

entrevistas, buscando resgatar fotografias da mesma. Os dados coletados na 

investigação sobre a ferrovia, assim como as conclusões alcançadas por meio 



da linha do tempo, serão expostos em uma exposição nas dependências da 

escola, para a qual serão convidados os familiares dos alunos e toda a 

comunidade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: ELAINE DE MARTINI 

ORIENTADOR: Edmeia Aparecida Ribeiro 

IES: UEL 

Artigo  
Título: Políticas Públicas de Construção da Cidadania dos (as) Afro-brasileiros 

(as) e o Estatuto da Igualdade Racial, no Ensino de História 

Palavras-chave: Ensino; Políticas Públicas; Cidadania; Estatuto da Igualdade 

Racial; História. 

Resumo: O presente trabalho faz uma sucinta reflexão sobre as novas Diretrizes 

Curriculares do Paraná, a necessidade de implementação e cumprimento a Lei 

10.639/2003, como das lutas dos afrodescendentes em busca da cidadania 

plena. Aborda a forma com que os africanos (as) chegaram ao Brasil, a 

mentalidade preconceituosa e excludente que se formou e se manteve diante de 

interesses de uma elite branca, as discussões acadêmicas quanto a manutenção 

do racismo e a maneira de manter a ordem vigente. Relata a experiência 

desenvolvida no Colégio Estadual Marcelino Champagnat de Londrina, na oitava 

série (nono ano) do Ensino Fundamental II no ano de 2011, realizada dentro do 

Projeto PDE do Governo do Estado, na tentativa de, através do estudo de 

trechos do Estatuto da Igualdade Racial (2010) e das atividades por nós 

elaboradas no Caderno Pedagógico, conseguir levar o educando a uma reflexão 

quanto ao que é ser um cidadão com direitos plenos e obter o posicionamento e 

a reflexão sobre o racismo na escola. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Políticas Públicas de construção da Cidadania dos (as) afro-brasileiros 

(as) e o Estatuto da Igualdade Racial 

Palavras-chave: Políticas públicas; Estatuto; afro-brasileiros; igualdade de 

direito; discriminação racial. 



Resumo: Consta no caderno pedagógico atividades desenvolvidas com os 

seguintes objetivos: a) Que os (as) educandos (as) reflitam sobre seu papel 

social, como agentes na história, para a busca de uma sociedade mais justa. b) 

Reconheçam a possibilidade de se estudar a História através de um documento 

oficial, recém-sancionado e seu contexto historiográfico. c) Compreendam e 

saibam utilizar de forma apropriada os conceitos de: políticas públicas, racismo, 

preconceito, cidadania, etnia, exclusão social. d) Considerem-se aptos a 

construir o conhecimento histórico e ampliem sua visão de mundo. Metodologia: 

Crítica reflexiva e qualitativa, através da leitura, análise e discussão de 

fragmentos do Estatuto da Igualdade Racial e outros textos relacionados; 

trabalhos em grupos, pesquisa na internet, produção de textos, aulas 

expositivas, aulas vídeos, elaboração de cartazes e história em quadrinhos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: ELCI LUCIA STEIN 

ORIENTADOR: Andre Ulysses De Salis 

IES: UNICENTRO 

Artigo  
Título: Representações culturais da imigração alemã no Sudoeste do Paraná 

Palavras-chave: Imigração; Cultura; Desenvolvimento. 

Resumo: O trabalho consiste na análise dos elementos históricos e culturais 

resultantes da imigração alemã no Sul do Brasil. Foram estudados reflexos e 

vestígios, advindos da influência da imigração alemã em Sulina-PR, também o 

predomínio nas relações de trabalho e constituição da cidadania no município. 

Promovendo a reflexão, em sala de aula, discutiram-se conceitos de 

pertencimento, construção da identidade local, da preservação patrimonial e 

cultural, através dos costumes e tradições da identidade étnica de Sulina, 

fazendo parte do passado, mas com o dever de serem lembrados, respeitados 

e valorizados para entender o presente. As influências econômicas, culturais e 

étnicas deixadas pelos colonizadores imigrantes do Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina muito contribuíram para a formação identitária do Paraná. O processo 

imigratório no Paraná não foi tarefa fácil, tiveram que desbravar as terras, 

construir estradas, moradias, escolas, adequando-se ao trabalho agrícola ou 



buscar outros caminhos para sobrevivência. A ocupação do sudoeste do Paraná 

se deu devido à abundância das matas, principalmente de araucária, fertilidade, 

grande prática da agricultura, tornando o Paraná um e celeiro de riquezas 

inigualáveis. O projeto realizou atividades diversificadas com os alunos da 1ª 

SÉRIE do Ensino Médio do Colégio Estadual Nestor de Castro EFM, de Sulina, 

NRE Pato Branco-PR. Foram utilizadas pesquisas, textos e imagens, com 

atividades reflexivas permitindo ao aluno analisar, refletir, investigar e construir 

seu conhecimento sobre o tema, procurando despertar seu interesse, 

favorecendo as conjunturas e análises dos resultados obtidos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Representçoes Culturais da Imigração Alemã no Sudoeste do Paraná 

Palavras-chave: Migração; Cultura; desenvolvimento. 

Resumo: O presente trabalho consiste na realização de uma análise em torno 

dos elementos históricos e culturais resultantes da imigração alemã no sul do 

Brasil. Serão estudados os reflexos e vestígios no município de Sulina advindo 

da influência da imigração alemã, bem como o predomínio nas relações de 

trabalho e constituição da cidadania no município, provendo reflexão na sala de 

aula com os educandos para discutir conceitos de pertencimento, construção da 

identidade local e da questão da preservação patrimonial e cultural, por meio dos 

costumes e tradições da identidade étnica de Sulina, fazendo parte do passado, 

mas com o dever de serem lembrados, respeitados e valorizados para que 

possamos entender o presente. As influências econômicas, culturais e étnicas 

deixadas pelos colonizadores imigrantes do Rio Grande do Sul e Santa Catarina 

muito contribuíram para a formação identitária do Paraná. O processo imigratório 

no Paraná não foi tarefa fácil, tiveram que desbravar as terras, construir estradas, 

moradias, escolas para seus filhos, adequando-se ao trabalho agrícola ou buscar 

outros caminhos para sua sobrevivência. A ocupação do sudoeste do Paraná se 

deu devido á abundância das matas, principalmente da araucária, fertilidade, 

grande prática da agricultura, tornando o Paraná um grande celeiro de riquezas 

inigualáveis. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 



PROFESSOR PDE: ELCIA GODINHO DE MORAES DA SILVA 

ORIENTADOR: JORGE PAGLIARINI JUNIOR 

IES: FECILCAM 

Artigo  
Título: As festas do município de Ubiratã-pr (1960-1990) a partir de fotografias: 

um estudo de identidades culturais e patrimônio histórico na sala de aula 

Palavras-chave: Fotografia; memória; fontes; festas. 

Resumo: As fotografias de festas, eventos religiosos e políticos, evidenciam 

diversas rupturas e permanências da historia local. Assim nosso foco de 

pesquisa nos remete as festas locais como a tradicional Festa da Fogueira de 

São João, os churrascos do Country Clube na década de 90 ou até mesmo a 

festa de comemoração ao dias das mães do Colégio Santo Antonio, são 

momentos de confraternização de socialização dos diversos segmentos do 

município. Cabe, então questionar sobre as potencialidades e uso metodológicos 

de fotografias, sua aplicabilidade em sala de aula provocando uma leitura 

significativa ao aproximar o estudo do passado do cotidiano dos alunos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: As festas do município de Ubiratã-Pr (1960-1990) a partir de fotografias: 

um estudo de identidades culturais e patrimônio histórico na sala de aula 

Palavras-chave: Fotografia; identidade; patrimonio. 

Resumo: As fotografias de festas, eventos religiosos e políticos, evidenciam 

diversas rupturas e permanências da historia local. Assim nosso foco de 

pesquisa nos remete as festas locais como a tradicional Festa da Fogueira de 

São João, os churrascos do Country Clube na década de 90 ou até mesmo a 

festa de comemoração ao dias das mães do Colégio Santo Antonio, são 

momentos de confraternização de socialização dos diversos segmentos do 

município. Cabe, então questionar sobre as potencialidades e uso metodológicos 

de fotografias, sua aplicabilidade em sala de aula provocando uma leitura 

significativa ao aproximar o estudo do passado do cotidiano dos alunos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: ELEONI DE MELLO 



ORIENTADOR: Ivonete Pereira 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: ARTE NA TELA: análise da produção televisiva como nova linguagem no 

processo ensino/aprendizagem 

Palavras-chave: Teledramaturgia; Novas linguagens; Ensino; História do Brasil. 

Resumo: A teledramaturgia pode contribuir para levar os alunos a analisar e 

interpretar os fatos históricos do Brasil. Neste trabalho foi abordado o período da 

época oitocentista da História do Brasil, utilizando-se alguns fatos representados 

pela teledramaturgia: novelas, minisséries e documentários produzidos e 

veiculados pela Rede Globo de televisão, apontando a possibilidade desse 

material como nova linguagem de ensino e de metodologia, auxiliando na 

construção do conhecimento histórico em sala de aula pelo professor e aluno. 

Este artigo apresenta os resultados da Implementação do projeto produzido 

durante o Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE/2010, do Estado 

do Paraná, cujo tema central é a contribuição da teledramaturgia no processo de 

construção do conhecimento da disciplina de História Os trabalhos que 

culminaram nesta implementação, iniciaram com a elaboração do material 

didático de título “Arte na Tela: Análise da produção televisiva como nova 

linguagem no processo ensino/aprendizagem”. A referida Implementação foi 

desenvolvida no Colégio Estadual João Zacco Paraná - EFMP na turma de 

alunos da 8ª série “A”. As atividades realizadas foram acompanhadas 

sistematicamente pelo Grupo de Apoio ao professor PDE, Grupo de Trabalho em 

Rede e equipe pedagógica do estabelecimento de ensino. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: “Arte na Tela”: Análise da produção televisiva como nova linguagem no 

processo ensino/aprendizagem 

Palavras-chave: Teledramaturgia; Novas linguagens; Ensino; História do Brasil. 

Resumo: A teledramaturgia pode contribuir para levar os alunos analisar e 

interpretar os fatos históricos do Brasil. Neste trabalho será abordado o período 

da época oitocentista da História do Brasil, utilizando-se alguns fatos 

representados pela teledramaturgia: novelas, minisséries e documentários 

produzidos e vinculados, pela Rede Globo, apontando a possibilidade desse 



material como nova linguagem de ensino e de metodologia, auxiliando na 

construção do conhecimento histórico em sala de aula pelo professor/a e 

aluno/a. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: ELIANE DA SILVA 

ORIENTADOR: Antonio Paulo Benatte 

IES: UEPG 

Artigo  
Título: Memória e Identidade Social do Expedicionário Brasileiro da 2ª Guerra 

Mundial 

Palavras-chave: 2ª guerra mundial; expedicionário; memória; ensino de história. 

Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados da 

implementação do projeto PDE “Memória e Identidade Social do Expedicionário 

Brasileiro da Segunda Guerra Mundial” na Escola estadual Professora Matilde 

Baer, em Castro - Pr. Os expedicionários brasileiros tiveram uma importante 

participação no contexto da Segunda Guerra Mundial e merecem ser valorizados 

pelos alunos, os quais desconhecem o fato de que alguns deles são oriundos da 

região dos Campos Gerais. O presente projeto foi desenvolvido com a finalidade 

de estimular e capacitar os alunos a conhecer e a valorizar a memória histórica 

do expedicionário brasileiro, bem como de contribuir para a formação de uma 

consciência histórica crítica dos mesmos. Foram utilizadas atividades 

diversificadas, tais como exibição de documentários, entrevistas, interpretação e 

produção coletiva de textos. Através dessas atividades, foi possível observar que 

os resultados foram amplamente positivos e que é possível transformar o 

educando em cidadão crítico e atuante, capaz de produzir o conhecimento 

histórico escolar e, sobretudo, de modificar a realidade que o cerca. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Memória e Identidade Social do Expedicionário Brasileiro da 2ª Guerra 

Mundial 

Palavras-chave: Memórias; expedicionário; 2ª Guerra Mundial. 



Resumo: No período de 1944 a 1945, soldados brasileiros foram enviados para 

lutar na Itália. Muitos desses soldados, denominados pracinhas, retornaram ao 

Brasil e com o passar dos anos foram esquecidos pelas autoridades 

governamentais e pela própria população. O objetivo desta pesquisa é resgatar 

a memória desses expedicionários, suas vivências, frustrações e desafios 

durante a sua participação na guerra.Esse trabalho será desenvolvido com 

alunos da 8ª série, através de atividades sobre o tema.Busca-se, através do 

mesmo, a compreensão e valorização da participação da FEB na 2ª Guerra 

Mundial. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: ELIAS SPINASSI 

ORIENTADOR: Gilmar Arruda 

IES: UEL 

Artigo  
Título: Participação dos movimentos sociais de Cambé: política e cidadania 

Palavras-chave: movimento social; política; cidadania; democracia. 

Resumo: A proposta do projeto participação política e movimentos sociais que 

se caracterizou na implementação na sala de aula, tendo como um dos nortes, 

o objetivo de desenvolver nos estudantes a responsabilidade social, consciência 

de cidadania, cultivo a solidariedade onde tudo calha na participação de 

movimentos sociais e ou participação política. O projeto em questão, tem como 

coluna central de levar os estudantes a se comprometer em participar ativamente 

em movimentos populares. Nesse artigo, o relato da implementação começa 

com o perfil do aluno e sobre o seu conhecimento prévio sobre a história e 

participação em movimentos sociais em Cambé. Em seguida, os estudantes 

analisam conceitos básicos que envolve o campo da política: Município, Estado, 

Federação, República e Democracia. Conceitos estudados a partir de 

documentos. A práxis em sala de aula oportunizou com que os estudantes 

tivessem um conhecimento panorâmico sobre a história de Cambé desde a sua 

origem até os dias atuais através da participação dos movimentos populares que 

teve seu ponto forte nas associações de bairros. A participação em movimentos 

sociais passa pela movimentação das associações de moradores que têm seus 



expoentes nos surgimentos das lideranças que ao longo do tempo vão 

aparecendo e marcando o espaço político no dia-a-dia. São lideranças que no 

seu anonimato irão fazer o contraponto das lideranças governamentais. São 

lideranças que buscam a participação política na sociedade em vista da 

solidariedade social. Os movimentos sociais em Cambé tiveram como ponto forte 

as associações de bairros. Nesses aspectos os alunos (as) foram motivados a 

participar em movimentos sociais, 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: História dos movimentos sociais de Cambé: política e cidadania 

Palavras-chave: Movimentos socias; política; cidadania; história. 

Resumo: Dentro de uma perspectiva de melhorar a qualidade de ensino na rede 

pública, esta produção didática visa trabalhar conteúdos que ajudarão os alunos 

a conquistar com seus méritos próprios o conhecimento, a reflexão e o exercício 

da cidadania. Não se constrói um edifício sem as estruturas básicas, assim os 

alunos já dentro da proposta do projeto serão seduzidos a refletir sobre alguns 

conceitos básicos que envolvem democracia, município, estado, federal e 

república. A construção da cidadania não acontece de cima para baixo, que 

venha pronto e acabado como um protótipo, a cidadania deve ser construída 

desde lá do primeiro ano, neste momento é importante que o aluno tenha contato 

com a história do município, e é neste momento, que o aluno terá uma visão 

panorâmica, desde a origem do município até os dias atuais, com esta visão da 

história local, o aluno poderá ter uma perspectiva de participação na vida em 

comunidade. Na história de Cambé, se destacaram várias lideranças, tanto em 

nível de poder como lideranças em nível de movimentos sociais. A maioria dos 

jovens não estão engajados em movimentos sociais, na luta pelo 

desenvolvimento sustentável que envolve o meio ambiente e tão pouco 

procuram se envolver em agremiações partidárias, por isso, o trabalho com a 

história dos movimentos sociais, política ambiental e questões partidárias para 

despertar nos alunos a participação comunitária e compromisso de cidadania. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 



PROFESSOR PDE: ELIZA DE LOURDES MESQUITA LEMGRUBER DE 

OLIVEIRA 

ORIENTADOR: Luis de Castro Campos Jr 

IES: UENP 

Artigo  
Título: APRENDEDO HISTÓRIA DO BRASIL CONTEMPORÂNEO A PARTIR 

DA LITERATURA DE ÉRICO VERÍSSIMO 

Palavras-chave: Érico Veríssimo; História; Literatura. 

Resumo: O processo de ensino/aprendizagem na disciplina de história, 

tradicionalmente, está excessivamente apoiado no reprodutivismo, em que o 

professor, em sua essência narra os fatos históricos tal qual exposto em livros 

didáticos, anulando qualquer possibilidade de raciocínio crítico acerca dos fatos 

históricos. Dessa forma, o objetivo desse artigo foi o de demonstrar a realidade 

do processo de ensino/aprendizagem de história, excessivamente apoiado no 

livro didático e na narração. Buscou, outrossim, expor a relevância da 

interdisciplinaridade nesse processo com o uso da literatura como meio 

alternativo. Assim sendo, expôs a contribuição das obras de Érico Veríssimo 

como excelente material didático para o ensino de história, devido às grandes 

informações históricas nelas evidentes, de modo que pode contribuir para o 

docente na dinamização de sua prática cotidiana, a partir da aplicação do projeto 

“Aprendendo História do Brasil contemporâneo da Literatura de Érico Veríssimo.” 

Aplicado junto aos alunos da 7º séria da Escola Estadual Maria Ferreira – EFM 

no município de Ribeirão Claro- PR. A metodologia utilizada para a elaboração 

deste artigo foi o da pesquisa bibliográfica para a exposição teórica e da 

observação da realidade para a análise da realidade por meio da aplicação da 

Unidade Didática, posteriormente, relacionando-a com a concepção teórica dos 

autores utilizados, propiciando uma posição subjetiva em torno da proposta do 

projeto. Este artigo se justificou no sentido de efetivar uma nova metodologia de 

se aprender e conhecer a História, com a pretensão de emancipar à narração 

que comumente é praticada no ensino da História em sala de aula, 

excessivamente apoiada no conteúdo do livro didático, permitindo ao professor 

dinamizar a sua prática cotidiana, desenvolvendo alunos leitores. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: Aprendendo História do Brasil Contemporâneo da literatura de Érico 

Veríssimo 

Palavras-chave: história; literatura; leitura. 

Resumo: O presente projeto: Aprendendo História do Brasil contemporâneo por 

meio da literatura de Érico Veríssimo busca proporcionar aos alunos uma nova 

metodologia de se aprender e conhecer História, desta forma é preciso repensar 

o estudo de História no âmbito escolar. Diante deste contexto há uma 

necessidade de modernizar e dinamizar o estudo de história, pois os alunos 

ficam restritos às informações, onde a prática pedagógica é somente apoiada no 

livro didático. O objetivo principal deste projeto foca proporcionar ao aluno uma 

nova possibilidade de aprender História do Brasil contemporâneo por meio da 

literatura nacional. Com intuito de atingi-lo desenvolveremos ações tendo o 

envolvimento de alunos da 7ª série. Para tanto organizaremos encontros para 

reflexão da temática e fundamentação teórica como Érico Veríssimo. Após coleta 

de dados empíricos estes serão analisados e sociabilizados com os envolvidos, 

tendo como objetivo a superação das dificuldades no âmbito escolar. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: ELIZABETH DA SILVEIRA LEVINSKI 

ORIENTADOR: MARCOS SILVA DA SILVEIRA 

IES: UFPR 

 

Produção didático-pedagógica 
Título: A construção dos ritmos e sons que compõe a nacionalidade brasileira: 

Uma proposta de trabalho por meio das multimídias 

Palavras-chave: Multiculturalidade; Multimídia; Dança Afro-brasileira; 

Estratégias metodológicas. 

Resumo: Os movimentos ativistas socialmente organizados têm obtido notórias 

conquistas em busca da valorização da cultura africana e na conquista de 

direitos do afro-descendente, bem como de reparação histórica das sementes 

horripilantes e segregacionistas proliferadas pela política escravagista até os 

dias atuais. Afinal, o Brasil é um país multiétnico e pluricultural e a Lei número 

10.639/2003 sancionada em 9 de janeiro de 2003 estabelece em seu Art. 26-A 



a obrigatoriedade do estudo da história e cultura afro-brasileira, a ser inserida no 

currículo que norteia o trabalho pedagógico de todas as disciplinas de tradição 

curricular. Para contribuir com a inserção da temática da cultura afro-brasileira 

nas escolas públicas e particulares de ensino fundamental, eis uma proposta de 

trabalho por meio de recursos midiáticos com o principal objetivo de propiciar 

aos professores estratégias metodológicas envolvendo o uso de diversas mídias. 

Dentre as disponíveis na maioria dos estabelecimentos de ensino, propõe-se 

uma ação educacional enriquecida com o uso da TV multimídia, dos ambientes 

virtuais, de equipamentos eletrônicos como data-show, rádio, televisão, DVD, 

dentre outros que possam desencadear sinestesicamente reflexões sobre as 

contribuições da cultura afro na constituição da brasilidade. A mobilização 

proposta buscará sensibilizar educandos e educadores por meio das danças e 

seus reflexos na cultura musical brasileira. 

 

 
DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: ELIZAMIR VALDETI MOSCARDI 

ORIENTADOR: Sandra de Cassia Araujo Pelegrini 

IES: UEM 

Artigo  
Título: ARTE E RESISTÊNCIA: a inserção do Rap como recurso metodológico 

no Ensino de História 

Palavras-chave: Rap; Música; Educação; História; Identidades. 

Resumo: Este artigo pretende discorrer sobre a importância da inserção do rap, 

na escola, como recurso metodológico com o objetivo de ao trabalhar com a 

realidade produzir conhecimento tornando o ensino de História e a Educação 

mais significativa para o aluno e sensibilizá-lo a reflexão, opinião e ações 

transformadoras em relação à realidade que o cerca. Diante da necessidade de 

estar em sintonia com o universo dos jovens e de viabilizar práticas pedagógicas 

mais eficientes, ressaltamos a importância do Rap, pois o mesmo tem como 

essência, a preocupação em denunciar a injustiças vividas pelos pobres das 

periferias. No intuito de verificar a contribuição do Rap para o Ensino de História, 

foi utilizada como metodologia básica a análise de alguns rap’s nacionais, 

produzidos nas décadas de 1980. A partir dessas análises, foi possível perceber 



envolvimento dos alunos com os temas propostos, aproximação entre o 

conhecimento formal oferecido pela escola e o conhecimento resultante da 

realidade vivida pelos jovens alunos e, por consequência, uma significativa 

contribuição no processo de aprendizagem à medida que suscitou ricas 

discussões acerca dos valores, problemas e anseios da sociedade. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Vozes da periferia. O Rap como forma de expressão artística e política 

Palavras-chave: Rap; Educação; História; Identidades; Memórias. 

Resumo: A produção didática aqui elaborada tem como objetivo pensar 

alternativas para a prática pedagógica dos profissionais de Educação na área 

específica de História. Nesse intuito organizamos um material que propõe a 

inserção do RAP como ferramenta pedagógica. As Diretrizes Curriculares de 

História para a Educação Básica, do Estado do Paraná, ressaltam a importância 

de usar linguagens diversificadas que possam contribuir significativamente para 

a aprendizagem. Tomando como incentivo o desafio da escola que é produzir 

conhecimento estabelecendo uma relação de maior proximidade com os jovens 

e adolescentes, esse material busca investigar as possibilidades de produzir 

saber científico na escola através da leitura e análise de RAP (estilo musical do 

movimento cultural e artístico conhecido como HIP HOP). Atendendo a 

necessidade de que o Ensino de História deve incorporar linguagens alternativas 

buscamos inserir a música RAP como recurso metodológico. No entanto, 

salientamos que a música, erudita ou popular, deve ser analisada dentro de seu 

contexto histórico, suas especificidades devem ser respeitadas, bem como, os 

conceitos e valores expressos na mesma, vendo-a como uma fonte documental 

que nos permite conhecer ou entender um determinado momento e contexto 

histórico. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: ELVIRA BANKHARDT BUNIOTTI 

ORIENTADOR: ALTAIR BONINI 

IES: FAFIPA 

Artigo  



Título: Valorizando, reconhecendo e trabalhando a diversidade cultural da 

escola por meio do cinema 

Palavras-chave: Diversidade cultural; cultura; cinema; ensino; escola. 

Resumo: Tendo como pano de fundo o projeto “Valorizando, reconhecendo e 

trabalhando a diversidade cultural na escola por meio do cinema”, desenvolvido 

junto aos alunos de 6º e 7º anos do Ensino Fundamental, no Colégio Estadual 

Flauzina Dias Viégas – EFM, município de Paranavaí/PR, este artigo procura 

discutir o conceito de diversidade, e como este tema pode ser inserido no 

cotidiano escolar com o objetivo de fortalecer a identidade cultural dos 

educandos, a percepção de histórias em comum e do reconhecimento das 

diferenças entre os sujeitos. Para tanto, recorreu-se à linguagem 

cinematográfica, produzida nesta área, principalmente curtas metragens, aliada 

a atividades de discussão e reflexão sobre o assunto. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: VALORIZANDO, RECONHECENDO E TRABALHANDO A 

DIVERSIDADE CULTURAL NA ESCOLA POR MEIO DO CINEMA 

Palavras-chave: Diversidade; cultura; cinema; valorização. 

Resumo: A unidade didática apresenta como tema a Diversidade Cultural por 

Meio do Cinema. Entendemos a diversidade como “construção histórica, cultural 

e social das diferenças”, isto quer dizer que este discurso está atrelado ao debate 

sobre as diversas formas de dominação, exclusão e discriminação a que certos 

setores de nossa sociedade estão submetidos. Nosso objetivo é abordar a 

questão da diversidade cultural no espaço escolar visando à valorização e ao 

respeito ao diferente. Com isto, esperamos que ao aprofundar seus 

conhecimentos sobre a riqueza cultural e étnica que compõe nosso país, com 

costumes e realidades parecidas com as suas, os alunos também se 

reconheçam e atribuam maior significado a sua cultura. Metodologicamente, 

optamos por trabalhar com a linguagem cinematográfica, utilizando recursos 

como: filmes, curta-metragem, documentários, levando os alunos a construírem 

opinião e consciência que vão ao encontro das perspectivas de valorização dos 

sujeitos e culturas. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: ELZA APARECIDA HUREN 

ORIENTADOR: Andre Ulysses De Salis 

IES: UNICENTRO 

Artigo  
Título: Ensino de História: Relações e Interações com a Informática 

Palavras-chave: Ensino; História; Interação; Internet; Tecnologia. 

Resumo: O atual avanço tecnológico propicia novas formas de interação e 

oportuniza buscar inovações para a prática pedagógica no intuito de transformar 

o processo ensino aprendizagem. Este artigo objetiva demonstrar que a 

disciplina objeto deste estudo pode ser ensinada de forma que o aluno valorize 

a História como parte integrante da vida humana, sentindo-se parte dela como 

sujeito capaz de transformar o espaço em que vive, já que este processo é 

desenvolvido pela própria sociedade na qual está inserido. Para isso, devemos 

ter uma proposta pedagógica consistente e estruturada na qual a nova 

ferramenta possibilite fazer a diferença na construção de uma escola de 

qualidade, o que demanda a elaboração de um planejamento adequado. Esta 

proposta não deve ser considerada como salvadora da educação, mas um meio 

de atualização da nossa ação pedagógica; haja vista que as novas tecnologias 

dominam o nosso cotidiano e há necessidade de que aconteça a democratização 

do acesso ao conhecimento, à produção e à interpretação dessas tecnologias 

no campo da Educação. Para que isto ocorra, devemos buscar novos métodos 

que possibilitem trabalhar o conhecimento, renovar a prática pedagógica e com 

autonomia, refletir e analisar para interferir na sociedade em que vivemos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O ENSINO DE HISTÓRIA: RELAÇÕES E INTERAÇÕES COM A 

INFORMÁTICA 

Palavras-chave: ENSINO; HISTÓRIA; RELAÇÃO; INTERAÇÃO; 

INFORMÁTICA. 

Resumo: O trabalho é de relevada importância na formação educativa dos 

alunos, no sentido de valorização da evolução tecnológica para a sociedade 

como um todo e principalmente como fonte de pesquisa para ampliar o 

conhecimento de forma agradável e interessante do ponto de vista do aluno. 



Apesar de estarmos diante de uma vasta gama de avanços tecnológicos, 

especialmente na área da informática, ainda nos deparamos com o ensino de 

História de forma mais teórica e convencional, sem a devida interação com os 

atrativos dos recursos tecnológicos inovadores. Para concretizar mudanças de 

hábitos precisamos realmente inserir práticas no ensino de história mais 

próximas da realidade do mundo contemporâneo, falando a linguagem dos 

alunos, através de tecnologias que uma significativa parcela deles já tem 

contacto no seu dia a dia. Objetivos: Geral: Construir um conhecimento 

participativo, a partir da realidade dos alunos, bem como do professor, realizando 

o entrosamento entre ambos tornando o ensino de História mais prazeroso, 

dinâmico e interessante. Específicos: -Tornar a disciplina de História mais 

dinâmica por meio do uso dos recursos da informática disponíveis na escola, 

tendo como referência o período histórico da Guerra Fria e sua abrangência no 

mundo contemporâneo. -Valorizar o uso da tecnologia como instrumento que 

proporciona não só lazer, entretenimento, mas também amplia o conhecimento, 

quando mediado pelo professor na sala de aula. Apresentação do projeto aos 

alunos utilizando aulas com multimídia; Organização da turma em grupos de 

trabalho; Informação de sites de história, os quais contenham os subtemas a 

serem desenvolvidos pelos mesmos; Uso do laboratório de informática: para 

leituras e análise de textos, imagens de época, organização de vocabulário, 

montagem de slides organizando quadros de síntese com imagens para 

apresentação em sala de aula. Na proposta pedagógica, a internet será utilizada 

como instrumento de comunicação, pesquisa e produção do conhecimento. 

Significa também comunicação em rede com diversas organizações 

interconectadas coletivamente atingindo um universo mundial. Cujo alcance 

permite-nos visitar: museus virtuais, cidades, bibliotecas, ludotecas e outros 

ambientes virtuais que colaborem para ampliar o conhecimento do aluno, 

derrubando as fronteiras do tempo e do espaço atingindo o espaço global, 

estabelecendo uma diferente dinâmica encontrada nos livros, aproximando o 

aluno de outras realidades com versatilidade e agilidade. A aula torna-se 

interativa, espaço de troca E resultados de comparação de fontes, de 

enriquecimento de perspectiva, debate das contradições e adaptação de dados 

à realidade dos alunos. Entretanto devemos estar atento para as armadilhas nela 



encontradas, para evitar este problema devemos trabalhar com projeto 

direcionado ao fim à qual nos propomos que é a educação. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: EMIDIO ALVES DA SILVA 

ORIENTADOR: Dennison de Oliveira 

IES: UFPR 

Artigo  
Título: Estudos das Produções Historiográficas sobre a Guerra do Contestado 

Palavras-chave: Guerra do Contestado; História do Paraná; Pensar crítico; 

História local. 

Resumo: Este artigo pretende demonstrar a aplicação do projeto de 

desenvolvimento da unidade didático-pedagógica intitulada “Estudos das 

produções historiográficas sobre a Guerra do Contestado” pertencente ao 

Programa de Desenvolvimento da Educação do Estado do Paraná (PDE) e 

realizado no ano de 2011, cujo objetivo foi analisar e refletir sobre a importância 

da guerra do Contestado para a História do Paraná. Na intervenção didático-

pedagógica, utilizou-se a Unidade Didática elaborada pelo autor, cuja aplicação 

se efetivou com alunos da segunda série do ensino médio, especificamente com 

26 alunos do Colégio Estadual Jayme Canet, na cidade de Curitiba. A intenção 

foi proporcionar possibilidades de intervenção despertando um pensar crítico e 

contribuir para que as aulas da disciplina tornassem-se mais atrativas e próximas 

à realidade dos alunos. Para cumprir essa finalidade, a abordagem iniciou-se por 

conteúdos da história local envolvendo um conflito que possibilita a 

compreensão e a construção do pensamento crítico sobre as condições que 

viveu ou ainda vive grande parte da população brasileira. Na busca de uma 

aprendizagem mais significativa dos conteúdos, foram utilizadas diferentes 

linguagens e recursos possibilitando aos alunos se tornarem críticos e 

autônomos na construção de sua própria história. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: ESTUDOS DAS PRODUÇÕES HISTORIOGRÁFICAS SOBRE A 

GUERRA DO CONTESTADO 



Palavras-chave:  
Resumo:  
 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 
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Artigo  
Título: FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES QUE CONSTRUA 

AÇOES QUE LEVEM O ENSINO DE HISTÓRIA A FAZER SENTIDO AOS 

ALUNOS 

Palavras-chave: Formação Continuada; Ensino de História; Professores; 

Alunos; Aprendizagem Significativa. 

Resumo: Percebemos que vivemos um tempo de mudanças (sociedade pós-

moderna), em que a Escola com sua estrutura atual deve se adaptar, se 

organizar de forma a atender as exigências da sociedade contemporânea. Uma 

sociedade onde predomina a instabilidade, a incerteza do futuro, a 

complexidade, a subjetividade e conflitos de valores (Gómez, 1995-99), e onde 

tudo acontece muito rápido e, na maioria das vezes os professores não 

conseguem mobilizar os seus “saberes docentes”, Tardif, (1999); Tardif, Lessard 

e Lahaye, (1991) para formar os alunos enquanto sujeitos preparados para 

acompanhar estas mudanças. Conhecemos o cotidiano do professor do Ensino 

Fundamental e Médio, com 40 horas de carga horária semanal. Fazer parte 

desta realidade nos remete a momentos de angústia e, ao mesmo tempo, à 

certeza de que o professor deve sempre estar em sintonia e na busca pela 

produção do conhecimento. Assumindo esta postura, percebemos a Formação 

Continuada do professor como sendo de extrema relevância para o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas condizentes com as exigências da 

sociedade na qual estamos inseridos, com práticas que tornem a aprendizagem 

significativa na vida de nossos alunos. Partindo deste pressuposto, podemos 

afirmar que o “saber docente” exerce importante papel para tornar real esta 

prática de ensino. 

 



Produção didático-pedagógica 
Título: Uma proposta necessária no contexto pós-moderno: Aprendizagem 

Significativa, prática pedagógica a ser conquistado pelo professor de História em 

sua Formação Continuada 

Palavras-chave: Formação Continuada, Ensino de História, Professores, 

Alunos, Aprendizagem Significativa, pós-modernidade. 

Resumo: Percebemos que vivemos um tempo de mudanças (sociedade pós-

moderna), onde a Escola com sua estrutura atual deve se adaptar, se organizar 

de forma a atender as exigências da sociedade contemporânea. Uma sociedade 

onde predomina a instabilidade, a incerteza do futuro, a complexidade, a 

subjetividade e conflitos de valores (Gómez, 1995-99), e onde tudo acontece 

muito rápido e, na maioria das vezes os professores não conseguem mobilizar 

os seus “saberes docentes”, Tardif, (1999); Tardif, Lessard e Lahaye, (1991) para 

formar os alunos enquanto sujeitos preparados para acompanhar estas 

mudanças. Conhecemos o cotidiano do professor do Ensino Fundamental e 

Médio, com 40 horas de carga horária semanal, fazer parte desta realidade nos 

remete a momentos de angústia e ao mesmo tempo, à certeza de que o 

professor deve sempre estar em sintonia e na busca pela produção do 

conhecimento. Assumindo esta postura percebemos a Formação Continuada do 

professor como sendo de extrema relevância para o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas condizentes com as exigências da sociedade na qual estamos 

inseridos. Práticas que torne a aprendizagem significativa na vida de nossos 

alunos, portanto partindo deste pressuposto o “saber docente” exerce importante 

papel para tornar real esta prática de ensino. 
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Artigo  
Título: Identidade de Gênero e cor no mundo do trabalho 

Palavras-chave: Gênero; Mulheres;  Mercado de trabalho; Afrobrasileiro;  

Racismo. 



Resumo: O propósito deste artigo é problematizar as transformações ocorridas 

no mundo do trabalho feminino com destaque as mulheres negras refletindo 

também sobre a necessidade de inclusão e incorporação de abordagens de 

gênero nos currículos escolares, bem como as dificuldades que envolvem o 

cotidiano das mulheres no mercado de trabalho. O norte da pesquisa teve como 

base inicial um levantamento de dados entre os estudantes para perceber qual 

a visão dos mesmos em relação aos papéis desempenhados pelos homens e 

mulheres na sociedade atual. Este estudo também faz referência ao pensamento 

de alguns estudiosos e trata-se de uma tentativa de construir uma discussão das 

relações de gênero nas escolas com as perspectivas do ingresso das mulheres 

no mercado de trabalho. O mesmo utiliza-se de textos que procuram evidenciar 

a trajetória das mulheres no mercado de trabalho, enfatizando a cor negra, 

percebendo as mudanças e permanências através de pesquisas históricas bem 

como entrevistas realizadas no próprio município, pois é na busca do 

conhecimento que se constrói a relação com o outro e é no respeito e valorização 

do indivíduo que se combate as discriminações de raça, classe e gênero. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Mulheres negras e o mundo do trabalho: uma análise de gênero e cor 

Palavras-chave: Gênero; Mulheres; Raça; Mercado de trabalho. 

Resumo: Os temas ora desenvolvidos são reflexões críticas sobre gênero, e 

buscam evidenciar principais questões referentes às mulheres no mercado de 

trabalho, em destaque as mulheres negras. Esta proposta discute também 

algumas limitações de gênero que muitas mulheres se deparam atualmente 

como conciliar as tarefas domésticas e sua carreira profissional e no caso das 

mulheres negras conciliarem além da dupla jornada o duplo preconceito, o de 

gênero e o de cor. Portanto a pertinência desta produção didática está em 

fornecer subsídios e apontar perspectivas de aprofundamento sobre a temática 

para professores e alunos desenvolvendo uma discussão sobre a trajetória das 

mulheres no mercado de trabalho, enfatizando principalmente a inserção da 

mulher negra. Acreditamos estar colaborando assim na construção de uma 

sociedade com mais respeito e igualdade. A metodologia proposta para o 

desenvolvimento desta unidade será além de indicações bibliográficas e sites, 

análise de textos que referenciam a temática, letras de músicas, 



questionamentos, pesquisas, vídeos, os quais têm a finalidade de dar maior 

visibilidade à questão gênero/raça/mercado de trabalho pautado no 

entendimento das mulheres enquanto sujeitos históricos. 
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Artigo  
Título: TRABALHADORES E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE: 

Contradições e Desigualdades no Bairro Jardim Santa Felicidade (Cascavel – 

PR) 

Palavras-chave: Trabalhadores; Modos de vida; Áreas de Preservação 

Permanente; Cascavel; Preservação. 

Resumo: Este trabalho propõe problematizar – a partir das atividades 

desenvolvidas com estudantes da Escola Estadual de Jardim Santa Felicidade 

– o uso do rio Coati Chico da Margem Esquerda que corta o bairro Jardim Santa 

Felicidade, destacando como modos desiguais de se viver na cidade estão 

associados a certas práticas e moradias nas Áreas de Preservação Permanente. 

A partir da experiência social desses estudantes e da investigação dessa 

problemática, indico nesse texto as possibilidades de análise dessas relações 

tensas e conflitantes na cidade de Cascavel-PR. O artigo tem o intuito de vincular 

a proposta da Secretaria de Educação do Estado do Paraná – de introduzir a 

história do Paraná no currículo escolar – ao interesse da disciplina de História, 

permitindo aos estudantes recomporem processos históricos, percebendo-se 

como parte deles, colocando em pauta a discussão e enfrentamento de conflitos 

sociais que envolvem ocupações irregulares, inundações, doenças, mau cheiro, 

contaminação de rios. O objetivo, portanto, é analisar esse processo histórico 

evidenciando as tensões sociais e os interesses envolvidos nos sentidos de 

preservar e transformar práticas, permitindo a estudantes e professores 

avaliarem a “questão ambiental” pelo prisma das disputas sociais que fazem 

essa proposição se colocar em nossa sociedade. 

 



Produção didático-pedagógica 
Título: Usos da preservação: as Áreas de Preservação Permanente no campo 

da tensão social (Cascavel-PR) 

Palavras-chave: Areas de Preservação Permanente; Conflitos sociais; 

Cascavel. 

Resumo: Este trabalho tem o interesse de discutir as áreas de preservação 

permanente (APPs) na cidade de Cascavel-PR, nos últimos anos. Nas cidades 

brasileiras, a relação entre sociedade e meio ambiente foi, muitas vezes, 

reduzida apenas a noções de preservação e conscientização ambiental. As 

APPs e regiões de florestas e rios foram historicamente ocupadas conforme os 

interesses de exploração comercial e pressões das relações sociais, uma 

realidade da qual Cascavel não é exceção. Nesse sentido, o trabalho a ser 

realizado propõe problematizar com os alunos o uso do rio que corta o bairro e 

como modos desiguais de se viver na cidade estão associados a certas práticas 

nas APPs. Os estudantes irão indicar, a partir da sua experiência social e do 

estudo dessa problemática, como vêem essas relações na cidade em que vivem. 

Para tanto, produziremos entrevistas, analisaremos fotografias e documentos, 

como também realizaremos debates e leituras de apoio para a reflexão crítica 

dessa temática, levando à problematização de conceitos, naturalizados em 

nossa sociedade. Nosso objetivo, portanto, é analisar esse processo histórico 

em Cascavel, problematizando as tensões sociais e os interesses envolvidos nos 

sentidos de preservar e transformar práticas, permitindo aos estudantes 

recompor processos históricos, percebendo-se como parte deles. 
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Artigo  
Título: A História de Paranaguá: A memória do local e a formação da identidade 

histórica dos alunos, professores e funcionários do Colégio Estadual “Helena 

Viana Sundin” 

Palavras-chave: História; Memória;  Identidade; Paranaguá. 



Resumo: O presente trabalho teve como finalidade verificar o conhecimento 

histórico dos alunos, funcionários e professores do Colégio Estadual “Helena 

Viana Sundin”, das séries iniciais do Ensino Médio, feito através de questionários 

de pesquisas sobre a realidade do conhecimento, por parte dos pesquisados, 

tendo como ponto principal a cidade de Paranaguá e sua história, bem como a 

aplicação de uma série de ações colaborativas na formação e repasse de dados 

necessários para complementar as possíveis carências e curiosidades dos 

pesquisados, feita através de palestras com multimídias, passeios e visitas pelos 

locais históricos de Paranaguá. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A História de Paranaguá: A memória do local e a formação da identidade 

histórica dos alunos, professores e funcionários do Colégio Estadual “Helena 

Viana Sundin” 2011/2012 

Palavras-chave: História; Memória; Identidade. 

Resumo: A história regional tem sido implantada na rede pública estadual do 

Paraná desde a década de 80, do século XX, com relação à História do Paraná, 

a partir da lei 13.381/01, passou a ser obrigatório o seu estudo, enquanto 

disciplina ou conteúdo contemplado em História. O reconhecimento dessa 

história e dessa evolução possibilita ao paranaense e ao “parnanguara” 

compreender a sua própria formação e de se identificar com ela enquanto 

cidadão da cidade de Paranaguá, uma das mais antigas do Estado do 

Paraná,atualmente, próximo de 140 mil habitantes, mas que até a década de 70, 

do século XX, ficava em torno de 40 a 50 mil habitantes. As famílias que se 

deslocaram para Paranaguá vieram de várias regiões do Paraná, do Nordeste 

brasileiro e de São Paulo, dentre outras que hoje, após quatro décadas, o 

complicador da situação passa pelo princípio que a falta do conhecimento da 

história de sua cidade, deixa-se de ter o conhecimento da sua própria história, 

da sua memória, principalmente por jovens que não se identificam, o que 

provoca uma falta de respeito não apenas pela história, mas sim pelos locais 

históricos da cidade. O presente trabalho têm como finalidade de se realizar 

ações com que sejam levantas as lacunas, as falhas sobre os conhecimentos 

sobre a história local de Paranaguá por parte da comunidade escolar do Colégio 



Estadual “Helena Viana Sundin”, por parte dos alunos, professores e 

funcionários. 
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Artigo  
Título: O VISÍVEL E O INVISÍVEL NA HISTÓRIA DA FORMAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE DIAMANTE D’ OESTE 

Palavras-chave: História Local; Memória; Colonizador; Comunidade; Tempo 

Histórico. 

Resumo: O artigo é resultado de reflexões e debates sobre as histórias e as 

memórias do município de Diamante D’Oeste, no Oeste do Paraná no período 

de 1967- 1972. O objetivo é analisar historicamente a luta dos moradores da 

localidade, que ocuparam esse espaço e formaram essa comunidade desde a 

chegada deles. E, conhecer como permaneceram e modificaram o espaço até 

os dias atuais, dando visibilidade às contradições e práticas que envolvem esse 

processo de povoamento e sua colonização através do estudo de memórias. O 

trabalho permitiu analisar fontes orais e bibliografias sobre a história da 

ocupação do Oeste Paranaense e, em especial, sobre a ocupação da referida 

localidade, valorizando a experiência dos que nela residem. As estratégias 

utilizadas na realização do projeto estão pautadas na análise de documentos, 

textos, fotografias, mapas, realização de entrevistas com os diferentes sujeitos, 

que se deslocaram de outras localidades para esta, dentre outros. Tendo como 

foco os silêncios e a desconstrução dos rituais de identidade do discurso oficial. 

Dando visibilidade e voz aos diferentes sujeitos que também fizeram parte deste 

contexto histórico. De modo que é no diálogo entre estes sujeitos e suas práticas 

em decorrência deste processo histórico, possam intervir no espaço em que 

vivem, fazendo-se sujeitos reais da História. Desta forma o trabalho permitiu 

questionar a memória dominante, abrindo possibilidade para discussões de 

outras memórias sobre a comunidade. 

 



Produção didático-pedagógica 
Título: Diamante D' Oeste: História e Memória, o Visível e o Invisível na sua 

Formação 

Palavras-chave: Historicidade; Memória; Processo Histórico; Ensino-

aprendizagem. 

Resumo: O referido estudo apresenta os debates sobre as histórias e as 

memórias da comunidade do município de Diamante D’Oeste, no Oeste do 

Paraná, buscando desenvolver com os alunos do 3º Ano do Ensino Médio do 

Colégio Estadual Diamante D’ Oeste – PR a reflexão e problematização das 

razões e modos como essa comunidade se formou e continua se transformando 

a partir do modo de viver de seus moradores. O estudo se justifica pela 

necessidade desses estudantes debaterem o lugar onde vivem, enquanto 

sujeitos sociais, observando como eles compõem às relações sociais da sua 

localidade. Tendo como objetivo analisar historicamente a luta dos moradores 

do município, que ocuparam esse espaço e formaram essa comunidade desde 

a chegada deles e como permaneceram e modificaram o espaço até os dias 

atuais, dando visibilidade às contradições e práticas que envolvem esse estudo 

de memórias. O trabalho proposto permitirá analisar fontes e bibliografias que 

enfatizam a construção histórica da localidade de Diamante D’ Oeste, 

valorizando a experiência dos que nela residem. As estratégias utilizadas na 

realização do projeto são pautadas em análise de documentos, textos, 

fotografias, mapas, realização de entrevistas, dentre outros. Para a efetivação 

do trabalho faremos analise do discurso, exposição de painéis, produções 

elaboradas pelos alunos e uma pesquisa de campo que dará possibilidades de 

interpretar e analisar o processo de colonização do município de Diamante d’ 

Oeste e do oeste paranaense como um todo. E espera-se que com a realização 

de todas as etapas do projeto, o aluno seja capaz de formar uma visão crítica e 

próxima da sua realidade e ao mesmo tempo contribua para a reflexão da 

sociedade que está inserido. 
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Artigo  
Título: A cultura do afrodescendente e sua trajetória de vida: compartilhar as 

diferenças na comunidade escolar pelas entrevistas 

Palavras-chave: História Oral; História Local; Ensino de História. 

Resumo: O presente artigo foi desenvolvido através de estudos e análises de 

alguns autores que versam sobre o racismo silencioso a disparidade branca e 

negra, a emancipação do afrodescendente e as novas Diretrizes estabelecidas 

pelo MEC, que entraram em vigor com a lei 10.639/03. Todos esses aspectos 

foram apresentados com o intuito de resgatar a cultura do negro na construção 

da sociedade brasileira, ou seja, o negro fazendo parte do processo histórico-

social. Utilizando a metodologia da História Oral, os alunos realizaram 

entrevistas com os afrodescendentes moradores da comunidade em que a 

escola está inserida, os quais puderam através das respostas obtidas terem 

noções sobre a história local que infelizmente não se encontram nos livros 

didáticos. Através do trabalho desenvolvido esses alunos tiveram a oportunidade 

de se verem participantes do processo histórico de sua comunidade e, desta 

forma interagir com os subsídios necessários para compreender os elementos 

culturais que os cercam, construindo suas identidades, rompendo as barreiras 

do preconceito e atingindo o objetivo de entender todos os aspectos que 

culminaram na sociedade atuam possuindo agora uma visão histórica mais 

critica, e ao mesmo tempo sensível para questões como o respeito ao próximo 

e suas diversidades étnico-raciais. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Ensino Aprendizagem e a Melhoria de Qualidade do Ensino de História 

na Escola 

Palavras-chave: História Local; História Oral; Entrevistas. 

Resumo: O estudo de temas baseados em alguns autores que tratam de 

pesquisas relacionadas ao racismo silencioso e a emancipação do 

afrodescendente, utilizando a metodologia da História Oral, por meio de 

entrevistas que possam dar noções sobre a História Local. Também se orienta 

tomando com referencial, autores que consideram a possibilidade de construção 



do conhecimento histórico escolar, através do uso de fontes históricas, 

transformando-as em material duplo: fonte histórica e fonte didática. 
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Artigo  
Título: A GUERRA DO CONTESTADO e o ensino da história brasileira 

Palavras-chave: Guerra do Contestado; História do Paraná; Pensar Histórico. 

Resumo: Atualmente existem no país muitos movimentos sociais de luta pela 

posse da terra, de moradia e outras questões sociais, o que denuncia que, 

apesar de toda a democratização e ampliação dos benefícios sociais ocorridos 

nas últimas décadas, a luta por direitos básicos permanece a mesma do século 

passado. Isso evidencia que não aconteceram muitas mudanças concretas 

desde a Guerra do Contestado. Em razão disso, o presente artigo pretende 

aprofundar o estudo sobre a Guerra do Contestado, realizando para isso uma 

acurada pesquisa bibliográfica. Em um segundo momento será feita a discussão 

do tema relacionando-o com a prática pedagógica e o ensino de fatos históricos. 

O objetivo é estimular o conhecimento de todos sobre a história do Brasil e do 

Paraná, em especial quanto às causas e efeitos do Levante Caboclo. Acredita-

se que parte do processo ensino-aprendizagem é proporcionar possibilidades de 

intervenção que despertem a criticidade dos alunos, contribuindo para que as 

aulas das disciplinas tornem-se mais interessantes e próximas à realidade do 

educando. Para isso este estudo optou por um tema relacionado à história local, 

possibilitando a construção e a compreensão do conhecimento histórico, 

compreendendo-a como parte do cotidiano e da própria história dos alunos. 

Dessa forma, espera-se contribuir para um melhor entendimento sobre o tema 

e, com isso, para uma melhor prática pedagógica em sala de aula. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Guerra Cabocla Pela Posse da Terra 

Palavras-chave: Guerra; Terra; Caboclo. 



Resumo: Devido a forma como a Guerra do Constestado é tratada nos livros 

didáticos de que dispomos, se faz necessário a discussão de forma mais 

aprofundada do tema em questão. A intenção desse trabalho é trazer um pouco 

mais de discussão sobre o assunto, principalmente com os alunos do ensino 

médio, que pouco ou nenhum conhecimento tem a respeito de um tema tão 

importante da nossa história. Para que se atinja tal objetivo utilizaremos a 

literatura disponível sobre a Guerra do Constestado, estudo de imagens, vídeo, 

produção de texto, e meios multimídia disponíveis. 
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Artigo  
Título: As memórias dos alunos do ensino noturno em Cambará 

Palavras-chave: Ensino Noturno; Jovens; História; Memória oral; Metodologia. 

Resumo: Este trabalho originou-se a partir de uma preocupação docente com 

os rumos que o Ensino Noturno vem tomando nos últimos anos dentro do colégio 

e para aproximar-se desta realidade bem como propôr sugestões de alternativas 

metodológicas optou-se por adotar o uso da memória oral como ferramenta 

capaz de trazer à tona a realidade vivida pelos alunos do Ensino Médio noturno, 

suas preocupações e anseios. O presente trabalho preocupou-se em envolver 

alunos, professores, funcionários e comunidade com o tema: “As memórias dos 

alunos do Ensino Médio noturno em Cambará”. O assunto ficou em evidência a 

partir da Semana Pedagógica de julho de 2011 e tomou espaço com as 

atividades desenvolvidas com os alunos e o próprio GTR. A sensibilização da 

comunidade escolar refletiu um “olhar diferenciado” para o Ensino Noturno. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: MEMÓRIA E ENSINO DE HISTÓRIA: UMA ALTERNATIVA 

METODOLÓGICA PARA O ENSINO NOTURNO 

Palavras-chave: Memória; história oral;  jovens; ensino noturno. 



Resumo: Este material didático foi elaborado com a finalidade de complementar 

a metodologia de história oral na melhoria do ensino-aprendizagem entre os 

alunos do ensino médio noturno. Tem por objetivos desenvolver o gosto pela 

pesquisa eo interesse pela História, a partir da problemática de sua própria 

realidade. Desenvolver o conhecimento científico, o senso crítico e habilidades 

investigativas para a construção do próprio saber e da própria identidade e 

autonomia. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: GILBERTO IVAN DIAS SOARES 

ORIENTADOR: Jose Adilcon Campigoto 

IES: UNICENTRO 

Artigo  
Título: NARRATIVAS DO LUGAR CERTO: Memórias de imigrantes alemães, 

poloneses e italianos em Irati-PR 

Palavras-chave: Correntes migratórias; Poloneses; italianos e alemães; Irati; 

História oral. 

Resumo: O artigo em questão trabalha a memória local da imigração dentro do 

município de Irati, no Estado do Paraná. As correntes migratórias estudadas 

tratam dos poloneses, dos italianos e dos alemães. Para colaborar na elaboração 

do estudo, foram coletados em entrevista os depoimentos de 12 pessoas 

pertencentes às etnias que são o objeto de estudo deste artigo, que também 

apresenta um breve histórico sobre Irati e um tópico sobre história oral, inserido 

para dar maior credibilidade aos depoimentos. Foram tecidos comentários sobre 

as correntes migratórias embasados nas entrevistas e em estudiosos do assunto 

com o intuito de fornecer subsídios para serem usados futuramente em aulas de 

História. Também foram feitos comentários sobre possíveis elos entre as 

correntes estudadas. Para alicerçar este artigo, foram referenciados estudiosos 

como Barreto (2000), Martins (2006), Mika (2003), Orreda (1980; 2007), 

Sochodolak e Campigoto (2008), Thompson (1992) entre outros. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Memória Local da Imigração 



Palavras-chave: Patrimônio; imigração; memória; identidade. 

Resumo: O Caderno Didático Pedagógico, que ora se apresenta é destinado 

para a Educação de Jovens e Adultos, do CEEBJA no município de Irati. Trata-

se de uma proposta, a qual tem como objetivo a instrumentalização dos alunos, 

no sentido de fortalecer o reconhecimento e a valorização da história local. 

Levando em consideração as expectativas de aprendizagem defendidas pelas 

Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná, na disciplina de História, acredita-

se que esse material poderá enriquecer, e contribuir com as práticas docentes, 

tornando as aulas mais significativas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: GIOVANA TISIAN SERENA HORNUNG 

ORIENTADOR: Luiz Carlos Ribeiro 

IES: UFPR 

Artigo  
Título: RELIGIOSIDADE POPULAR NA LAPA – OS CASOS DO MONGE JOÃO 

MARIA (1890) E DE RITA, A MUDINHA (1920) 

Palavras-chave: Historia; Lapa; Religiosidade popular; Misticismo. 

Resumo: O presente trabalho busca analisar a religiosidade popular existente 

em torno de personagens históricos chamados milagreiros na Lapa para, com 

isto, incentivar o estudo da história local como parte do incentivo ao estudo da 

História. Olhar para o passado, procurar novos enfoques, reconhecer o que 

estava quase esquecido. Novos olhares trazem novos fatos. E cada um pode 

trazer novos conhecimentos. É por isso que a história, sem desprezar outras 

áreas, é sem dúvida a mais fascinante: poder a cada dia desvendar novos 

aspectos e novas interpretações. E contar o que foi descoberto. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Religiosidade popular na Lapa - Pr – Os casos do Monge João Maria 

(1890) e de Rita, a Mudinha (1920) 

Palavras-chave: Cultura; turismo;  religiosidade popular. 

Resumo: Muitas histórias são contadas, criadas, reinventadas a partir de fatos 

históricos reais, mas que o imaginário popular, vivido ou recontado, se encarrega 



de dar novas formas. É a manifestação da cultura popular. E ao perceber que os 

alunos da Lapa pouco ou nada conhecem da história do município, situação 

percebida já há bastante tempo, nota-se a necessidade de se fazer essa busca 

histórica, ou seja, conhecer a história, mas utilizando um recurso que estimule 

tal interesse, como é a cultura popular, bastante próxima de todos. Dentre as 

várias possibilidades temáticas, decidiu-se pelo campo místico religioso, e a 

pesquisa vai girar em torno das figuras do Monge e de Rita, figuras da fé popular 

da cidade, venerados como milagreiros, e ainda com definições sobre 

religiosidade popular e turismo religioso, ambos campos dentro da cultura 

popular a que se propõe tal projeto. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: GISELE MARIA ALBUQUERQUE 

ORIENTADOR: Claercio Ivan Schneider 

IES: UNICENTRO 

Artigo  
Título: O CINEMA E O ESTUDO DE HISTÓRIA DA ÁFRICA: 

REPRESENTAÇÕES DO GENOCÍDIO EM RUANDA EM 1994 A PARTIR DO 

FILME HOTEL RUANDA, DE TERRY GEORGE 

Palavras-chave: História da África; Genocídio em Ruanda; filme Hotel Ruanda. 

Resumo: Este artigo pretende colaborar para o estímulo da utilização do recurso 

fílmico em sala de aula, propiciando aos alunos da rede pública de ensino o 

contato e a exploração da linguagem do cinema como documento histórico e 

recurso didático para o ensino de história da África. Optou-se em desenvolver 

estudos e debates em torno do tema genocídio, ocorrido em Ruanda em 1994, 

com a exposição do filme Hotel Ruanda, dirigido por Terry George. Acredita-se 

que a utilização do cinema em sala de aula abre caminhos para se pensar as 

diferentes dimensões do seu uso no ensino de história, favorecendo, a partir da 

sensibilidade, da emoção e da subjetividade, interpretações plurais e críticas 

sobre os diferentes temas que permeiam a história do massacre ocorrido em 

Ruanda. Nesse sentido, o filme Hotel Ruanda transforma-se em uma fonte de 

imprescindível valor histórico. O trabalho é justificado em função da temática da 

História da África e da cultura afro-brasileira ter se tornado disciplina obrigatória 



nas grades curriculares nacionais e que ainda carece de uma maior divulgação 

e diversificação, não só junto à sociedade, mas também no meio educacional. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Cinema e o Ensino de História da África: representações do genocídio 

em Ruanda em 1994 a partir do filme Hotel Ruanda, de Terry George 

Palavras-chave: Filme; África; Ruanda; Genocídio; solidariedade. 

Resumo: Através do filme Hotel Ruanda será estudado o genocídio de Ruanda, 

ocorrido em 1994. O filme conta a história do gerente de um hotel em Kigali, que 

salva quase mil pessoas do genocídio, abrigando-as no hotel. A ênfase será 

dada na questão de se trabalhar o filme relacionando-o à disciplina de História. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: GISLANE AFONSO DOS SANTOS 

ORIENTADOR: VANDERLEI AMBONI 

IES: FAFIPA 

Artigo  
Título: O papel da Escola na Educação Patrimonial no município de Tamboara 

Palavras-chave: Educação Patrimonial; Preservação; Cidadania. 

Resumo: Este artigo é parte das atividades do Programa de Desenvolvimento 

Educacional do Paraná – PDE, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná 

(SEED). Este material apresenta propostas de atividades que serão 

desenvolvidas com os professores e alunos, como parte da implementação do 

plano de trabalho proposto. O mesmo foi elaborado buscando superar a visão 

de que os sujeitos históricos de significância locais e nacionais seriam menos 

importantes do que os de significância mundial, além de problematizar questões 

do cotidiano da comunidade onde a escola esta inserida, cuja aproximação 

teórica e política com os estudos sobre a Educação. Patrimonial tem sido cada 

vez mais crescente. Além disso, uma proposta metodológica que parta das 

histórias locais e do Brasil para a Geral possibilita a abordagem da história 

regional, o que atende a Lei n.13.381/01, a qual torna obrigatória, no Ensino 

Fundamental e Médio da Rede Pública Estadual, o trabalho com os conteúdos 

de História do Paraná. Esta unidade didática tem o objetivo de levar para as 



escolas, de forma simples mais objetiva, os conceitos de memória, patrimônio, e 

educação patrimonial, fazendo com que os professores e alunos absorvam o 

máximo de conhecimento e interesse na preservação do Patrimônio . Histórico 

e Cultural. Para se trabalhar com a temática Educação Patrimonial foram 

utilizadas várias pesquisas através de fontes de natureza bibliográfica. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O PAPEL DA ESCOLA NA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO MUNICÍPIO 

DE TAMBOARA 

Palavras-chave: Educação Patrimonial; Preservação; Cidadania. 

Resumo: Esta unidade didática foi elaborada a partir dos estudos desenvolvidos 

no Programa de Desenvolvimento Educacional do Paraná – PDE – Turma 2010. 

O mesmo foi elaborado buscando problematizar questões do cotidiano da 

comunidade onde a escola esta inserida cuja aproximação teórica e política com 

os estudos sobre a Educação Patrimonial tem sido cada vez mais fecunda. Com 

base nas Diretrizes Curriculares da Rede Pública de Educação básica do Estado 

Paraná (História), busca superar a visão de que os sujeitos históricos locais e 

nacionais seriam menos importantes do que os de significância mundial, além 

de fazer leituras e reflexões teóricas de vários autores. Este material apresenta 

propostas de atividades que serão desenvolvidas com os professores e alunos, 

como parte da implementação do plano de trabalho proposto. Propõe também 

utilizar uma metodologia que parta das histórias locais e do Brasil para a Geral, 

possibilitando assim uma abordagem da história regional, o que atende a Lei 

n°.13.381/01, a qual torna obrigatória, no Ensino Fundamental e Médio da Rede 

Pública Estadual, o trabalho com os conteúdos de História do Paraná. Tem como 

premissa, problematizar conteúdos específicos, a partir da temática e da 

metodologia da Educação Patrimonial, de forma simples mais objetiva, os 

conceitos de memória, patrimônio, e educação patrimonial, fazendo com que os 

professores e alunos absorvam o máximo de conhecimento e interesse na 

preservação do Patrimônio Histórico e Cultural. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: HEIDI MILDER XAVIER 



ORIENTADOR: Martha Daisson Hameister 

IES: UFPR 

Artigo  
Título: Uso das tecnologias de informação e comunicação (TICs) pelos 

professores em atividades que promovam aprendizado e integração entre alunos 

Palavras-chave: informática; educação; ludicidade; técnica; duplas. 

Resumo: O artigo se refere a utilização do programa JClic, instalado em todas 

as escolas públicas do estado do Paraná, por alunos e professores. Relatamos 

como nosso estudo partiu de uma pesquisa realizada no Colégio Professor Cleto 

em que ficou comprovado que a maioria dos professores do colégio não utilizava 

a ferramenta citada como parte de seu arsenal pedagógico. Segue-se a 

justificativa da escolha do uso do programa JClic como sendo um método eficaz 

que permite educar através do lúdico. Finalmente há o relato de como ocorreu a 

apresentação dos recursos disponíveis neste programa aos professores através 

de uma Unidade Temática publicada numa PBWiki e o resultado prático na troca 

de projetos realizados pelos professores participantes. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Possibilidades de ensino e aprendizagem de História com o programa 

Jclic 

Palavras-chave: informática; educação; ludicidade. 

Resumo: A utilização do programa JClic com meus alunos foi um sucesso por 

proporcionar abordagem de conteúdo de forma lúdica. Na pesquisa feita, ficou 

demonstrado que a maioria dos professores do Colégio Cleto não utiliza a 

ferramenta JClic como parte de seu arsenal pedagógico. Assim, essa Unidade 

Temática vai apresentar os recursos disponíveis no JClic aos professores e 

refletiremos juntos sobre como melhor utilizá-los. Teremos um encontro inicial 

com professores convidados em que será apresentada a ferramenta JClic e 

posteriormente faremos as leituras e atividades a partir de uma PbWiki. A 

escolha desse mecanismo virtual se deu devido a possibilitar postagens nas 

salas de informática de nossas escolas públicas com o Linux. Assim, o público 

alvo poderá trabalhar em suas horas-atividade nas escolas e também em suas 

residências. 

 



 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: HELENA DE FATIMA CASTANHEIRA FACIO 

ORIENTADOR: JOSE HENRIQUE ROLLO GONCALVES 

IES: UEM 

Artigo  
Título: A MÁSCARA E SUAS FACES 

Palavras-chave: África; Cultura; Máscaras. 

Resumo: Trata-se de um relato de experiência que contempla a Implementacão 

do Material Didático Pedagógico “A máscara e suas faces”. A intervenção foi 

desenvolvida durante o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) no 

ano de 2010 e implementada no ano de 2011 na 6ª série ‘A’ do período matutino, 

da Escola Estadual Regente Feijó Ensino Fundamental em Doutor Camargo-PR. 

O assunto pesquisado foi “A Historicidade da Arte através das Máscaras 

Africanas”, com o objetivo de promover reflexões sobre a utilização e significado 

das máscaras, por meio de discussões teórico-práticas, direcionadas pelos 

resultados da implementação, de acordo com a aplicação da Lei 10639/03, a 

partir da relação com os conteúdos da Proposta Curricular de História. Almejou-

se a compreensão da historicidade e cultura de alguns povos africanos em 

relação ao uso das máscaras, bem como a reflexão sobre a presença africana e 

suas representações ao longo da história. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A máscara e suas faces 

Palavras-chave: África; cultura; máscara. 

Resumo: A lei 10.639 trouxe a necessidade de nos aprofundarmos ainda mais 

sobre a História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Torna-se importante 

obedecê-la principalmente para que novas gerações conheçam a riqueza que 

essa cultura nos proporcionou e ainda proporciona. As máscaras são de grande 

relevância para os africanos e podem ser zoomórficas (com formas de animais) 

ou antropomórficas ( com formas humanas). São utilizadas em ritos fúnebres, 

para espantar maus espíritos, cultos aos antepassados, entretenimento, em 

cerimônias de agradecimento pela safra, em rituais de iniciação, em sociedades 

secretas, ciclos agrícolas, para a fertilidade, entre outros. A harmonia com a 



natureza é importante para a máscara da fertilidade e também para a confecção 

de qualquer máscara, pois os africanos tem muito respeito ,pela natureza e seus 

espíritos. Para o desenvolvimento da historicidade da arte por meio das 

máscaras africanas será estudada a utilização desses objetos na pré-história, na 

antiguidade, no Egito, nos reinos de Mali e Gana. Ao término de cada tema serão 

realizadas atividades relacionadas. O fechamento será com uma exposição das 

máscaras confeccionadas pelos alunos na Semana da Consciência Negra, na 

Escola Estadual Regente Feijó - Ensino Fundamental (Doutor Camargo - PR) 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: HILDA APARECIDA BORANELLI 

ORIENTADOR: Roberto Carlos Massei 

IES: UENP 

Artigo  
Título: TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: buscando 

um diálogo com as experiências de sujeitos reais 

Palavras-chave: Educação de jovens e Adultos; Experiência; Diálogo; 

Tecnologias. 

Resumo: O presente artigo resulta do projeto de intervenção pedagógica do 

Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, desenvolvido com alunos da 

Educação de Jovens e Adultos, de modo a articular as experiências e saberes 

dos diferentes sujeitos do processo-ensino aprendizagem ao uso de ferramentas 

tecnológicas disponíveis na escola. Para tanto, fez-se necessário investigar o 

cotidiano desses alunos, o relacionamento que têm com o meio em que vivem e 

saber o significado de suas experiências para o processo de ensino–

aprendizagem. Procurou-se estabelecer uma relação dialógica entre sujeito-

experiência-sujeito. Sendo assim, professor e alunos são entendidos como 

sujeitos reais capazes de alterar suas relações no contexto histórico-social em 

que estão inseridos e de ressignificar as experiências vividas. Dessa maneira, 

foram utilizadas as ferramentas tecnológicas, TV multimídia e computadores, 

como meios facilitadores na busca do diálogo e na problematização da realidade. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: Tecnologias na educação de Jovens e Adultos: buscando um diálogo 

com as experiências de sujeitos reais 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Diálogo; Experiência; 

Tecnologia. 

Resumo: A presente Unidade didática temática tem como objetivo pensar a 

construção do conhecimento nas aulas de História, da Educação de Jovens e 

Adultos, de forma a articular as experiências e saberes dos diferentes sujeitos 

do processo-ensino aprendizagem ao uso de ferramentas tecnológicas 

disponíveis na escola. Para tanto, busca-se uma reflexão sobre a importância de 

se estabelecer uma comunicação dialógica com as experiências vivenciadas no 

cotidiano pelos sujeitos professor e alunos; de modo que, professor e alunos 

sejam entendidos como sujeitos reais capazes de alterar suas relações no 

contexto histórico-social em que estão inseridos e de ressignificar as 

experiências vividas. Procura-se também, refletir sobre a utilização da TV 

Multimídia e do computador como mediadores na relação professor-aluno, na 

busca do diálogo com as experiências vividas, na problematização da realidade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: IDALIA MARIA DOS SANTOS DIAS BUSS 

ORIENTADOR: VANDERLEI AMBONI 

IES: FAFIPA 

Artigo  
Título: HISTÓRIA DO ACRE: DA INDEPENDÊNCIA À INTEGRAÇÃO AO 

TERRITÓRIO BRASILEIRO 

Palavras-chave: Acre; Ocupação; Conhecimento; Território; História. 

Resumo: Este artigo trata da relevância de se estudar a História do Acre visto 

que esta se encontra de forma incompleta nos livros didáticos de História e na 

formação dos historiadores em geral, e a maioria dos estudantes e até 

professores, desconhecem a forma como se deu a ocupação dessa região da 

Amazônia pelos brasileiros incorporada ao território nacional. Nesse sentido, 

este artigo pretende contribuir com professores e alunos no estudo do tema. Na 

implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, professores e 

funcionários da Escola Estadual Agostinho Stefanello tiveram acesso à mesma, 



como também outros professores do Ensino Público do Paraná, quando da 

realização do GTR – Grupo de Trabalho em Rede, através do EaD. Na Unidade 

Didática, atividades metodológicas foram preparadas para que os alunos se 

sentissem estimulados a aprender sobre a História do Acre de forma crítica e 

dinâmica, através de imagens, entrevistas, leitura e interpretação de textos e 

documentos oficiais, atividade com mapas sobre a evolução territorial do Brasil, 

visita a um seringal no município de Alto Paraná, utilização de recortes de cenas 

das minisséries históricas televisivas, pesquisa na Internet com roteiro, caça-

palavras, lendas da região amazônica, especialmente do Acre. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: História do Acre: da independência à integração ao território nacional 

Palavras-chave: Diversidade; Crítica; Sujeitos; Tempo; Espaço. 

Resumo: Esta Produção Didática procura desenvolver o interesse pela História 

Regional, contribuindo com atividades metodológicas com as quais os alunos se 

sintam estimulados a aprender sobre a História do Acre de forma crítica, a 

conhecer diferentes sujeitos históricos em outro tempo e espaço, a entender e 

respeitar a diversidade cultural brasileira. As atividades serão desenvolvidas 

através de trabalho com mapas, pesquisas, caça-palavras, interpretação de 

textos e documento, lendas do Acre e região amazônica, visita a um seringal, 

entrevista, uso de cenas de minisséries históricas televisivas, vídeos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: ILZA MARIA TIBURCIO 

ORIENTADOR: Roberto Leme Batista 

IES: FAFIPA 

Artigo  
Título: A Realidade Concreta dos Escravos no Contexto das Lutas para a 

Emancipação no século XIX 

Palavras-chave: Inglaterra; Leis abolicionistas; trabalho livre; Imigração. 

Resumo: Este trabalho tem como foco principal apresentar a investigação na 

busca do entendimento sobre como se deu a transição do trabalho escravo para 

o trabalho livre no Brasil. Tomando como ponto de partida o estudo das leis 



abolicionistas que se deram de forma lenta e gradual e as lutas incansáveis dos 

abolicionistas para acabar com a escravidão, bem como a substituição da mão-

de-obra escrava pelo trabalhador assalariado, geralmente imigrante. A pesquisa 

aponta também que esse processo foi marcado por intensas e longas lutas pela 

abolição da escravidão dos negros africanos e, principalmente pela pressão da 

Inglaterra sobre o governo brasileiro para acabar com o tráfico de escravos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Realidade Concreta dos Escravos no Contexto das Lutas para a 

Emancipação no século XIX 

Palavras-chave: Inglaterra; Leis abolicionistas; trabalho livre; Imigração. 

Resumo: Esta Unidade Didática tem como objetivo discutir como se deu a 

transição do trabalho escravo para o trabalho livre. No decorrer do século XIX, 

houve um longo histórico de lutas, discussões, conquistas jurídicas e sociais que 

caracterizaram o chamado movimento abolicionista, que divulgavam suas 

mensagens por meio de artigos, passeatas e comícios, contavam também com 

a participação de importantes personalidades da intelectualidade e profissionais 

liberais que intensificaram uma campanha de condenação da escravidão e de 

luta pelo fim do trabalho degradado em nosso país, a luta contra o tráfico e à 

escravidão ganhou uma forte aliada, a Inglaterra. Até o século XVIII, a Inglaterra 

obtinha altos lucros com o tráfico de escravos, porém, com o desenvolvimento 

da Revolução Industrial e o interesse de expandir seu comércio, passou a querer 

o fim da escravidão. A Inglaterra começa então uma “campanha” contra a 

escravidão e sai na defesa de seus interesses na expansão de seus produtos e 

na luta contra o tráfico de escravos, tinha consciência de que a escravidão era 

um entrave para a expansão de seus mercados consumidores de suas 

mercadorias, diante disso, exercia forte pressão para pôr fim à escravidão. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: IONICE PEREIRA DA SILVA 

ORIENTADOR: FLAVIO MASSAMI MARTINS RUCKSTADTER 

IES: UENP 

Artigo  



Título: Histórias em Quadrinhos no Ensino de História 

Palavras-chave: Ensino de História; História do Paraná; Histórias em 

Quadrinhos. 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo abrir as possibilidades de uma 

metodologia no ensino de História, que possibilite ao aluno a desenvolver com 

autonomia a habilidade de compreensão, na forma de ver e ler conteúdos 

históricos. Como também visa investigar o recurso didático como uma 

ferramenta de ensino de História, e analisar a compreensão histórica dos alunos 

a partir das produções das histórias em quadrinhos. Assim, reconhecendo as 

histórias em quadrinhos como uma das formas de construir conhecimento 

histórico. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Produção de Histórias em Quadrinhos sobre a formação étnica na região 

do Estado do Paraná 

Palavras-chave: História do Paraná; Produção de História em Quadrinhos; 

Ensino de História; Diversidade Cultural. 

Resumo: A ideia de desenvolver este projeto nasceu de alguns problemas que 

percebo na sala de aula enquanto professora de história. Para tal projeto busco 

metodologias que permitam aos alunos sua autonomia na busca do saber, onde 

o aluno possa se reconhecer como parte desse processo na condição de sujeito 

histórico. Dentre as diversas possibilidades, o uso didático de histórias em 

quadrinhos, pode ser de grande valia, pois apresenta uma forma de 

comunicação visual e verbal na qual os alunos transformarão textos 

historiográficos em diálogos e ao mesmo tempo irão demonstrar nos desenhos 

os espaços geográficos, modo de vestir, alimentação, religião, danças como 

também o trabalho, conhecendo assim a realidade social permeadas de 

contradições, conflitos e diversidade. O objeto de estudo no desenvolvimento 

deste trabalho será a formação étnica na região atual do Estado do Paraná, com 

o seguinte questionamento: Qual a importância de disponibilizar ao aluno 

conhecimentos que o levem a reconhecer a sociedade em que vive com suas 

diferenças culturais? As produções das histórias em quadrinhos como também 

o estudo sobre as formas de viver e pensar através de diferentes tempos e 



espaços, possibilitará uma reflexão e valorização sobre a História do Paraná e 

suas particularidades. - - 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: IRACEMA PERES RUIZ 

ORIENTADOR: LUPERCIO ANTONIO PEREIRA 

IES: UEM 

Artigo  
Título: GOVERNOS POPULISTAS NO BRASIL 

Palavras-chave: Populismo; Governo; Voto; Consciente; Cidadania. 

Resumo: O objetivo deste artigo foi Identificar a ideologia populista, como surgiu 

na América Latina, ressaltando os períodos da história política do Brasil, em que 

o país foi governado por presidentes populistas. A metodologia aplicada para se 

alcançar este objetivo foi a da pesquisa bibliográfica, utilizando-se de uma 

bibliografia que contém os conteúdos identificados no tema. Justifica-se a 

escolha deste tema para a elaboração de um artigo de conclusão do Programa 

de Desenvolvimento Educacional – PDE, na área de história pela relevância que 

tem e por se tratar da escola é o espaço ideal para formar cidadãos críticos e 

conscientes para o exercício de sua cidadania, principalmente na hora de 

exercer o direito do voto, é de inteira responsabilidade do eleitor a escolha dos 

governantes do país, para evitar compra de votos ou submeter-se ao “voto de 

cabresto”, que ainda ocorre neste país. Espera-se alcançar o resultado de 

ampliação da aprendizagem sobre os conteúdos trabalhados e que se possa 

melhorar a qualidade do ensino destes. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Governos Populistas no Brasil 

Palavras-chave: Cidadania; voto; eleições; populismo. 

Resumo: Este caderno temático,tem por finalidade a elaboração de um roteiro 

de estudo e atividades, para trabalhar em sala de aula.O objetivo é trabalhar a 

conscientização política dos educandos para o exercício de sua cidadania na 

hora da escolha dos governantes do país através do voto.Ressaltando a 

importância do voto consciente para o fortalecimento de uma sociedade 



democrática. O tema é de relevância pois, a escola é o espaço ideal para formar 

cidadãos politizados para saber identificar ideologias populistas e 

demagógicas.Outros objetivos é identificar os períodos da história do Brasil,em 

que o país foi governado por presidentes populista e as causas dessa 

popularidade junto ao povo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: IRENE CARDOSO LEITE 

ORIENTADOR: Marcos Roberto Pirateli 

IES: FAFIPA 

Artigo  
Título: O Quilombo dos Palmares: Organização e Economia 

Palavras-chave: Quilombo; organização; política; economia; líderes. 

Resumo: Este artigo é resultado de uma pesquisa realizada para atender ao 

Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE e analisa a organização 

econômica e social do Quilombo dos Palmares. Para compreender melhor o 

tema faz–se necessário uma análise sobre a formação do quilombo desde o 

início quando os palmarinos eram poucos e foi preciso raptar escravos para viver 

no quilombo até quando se deu o aumento da população, população essa que 

além dos negros era formada também por índios, fugitivos da justiça, mulatos e 

aqueles que se sentiam oprimidos com o regime, chegando a causar apreensão 

aos donos de escravos. Apresenta também a organização familiar e religiosa dos 

palmarinos bem como a atuação dos grandes líderes: Ganga Zumba e Zumbi 

até a completa destruição do quilombo. O artigo finaliza com o resultado da 

implementação realizada no Colégio Estadual Paulo VI – Ensino Fundamental e 

Médio com alunos da primeira série do Ensino Médio da cidade de Xambrê 

Núcleo de Umuarama. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Quilombo de Palmare: Organização e Economia. Capitania de 

Pernambuco, 1630+-1695 

Palavras-chave: Quilombo; Palmares; escravos; Resistência. 



Resumo: Este trabalho contempla a Lei Nº 10.639/2003 que inclui no curriculo 

oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática \"História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana\". E está sendo desenvolvido para esclarecer que o escravo 

não foi um ser passivo que aceitou a sua condição, ele lutou de várias formas e 

uma delas foi a fuga para viver nos quilombos. O quilombo a ser estudado foi o 

de Palmares por ter sido um grande exemplo de luta e resitência dos escravos 

ao sistema escravista. O objetivo desse trabalho foi elaborar vários textos sobre 

a organização política, religiosa, familiar econômica e social dos quilombolas 

com a finalidade de proporcionar aos alunos uma discussão sobre o Quilombo 

de Palmares através de pesquisas, atividades e reflexões. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: ISABEL CRISTINA DA GLORIA MATHEUS BICARIO 

ORIENTADOR: RICARDO TADEU CAIRES SILVA 

IES: FAFIPA 

Artigo  
Título: O fim do tráfico de escravos africanos e a crise do sistema escravista 

brasileiro (1850-1888) 

Palavras-chave: tráfico africano; escravidão; Brasil; políticas de alforria; 

escravo. 

Resumo: RESUMO: Este texto tem como objetivo discutir o fim do tráfico de 

escravos africa-nos para o Brasil e sua importância para a crise do sistema 

escravista brasileiro. Por mais de trezentos anos o tráfico de escravos se 

constituiu a mola mestra do sistema escravista e a sua supressão definitiva só 

aconteceu após quase meio século de pressões, lutas e negociações entre 

governos, traficantes e senhores de escravos. Buscaremos problematizar quais 

foram os fatores internos e externos que contribuí-ram para o fechamento do 

tráfico internacional de escravos para o Brasil; além de avaliar o quanto a sua 

supressão definitiva afetou os destinos da escravidão nas di-ferentes regiões do 

país. Com o fim do “infame comércio”, o governo brasileiro e a sociedade 

escravista em geral foram obrigados a adotar estratégias que encami-nhassem 

a questão servil de forma a manter a continuidade das relações de domi-nação 

dos escravos e seus descendentes sem desorganizar o sistema produtivo, 



assentado na agricultura agroexportadora. Por sua vez, os escravos procuraram 

lu-tar para manter a política de alforrias e os direitos conquistados na dura 

negociação com seus senhores. As ações pedagógicas decorrentes dos estudos 

realizados fo-ram desenvolvidas no Colégio Estadual Dr. Duílio Trevisani 

Beltrão, junto aos alunos da turma do 1° ano de História do Ensino Médio. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O fim do tráfico de escravos africanos para o Brasil e a crise do sistema 

escravista brasileiro (1850-1888) 

Palavras-chave: tráfico africano; escravidão; Brasil; políticas de alforria; 

escravo. 

Resumo: Esta unidade didática foi elaborada a partir dos estudos desenvolvidos 

no Programa de Desenvolvimento Educacional do Paraná – PDE – Turma 2010. 

O material foi estruturado a partir das leituras e reflexões dos autores da 

chamada nova história social da escravidão. Em comum, estes estudos têm 

como premissa a necessidade de destacar que, malgrado as injustiças derivadas 

do sistema escravista, os milhares de escravos africanos que aqui 

desembarcaram forçosamente e seus descendentes contribuíram 

significativamente para a prosperidade econômica e cultural do Brasil (REIS e 

SILVA: 1989). Privilegiamos trabalhar com a História temática pelo fato de as 

Diretrizes Curriculares de História para o Ensino Médio enfatizarem que “a 

organização do trabalho pedagógico por meio de temas históricos possibilita ao 

professor ampliar a percepção dos estudantes sobre um determinado contexto 

histórico, sua ação e relações de distinção entre passado e presente” (Diretrizes 

Curriculares de História do estado do Paraná, 2008: p.76). Buscamos abordar a 

temática escolhida a partir da análise de diferentes fontes documentais – 

documentos manuscritos, impressos, imagéticos e audiovisuais -, nas quais as 

experiências dos afrodescendentes sejam evidenciadas de forma a destacá-los 

como sujeitos ativos do processo histórico, tal como preconiza as Leis 10. 639/03 

e 11.645/08 e também a Deliberação CEE-PR nº 04/06. Neste sentido, “a 

intenção do trabalho com documentos em sala de aula é de desenvolver a 

autonomia intelectual adequada, que permite ao aluno realizar análises críticas 

da sociedade por meio de uma consciência histórica” (Bittencourt, 2004). 

 



 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: IVONE MARIA SIMONATO 

ORIENTADOR: Sheille Soares de Freitas 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: ESCOLARIZAÇÃO E DESIGUALDADE SOCIAL: Violência nas ruas e 

nas salas de aula do Jardim Europa (Toledo - PR) 

Palavras-chave: Violência; Desigualdade Social; Jardim Europa. 

Resumo: Esse artigo apresenta os resultados do projeto de pesquisa intitulado 

“Escolarização e desigualdade social: violência nas ruas e nas salas de aula do 

Colégio Estadual Jardim Europa”, desenvolvido durante o ano de 2011. O 

interesse é destacar alternativas e debates construídos sobre as relações dos 

jovens envolvendo o convívio no bairro e na cidade de Toledo-PR. As 

experiências dos estudantes e familiares motivaram a organização do projeto, a 

realização e avaliação final desse processo, que se expressa nesse artigo. 

Muitas vezes, as tensões e enfrentamentos que possuem ao viverem 

desigualmente a cidade, seja pelas condições sociais, seja pelas expectativas 

profissionais e estudantis que constroem/abandonam acabam por motivar 

relações de poder violentas como resposta à realidade que enfrentam. Na última 

década isso tem se intensificado, acarretando brigas, mortes, prisões, 

envolvimento com drogas, em proporções preocupantes, levando a observar 

com mais afinco essas questões. Foi esse eixo de relações contraditórias dos 

estudantes do Colégio Estadual Jardim Europa que tentei destacar como desafio 

profissional e investigação privilegiada nesse trabalho. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Escolarização e Desigualde Social: Violência nas ruas e nas salas de 

aula do Colégio Estadual Jardim Europa (Toledo-PR) 

Palavras-chave: Desigualdade Social; Práticas de Violência Escolar; Toledo. 

Resumo: Este trabalho problematiza as práticas tidas como violentas na escola 

e no bairro Jardim Europa em Toledo-PR, envolvendo estudantes do Colégio 

Estadual Jardim Europa, na última década. Para tanto, as experiências dos 

estudantes e familiares irão compor a análise proposta dando visibilidade às 



questões sociais que fazem parte das tensões e enfrentamentos que possuem 

ao viverem desigualmente a cidade, seja pelas condições sociais, seja pelas 

expectativas profissionais e estudantis que constroem, ou abandonam. Muitas 

vezes essas pressões e limites ficam encobertos em noções como indisciplina e 

ausência pedagógica da família. O grande desafio deste trabalho é perceber 

possibilidades para mudança desse modo de se relacionar e construir relações 

de poder, transformações na relação professor-aluno, entre os estudantes e na 

sua inserção social. O intuito é evidenciar que a violência escolar ultrapassa os 

muros das escolas e se faz no que é experiência e condição comum para 

disputar espaço, modo de viver e sobreviver na sociedade contemporânea. A 

pesquisa tem o interesse de compor entrevistas com moradores do bairro Jardim 

Europa – incluindo os estudantes – e, ainda, fazer um estudo de práticas de 

violência e modos de vida de famílias de trabalhadores em bairros tidos como 

“populares” e de grande violência. Ao fazer isso, propomos desconstruir o 

estigma de “classe perigosa”, de “bairro violento da periferia”, para adentrar nas 

contraditórias motivações para que as relações de poder sejam marcadas por 

conflitos em nossa sociedade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: JANETE BIF AGUIAR 

ORIENTADOR: Ivonete Pereira 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: Discriminação étnico-racial e social dentro da escola: Como superá-la? 

Palavras-chave: Discriminação étnico-racial; Aluno; Escola. 

Resumo: Este artigo é o resultado do trabalho final do curso desenvolvido no 

Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), ofertado pelo governo do 

Estado do Paraná, junto a UNIOESTE. O trabalho teve como objetivo analisar 

os conflitos étnico-sociais entre os estudantes das oitavas séries (9º Ano), do 

Colégio Estadual Lindoeste - PR. Essa problemática surgiu da percepção de que 

nessas turmas existia discriminação e não aceitação por parte de alguns alunos 

em relação a outros. Desta forma, grupos foram constituídos na sala de aula, e 

observava-se que algumas alunas, negras, eram excluídas pelos colegas e 



assim se isolavam do grupo. Diante do exposto, o desafio foi desenvolver com a 

comunidade escolar, além de analisar o contexto em que estavam inseridos, 

para compreender estes conflitos no âmbito da escola. Conclui-se que as 

atividades realizadas, através da investigação histórica da situação de brancos 

e negros no Brasil e as suas relações de poder implícitas, auxiliaram-me a 

explicitar as formas de preconceitos, questioná-las, e verificar os grupos que 

estão por trás desses preconceitos, possibilitando, assim, a leitura crítica e 

autocrítica sobre o racismo. Essas ações definiram-se como um início da 

superação dessa realidade imposta, pois é preciso considerar que mudança de 

comportamentos e demais ações são concretizadas a longo prazo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: TRABALHANDO PARA A SUPERAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO ÉTNICO-

RACIAL E SOCIAL DENTRO DA ESCOLA 

Palavras-chave: Discriminação étnico-racial e social; História do racismo; 

Escola. 

Resumo: Esta unidade didática partiu da problemática de estudo, dentro da 

disciplina de história, de investigar e historicizar os conflitos étnico-raciais e 

sociais presentes entre os estudantes das turmas de oitava séries do Colégio 

Estadual de Lindoeste- Pr, e sua relação com as práticas culturais e de poder na 

história da sociedade brasileira. A proposta da presente Unidade Didática é 

investigar a compreensão que os sujeitos históricos da Escola Lindoeste têm em 

relação à discriminação racial e social, se percebem-se como vítimas ou 

responsáveis por esses conflitos. Para essa pesquisa, serão desenvolvidas 

entrevistas orais com alunos e professores, e posteriormente, usarei esses 

dados coletados na elaboração do artigo final. Também serão desenvolvidas 

atividades de análise de texto, sobre as teorias raciais do final do século XIX, 

bem como, de análise de fontes históricas, como músicas, filme e recortes de 

jornais. Os alunos serão envolvidos nessas atividades, desta forma, deverão 

apontar possibilidades de enfrentamento às formas de discriminação étnico-

raciais presentes no universo que os envolve. A escolha desta metodologia foi 

pensada, considerando que a construção do saber não deve ser verticalizada, 

portanto, não é a professora quem tem exclusivamente conhecimento sobre a 

melhor forma de enfrentar e combater a discriminação, e sim que os alunos, a 



partir de suas vivências podem apresentar importantes soluções para enfrentar 

este problema, inclusive na sua própria transformação, caso tinham/tenham 

algum preconceito. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: JOAO BATISTA DA FONSECA JUNIOR 

ORIENTADOR: RICARDO TADEU CAIRES SILVA 

IES: FAFIPA 

Artigo  
Título: O Negro no Pós-Abolição (1879 – 1930) 

Palavras-chave: negro; pós-abolição; historiografia; História do Brasil. 

Resumo: Este artigo visa compreender as condições de vida dos negros no 

período pós-abolição da escravatura no Brasil, em 1888. Procura destacar as 

visões de liberdade e projetos de vida dos negros no período pós-abolição com 

vistas a desconstruir as abordagens que viram nos mesmos apenas indivíduos 

excluídos e marginalizados, que assistiram passivamente às transformações 

históricas emergiam das mudanças na estrutura produtiva mundial. Dessa forma, 

pretende-se demonstrar que a população afrodescendente procurou se 

organizar para conquistar a cidadania e o acesso a condições dignas de moradia 

e trabalho; além, é claro, de preservar sua cultura ancestral 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Negro no Pós-Abolição (1879 – 1930) 

Palavras-chave: Pós-abolição; relações raciais; desigualdades sociais; 

resistência. 

Resumo: Apesar de a historiografia brasileira ter produzido diversos trabalhos 

para explicar as condições de vida do negro no período pós-abolição, ainda não 

são em número suficiente para sabemos sobre os destinos dos milhares de 

homens e mulheres que se libertaram após o 13 de maio de 1888. Assim, estudar 

o negro no pós-abolição pode nos fornecer elementos para que os alunos 

tenham uma compreensão mais abrangente deste período. Assim temos como 

objetivo compreender as condições econômicas, sociais, políticas e culturais do 

negro no período pós-abolição (1879-1930), desenvolvendo uma Unidade 



Didática abordando a História do negro no período pós-abolição, tal como 

preconiza as Leis 10. 639/03 e 11.645/08 e também a Deliberação CEE-PR nº 

04/06. Adotaremos como ponto de partida o Livro Didático Público de História 

[vários autores. – Curitiba: SEED-PR, 2006], especialmente o capítulo referente 

às “Relações de trabalho” da Unidade Temática I: Trabalho Escravo e trabalho 

livre. Porém buscaremos abordar a temática escolhida a partir da análise de 

diferentes fontes documentais. Neste sentido, “a intenção do trabalho com 

documentos em sala de aula é de desenvolver a autonomia intelectual 

adequada, que permite ao aluno realizar análises críticas da sociedade por meio 

de uma consciência histórica” (Bittencourt, 2004). 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: JOAO DA SILVA ALVES 

ORIENTADOR: JOSE HENRIQUE ROLLO GONCALVES 

IES: UEM 

Artigo  
Título: Musicalidade e Dança, Tamancas e Moda de Viola como Aspecto da 

Identidade de um Povo do Litoral Paranaense 

Palavras-chave: Folclore; dança; cultura. 

Resumo: Este artigo se propõe a relatar aspectos da pesquisa sobre o folclore 

brasileiro, dentro do eixo “cultura”, fundamentado na DCE (Diretriz Curricular do 

Estado do Paraná), construída durante o PDE/SEED 2010, consiste na 

discussão teórica e nos resultados da implementação na escola. A temática 

surgia a partir da experiência em sala de aula e, na participação como integrante 

da equipe de músicos do Grupo Fogança da UEM (Universidade Estadual de 

Maringá), sob a coordenação da professora. Sueli A. de Souza. O “Fandango 

Paranaense” de origem luso-espanhola, que possivelmente tenha sido levado à 

região da península ibérica por povos árabes é uma alternativa de intervenção 

pedagógica a qual preencheria uma lacuna existente no ensino de História do 

Paraná, que ainda, privilegia os aspectos políticos e econômicos excluindo os 

alunos e alunas da possibilidade de conhecer a cultura histórica do seu Estado 

e que poderia contribuir na formação da identidade enquanto povo paranaense. 

 



Produção didático-pedagógica 
Título: Musicalidade e dança, tamancas e moda de viola como aspecto da 

identidade de um povo do litoral paranaense 

Palavras-chave: Folclore; Fandangueiros; Identidade de um povo. 

Resumo: Neste trabalho pretende-se pesquisar, dentro do eixo “cultura”, 

fundamentado na DCE (Diretriz Curricular do Estado do Paraná), um aspecto 

expressivo do folclore brasileiro. O “fandango paranaense” de origem luso-

espanhola, que possivelmente tenha sido levado à região da península Ibérica 

por povos árabes é uma alternativa de intervenção pedagógica a qual 

preencheria uma lacuna existente no ensino de História do Paraná, que ainda, 

privilegia os aspectos políticos e econômicos excluindo os alunos e alunas da 

possibilidade de conhecer a cultura histórica do seu Estado e que poderia 

contribuir na formação da identidade enquanto povo paranaense. Esta 

abordagem, motivadora, poderá despertar nos discentes a curiosidade ou 

interesse em estudar sua própria origem. A escola por sua vez, poderá 

possibilitar professores (as) e alunos (as) a entender a necessidade do resgate 

cultural, abrindo espaço para possíveis apresentações de grupos de Fandango 

Paranaenses já existentes, como o Mestre Romão (Paranaguá), Fogança 

(Universidade Estadual de Maringá) entre outros. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: JOAO PEREIRA CAMPOS 

ORIENTADOR: Gilmar Arruda 

IES: UEL 

Artigo  
Título: As representações publicitárias midiáticas e o consumo entre jovens 

adolescentes na sociedade contemporânea 

Palavras-chave: Publicidade; Mídia; Consumo; Adolescente; Identidade. 

Resumo: Este Artigo tem por objetivo relatar a Intervenção Pedagógica na 

Escola realizada com alunos do 3º ano matutino - Ensino Médio (3º MA) do 

Colégio Estadual Marcelino Champagnat, localizado na região central da cidade 

de Londrina-PR no segundo semestre de 2011. O objetivo da Intervenção 

Pedagógica, que teve como foco a Imagem Publicitária, foi o de investigar se as 



marcas de produtos publicitários, veiculados pela mídia, podem estimular o 

consumo entre os jovens adolescentes na sociedade contemporânea 

influenciando na formação de suas identidades pessoais e coletivas. A 

metodologia foi a de apresentar uma alternativa ao ensino tradicional (positivista, 

factual, fragmentado, de heróis), possibilitando novas abordagens em diferentes 

perspectivas de análises dentro e fora de sala de aula. Assim, as propostas de 

atividades pedagógicas desenvolvidas foram divididas em seis ações (utilização 

do material didático produzido para o PDE; uso de imagem em sala de aula; 

caminhada pelo centro da cidade; campanha publicitária na escola, palestra e 

produção de caderno de texto dos alunos) e as discussões no Grupo de Trabalho 

em Rede - GTR. Os resultados superaram as expectativas, pois pudemos 

promover o debate sobre a influência que as imagens publicitárias veiculadas 

pela mídia exercem no nosso cotidiano. Além disso, houve a participação e 

contribuição de “toda a comunidade escolar” (funcionários, professores, Equipe 

Pedagógica, Direção, pais e dos alunos). Pudemos concluir que os jovens 

adolescentes são influenciados pelas campanhas publicitárias; consomem 

produtos de marcas e que as marcas de produtos publicitários podem influenciar 

na formação de sua identidade pessoal e coletiva. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: As representações publicitárias midiáticas e o consumo entre jovens 

adolescentes na sociedade contemporânea 

Palavras-chave: Material Pedagógico; Publicidade; Mídia; Consumo. 

Resumo: Esta Unidade Didática Pedagógica foi pensada com a preocupação de 

produzir um material pedagógico que valorize o cotidiano dos alunos. Assim, 

procuramos relacionar o material pedagógico com a temática estudada, imagem 

publicitária. Segundo Arruda (2011), um dos maiores desafios da educação 

contemporânea, talvez seja o de enfrentar a concorrência que os apelos 

sedutores das imagens publicitárias, geralmente veiculadas pela mídia na 

sociedade de consumo, causam nos alunos. Nesse sentido, a relação entre 

publicidade, mídia e consumo pode afetar na vida pessoal do aluno, nas suas 

relações com a escola e a sociedade. O objetivo é o de apresentar uma 

alternativa ao ensino tradicional (positivista, factual, fragmentado, de heróis), 

possibilitando novas abordagens em diferentes perspectivas de análises dentro 



e fora de sala de aula. A metodologia foi dividida em cinco ações (utilização do 

material didático produzido para o PDE; uso de imagem em sala de aula; 

caminhada pelo centro da cidade; campanha publicitária na escola e produção 

de caderno de texto dos alunos). 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: JOSE ALEX SANDRO BARIUKA 

ORIENTADOR: Armando Joao Dalla Costa 

IES: UFPR 

Artigo  
Título: O PENSAR HISTÓRICO E A APRENDIZAGEM DE HISTÓRIA 

APRESENTADOS NAS DIRETRIZES CURRICULARES DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA DO PARANÁ E A PRÁTICA DOCENTE EM SALA DE AULA 

Palavras-chave: Diretrizes Curriculares; pratica docente; proposta pedagógica 

curricular. 

Resumo: O presente artigo analisa o processo de constituição das Diretrizes 

Curriculares do Estado do Paraná. A elaboração desse documento iniciou-se em 

2003 e sua versão atual foi publicada em 2008. O objetivo das Diretrizes era 

nortear a atividade pedagógica dos professores da rede pública estadual. Com 

o intuito de analisar e identificar as concepções e fundamentos teóricos 

metodológicos, implantados pelo Estado do Paraná, em suas diretrizes de 

história, verificando sua real aplicabilidade apontando seus avanços e 

dificuldades na prática da sala de aula. As principais conclusões encontradas 

foram às seguintes: A pesquisa revela que os professores não se sentem 

construtores, no máximo colaboradores, das diretrizes curriculares, ou meros 

“leitores” e quando possíveis “críticos” de um texto pré-existente que obteve 

poucas mudanças com as contribuições enviadas por escrito pelos professores 

da rede; Nós paranaenses reestruturamos nossas propostas pedagógicas 

pautados nas Diretrizes Curriculares Da Educação Básica e supostamente 

abandonamos os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Mas o Programa 

Nacional do livro Didático (PNLD), o ENEM o SAEB são pautados no 

PCNs.Criticamos arduamente o tecnicismo e a educação voltados para o 

mercado de trabalho, porém as políticas nacionais e estaduais claramente 



resgatam a educação profissionalizante qualquer preocupação com a formação 

de sujeitos autônomos e críticos. Percebe-se que a mudança proposta teve 

pouco impacto na prática docente e na busca pela emancipação humana, assim 

as alterações nesse documento oficial ocorreram na teoria precisando ser 

debatida, entendida, assimilada e acreditada para que possa haver alguma 

mudança. 

 

 
DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: JOSE COSTA 

ORIENTADOR: LUPERCIO ANTONIO PEREIRA 

IES: UEM 

Artigo  
Título: A GEADA NEGRA DE 1975 E A MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA 

NO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI 

Palavras-chave: Modernização; Agricultura; História; Mandaguari; Paraná. 

Resumo: Esta pesquisa teve como objetivo o conhecimento sobre a História do 

Paraná, sendo a população paranaense formada por diversas correntes 

migratórias, focalizando mais à região noroeste, principalmente o município de 

Mandaguari. Apesar dos contratempos climáticos, o café se tornou um produto 

capaz de atrair inúmeros colonizadores de várias regiões brasileiras e até do 

exterior. Tendo como fato marcante o ocorrido em 1975, uma severa geada que 

mudou os rumos da economia e da demografia regional. O objetivo deste 

trabalho foi proporcionar aos alunos do 2º ano do curso Técnico em 

Administração um conhecimento mais amplo dos efeitos da geada de 1975 para 

a sociedade da microrregião de Mandaguari. Foram discutidas questões como 

monocultura, êxodo rural, migração, mecanização da agricultura, diversidade 

econômica, reforma agrária e outros assuntos pertinentes relacionados ao meio 

rural. Com relação às estratégias trabalhadas com os alunos, foram utilizados 

materiais concretos para melhorar o ensino-aprendizagem, como: uso da TV 

Pendrive; filmes; visitas; pesquisas; entrevistas; relatórios; seminários; 

documentários; confecção de painel; criação de portifólio pelos alunos para 

organizarem suas pesquisas, relatórios, textos, fotos, depoimentos, gráficos e 

reportagens, abordando a importância que a história do Paraná tem no cotidiano 



de cada um de nós, dando destaque à economia cafeeira e às consequências 

trazidas para os lares de milhões de paranaenses após o fenômeno de 1975, 

episódio esse conhecido como Geada Negra. Neste sentido, foi feito uma 

comparação entre a população urbana e rural antes e depois da geada de 1975, 

fazendo com que os alunos aprofundassem seus conhecimentos sobre os 

efeitos que a geada de 1975 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Mecanização da Agricultura 

Palavras-chave: Economia; geada; mecanização; Paraná; café. 

Resumo: Este caderno temático tem como objetivo resgatar por 

meio de pesquisas parte da História do Norte/Noroeste 

do Paraná, destacando município de Mandaguari. 

Mostrar a importância que teve a cultura do café e o 

quanto contribuiu para o desenvolvimento econômico e 

social da região. 

Porém, em 1975 um fenômeno natural transformou a 

paisagem agrícola e modificou a vida de muitas 

pessoas de forma drástica. 

Na madrugada do dia 18 de julho de 1975 foi de 

perplexidade “um verdadeiro cataclismo”. Foi como 

noticiaram os jornais a respeito da geada negra que 

dizimou os cafezais paranaense. Como conseqüência 

desse fenômeno o Paraná tornou-se um dos estados de 

maior produção agrícola baseando na mecanização. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS SILVEIRA 

ORIENTADOR: Marcio Antonio Both da Silva 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: O negro e sua presença no cancioneiro popular sul brasileiro 



Palavras-chave: Letras; músicas; cultura afro-brasileira; cancioneiro popular 

Rio-grandense. 

Resumo: Com a finalidade de valorizar a luta do povo negro do estado do Rio 

Grande do Sul, bem como a inclusão da cultura afro-brasileira, transmitida pelo 

cancioneiro popular, pretende-se ao longo deste estudo, contribuir com a 

comunidade escolar do Colégio Estadual Professor Vicente de Carli – Ensino 

Fundamental e Médio, da cidade de Francisco Beltrão (PR). A análise que aqui 

se propõe tem por meta compreender a história dos negros no Rio Grande do 

Sul tendo por suporte algumas músicas e poemas do cancioneiro popular rio-

grandense. O referido estudo envolveu os educandos da 2ª série “A”, período 

matutino do Ensino Médio, e foi realizado mediante pesquisa bibliográfica, 

utilizando-se de informações contidas em livros, jornais e sites especializados, 

proporcionando maior compreensão relativa à escravidão, lutas, sobrevivência e 

valores dado a relevância do tema. A investigação buscou comparar duas visões 

distintas, no que tange à figura do negro, retratadas nas músicas e poesias do 

cancioneiro popular sul brasileiro. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O negro e sua presença no cancioneiro popular sul brasileiro 

Palavras-chave: Letras; Músicas; Cancioneiro Popular Rio-grandense. 

Resumo: A pesquisa à que se propõe, nesta Unidade Didática parte de uma 

análise procedida na história oficial chamando a atenção para a preponderância 

de pontos de vista e visões mais críticas observados nas músicas e poesias do 

cancioneiro popular rio-grandense. Destaco que o objeto de estudo a ser 

apresentado para esta unidade didática centra-se na análise de determinadas 

letras e poesias do cancioneiro popular sul brasileiro, bem como contraposições, 

sem ter a pretensão de classificá-las como mais importantes, ou menos, no que 

tange a outras formas de produções intelectuais. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: JOSE NATAL DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: Sidnei Jose Munhoz 

IES: UEM 



Artigo  
Título: AS RELAÇÕES SOCIAIS E A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA: UM 

OLHAR SOBRE A REALIDADE DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM 

QUÍMICA-INTEGRADO 

Palavras-chave: Cidadania; Históra; Homem; Direito. 

Resumo: Este trabalho é fruto do envolvimento e participação nos estudos 

oferecidos pela política de formação continuada para professores da SEED, o 

Programa de Desenvolvimento Educacional do Paraná - Turma 2010. Compor o 

material corresponde a analisar e mostrar como a cidadania se desenvolveu 

historicamente e como a juventude compreende e vive a sua cidadania em seu 

tempo. Ao mesmo tempo em que traduz a intenção de contribuir, de forma 

responsável e solidária, para que se verifique o diálogo entre a teoria e a prática, 

busca-se atender às expectativas pedagógicas quanto ao conteúdo “Cidadania 

e Relações Sociais”. Este trabalho representa a preocupação em estabelecer 

uma linha de análise com base nas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná, 

uma vez que a prática cidadã se insere como um dos conteúdos específicos do 

eixo estruturante: Relações Culturais. A sistematização deste estudo centraliza 

a abordagem e o diálogo com os documentos e as representações das 

continuidades, rupturas e transformações observadas neste processo histórico. 

O resultado da pesquisa e produção estruturou-se em temáticas sobre os 

princípios que fundamentaram a cidadania na Grécia Antiga com Aristóteles; a 

contribuição de Santo Agostinho para o conceito de cidadania na Idade Média; 

as contribuições de Hobbes e Locke para a formação da cidadania na 

modernidade e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão que continua 

sendo referência para as constituições democráticas na atualidade. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: AS RELAÇÕES SOCIAIS E A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA: UM 

OLHAR SOBRE A REALIDADE DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM 

QUÍMICA-INTEGRADO 

Palavras-chave: História; Cidadania; Sociedade; Educação. 

Resumo: A formação do cidadão garante a sociedade viva e atuante, que, 

embora esteja inserida na esfera global da humanidade, tem uma vida concreta 

e ativa, onde sua história é escrita no cotidiano. Assim, pode-se considerar que 



a História como conhecimento reordenado permite à sociedade viver as 

diversidades histórico-culturais, onde suas singularidades são referendadas no 

âmbito das dimensões macros, quanto cotidianas. A História como 

conhecimento reordenado permite o entendimento da sociedade em suas 

diversidades histórico-culturais, onde suas singularidades são referendadas no 

âmbito das dimensões macroestruturais. Nesta concepção serão reconhecidos 

os níveis históricos do vivido, do refletido e do concebido, pois, aí se encontram 

os homens e suas experiências concretas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: JOSE ROBERTO DE GODOY 

ORIENTADOR: Geni Rosa Duarte 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: HISTÓRIA ORAL NO ESPAÇO ESCOLAR: um estudo de caso sobre 

Tupãssi - Paraná - (1960 - 1990) 

Palavras-chave: Oeste do Paraná; Tupãssi; imigrantes; história oral; 

modernização da agricultura. 

Resumo: Este artigo tem por objetivo analisar a história da região Oeste do 

Paraná, em especial o caso de Tupãssi, entre as décadas de 1960 e 1990, de 

uma forma socializada, inserindo os conteúdos destacados na formação do 

aluno do ensino médio de modo a auxiliar na produção do conhecimento como 

um todo e na valorização da história local. Nesse período chegaram, à região 

onde hoje está instalado o município, imigrantes oriundos de diversas regiões do 

país e também do próprio Estado. Este é um trabalho realizado com moradores 

que residem neste município e que migraram para esta região nesse período. A 

metodologia utilizada é a chamada história oral. Através das narrativas, 

pretende-se conhecer as origens e as aspirações, como o processo de migração 

desses moradores se desenvolveu na região. Além disso, intenta-se perceber 

como o advento da modernização da agricultura contribuiu, de forma 

significativa, para a perda gradativa da população da área rural, tanto para 

própria área urbana, como para outras cidades do Estado e para cidades de 



outros Estados, causando um esvaziamento populacional dos pequenos 

municípios pertencentes à região Oeste do Paraná. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Tupãssi - História e Memória 

Palavras-chave: História local; Estado do Paraná; memória. 

Resumo: O objeto de estudo desta pesquisa é trabalhar a historiografia do 

Estado Paraná no ensino médio, partindo da História local para discutir e analisar 

questões mais amplas, como, por exemplo, os processos migratórios ocorridos 

no Paraná nesse período. Procurar nos perguntar se essas migrações se devem 

a fatores como a modernização do campo e a consequente concentração 

fundiária, e sendo que grande parte dos municípios da região Oeste que tiveram 

um processo de ocupação com base na pequena propriedade rural, mas 

recentemente vêm presenciando um predomínio de médias e grandes 

propriedades ligadas à produção de grãos destinados basicamente ao mercado 

externo, com emprego de altas tecnologias e, assim, reduzindo a necessidade 

de mão de obra. Diante desse quadro, o que ocorreu foi um visível esvaziamento 

da população total e rural de alguns municípios. Dessa forma, pode-se afirmar 

que é necessário conhecer a História local, trabalhando com as memórias e com 

uma diversidade de fontes, contribuindo para a aquisição também da 

consciência histórica vivenciada como um processo coletivo, pois é através da 

história que os indivíduos compreendem as mudanças que ocorrem tanto em 

suas vidas quanto na sociedade em que estão inseridos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: JOVANA CARRARO 

ORIENTADOR: ALESSANDRA IZABEL DE CARVALHO 

IES: UEPG 

Artigo  
Título: Preservar para Rememorar: Capela Santa Bárbara, patrimônio Histórico 

de Ponta Grossa 

Palavras-chave: Patrimônio histórico; consciência histórica; preservação; 

Campos Gerais; Capela Santa Bárbara. 



Resumo: Com todas as mudanças ocorridas no mundo, faz-se necessário um 

novo olhar sobre nossa história, nosso passado. Vivemos em uma região 

denominada Campos Gerais, uma das mais belas por onde andou, segundo o 

viajante francês do século XIX, Sant-Hilaire. O que se apresenta na Escola hoje 

é a falta de consciência por parte dos alunos em relação à história local e a 

preservação do patrimônio cultural. O principal objetivo do Projeto é despertar o 

interesse e a reflexão dos alunos para a questão do patrimônio cultural e 

propiciar uma mudança de postura e atitude com relação a sua preservação. 

Para tanto serão realizadas ações na Escola, envolvendo alunos do 3º Ano do 

Ensino Médio, Técnico em Informática do Colégio Estadual Presidente Kennedy 

de Ponta Grossa. Espera-se com o Projeto que os alunos percebam a 

importância da preservação do patrimônio cultural local como elemento 

fundamental para a formação da identidade coletiva local. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Preservar para Rememorar: Capela Santa Bárbara Patrimônio Histórico 

de Ponta Grossa 

Palavras-chave: Patrimônio; escola; reflexão. 

Resumo: O Caderno Temático tem por objetivo subsidiar teoricamente a 

implementação do debate sobre patrimônio histórico na escola, atendendo a 

proposta das Diretrizes Curriculares da Rede Pública do Estado do Paraná e 

ampliar as possibilidades de trabalho dos professores de História. O material se 

propõe a problematizar com os alunos o conteúdo relativo ao patrimônio histórico 

local. O Caderno visa ultrapassar o senso comum e desenvolver o senso crítico 

dos alunos do Ensino Médio, através do estudo de textos, roteiro de visitas que 

levem o aluno a refletir sobre o patrimônio O Caderno tem ainda por objetivo 

instigar, provocar mudanças nas aulas de História, colaborando para a melhoria 

das aulas de História. Para tanto Caderno foi dividido em três partes: textos 

reflexivos sobre o tema; visitas aos locais escolhidos pelos alunos, diário de 

bordo; redação, exposição material produzido e material multimídia produzido 

pelos alunos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 



PROFESSOR PDE: JUCINEIDE APARECIDA DA SILVA 

ORIENTADOR: Erivan Cassiano Karvat 

IES: UEPG 

Artigo  
Título: A HISTÓRIA LOCAL E A FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA HISTÓRICA: 

UM TRABALHO COM ALUNOS DE 9ºs ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Palavras-chave: História Local; Consciência Histórica; Ensino Fundamental. 

Resumo: O presente estudo teve como objetivo geral reconhecer a importância 

da história de Ponta Grossa para a formação da consciência histórica de alunos 

da rede pública de ensino. Mais especificamente objetivou-se: 1) contextualizar 

a educação histórica, conhecimento histórico e consciência histórica. 2) 

Apresentar os resultados da intervenção pedagógica sobre a história de Ponta 

Grossa realizada com alunos de 9º anos de uma escola pública. 3) Conhecer o 

papel da história local na formação da consciência histórica dos alunos 

selecionados para a pesquisa. Os procedimentos metodológicos utilizados 

tiveram como base uma pesquisa de natureza aplicada e exploratória. Foram 

utilizadas diversas estratégias didáticas para o trabalho com a história local, a 

respeito do contexto histórico desde a fundação de Ponta Grossa, a formação 

de seu povo e seu desenvolvimento até os dias atuais. Com o desenvolvimento 

do projeto na escola selecionada observou-se que os alunos tinham 

pouquíssimo conhecimento sobre a história local, ou mesmo, apenas alguns 

poucos detalhes sobre esta. A partir da intervenção realizada, foi possível, por 

meio de estratégias didáticas diferenciadas, um trabalho significativo para a 

aquisição dos conhecimentos sobre a história local com os alunos.Conclui-se 

que o projeto de intervenção pedagógica é de extrema relevância para a 

formação do professor e principalmente para a escola e os alunos envolvidos. 

Este projeto demonstrou a importância do trabalho em sala de aula com a história 

local para incentivo na formação consciência histórica dos alunos sujeitos da 

pesquisa. Entretanto, cabe ao professor o desenvolvimento de estratégias 

diferenciadas para que o processo de ensino e aprendizagem seja significativo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Ponta Grossa: A História da Nossa História 

Palavras-chave: Consciência histórica; Identidade; História Local. 



Resumo: Os alunos são fortemente ligados e influenciados com o local onde 

vivem sua cidade, seu bairro, sua rua, considerados elementos importantes na 

formação de sua identidade e na formação de sua consciência histórica. O 

objetivo geral deste projeto é analisar o papel da história local na formação da 

consciência histórica e da identidade de alunos da 8ª série de uma escola pública 

do município de Ponta Grossa-PR., refletindo acerca do papel que tem a história 

local na formação desse aluno. Mais especificamente objetiva-se: Realizar uma 

abordagem conceitual sobre educação histórica, conhecimento histórico, 

consciência histórica e identidade. Pesquisar a influência da história local na 

formação da consciência histórica e da identidade dos alunos selecionados para 

a pesquisa. Desenvolver um trabalho voltado para a história local com alunos de 

8ª série de uma escola pública do município de Ponta Grossa. Os procedimento 

metodológicos utilizados terão como base uma pesquisa de natureza aplicada e 

exploratória. Serão utilizadas diversas estratégias didáticas para o trabalho com 

a história local, ou seja, banners, projetor multimídia, imagens antigas, TV 

pendrive, laboratório de informática e aula passeio visando a exposição de 

conteúdos da história de Ponta Grossa. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: JURACI SANTOS 
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Artigo  
Título: FONTES HISTÓRICAS EM SALA DE AULA: uma experiência, muitos 

desafios 

Palavras-chave: Ensino de História; Fontes Históricas; História do Paraná. 

Resumo: Este trabalho relata e analisa parte da experiência de aplicação de 

uma unidade temática desenvolvida pela autora deste texto, no Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE), no período de agosto de 2010 a agosto de 

2012. A Unidade Temática citada foi intitulada: Nas trilhas de Nhô Belarmino e 

Nhá Gabriela: o caipira e o Paraná nos anos de 1940 e 1950. Nela foram 

apresentadas algumas canções da dupla caipira - Nhô Belarmino e Nhá 

Gabriela, bem como imagens que mostram a caracterização cênica desses 



artistas. Objetivase, a partir desses materiais, responder a seguinte 

problemática: Qual imagem do caipira e do Paraná foi veiculada por Nhô 

Belarmino e Nhá Gabriela por meio de suas canções e de sua caracterização 

cênica? Assim, as músicas e as imagens foram tratadas como fontes históricas, 

as quais os estudantes tiveram oportunidade de interpretar para desenvolver a 

problemática proposta. Esta experiência de trabalhar em sala de aula com uma 

questão histórica por meio de fontes é objeto de análise deste artigo. Por meio 

dele, procuramos mostrar que este tipo de trabalho pode ampliar 

significativamente a compreensão que os estudantes têm sobre as fontes 

históricas e que a inserção deste material no fazer pedagógico da disciplina de 

História é uma cultura em construção com alunos e professores. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: NAS TRILHAS DE NHÔ BELARMINO E NHÁ GABRIELA: O CAIPIRA E 

O PARANÁ NOS ANOS DE 1940 E 1950 

Palavras-chave: Representação; Caipira; História do Paraná. 

Resumo: A presente Unidade temática é uma proposta para trabalhar com a 

História local/regional a partir das seguintes fontes: três canções e uma foto da 

dupla caipira Nhô Belarmino e Nhá Gabriela, relacionando com duas telas do 

artista plástico José Ferraz de Almeida Júnior (1850-1899) e um fragmento da 

obra Urupês, publicada por Monteiro Lobato em 1918. Essas fontes permitiram 

construir uma narrativa sobre a representação do caipira e do Paraná anos de 

1940 e 1950. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: LAURA APARECIDA CORREA 

ORIENTADOR: Rosangela Wosiack Zulian 

IES: UEPG 

Artigo  
Título: O PAPEL DA MULHER NA HISTÓRIA DE ARAPOTI: CONSTRUINDO 

MEMÓRIAS 

Palavras-chave: Mulher; Educação; História. 



Resumo: O principal objetivo deste estudo foi identificar o papel da mulher na 

História de Arapoti por meio da construção de memórias. Para tanto, fez-se uso 

de metodologias diversificadas, incluindo-se a pesquisa junto a mulheres da 

sociedade arapotiense, na qual os alunos participantes do projeto buscaram 

resgatar a memória feminina na construção da sociedade local. Constatou-se 

que o ensino de História por meio do resgate da memória feminina exige, 

primeiramente, que o profissional aceite um novo e grande desafio, que é 

aproximar-se de áreas que se expressem por intermédio de instrumento 

semântico próprio. Conclui-se assim que o papel da mulher em uma dada 

sociedade 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: O Papel da Mulher na História de Arapoti: Construindo Memórias 

Palavras-chave: Mulher; Memória; História; Valorização. 

Resumo: Esse trabalho se justifica pela discussão sobre a integração, 

conhecimento e contextualização dos diferentes aspectos da mulher arapotiense 

ao longo de sua história e mostrar a importância da memória de uma comunidade 

para a construção de uma história coletiva. Objetiva-se que o aluno reconheça e 

valorize a mulher como contribuinte da construção histórica e que a memória é 

um elemento constituinte do sentimento de identidade individual e coletiva. Será 

realizado através da pesquisa-ação para torná-lo sujeito do processo de ensino 

e aprendizagem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: LAURA CELIA SILVA 

ORIENTADOR: Eulalia Maria Aparecida de Moraes 

IES: FAFIPAR 

Artigo  
Título: CULTURA AFRO-BRASILEIRA NO ENSINO FUNDAMENTAL: 

HISTÓRIA, CULTURA E CIDADANIA ATRAVÉS DO HIP-HOP 

Palavras-chave: História, Afrodescendência ; Afroreggae/Hip Hop; Cidadania. 



Resumo: Neste artigo é apresentado o resultado de uma pesquisa-ação 

desenvolvida a partir do tema: História e cultura afro-brasileira e africana. O 

trabalho visou explorar a influência da musicalidade africana na cultura brasileira. 

Dilatando as fronteiras culturais, os alunos do nono ano do Ensino Fundamental 

da Escola Estadual Deputado Aníbal Cury, Guaratuba, Paraná, refletiram por 

meio de práticas de ensino diferenciadas, sobre o movimento afro reggae 

atendo-se em um de seus segmentos, o Hip Hop. Assim, apresenta-se neste 

artigo os resultados de uma pesquisa-ação que centrou-se na história, na 

cidadania e na cultura da linguagem informal do Hip Hop, de onde partiu-se para 

o estímulo da sensibilidade, ritmo, equilíbrio e bem-estar. Em conformidade com 

os Parâmetros Curriculares Nacionais, a proposta didático/pedagógica e a 

metodologia foram adaptadas através das diretrizes curriculares nacionais que 

asseguram à Escola seu papel social. Assim, entre as justificativas que levaram 

à todo esse trabalho, tem-se as prescrições da Lei 11. 645/ março de 2008, ou 

seja, a obrigatoriedade do estudo da Cultura Afro-brasileira e indígena no ensino 

Fundamental e Médio. Logo, compreende-se que a cultura do Hip Hop, faz parte 

de uma realidade urbana cada vez mais presente entre os alunos e mesmo sob 

a acusação de uma proximidade com a violência, o movimento cresce e é 

inegável a atração que o ritmo exerce sobre os jovens. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: CULTURA AFRO-BRASILEIRA NO ENSINO FUNDAMENTAL: 

HISTÓRIA, CULTURA E CIDADANIA ATRAVÉS DO HIP-HOP 

Palavras-chave: Ensino de História; cultura afro-brasileira; Afroreggae/Hip Hop. 

Resumo: Esta Unidade Didática será aplicado no Colégio Estadual Anibal 

Khury, Ensino Fundamental , no Bairro Coroados, no município de Guaratuba, 

Paraná, numa oitava série ou nono ano do Ensino Fundamental. Portanto, foi 

elaborado atendo-se ao seu público alvo, juntamente as prescrições da Lei 11. 

645/ março de 2008, ou seja, na obrigatoriedade do estudo da Cultura Afro-

brasileira e indígena no ensino Fundamental e Médio. Neste contexto, tem-se 

uma seqüência de atividades que propõem o ensino e aprendizagem sobre o 

Hip-hop, como um segmento do movimento afro reggae, ambos carregados pela 

forte influencia da História e Cultura Africana no Brasil e no mundo. A cultura do 

Hip Hop, faz parte de uma realidade urbana cada vez mais presente entre os 



alunos e mesmo sob a acusação de uma proximidade com a violência, o 

movimento cresce e é inegável a atração que o ritmo exerce sobre os jovens. 

Assim, optou-se por uma seqüência de atividades que levam o aluno não só a 

compreender a influência da cultura afro-brasileira, como também valorizá-la 

através das diferentes associações e expressões proporcionadas pelo Hip-hop, 

assumindo sobretudo a história, a cidadania e a cultura na linguagem informal 

do Hip Hop, como um estímulo a sensibilidade, ritmo, equilíbrio e bem-estar do 

educando. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: LENI SUZETE RAFFAELLY 

ORIENTADOR: Marcos Vinicius Ribeiro 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: História e Memória da Comunidade do Distrito de Marcianópolis 

Palavras-chave: jovem; identidade local; memória. 

Resumo: RESUMO Este artigo é resultado da pesquisa sobre a memória e a 

identidade cultural dos moradores do distrito de Marcianópolis, em Santo Antônio 

do Sudoeste/PR. Trata-se, além disso, de estudar a história da vida das pessoas 

que moram na comunidade, considerando-as como sujeitos de sua própria 

história, de realizações e experiências de vida. Nesse sentido, buscou-se 

possibilitar, aos alunos do 9º ano da Escola Estadual do Campo \"D. Pedro II\", 

a construção de um conhecimento crítico da realidade, contribuindo para 

desenvolver o gosto pela história e pela pesquisa. As fontes utilizadas para este 

trabalho foram fotografias de famílias, bem como entrevistas com moradores 

mais antigos da localidade, podendo, assim, estabelecer uma relação entre 

passado e presente. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Memória e trajetória de vida dos colonizadores do Distrito de 

Marcianópolis 

Palavras-chave: conhecimento; educação do campo; memória. 



Resumo: Trata-se de um projeto de investigação que tem por objetivo incentivar 

no educando a memória e identidade cultural, como também conhecer a 

localidade onde vive, como sujeito de sua própria história, de realizações e 

experiências de vida, com suas especificidade; tendo uma visão crítica sobre ela. 

Estudar a própria comunidade e possibilitar a construção de um conhecimento 

crítico da realidade contribuindo para desenvolver o gosto pela história e pela 

pesquisa 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: LENI VIRGINIA COSTA NICKEL 

ORIENTADOR: ROSANA STEINKE 

IES: UEM 

Artigo  
Título: Identidade Cultural Brasileira: Algumas Reflexões A Partir Da Linguagem 

Fílmica 

Palavras-chave: Identidade; caipira; cinema; ensino da história. 

Resumo: O povo brasileiro é formado por diversos grupos humanos que 

constituem as identidades do país. Escolhemos trabalhar com a figura do caipira, 

por retratar fortes traços do mundo rural em contraposição ao mundo citadino. 

Para isso, faremos a análise de três filmes nacionais, procurando observar a 

forma como a figura do caipira é retratada. Ao Trabalhar com a linguagem fílmica, 

buscaremos discutir a temática das culturas e identidades e como isso pode ser 

usado no Ensino da História 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: IDENTIDADE CULTURAL BRASILEIRA: ALGUMAS REFLEXÕES A 

PARTIR DA LINGUAGEM FÍLMICA 

Palavras-chave: Identidade; caipira; cinema; ensino da história. 

Resumo: O povo brasileiro é formado por diversos grupos humanos que 

constituem as identidades do país. Dentre eles escolhemos trabalhar com a 

figura do caipira, por retratar fortes traços do mundo rural em contraposição ao 

mundo citadino. Para isso, faremos a análise de três filmes nacionais, 

procurando observar a forma como a figura do caipira é retratada, ressaltando a 



influência da sociedade capitalista nesse processo. O material pretende instigar 

o aluno da EJA, por meio de questionamentos sobre a identidade do caipira, uma 

vez que temos sofrido forte influência, principalmente de sua forma oral. Ao 

Trabalhar com a linguagem fílmica, buscaremos discutir a temática das culturas 

e identidades e como isso pode ser usado no Ensino da História 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: LENIR APARECIDA DE MORAES 

ORIENTADOR: Janete Leiko Tanno 

IES: UENP 

Artigo  
Título: LEI 10.639/03: REFLEXÃO E COMBATE À DISCRIMINAÇÃO RACIAL 

NAS ESCOLAS 

Palavras-chave: Lei 10.639/3; discriminação racial; escola. 

Resumo: O dia a dia nas escolas mostra que a convivência entre alunos é 

permeada por situações frequentes de racismo, preconceito e discriminação e 

que, portanto, o conhecimento e o debate sobre tais questões são necessários 

e urgentes na comunidade escolar. Nesse sentido, a partir da Lei 10.639/03 - 

que estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 

e Africana, em nossas escolas-, o projeto objetiva a promoção de uma imagem 

positiva do negro em nosso país, abordando conteúdos que tragam para a sala 

de aula a História da África e do Brasil africano levando, dessa forma, à reflexão 

sobre a discriminação racial, a valorização da diversidade étnica, a estimulação 

de comportamentos de respeito, solidariedade e tolerância, para que a criança 

negra descubra o valor de sua cultura e de seus costumes. Tal consciência da 

contribuição da cultura afro para a sociedade brasileira consubstanciada na 

implementação da lei 10.639/03, pode constituir-se como uma ferramenta 

importante para o combate ao racismo e consequentemente para a superação 

do quadro de desigualdades raciais e sociais presente na sociedade brasileira. 

Debater e refletir sobre a lei, não deve ser responsabilidade somente da escola, 

mas temos que reconhecer que sendo um veículo de disseminação da cultura é 

na escola que podemos dar o primeiro passo para a valorização da cultura negra 

e para o desenvolvimento de um Brasil mais justo e igualitário. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: LEI 10639/03 - A IMPLEMENTAÇÃO NA ESCOLA 

Palavras-chave: LEI 10639/03; IMPLEMENTAÇÂO; ESCOLA. 

Resumo: A contribuição desta produção didático pedagógica é a discussão da 

Lei 10.639/03 e a conseqüente reflexão sobre a necessidade do resgate positivo 

e da valorização do afrodescendente em nossa sociedade, proposta pelo estudo 

da história da África e dos Afrodescendentes no Brasil. Visa também destacar 

os valores humanos e culturais da etnia, a promoção de uma imagem positiva 

do negro em nosso país, abordando conteúdos que tragam para a sala de aula 

a história da África e do Brasil africano. Dessa forma, pretende-se alcançar 

alguns objetivos como: levar à reflexão sobre a discriminação racial, valorizar a 

diversidade étnica, estimular valores e comportamentos de respeito, 

solidariedade e tolerância para que a criança negra descubra o valor de sua 

cultura, de seus costumes. Durante o governo do presidente Lula em 2003, foi 

assinada a Lei 10.639/03, que estabelece o ensino em nosso país da História da 

África e da cultura Afro-brasileira. Tal lei e seu implemento na escola, significa o 

reconhecimento do necessário combate ao preconceito, ao racismo e à 

discriminação em nossa sociedade. Através desta Unidade Didática Pedagógica, 

serão desenvolvidas pesquisas e debates, para que nosso aluno através destas 

atividades aumente seus conhecimentos e sua capacidade crítica. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: LENIR TERESINHA ALGERI CORSO 

ORIENTADOR: paulo jose koling 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: TERRA, BEM PRECIOSO E POR ISSO TÃO DISPUTADO: O Levante 

dos Posseiros de 1957 no Sudoeste do Paraná 

Palavras-chave: Paraná; Sudoeste; terra; ocupação; história local. 

Resumo: A temática abordada refere-se à luta pela terra no Paraná e representa 

a preocupação em estabelecer uma linha de trabalho com base nos movimentos 

sociais. Quando nos referimos ao processo de migrações, ocupações, projetos 



de colonização e experiências de luta pela terra, o Sudoeste do Paraná não pode 

ser esquecido, pois foi nessa região que ocorreu uma das principais revoltas 

camponesas que o Paraná tem notícia. A Revolta dos Posseiros, de 1957, 

significou uma efetiva reforma agrária no seu significado mais real. Hoje, essa 

região é o resulta-do de todos esses acontecimentos. Uma terra de gente 

guerreira e corajosa, que lutou com garra para conseguir um lugar para viver de 

maneira digna. Utilizamos como estratégia de trabalho a pesquisa com o 

envolvimento dos alunos, orientando o trabalho através de um questionário, 

fazendo um levantamento sobre suas origens familiares. Com as entrevistas com 

os pais, avôs e “pioneiros”, os próprios alunos obtiveram informações relevantes 

e foram instigados a repensar a ampliação do espaço geográfico da revolta, 

saindo dos lugares considerados centrais, como Francisco Beltrão, Capanema 

e Pato Branco, para situarem outros locais próximos aonde vivem como Santo 

Antonio, Pranchita, Pérola D’Oeste, e Planalto. O estudo da história local faz com 

que o aluno se perceba como parte integrante da história, por meio das vivências 

pessoais com sua comunidade, para que entendam que a história foi e é 

construída pela ação de diversos sujeitos e classes sociais. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A QUESTÃO DA LUTA PELA TERRA E O LEVANTE DOS POSSEIROS 

DE 1957 NO SUDOESTE DO PARANÁ 

Palavras-chave: Paraná; sudoeste; conflito agrário; ocupação; Pranchita. 

Resumo: O debate sobre a questão agrária no Brasil é atual e pertinente. A 

temática abordada se refere à luta pela terra no Paraná e tem a preocupação em 

estabelecer um diálogo com as noções de trabalho e de movimentos sociais que 

se inserem como um dos conteúdos do eixo estruturante Relações de Poder e 

de Trabalho que integram o ensino médio. A estrutura fundiária continua sendo 

um grande desafio brasileiro no século XXI. Quando nos referimos aos 

processos de imigração, colonização e luta pela terra, a história do Sudoeste do 

Paraná não pode ser esquecida, pois foi nessa região que ocorreu uma das 

principais revoltas de \"sem-terras\" no Paraná. A Revolta dos Colonos e/ou dos 

Posseiros, de 1957, significou uma efetiva conquista do direito à propriedade da 

terra e a efetivação de uma estrutura fundiária com perfil familiar. 

Posteriormente, nas décadas de 1970 e 1980, a origem do movimento sem terra 



perspectivou outras bases sociais de luta pela terra. Hoje, essa região é o 

resultado de todos esses acontecimentos e as características fundiárias 

existentes preservam o sentido dessas lutas sociais. Utilizaremos como 

estratégia de trabalho a pesquisa de campo, com realização de entrevistas com 

os pais e avós dos alunos para recuperar relatos e memórias que eles têm sobre 

a Revolta dos Posseiros. Também serão utilizados documentários produzidos 

sobre a Revolta dos Posseiros de 1957, leitura das entrevistas já produzidas, 

visita ao Assentamento Conquista de Fronteira – SC, fotografias históricas e 

alguns textos e obras da produção historiográfica. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: LEONI SALETE KOMIRCHUK JATCZAK 

ORIENTADOR: Claudio Luiz DeNipoti 

IES: UEPG 

Artigo  
Título: O estudo da formação de diversas cidades paranaenses através do ciclo 

econômico do Tropeirismo 

Palavras-chave: Tropeirismo; dinâmicas; narrativas; construtivismo. 

Resumo: Os desafios para o educador em recuperar o significado do 

conhecimento histórico, de que maneira mobilizar a atenção e interesse dos 

alunos, o desenvolvimento de estratégias de ensino. Um projeto que ao mesmo 

tempo que motive os educandos e estimule processos cognitivos facilitadores da 

aprendizagem, os quais efetivem o conhecimento histórico e produção de 

narrativas históricas sobre o Tropeirismo. Os educandos devem ter a 

oportunidade de apropriarem-se do conhecimento histórico e, cabe às escolas e 

ao professor, possibilitarem um arranjo diferente com dinâmicas de 

aprendizagem. Oportunizou-se propiciar conhecimentos históricos que 

favoreceram aos alunos contextualizarem-se no tempo e no espaço, de maneira 

a desenvolverem o discernimento crítico nas ações, visão do mundo e da 

História. Este projeto desenvolveu-se com os alunos da sexta série da Escola do 

Campo, com o uso de documentos históricos sobre o Tropeirismo, como ponto 

de partida; leitura e interpretação, constituindo alunos leitores autônomos e 

críticos; visita à cidade histórica da Lapa inserindo questões relativas à 



constituição de uma memória e da preservação do passado. As dinâmicas como 

ferramentas de diversificação de atividades de ensino aprendizagem pelo caráter 

desafiador. Chegou-se à produções de narrativas históricas pelos alunos, 

demonstrando que ocorreu a apropriação da consciência histórica sobre o 

processo do Tropeirismo na formação das cidades. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: TROPEIRISMO:SUA HISTÓRIA ATRAVÉS DE DINÂMICAS DE 

APRENDIZAGENS SIGNIFICATIVAS 

Palavras-chave: Tropeirismo, dinâmicas, narrativas. 

Resumo: Os desafios para o educador em recuperar o significado do 

conhecimento histórico, de que maneira mobilizar a atenção e interesse dos 

alunos, o desenvolvimento de estratégias de ensino. Ao mesmo tempo que 

motive os educandos e estimule processos cognitivos facilitadores da 

aprendizagem, os quais efetivem o conhecimento histórico e produção de 

narrativas históricas sobre o Tropeirismo.Os educandos devem ter a 

oportunidade de apropriarem-se do conhecimento histórico e, cabe às escolas 

possibilitarem um arranjo diferente com dinâmicas de aprendizagem. Pretende-

se propiciar conhecimentos históricos que favoreçam aos alunos 

contextualizarem-se no tempo e no espaço, de maneira a desenvolverem o 

discernimento crítico nas ações, visão do mundo e da História. Este projeto será 

desenvolvido com os alunos da sexta série da Escola do Campo, com o uso de 

documentos históricos sobre o Tropeirismo, como ponto de partida; leitura e 

interpretação, constituindo alunos leitores autônomos e críticos; visita à cidade 

histórica da Lapa inserindo questões relativas à constituição de uma memória e 

da preservação do passado. As dinâmicas como ferramentas de diversificação 

de atividades de ensino aprendizagem pelo caráter desafiador. Tem-se como 

finalidade chegar à produções de narrativas históricas pelos alunos, 

demonstrando se ocorreu a apropriação da consciência histórica sobre o 

processo do Tropeirismo na formação das cidades. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: LEONIRCE MOYA MAREZE 



ORIENTADOR: Regina Celia Alegro 

IES: UEL 

Artigo  
Título: Lembranças de Capoeiras em Apucarana- PR 

Palavras-chave: Capoeira; Memória; História local; Ensino de história; 

Apucarana. 

Resumo: O objetivo deste artigo é registrar as lembranças de Capoeiras em 

Apucarana – PR. Estudar a capoeira na cidade assume um sentido muito 

especial uma vez que foi necessário construí-la com ajuda de seus personagens 

através de entrevistas. Buscou-se materiais para que pudessem auxiliar nessa 

produção, porém o maior obstáculo foi à ausência dos mesmos nos livros 

didáticos e de memória local. Daí a importância em deixar escrito uma vez que 

essa História esquecida e que anteriormente não foi registrada para preservar 

viva a memória desses personagens e as lembranças guardadas para as 

próximas gerações. O estudo da capoeira apresenta como componente da 

história e da cultura local e permite que sujeitos e identidades antes não 

mencionados sejam contemplados, respeitando-se suas singularidades no 

espaço multicultural. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Geração Brasil e Pedagoginga: Lembranças sobre a capoeira em 

Apucarana PR (1982-2011) 

Palavras-chave: Capoeira; memória e ensino de História; Pedagoginga; 

Geração Brasil. 

Resumo: Nesse trabalho busca uma análise da capoeira enquanto 

manifestação cultural, considerando a necessidade de um aprofundamento 

nessa temática para uma atuação mais eficaz junto ao aluno do Ensino 

Fundamental. Esse objetivo será delimitado pelas lembranças de praticantes de 

capoeiras em Apucarana PR em dois grupos localizados na cidade. Acredita-se 

que isso se viabilizará por meio de um trabalho pedagógico mais articulado 

através do qual, os alunos sejam capazes de compreender o processo do 

desenvolvimento sócio- cultural do país através da apropriação das relações 

entre capoeira de diferentes épocas, lugares e da capoeira geral. O estudo da 

Capoeira e de seus grupos, Geração Brasil e Pedagoginga, pode ser visto como 



estratégia pedagógica para abordar a construção e a compreensão do 

conhecimento, baseados em recortes seleciona do conteúdo dos quais serão 

integrados ao conjunto do conhecimento . O trabalho será realizado seguindo os 

procedimentos da pesquisa qualitativa. Parte de um estudo bibliográfico visando 

construir uma base teórica para melhor dessa cultura e material para oensino de 

História. Por outro lado tomou como referencia as idéias prévias dos alunos não 

apenas sobre a capoeira, mas também sobre aspectos da cultura afro brasileira. 

Pretende-se um diálogo entre as idéias dos alunos eo discurso dos especialistas 

da capoeira em vista elucidação e do aprofundamento do processo de 

aprendizagem para mediar esse proceso estudará em sala de aula As 

entrevistas coletadas com mestres e praticantes de capoeira no município de 

Apucarana. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: LEONITA MAGNABOSCO 

ORIENTADOR: Cerize Nascimento Gomes 

IES: UNICENTRO 

Artigo  
Título: HINO NACIONAL: POR QUE CONHECER E POR QUE CANTAR? - UM 

ESTUDO HISTÓRICO E CULTURAL 

Palavras-chave: símbolo; civismo; pátria; sentimento; música. 

Resumo: Este artigo objetiva promover a compreensão histórica, política e 

cultural sobre a importância do conhecimento e da execução do hino nacional 

como um dos maiores símbolos de uma nação. A partir disso, buscou-se: 

Estimular a execução do hino nacional na comunidade escolar; Conhecer a 

história e a letra do hino nacional brasileiro; Estudar as ocasiões em que se deve 

executar o hino nacional; Promover atividades estudantis que possam incentivar 

o interesse pelo hino nacional e; propor interpretações sobre a letra do hino 

nacional. Utilizou-se da pesquisa bibliográfica aliada a pesquisa de campo. 

Participaram da pesquisa as alunas do segundo ano do curso de formação de 

docentes do Colégio Estadual de Pato Branco, no período de 18/08 a 06 /10 de 

2011. Conclui-se que a proposição de estudos relativa ao histórico, interpretação 

e importância, tanto da execução quanto do conhecimento do hino nacional 



brasileiro foi fundamental para a formação de estudantes críticos e conscientes, 

quando a valorização do simbolismo, do patriotismo e do patrimônio nacional. 

Espera-se, que este estudo contribua para a comunidade escolar, para as 

famílias e principalmente para o curso de Formação de Docentes como um todo 

e que futuramente o Hino Nacional faça parte do cotidiano escolar. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: HINO NACIONAL: POR QUE CONHECER E POR QUE CANTAR? - UM 

ESTUDO HISTÓRICO E CULTURAL 

Palavras-chave: símbolo; civismo; pátria; sentimento; música. 

Resumo: Justifica-se, o desenvolvimento da presente pesquisa diante da 

premissa que os conteúdos estruturantes deverão estar articulados com a 

fundamentação teórica e a seleção de temas, e que ambos deverão estar em 

sintonia com projetos político-pedagógicos. Diante disso, a metodologia sugerida 

aos professores de história foi ampliada e permite a utilização de imagens, 

objetos materiais e oralidade nos diversos documentos que possam expressar 

vestígios do passado e produzir conhecimento. Nesse sentido, pensamos no 

hino nacional com um trabalho articulado de imagens e conhecimento 

interdisciplinar com as disciplinas de artes, geografia e sociologia. Objetivo geral: 

Promover a compreensão histórica, política e cultural sobre a importância do 

conhecimento e da execução do hino nacional como um dos maiores símbolos 

de uma nação. Nossa metodologia de pesquisa será bibliográfica e também se 

utilizará da pesquisa de campo, uma vez que além de referencial teórico, 

procuraremos as leis existentes quanto à história e os protocolos de execução 

do hino nacional. Estimular-se-á a formação de grupos de trabalho e de estudos, 

bem como o envolvimento da comunidade por meio de entrevistas e pesquisas 

de opinião com os pais, professores, estudantes e vizinhos, bem como em 

entidades representativas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: LEVI AVELINO MARTINS 

ORIENTADOR: Solange Ramos de Andrade 

IES: UEM 



Artigo  
Título: A CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL EM MANDAGUARI, PR: 

GRUPOS LIMINARES E SEU PERTENCIMENTO 

Palavras-chave: Religião; Crença religiosa; História Local; Cristianismo. 

Resumo: Este artigo investiga formas de experiência religiosa e o sentimento de 

pertencimento mediante suas manifestações entre os alunos da Congregação 

Cristã no Brasil, na cidade de Mandaguari (PR). Também visa contribuir com o 

Colégio Estadual Vera Cruz de Mandaguari, no sentido de desenvolver uma 

visão mais atenta das múltiplas adesões religiosas no espaço escolar. Ao 

constituir o diálogo com outras disciplinas, poder-se-á entender como o homem 

estabelece e organiza suas relações e vivências com o sagrado, o que 

contribuirá com a reflexão histórica. Neste sentido, podem-se trabalhar as 

percepções religiosas mantendo o diálogo interdisciplinar, ampliando, assim, os 

horizontes e os territórios historiográficos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Congregação Cristã no Brasil em Mandaguari, PR: Grupos liminares e 

seu pertencimento. 

Palavras-chave: Religião; Diálogo; História; Pertencimento. 

Resumo: Este trabalho investiga formas de experiência religiosa e o sentimento 

de pertencimento mediante suas manifestações entre os alunos da Congregação 

Cristã no Brasil, na cidade de Mandaguari (PR) durante o ano de 2011. Também 

visa contribuir com o Colégio Estadual Vera Cruz de Mandaguari, no sentido de 

desenvolver uma visão mais atenta das múltiplas adesões religiosas no espaço 

escolar. Ao constituir o diálogo com outras disciplinas, poder-se-á entender como 

o homem estabelece e organiza suas relações e vivências com o sagrado, o que 

contribuirá com a reflexão histórica. Neste sentido, podem-se trabalhar as 

percepções religiosas mantendo o diálogo interdisciplinar, ampliando, assim, os 

horizontes e os territórios historiográficos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: LOURDES AMBROSINI PATEL 

ORIENTADOR: Carmem Lucia Gomes De Salis 



IES: UNICENTRO 

Artigo  
Título: A luta pela posse da terra nas aulas de História: o caso da Revolta dos 

Posseiros de 1957 

Palavras-chave: Posseiros; Terra; Luta; 1957; Sudoeste do Paraná. 

Resumo: Este artigo faz parte das atividades do Programa de Desenvolvimento 

Educacional, desenvolvido pela SEED-Pr, apresenta análise dos resultados do 

projeto implementado aos alunos da 3ª série EM do Colégio Estadual Santa Inês 

– EFM, Chopinzinho - PR, NRE Pato Branco. O trabalho objetivou discutir a 

questão da luta pela posse da terra no Sudoeste do Paraná, nos diversos tempos 

e espaços, em suas manifestações culturais, políticas e sociais, reconhecendo 

semelhanças e diferenças na vida em sociedade. O estudo da história da 

“Revolta dos posseiros de 1957” foi realizado a partir da análise de fontes 

bibliográficas. Conhecendo mais da história regional e compreendendo a 

historicidade das lutas pela terra, inserindo-as num conjunto que dê conta das 

mudanças e permanências ao longo do tempo, das semelhanças e diferenças 

que configuram o acontecer histórico. As lutas pela terra têm grande significado 

para a sociedade do lugar onde vivem. Os conflitos pela posse da terra sempre 

geraram violência no país. Ao contrário dos posseiros, que lutam pelo direito de 

permanecer, outros lutam para adquirir um pedaço de chão para sobreviver. O 

trabalho desenvolvido propôs a discussão, pesquisa, reflexão, apresentação de 

resultados sobre a Revolta dos Posseiros de 1957, ocorrida na região Sudoeste 

do Paraná. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A luta pela posse da terra nas aulas de História: o caso da Revolta dos 

posseiros de 1957 

Palavras-chave: Posseiros; terra; luta; Sudoeste do Paraná. 

Resumo: O projeto objetiva discutir a questão luta pela posse da terra no 

Sudoeste do Paraná, nos diversos tempos e espaços e em suas manifestações 

culturais, políticas e sociais, reconhecendo semelhanças e diferenças na vida 

em sociedade. O estudo da história da “Revolta dos posseiros de 1957” será 

realizado a partir da análise de fontes bibliográficas, conhecendo mais da história 

regional. Para compreender a historicidade das lutas pela terra, é necessário 



inseri-las em um conjunto amplo que dê conta das mudanças e permanências 

ao longo do tempo, semelhanças e diferenças que configuram o acontecer 

histórico. As lutas pela terra têm uma riqueza de grande significado para a 

sociedade que se desenvolve no lugar onde vivem. Os conflitos pela posse da 

terra sempre geraram violência em nosso país. Ao contrário dos posseiros, que 

lutam pelo direito de permanecer nela e outros lutam para adquirir um pedacinho 

de chão para sobreviver. Esta Unidade Didática propõe a discussão, pesquisa, 

reflexão e apresentação de resultados sobre a Revolta dos Posseiros de 1957, 

ocorrida na região em que vivemos, o Sudoeste do Paraná. Buscaremos motivar 

os alunos à pesquisa do assunto, um dos recursos a ser utilizado, instigante à 

curiosidade, é a fotografia, acompanhada do diálogo, com o propósito de 

reconstruir esse saber histórico, ouvir palestrantes, interagir por meio de 

questionamentos, pesquisa bibliográfica on-line, sempre sistematizando cada 

descoberta de modo a garantir a autoridade do tema. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: LOURDES APARECIDA DA ROCHA CASARIM 

ORIENTADOR: Maria de Fatima da Cunha 

IES: UEL 

Artigo  
Título: Preconceito racial e discriminação a partir dos preconceito racial e 

discriminação a partir dos conhecimentos prévios dos alunos (Jaguapitã-Pr) 

Palavras-chave: preconceito racial; idéias prévias; produção do conhecimento. 

Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar os resultados de uma 

intervenção pedagógica realizada em sala de aula, com alunos de 8a série (ou 

9o ano), da Escola Estadual Dr. Waldemiro Pedroso Ensino Fundamental, no 

município de Jaguapitã, no Estado do Paraná no contexto da rede pública de 

ensino na disciplina de História. Temos como finalidade de conhecer o que os 

alunos/as sabem sobre questões relacionadas ao preconceito racial e à 

discriminação em sala de aula no seu dia a dia. Esta pesquisa teve como objetivo 

inicial investigar entre os alunos/as os conceitos que os mesmos tinham sobre a 

disciplina de História e também indagar sobre como o estudo da mesma 

disciplina poderia intervir no tratamento das atitudes preconceituosas no 



ambiente escolar. Pois entendemos que a aprendizagem histórica implica mais 

que um simples adquirir conhecimento do passado. Sabemos das dificuldades 

relacionadas ao preconceito, discriminação, porém, temos que acreditar que no 

coletivo possamos mudar. Como instrumento de intervenção foram propostas 

atividades didáticas que visavam conduzir reflexões e discussões sobre os 

temas que culminassem nas ações intencionais que conduzem os alunos/as à 

reflexão sobre mudanças de visões e atitudes preconceituosas e 

discriminatórias. Assim, na conclusão da investigação tornou-se possível 

compreender que a História tem papel fundamental na construção e 

transformação de conceitos que levam às práticas discriminatórias. E que o 

professor-mediador precisa dialogar com metodologias que oportunizem o 

desenvolvimento da autonomia do sujeito nos processos de ensino e de 

aprendizagem, sendo capaz de uma inserção cidadã e transformadora na 

sociedade na qual ele vive. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O PRECONCEITO RACIAL E AS IDÉIAS PRÉVIAS DOS ALUNOS: UMA 

PROPOSTA A SALA DE AULA 

Palavras-chave: preconceito racial; ideias prévias; produção do conhecimento. 

Resumo: Este artigo buscará mostrar que é possível o professor agir como um 

mediador entre o objeto a ser apreendido (preconceito racial) e o aluno, 

trabalhando a partir das idéias dos alunos percebendo estas como de 

fundamental importância para o processo de produção de conhecimento em sala 

de aula. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: LUCIA HELENA VIEIRA 

ORIENTADOR: Gilmar Arruda 

IES: UEL 

Artigo  
Título: Hábitos de consumo dos adolescentes do Terceiro ano do ensino médio 

do Colégio Estadual Unidade Polo de Ibiporã, no período de 1.980 a 2010 

Palavras-chave: marketing; consumismo; tecnologia; adolescente. 



Resumo: O desenvolvimento do projeto se deu na Escola Estadual Unidade 

Polo de Ibiporã, Paraná Brasil, com os alunos dos terceiros anos do Ensino 

Médio matutino, no período de agosto a novembro de 2010. O projeto procurou 

observar a influência do marketing, da propaganda e da mídia nos hábitos de 

consumo dos adolescentes. Verificar a interferência das redes sociais 

(Facebook, MySpace, Orkut, Messenger) na escolha dos produtos a serem 

consumidos pelos adolescentes e a interferência dos mesmos na escolha dos 

produtos a serem consumidos pela família. Numa sociedade onde o consumo 

sempre existiu e que o ter é mais importante do que o ser, tornam-se relevantes 

atividades que valorizem o consumo consciente. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Hábitos de consumo dos adolescentes do 3º ano do ensino médio do 

Colégio Estadual Unidade Polo de Ibiporã, no período de 1980 a 2010 

Palavras-chave: Consumo; Imagem; Memória. 

Resumo: O material didático exposto neste caderno pedagógico busca ser mais 

um caminho usado pelo educador na construção do conhecimento e na formação 

de um cidadão e de consumidores conscientes. As atividades propostas como 

leitura de documentos, de imagens tem por objetivo o resgate da memória, a 

valorização do aluno como participante do processo histórico. Outro aspecto 

relevante é que poderá perceber que a história não é feita apenas por aqueles 

que são considerados heróis, mas também pelas suas ações 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: LUCIA MARIA COIMBRA MAIA CAMPOS 

ORIENTADOR: Helvio Alexandre Mariano 

IES: UNICENTRO 

Artigo  
Título: A INSERÇÃO DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA DA COMUNIDADE 

PAIOL DE TELHA NO COTIDIANO ESCOLAR 

Palavras-chave: escravo; afrodescendentes; Paiol de Telha; quilombo. 

Resumo: Este artigo é o resultado do Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE, promovido pelo governo do Estado do Paraná, desenvolvido 



no Colégio Estadual D. Pedro I, em Entre Rios, Guarapuava, que teve como 

público alvo alunos do Ensino Fundamental da 7ª série/8º ano e 8ª série/9º ano. 

A intenção foi relatar o cotidiano do escravo negro em Guarapuava e também 

sobre a diversidade cultural dos afrodescendentes do Quilombo Paiol de Telha, 

reforçando sua importância e entendendo suas manifestações culturais, 

trazendo-as para o cotidiano escolar. A unidade temática produzida e 

implementada no colégio objetivou promover atividades pedagógicas que 

proporcionassem uma reflexão sobre os aspectos históricos relacionados a vida 

das pessoas desta etnia. A metodologia utilizada foi o estudo da história regional 

procurando atender a Lei Nº 13.381 de 18/12/2001, a qual tornou obrigatório no 

Ensino Público Estadual os conteúdos da História do Paraná, objetivando 

atender à Lei 10.639/2003, que inclui no currículo oficial da Rede de Ensino a 

obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Este 

artigo relata a atuação dos alunos e suas reflexões através das leituras dos 

textos e da visita ao Paiol de Telha. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O INICIO DA OCUPAÇÃO DE ESCRAVOS NEGROS EM 

GUARAPUAVA 

Palavras-chave: Escravo; Trabalho; Paiol de  Telha 

Resumo: A reflexão sobre esta temática se justifica pela importância de se 

descontruir socialmente, o preconceito e a descriminação racial que sofre a 

população negra. A escola tem papel fundamental de construção e reconstrução 

de valores sociais, por isso se faz necessário um novo olhar sobre a questão 

racial no contexto escolar. A unidade temática tem como objetivos relatar o 

cotidiano do escravo negro em Guarapuava e também sobre a diversidade 

cultural dos afrodescendentes do Quilombo Paiol de Telha, reforçando sua 

importância e promovendo uma reflexão sobre os personagens até então 

negligenciados pela História, e a partir dos relatos dos moradores do Paiol, 

compreender os aspectos históricos relacionados a vida de pessoas desta etnia, 

com vistas de entender sua manifestações culturais. Assim, este estudo visa 

contribuir para eliminar preconceitos e distorções racistas acumuladas durante 

séculos em nossa nação. Os recursos metodológicos utilizados contemplarão 



várias fontes: textos, documentos da época, música, revista, fotografias, jornais, 

imagens, relatos de entrevistas, poesias 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: LUCIANE CRISTINA DA SILVA 

ORIENTADOR: Moises francisco Farah Junior 

IES: UTFPR 

Artigo  
Título: O processo de regularização fundiária como forma de garantir a inclusão 

social: o caso de uma comunidade no município de Piraquara 

Palavras-chave: regularização fundiária; Urbanização; industrialização; 

inclusão social. 

Resumo: O presente artigo tem como proposta analisar as áreas ocupadas de 

forma inadequada, chamadas por muitos autores de “áreas de ocupação 

irregular” e investigar o processo de regularização fundiária presente nessas 

áreas como forma de garantir a inclusão social às pessoas que ali residem. Os 

estudos são direcionados para o município de Piraquara, mais especificamente 

para o bairro Guarituba, onde vivem cerca de 50 mil pessoas em situação 

irregular com o intuito de levar ao aluno que vive e estuda nesse bairro o 

conhecimento da realidade que o cerca de forma que possa aprender, refletir e 

participar criticamente do seu espaço social. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A urbanização e a industrialização: suas implicações na sociedade 

contemporânea local 

Palavras-chave: urbanição;industrialização; questão fundiária. 

Resumo: A proposta da construção do caderno temático foi baseada no fato que 

para se chegar ao processo de regularização fundiária é preciso que haja 

conhecimento dos acontecimentos históricos que ocasionaram e ainda 

ocasionam as questões fundiárias no Brasil. O ponto de partida está com a 

industrialização e com a urbanização pois a partir desse momento toda a 

sociedade passa a sofrer grandes transformações que influenciaram o modo de 

viver, morar das pessoas. Tal construção, ainda está baseada na percepção de 



que a aprendizagem histórica está articulada ao modo como a experiência do 

passado é vivenciada e interpretada de maneira a fornecer uma compreensão 

do presente e a construir projeto de futuro . 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: LUCINEIA APARECIDA VALIM DA SILVA 

ORIENTADOR: Regina Celia Alegro 

IES: UEL 

Artigo  
Título: O Cinema como fonte no processo de ensino e aprendizagem em história 

Palavras-chave: Ensino de História; Cinema; Documentos na sala de aula. 

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo refletir acerca da importância do 

cinema como fonte de ensino e aprendizagem em História. A busca da 

compreensão de sua importância na produção da consciência histórica leva a 

analisar várias possibilidades para sua utilização. O cinema precisa ser visto no 

contexto escolar, não como meio de “matar a aula”, mas, como fonte que, sendo 

bem utilizada, é capaz de levar à produção de conhecimento histórico. Para 

tanto, é necessária a compreensão do processo a ser desenvolvido para a 

utilização do cinema como fonte. Na oficina desenvolvida com professores da 

Rede Pública de Ensino realizamos discussões sobre a temática tendo ficado 

claro que muitos não utilizam o cinema como fonte, por insegurança. Ao 

compreendermos o desenvolvimento das ações pedagógicas com a utilização 

de filme, a aula torna-se mais agradável e os alunos são levados ao 

desenvolvimento de um saber comprometido com a mudança pessoal e social, 

pois a análise do filme como documento estimula a que se compreendam como 

agentes fundamentais no processo de transformação da sociedade, a tornarem-

se críticos e cidadãos comprometidos com seu meio social. Assim a exploração 

de filmes em sala de aula permite alcançar os objetivos propostos pelas 

Diretrizes Curriculares da Educação Básica. Para tanto é preciso repensar a 

prática dos professores em relação à utilização de fontes históricas em sala de 

aula, assim, o contexto escolar vai aos poucos se alterando de forma positiva. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: O CINEMA COMO FONTE NO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM DE HISTÓRIA 

Palavras-chave: Cinema; Ensino de História; Fonte; Aprendizagem. 

Resumo: O propósito do presente trabalho é buscar alternativas para a 

utilização do cinema com fonte de ensino e aprendizagem em História, tendo em 

vista o grande potencial que este possui. Para tanto, se faz necessário 

compreendermos o mesmo e como utilizá-lo de forma mais eficaz. É 

fundamental, conhecermos uma pouco mais, sobre a importância da utilização 

das fontes, assim como o filme como documento, tendo-se o cuidado na análise 

pois, os filmes comerciais, tem como primeiro objetivo a vendagem ou seja, o 

comércio e não é produzido especificamente, para fim didático, o que leva a 

necessidade de conhecimento prévio de como utilizar esta fonte e cuidados a 

serem tomados. Ao optarmos pela utilização do filme como fonte é importante 

conhecermos os procedimentos básicos para a exploração deste documento. É 

importante também, se valer dos saberes dos professores que utilizam esta 

prática e a reflexão para que haja o aprimoramento da aprendizagem. Diante 

disto a proposta de trabalharmos com professores para através das reflexões 

propostas, auxiliá-los no grande desafio educacional de proporcionarmos uma 

melhor forma de levarmos os alunos a um maior interesse, assim como, a uma 

melhor qualidade de ensino e chegarmos a prática da aprendizagem. Em 

síntese, esta produção será desenvolvido no intuito de auxiliar professores em 

sua prática de ensino, utilizando-se da rica alternativa que é a utilização do filme 

como fonte em suas aulas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: LUIZ CARLOS ANDRIOLLI 

ORIENTADOR: SUZANE SCHMIDLIN LOHR 

IES: UFPR 

Artigo  
Título: Teatro como Instrumento na educação: ensinar valores para o convívio 

social na escola. 

Palavras-chave: teatro na escola, valores na educação, adolescentes 



Resumo: Trabalhar valores na educação é algo que não é visível e nem 

imediato. Os valores vão se construindo paulatinamente com o convívio entre os 

pares, no dia a dia. Embora tenha sido considerada até o século XIX, parte do 

currículo oculto das instituições de ensino, ganha espaço no ambiente escolar, 

a partir da segunda metade do século XX, quando a legislação educacional ( Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) reconhece no professor, no aluno 

e na família sujeitos do processo de formação escolar.Descrever-se-á um projeto 

desenvolvido em uma escola pública estadual de Curitiba, de intervenção 

pedagógica, teve por objetivo proporcionar aos adolescentes da escola uma 

reflexão sobre valores que estão presentes no dia-a-dia, tendo como ferramenta 

pedagógica o teatro. 10 alunos da escola participaram ativamente como atores 

de uma peça teatral, aprendendo e mostrando aos seus colegas que podem e 

querem melhorar sua maneira de agir . Segundo os professores, todos os 10 

alunos que participaram do processo melhoraram seu relacionamento com os 

profissionais da educação e com seus colegas. 180 alunos assistiram a peça e 

responderam questões sobre valores antes e depois da apresentação. 90% dos 

respondentes relataram maior interesse nos temas abordados pelo teatro, 

demonstrando que trabalhar valores na escola propicia um despertar para 

reflexão sobre questões importantes para a vida de cada um. dos muros 

escolares, no convívio com a 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: TETRO COMO EXPERIÊNCIA DE APRENDER E ENSINAR VALORES 

PARA O CONVÍVIO SOCIAL 

Palavras-chave: RESPEITO; ÉTICA; NÃO-VIOLÊNCIA. 

Resumo: Este material pedagógico, apresenta uma metodologia apoiada no 

Teatro, com o objetivo de levar os alunos a refletir sobre valores que favoreçam 

o relacionamento interpessoal na escola. Pretende com tal ação, auxiliá-los na 

construção e formação integral como cidadãos e na consciência crítica da 

realidade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: LUIZ CARLOS BUENO 



ORIENTADOR: Dennison de Oliveira 

IES: UFPR 

Artigo  
Título: A hortelã e a importância do seu ciclo econômico no Paraná ( décadas 

de 60-70) 

Palavras-chave: Desenvolvimento; Desbravamento; Economia; Mudança 

geográfica. 

Resumo: Existe uma lacuna na história econômica do Paraná. Não encontramos 

documentos, livros, que possam nos mostrar a verdadeira importância que a 

cultura da hortelã trouxe para o Estado, principalmente para a região noroeste. 

Devido a falta desses registros, os professores de História e de geografia da 

capital e região metropolitana, nunca ouviram falar dessa cultura, uma vez que 

não se produzia por aqui e foi extinta no Paraná a mias de quarenta anos 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A hortelã e a importância do seu ciclo econômico no Paraná (décadas de 

60 a 70 ) 

Palavras-chave: Cultura; Desenvolvimento; Povoamento Idustrializção. 

Resumo: Existe uma grande lacuna na história econômica do Paraná.Não 

encontramos documentos, livros, que possam nos mostrar a verdadeira 

importância que a cultura da hortela trouxe para o Estado,principalmente para a 

região noroeste nas décadas de( 60 a 70).Devido a falta desses registros, os 

professores de História e de Geografia da capital e região metropolitana, nunca 

ouviram falar dessa cultura,uma vez que não se produzia por aqui e foi extinta 

do Paraná ha mais de quarenta anos 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: LUSANIRA FEITOSA VIANA 

ORIENTADOR: Maria de Fatima da Cunha 

IES: UEL 

Artigo  
Título: A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL A PARTIR DA IDÉIAS DE ALUNOS: UMA 

PROPOSTA PARA SALA DE AULA 



Palavras-chave: Revolução Industrial; Idéia Prévias; Produção do 

Conhecimento. 

Resumo: Este artigo buscará mostrar que é possível o professor agir como um 

mediador entre o objeto a ser apreendido (Revolução Industrial) e o aluno, 

trabalhando a partir das idéias prévias dos alunos, percebendo as como de 

fundamental importância para o processo de produção de conhecimento em sala 

de aula. Essas discussões foram realizadas junto à 2ª série E - Noturno do 

Ensino Médio, no Colégio Estadual Professor José Aloísio Aragão em Londrina-

PR. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL A PARTIR DA IDÉIAS DE ALUNOS: UMA 

PROPOSTA PARA SALA DE AULA. 

Palavras-chave: Revolução Industrial; idéia prévias; produção do 

conhecimento. 

Resumo: Este artigo buscará mostrar que é possível o professor agir como um 

mediador entre o objeto a ser apreendido (Revolução Industrial) e o aluno, 

trabalhando a partir das idéias dos alunos percebendo estas como de 

fundamental importância para o processo de produção de conhecimento em sala 

de aula. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: LUZIA FERREIRA DE ALMEIDA 

ORIENTADOR: Renan Bandeirante de Araujo 

IES: FAFIPA 

Artigo  
Título: Descortinando o Feudalismo: Estrutura social e o universo simbólico 

século IX ao XIII 

Palavras-chave: Feudalismo; Universo Simbólico; Estrutura Social. 

Resumo: O presente trabalho procurou mostrar que as aulas expositivas sobre 

o período medieval sem a devida articulação entre a estrutura social e o universo 

simbólico do período, particularmente no que se refere ao século IX ao XIII, 

contribui para o desinteresse dos alunos em relação ao estudo desse importante 



capítulo da história humana. Neste sentido, na tentativa de superar esse 

desinteresse, procuramos dar vida às aulas de história reinterpretando através 

de maquete o ambiente social dos correlatos fatos históricos do período. 

Metodologicamente, para alcançar este fim, utilizamos recursos didáticos 

capazes de motivá-los, demonstrando que foi no interior da idade média, das 

suas instituições, do seu modo de vida, da política, do comércio, que se 

produziram dialeticamente as luzes da modernidade. O objetivo desta proposta 

foi de despertar no aluno o interesse pelo estudo da Sociedade Medieval 

(feudalismo) estabelecendo relações/confrontações entre informações atuais e 

históricas por meio de metodologia diferenciada que aguçasse o interesse do 

aluno, desmistificando a ideia de que o Feudalismo foi marcado por relações 

imutáveis, ou ainda, um obscuro momento da História caracterizado vulgarmente 

como sendo o período das “trevas”. Palavras – chave: Feudalismo; Universo 

Simbólico; Estrutura Social. 1 Introdução 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: DESCORTINANDO O FEUDALISMO: ESTRUTURA SOCIAL E O 

UNIVERSO SIMBÓLICO SÉCULO IX AO XIII 

Palavras-chave: Feudalismo; Universo Simbólico; Estrutura Social. 

Resumo: Nossa experiência docente tem mostrado que as aulas expositivas 

sobre o período medieval sem a devida articulação entre a estrutura social e o 

universo simbólico correspondente ao período, particularmente no que se refere 

ao século IX ao XIII, conduz ao desinteresse dos alunos em relação ao estudo 

desse importante capítulo da história humana. Neste sentido, o Material Didático 

tem a intenção de desenvolver as aulas de história, dando vida aos fatos 

históricos para melhor compreendê-los utilizando para isso metodologia e 

recursos didáticos capazes de motivá-los, revelando por meio do estudo do 

conteúdo referente ao período aqui proposto, que foi no interior da idade média 

que se produziram também as luzes da modernidade. O objetivo desta proposta 

é o de despertar no aluno o interesse pelo estudo da Sociedade Medieval 

(feudalismo) estabelecendo relações imutáveis e confrontações entre 

informações atuais e históricas por meio de metodologia diferenciada que 

desperte o interesse do aluno, desmistificando a idéia de que o Feudalismo foi 



marcado por relações imutáveis, ou ainda, um obscuro momento da História 

caracterizado vulgarmente como sendo o período das “trevas”. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: MARCELO GAERTNER MARQUES 

ORIENTADOR: Dennison de Oliveira 

IES: UFPR 

Artigo  
Título: Diversificação metodológica no ensino de História: um passo para a 

motivação 

Palavras-chave: Diversificação; motivação; cinema. 

Resumo: O Artigo Final desenvolvido tem como objetivo a apresentação de 

novas metodologias como análise de filmes e, novas linguagens culturais como 

o cinema, para proporcionar ao professor novas alternativas, meios e formas 

para motivar o aluno em relação ao conteúdo. O cinema é uma das linguagens 

que permitem a mediação didática e prática do saber histórico e, sua utilização 

pode transformar a realidade em sala de aula, despertando o interesse dos 

alunos através da fantasia e da imaginação proporcionada pela linguagem 

audiovisual. A exibição de filmes inseridos no contexto de forma organizada e 

planejada pode ser um poderoso instrumento motivador do interesse do aluno à 

pesquisa e formador de uma consciência crítica. Independente do gênero, o filme 

apresenta várias possibilidades de análise, podendo indicar inúmeras atividades 

práticas. Consciente que o uso de novas metodologias e outros recursos 

didáticos dentro de sala de aula não irá resolver os problemas existentes nas 

escolas públicas, nem tampouco substituir o alheamento pela palavra escrita, 

pois o desinteresse escolar é um fator complexo, envolvendo aspectos culturais, 

sociais, institucionais e financeiros. O que se pretende através deste Artigo, é 

dar um passo em direção a melhoria no ensino-aprendizagem, trocar 

experiências e aplicar novas metodologias, com o objetivo de diversificar as 

possibilidades de ação docente. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: Diversificação metodológica no ensino de História: um passo para 

motivação 

Palavras-chave: Diversificação; motivação; cinema. 

Resumo: O material didático pedagógico desenvolvido tem como objetivo a 

experimentação de novas metodologias como análise de filmes e, novas 

linguagens culturais como o cinema, para proporcionar ao professor novas 

alternativas, meios e formas para motivar o aluno em relação ao conteúdo. O 

cinema é uma das linguagens que permitem a mediação didática e prática do 

saber histórico e, sua utilização, pode transformar a realidade em sala de aula, 

despertando o interesse dos alunos através da fantasia e da imaginação 

proporcionada pela linguagem audiovisual. A exibição de filmes inseridos no 

contexto de forma planejada e organizada pode ser um poderoso instrumento 

motivador do interesse do aluno à pesquisa e formador de uma consciência 

crítica. Independente do gênero, o filme apresenta várias possibilidades de 

análise, podendo indicar inúmeras atividades práticas. Consciente que o uso de 

novas metodologias e outros recursos didáticos dentro de sala de aula não irá 

resolver os problemas educacionais, nem tampouco substituir o alheamento pela 

palavra escrita, pois o desinteresse escolar é um fator complexo, envolvendo 

aspectos culturais, sociais, institucionais e financeiros. O que se pretende 

através do cinema em sala de aula, é dar um passo em direção à melhoria do 

ensino-aprendizagem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: MARCIA APARECIDA ROSA 

ORIENTADOR: FLAVIO MASSAMI MARTINS RUCKSTADTER 

IES: UENP 

Artigo  
Título: A LUTA CONTRA O PRECONCEITO RACIAL NO CONTEXTO 

ESCOLAR POR MEIO DA MÚSICA BRASILEIRA 

Palavras-chave: Ensino de História; Música; Diversidade cultural. 

Resumo: O tema deste artigo foi desenvolvido no projeto PDE e propõe uma 

abordagem crítica sobre o preconceito e a discriminação racial utilizando a 

“música brasileira” como recurso didático nas aulas de História. Tendo em vista 



que a música é uma manifestação cultural comum a todas as culturas e 

sociedades, expor a relevância das músicas como fontes históricas de modo a 

questionar o preconceito racial, ainda presente em nossa sociedade, pode ser 

uma atividade didática bastante significativa, pois possibilita ao aluno, cidadão 

em formação, uma percepção diferenciada sobre seu próprio papel social de 

repúdio a toda e qualquer forma de discriminação. A obrigatoriedade do estudo 

da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana no currículo escolar da educação 

básica, ancorados pela Lei nº 10639, contribui para a discussão deste tema, uma 

vez que as escolas ainda necessitam melhorar a convivência com os sujeitos 

pluriétnicos, inseridos no contexto escolar, efetivando esta notável diversidade 

cultural no interior das escolas. A música como recurso didático deste projeto 

proporcionou melhor compreensão e análise do preconceito, retratado em suas 

letras. Esta proposta de intervenção escolar foi implementada no segundo 

semestre de dois mil e onze, com alunos do 1º ano do Ensino Médio, no Colégio 

Estadual Silvio Tavares, na cidade de Cambará, PR, sendo objetivo deste 

abordar o racismo dentro da escola através da música. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A PROCURA PELO EMBATE CONTRA O PRECONCEITO RACIAL NO 

CONTEXTO ESCOLAR ATRAVÉS DA MÚSICA BRASILEIRA 

Palavras-chave: Ensino de História; Música; Diversidade Cultural. 

Resumo: A cultura brasileira ainda evidencia profundos traços de discriminação 

e racismo, a escola enquanto uma instituição social que tem grande alcance nas 

mais variadas camadas da população, tem grande poder de valorizar as 

diferentes culturas. Nesta pesquisa, proponho uma abordagem crítica sobre a 

temática do preconceito e da discriminação utilizando a \" música brasileira\" 

como recurso didático nas aulas de História. Tendo em vista que a música é uma 

manifestação cultural comum a todos, expôr a relevância das músicas como 

fontes históricas de modo a questionar o preconceito racial ainda presente em 

nossa sociedade pode ser uma atividade didática bastante significativa que 

possibilita ao aluno cidadão em formação, uma percepção diferenciada sobre 

seu papel social de repúdio a toda e qualquer forma de discriminação. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: MARCIA MARIA CIONEK BINI 

ORIENTADOR: Helvio Alexandre Mariano 

IES: UNICENTRO 

Artigo  
Título: O Livro Didático e a Ausência do Negro 

Palavras-chave: População Negra; Guerra do Paraguai; Livro Didático. 

Resumo: Este artigo tem o objetivo de analisar e refletir sobre a participação da 

população negra na Guerra do Paraguai e trazer à discussão, o debate quanto 

à desvalorização e invisibilidade dos negros como sujeitos históricos. Neste 

sentido, a pesquisa procurou destacar os fatores e interesses que interferem 

nesse processo e como o Livro Didático público, um produto mercadológico, 

aborda a questão. Fundamentada pelas políticas educacionais do Estado do 

Paraná, por meio das Diretrizes Curriculares Orientadoras da Educação Básica 

de História, esta experiência embasa-se em autores que pesquisaram o Livro 

Didático público, suas diversas interfaces e como nele se processa a 

representação social do negro. Alicerçado na pesquisa bibliográfica e qualitativa, 

por meio de leituras de autores específicos, textos, artigos, imagens, tal estudo 

pretendeu a possibilidade de um novo olhar para episódios da história nacional, 

destacando aqueles que, por diversos motivos, foram negligenciados ou 

omitidos ideologicamente na historiografia brasileira. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A invisibilidade histórica da participação da população negra na Guerra 

do Paraguai 

Palavras-chave: Guerra do Paraguai; população negra; ideologia; livro didático; 

identidade nacional. 

Resumo: O estudo do tema proposto tem a pretensão de romper com a visão 

eurocêntrica da História, valorizando mais os acontecimentos relacionados à 

História Nacional, possibilitando aos alunos identificarem a participação 

daqueles que, por muito tempo, ficaram à margem do processo, negligenciados 

ou omitidos ideologicamente, excluídos de direitos e também de serem 

reconhecidos como sujeitos históricos e não marginalizados e em situações 

constrangedoras como comumente trazem nossos livros didáticos. O objetivo 



deste trabalho é proporcionar aos alunos, momentos de reflexão, de discussão, 

de análise, de compreensão e de reconstrução do conhecimento, propondo 

questões relacionadas à invisibilidade da população negra na historiografia, 

analisando o caso da Guerra do Paraguai, destacando que um mesmo fato 

histórico apresenta várias versões, o recrutamento da população negra para o 

conflito, as patentes que conseguiam galgar e se o exército cumpriu as 

promessas feitas a esses agentes históricos. Este trabalho está alicerçado na 

pesquisa bibliográfica exploratória e qualitativa, por meio de leituras de 

fragmentos de textos de autores específicos, de artigos, filmes, imagens. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: MARIA APARECIDA CORREA 

ORIENTADOR: Gilmar Arruda 

IES: UEL 

Artigo  
Título: Moradores do bairro Jardim Silvino constroem sua história 

Palavras-chave: Memória;  Jardim Silvino; História Oral; História local. 

Resumo: O objetivo do trabalho foi promover o levantamento da memória local 

visando a efetivação da história do bairro Jardim Silvino em Cambé (Pr), 

desenvolvendo conceitos como memória, história oral e história local. A 

metodologia aplicada para alcançar o objetivo, foi pesquisa de campo, realizada 

com entrevistas à população, que se expressou a partir do que conhecia. As 

informações colhidas foram compiladas, analisadas e discutidas para dar o 

sentido desejado no presente texto. Justifica-se escolha deste tema para a 

realização de um trabalho de conclusão de um curso, pela importância que tem 

o conhecimento da realidade local, antes de expandir para uma contextualização 

geral. A história do bairro a ser estudado é o local onde o colégio está instalado, 

enfatizando a importância de resgatar as memórias individuais e coletivas e os 

documentos históricos como fonte histórica no processo de construção do 

conhecimento. O trabalho será desenvolvido por meio de atividades como: 

recolher depoimentos, constituir acervo na escola e por fim elaborar painéis com 

imagens e relatos escritos de antigos moradores (depoimentos orais transcritos). 

 



Produção didático-pedagógica 
Título: A Narrativa que conta a História do Jardim Silvino 

Palavras-chave: Bairro; Memória; Entrevista. 

Resumo: Esta Unidade didática tem a finalidade partilhar com os alunos alguns 

apontamentos que promova processo de ensino aprendizagem e a melhoria na 

qualidade do ensino de História. Reflexões baseadas nos estudos que tratam de 

temas voltados para o estudo da história narrativa, fazendo uso da metodologia 

de História Oral, por meio de entrevistas voltadas para noções sobre a História 

Local . No desenvolvimento do trabalho o aluno terá a oportunidade de realizar 

junto aos moradores do Jardim Silvino o recolhimento e registro da memória com 

os antigos moradores do bairro, local este em que a escola está inserida. Com 

esse trabalho ficará evidenciada para o aluno que existe uma relação entre 

história e memória quando se evoca lembranças de maneira a se perceber a 

história como registro de lembranças de ações do passado. Ao desenvolver o 

trabalho onde comunidade e escola se interajam facilitara a compreensão para 

o grupo de seus elementos culturais, construírem sua identidade, fornecer 

subsídios para entender os procedimentos do historiador para a escrita da 

história, que possa ele também produzir o conhecimento histórico. O 

desenvolvimento do trabalho se dará mediante segmento planejado de acordo 

com o plano de aula elaborado mediante o número de aula disponível. Sendo 

História Local, produções de narrativas históricas, com objetivos de: -Pesquisar 

a história do bairro jardim Silvino -Desenvolver a capacidade de ler e interpretar 

documentos históricos -Registrar permanências e transformações ocorridas no 

jardim Silvino -Evidenciar, com base em fotografias os registros de épocas, 

reconhecendo permanências e mudanças -Estabelecer relações passado-

presente, 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: MARIA APARECIDA DE ARAUJO 

ORIENTADOR: Solange Ramos de Andrade 

IES: UEM 

Artigo  



Título: ENSINO DE HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 

"VIVENDO, FAZENDO E APRENDENDO HISTÓRIA" 

Palavras-chave: História Oral; História de Vida; Memória; Biografia; 

Autobiografia. 

Resumo: O artigo tem a finalidade de introduzir o método da história oral, como 

recurso de aprendizagem para aluno da Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

objetivando desenvolver o sentimento de pertencimento à história e, 

consequentemente, à sociedade na qual vive. Partindo dos Princípios 

Norteadores da Educação de Jovens e Adultos, considera o educando um 

sujeito, sócio cultural com diversas experiências de vida, que muitas vezes se 

afasta da escola, devido ao seu ingresso, muitas vezes, prematuro no mundo do 

trabalho. Diante dos problemas de evasão e repetência escolar, este aluno se 

vê deslocado do espaço educacional, não se sentindo partícipe do processo 

histórico. Inserindo um processo educacional interativo, com a utilização da 

autobiografia, biografia, memória, história de vida, a história oral permite ao aluno 

do EJA a valorização de papel como agente histórico. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Ensino de Historia na Educação de Jovens e Adultos “Vivendo, 

Fazendo e Aprendendo a História” 

Palavras-chave: História oral; biografia; história de vida. 

Resumo: A pesquisa baseia-se nas Diretrizes da Educação Básica do Estado 

da Educação do Paraná, que propõe as relações culturais como um de seus 

conteúdos estruturante. O objetivo dessa pesquisa é um levantamento de 

histórias de vidas, direcionada aos educando da EJA, que visa estabelecer a 

partir da autobiografia dos mesmos, a importância da relação existente entre a 

história do Brasil e a história do aluno. É importante destacar que história oral é 

uma metodologia de pesquisa que aborda o estudo do tempo presente, o uso da 

memória, através de relatos e testemunhos referentes a sua vivencia, fatos 

históricos relacionado com a sociedade que o individuo esta inserido. Enfim, 

esse projeto é norteado pelos pressupostos da história oral, que se utiliza de 

métodos qualitativos de investigação. Essa opção metodológica, pretende 

valorizar o educando da EJA, enfatizando seu protagonismo na história, na 

sociedade local, brasileira e mundial. 



 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS 

ORIENTADOR: Dennison de Oliveira 

IES: UFPR 

Artigo  
Título: Através da Fotografia: Um Olhar sobre o Patrimônio Historico Cultural do 

Municipío de Colombo 

Palavras-chave: História; Fotografia; Patrimônio Histórico. 

Resumo: Este artigo pretende relatar as atividades realizadas no segundo 

semestre de 2011 no Colégio Estadual Alfredo Chaves, no Município de 

Colombo. As ações desenvolvidas foram previstas no projeto de pesquisa do 

Programa de Desenvolvimento Educacional PDE, promovido pela Secretaria 

Estadual de Educação juntamente com a Universidade Federal do Paraná 

(UFPR). Discute a possibilidade de utilização da fotografia como recurso didático 

para o ensino da história local e seu Patrimônio Cultural. A fotografia pode ser 

considerada uma importante fonte histórica, desde o momento que se supera o 

seu uso como simples ilustração, analisando se principalmente seu conteúdo e 

sua forma de expressão. Assim como, pode colaborar para tornar as aulas mais 

atrativas e dinâmicas, visto que somente os livros didáticos tem se tornado 

insuficientes para despertar o interesse dos alunos pelas aulas de história. O 

estudo do Patrimônio Cultural, se constitui numa possibilidade de fortalecer as 

relações dos alunos com suas heranças culturais, estabelecendo um melhor 

relacionamento com os bens culturais, percebendo sua responsabilidade pela 

valorização e preservação do Patrimônio, e a vivência real com a cidadania. O 

encaminhamento metodológico proposto no material didático, utilizou fotografias 

dos álbuns de família dos alunos, do Acervo da Casa da Cultura da cidade e 

fotografias produzidas pelos alunos, sempre relacionadas ao tema Patrimônio 

histórico cultural. A experiência adquirida, bem como as dificuldades 

encontradas na implementação da Proposta Pedagógica, estão relatadas neste 

artigo. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: Através da Fotografia: Um Olhar sobre o Patrimônio Historico Cultural do 

Municipío de Colombo 

Palavras-chave: História; Fotografia; Patrimônio Histórico. 

Resumo: Numa era das informações cada vez mais associadas as imagens, 

precisamos orientar os nossos alunos também nesse contexto, para que possam 

interpretar os acontecimentos não tendo como base apenas os documentos e 

registros escritos. Sendo assim, os estudos associados ás imagens se tornaram 

uma ferramenta valiosa que pode ser utilizada pelos professores de História. A 

fotografia, por sua vez, pode ser considerada uma importante fonte histórica, 

desde o momento que se supera o seu uso como simples ilustração, analisando-

se principalmente seu conteúdo e sua forma de expressão. Ao utilizar a fotografia 

como recurso didático para o desenvolvimento do projeto, pretende-se 

desenvolver o olhar crítico dos alunos, possibilitando outras formas de interpretar 

os acontecimentos da historia local. O encaminhamento metodológico proposto 

para a realização do Projeto de Intervenção Pedagógica, terá como recurso 

didático o uso de fotografias antigas das famílias ou amigos dos alunos, do 

Acervo da Casa da Cultura e do Museu da cidade, assim como, a criação de 

novas imagens que possam conter elementos representativos sobre o tema de 

estudo: Patrimônio Histórico Cultural. Contará também com pesquisa 

bibliográfica . 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: MARIA APARECIDA LEMES 

ORIENTADOR: Marisa Noda 

IES: UENP 

Artigo  
Título: Cinema na Aula de História 

Palavras-chave: Cinema; Totalitarismo; Aprendizagem. 

Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar e demonstrar a grande 

importância da utilização do cinema na aprendizagem dos alunos. Para o 

desenvolvimento da proposta utilizou-se o filme “Olga”, bem como os conteúdos 

“Regimes totalitários e a “Era Vargas” e sua relação com o capitalismo. A 

dificuldade didática encontrada em aulas expositivo-descritivas de conteúdo 



histórico pode ser superada com a utilização deste recurso, onde o aumento da 

participação discente, consequência do interesse e prazer em assistir filmes que 

retratam momentos históricos, permite a efetiva aprendizagem, por meio de 

debates e análises críticas do conteúdo apresentado. Isso tudo sem deixar de 

lado os demais materiais utilizados na aprendizagem dos respectivos conteúdos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Regimes Totalitários e a Era Vargas 

Palavras-chave: Linguagens; Ensino de História; Memória. 

Resumo: Este trabalho visa contemplar o uso de imagens, documentos, textos 

e principalmente cinema nas aulas de História. Para que tal objetivo seja 

cumprido optamos por trabalhar o tema Regimes Totalitários e Era Vargas. 

Michael Pollak, no seu artigo Memória, Esquecimento, Silêncio, considera o 

cinema como importante divulgador da memória: [...] ainda que seja 

tecnicamente difícil ou impossível captar todas essas lembranças em objetos de 

memória confeccionadas hoje, o filme é o melhor suporte para fazê-lo: donde 

seu papel crescente na formação e reorganização e, portanto no enquadramento 

da memória (POLLAK,1989,p.11). O propósito deste material é propor o uso de 

fontes visuais, na medida em que consideramos importante também para 

estimular os alunos a perceberem como se dá a construção do conhecimento 

histórico. Pois, lidar com fontes e linguagens diferenciadas principalmente 

visuais, requer certas habilidades, que podem ser desenvolvidas pelo exercício 

constante do olhar. (COTRIM,2007, p.7). Pretende-se que essas atividades 

contribuam para a efetiva aprendizagem para os alunos da 8ª série ou 9º ano, 

visto que através das mesmas, o aluno poderá comparar períodos históricos e 

construir conhecimento sobre rupturas e permanências de práticas e valores na 

sociedade atual. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 
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ORIENTADOR: FLAVIO MASSAMI MARTINS RUCKSTADTER 

IES: UENP 

Artigo  



Título: O CINEMA NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DE HISTÓRIA 

Palavras-chave: Ensino de História; Obras Cinematográficas; Indústria 

Midiática; Prática Docente. 

Resumo: O presente artigo trata do uso didático de obras cinematográficas nas 

aulas da disciplina de História. É notável como, atualmente, um grande número 

de professores se valem desse recurso em suas aulas. O propósito do trabalho 

desenvolvido foi compreender o cinema como uma importante ferramenta e 

recurso de ensino na educação básica, trabalhando de forma direta com os 

professores da disciplina de História. Procuramos participar com a introdução de 

mudanças de concepção sobre o trabalho a ser efetivado com obras 

cinematográficas nas salas de aula. Isto se revelou ser muito útil, pois, em 

grande parte do tempo, na Escola trabalhada, o filme é visto somente como 

passatempo, não sendo abordado em suas possibilidades pedagógicas. 

Levando em consideração que o cinema compartilha de uma rica e extensa rede 

da indústria midiática, sua função na formação do indivíduo é ardilosa e contínua, 

já que as obras são consumidas consideravelmente. A pesquisa desenvolveu 

uma ação direta e continuada com os professores da disciplina de História, na 

qual foram eleitos filmes, preparados roteiros, sendo essas ações aplicadas em 

sala de aula. O objetivo foi observar e explorar os filmes relacionados com os 

conteúdos da disciplina, de maneira decisiva e reflexiva, compreendendo-os 

como condutores de ideias, opiniões e valores que devem ser admitidos e 

observados. Assim, com uma ação direta com os professores da disciplina de 

História buscamos interceder em sua formação, cooperando com a construção 

e uso de métodos pedagógicos expressivos a partir do uso do filme como recurso 

de ensino. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A UTILIZAÇÃO DE OBRAS CINEMATOGRÁFICAS NA SALA DE AULA 

COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA NAS AULAS DE HISTÓRIA 

Palavras-chave: filme de ficção; documentário; uso didático. 

Resumo: A presente Unidade Didático Temática trata do uso didático do filme 

nas aulas de História. É notável como, atualmente, um grande número de 

professores se valem desse recurso em suas aulas. Pretende-se, através deste 

trabalho, levar aos professores de História algumas dinâmicas de análise de 



filmes mostrando que, tanto nas obras de ficção, quanto nos documentários 

existem elementos que propiciam a produção do conhecimento histórico na sala 

de aula. Vale lembrar que a diferença entre o filme de ficção e o documentário 

não é o agente que determina como será aproveitado em sala de aula. Mais 

importante é que o professor tenha a compreensão do porquê e de como utilizar 

o filme de maneira adequada. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: MARIA APARECIDA MOREIRA GOBETTI 

ORIENTADOR: Luciana Regina Pomari 

IES: FAFIPA 

Artigo  
Título: A BUSCA DA AUTOESTIMA DE NEGROS E AFRO DESCENDENTES 

NA ESCOLA 

Palavras-chave: preconceito; discriminação racial; baixa autoestima; Lei 

10.639/03 étnicos raciais. 

Resumo: Este artigo apresenta alguns resultados do projeto de intervenção 

pedagógica intitulado: “Racismo, Discriminação Racial e preconceito” que foi 

realizado com os alunos da 7ª série da Escola Estadual Padre Antônio Vieira do 

município de Francisco Alves. Esse projeto foi proposto em função do 

reconhecimento da necessidade de melhorar a autoestima de alunos negros e 

afrodescendentes, visando proporcionar aos mesmos, base para que possam 

questionar a realidade de preconceitos e estereótipos em relação a população 

afro-descendente. O mesmo também foi proposto em função do reconhecimento 

da falta de motivação dos alunos, visando inventariar os fatores que tanto tem 

contribuído para o baixo rendimento escolar, repetência ou evasão escolar 

destes. Foi fundamental para o projeto verificar se a repetência e a evasão 

escolar pode ser melhorada com a valorização dos traços e da matriz cultural 

dos alunos afrodescendentes. Valorizar o processo de formação escolar voltado 

para um viés multirracial e crítico pode melhorar a educação para as relações 

étnicos raciais tarefa da qual a escola publica do Estado do Paraná não pode se 

furtar. No desenvolvimento do projeto, foi possível oferecer aos educandos uma 

aproximação com a história da África e com a cultura afro-brasileira além de, 



permitir uma reflexão sobre as práticas metodológicas usadas em sala de aula. 

Assim, o objetivo de trabalhar ações que visassem desconstruir o mito de 

inferioridade do negro, possibilitar aos alunos em geral a oportunidade de obter 

informações e subsídios sobre a cultura afro-brasileira e africana que lhes 

permitissem formular concepções não baseadas em preconceitos, mas sim em 

ações respeitosas construindo atitudes de respeito étnico-racial. Todo o trabalho 

foi desenvolvido a partir de leituras, análise e reflexões sobre uma bibliografia 

específica sobre a cultura e história africana e afro-brasileira, bem como sobre a 

Lei 10.639/03. O uso de textos, filmes, jogos e dinâmicas teve o intuito de 

diminuir o preconceito e as atitudes racistas sejam no ambiente escolar ou fora 

dele. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICOS RACIAIS NA ESCOLA 

PÚBLICA: VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE E EFETIVAÇÃO DE DIREITOS 

SOCIAIS, CIVIS, CULTURAIS E ECONÔMICOS 

Palavras-chave: cultura afro-brasileira; práticas pedagógicas; educação; 

autoestima. 

Resumo: Os problemas que envolvem a baixa autoestima do aluno negro e afro 

descendente no contexto escolar, tem trazido sérias implicações, pois tem 

impedido o bom desenvolvimento do processo de aprendizagem. Isso tem 

desafiado e instigado o processo de interação entre professores e alunos. 

Compreendendo o preconceito e a discriminação contra negros e afro 

descendentes diretamente ligados à falta de autoestima, ao sentimento de 

inferioridade e ao fracasso escolar, é urgente o desenvolvimento de ações que 

visem desconstruir o mito de inferioridade de negros e descendentes que os 

levem a se identificar positivamente com a sua história. Assim sendo, o presente 

material didático se propõe a buscar diferentes práticas metodológicas e 

promover ao educando reflexões, discussões e questionamentos sobre a 

situação dos negros e afro descendentes no Brasil, visando o aumento da 

autoestima dos mesmos. Por meio deste irá se possibilitar ao alunado, 

conhecimento para que possa se reconhecer na cultura nacional o que lhe dará 

subsídios sobre a cultura afro-brasileira e africana que lhes permita formular 

concepções não baseadas em preconceitos, mas sim em ações que construam 



atitudes de respeito étnico racial. A intenção deste trabalho é fornecer aos alunos 

negros e afro descendentes imagens, conceitos e produtos culturais que 

estimulem o orgulho de ter como ancestrais os povos africanos e seus 

descendentes. Acreditando também que essa prática de ressignificação da 

história dentro de uma perspectiva da educação para relações étnico raciais 

certamente trará melhoria à autoestima de negros e afro descendentes o 

contribuirá no processo ensino aprendizagem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: MARIA APARECIDA TENORIO MANSO DA COSTA 

ORIENTADOR: Sheille Soares de Freitas 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: HISTÓRIAS E MEMÓRIAS DA VILA C: Reflexões sobre o modo de viver 

dos trabalhadores (Foz do Iguaçu-PR) 

Palavras-chave: Bairro Vila C; Trabalhadores; Memórias; Foz do Iguaçu. 

Resumo: Este artigo apresenta a avaliação do nosso projeto, destacando o 

estudo da historicidade de luta dos trabalhadores, moradores da vila C de Foz 

do Iguaçu. Algo que se fez possível a partir da análise de memórias e práticas 

dos sujeitos envolvidos nesse processo, procurando reconhecer avaliações de 

mudanças, permanências e das ações destes na sociedade capitalista, em 

particular a partir de finais da década de 1.970. Para este trabalho foram 

utilizadas análises bibliográficas, entrevistas com trabalhadores, fotografias e 

documentações de imprensa. Interessou-nos observar que relações eram 

destacadas como parte da passagem da “Vila Operária da Barragem” à 

constituição do bairro. As aulas de história constituíram um espaço de produção 

de conhecimento histórico, partindo da prática da pesquisa e da reflexão da 

realidade em que estavam envolvidos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Histórias e Memórias da Vila C: reflexão sobre o modo de viver e lutar 

dos trabalhadores (Foz do Iguaçu-PR) 



Palavras-chave: Memórias; Trabalhadores; Foz do Iguaçu; Transformações 

Sociais. 

Resumo: Este estudo apresenta os debates sobre as histórias e memórias de 

Vila C, buscando desenvolver com alunos de 8ª série do Colégio Estadual Paulo 

Freire a compreensão e problematização das razões e modos como o bairro foi 

formado e continua se transformando a partir do modo de viver de seus 

moradores. Inicialmente uma vila de barrageiros da Usina de Itaipu, atualmente 

um bairro de trabalhadores de Foz do Iguaçu-PR. O estudo se justifica pela 

necessidade desses estudantes debaterem o lugar onde vivem, enquanto 

sujeitos sociais, observando como eles compõem às relações sociais na cidade. 

O objetivo deste projeto é analisar historicamente a luta dos trabalhadores que 

produziram a Vila desde o trabalho na barragem de Itaipu e como permaneceram 

e transformaram esse lugar até o momento, dando visibilidade às contradições 

e práticas que envolvem esse estudo de memórias. O projeto permitirá analisar 

fontes e bibliografia que enfatizam a construção histórica do bairro e sua 

condição na cidade, valorizando a experiência dos trabalhadores que nele 

moram. As estratégias utilizadas na realização do projeto são pautadas em 

análise documental de jornais, manuais, periódicos e fotografias, realização de 

entrevistas, dentre outros. Para a efetivação do trabalho com a turma 

promoveremos palestras, seminários, exposição de painéis e produções 

elaboradas pelos alunos. É esperado que o projeto, conjugando todas as suas 

etapas, seja capaz de promover uma visão crítica e próxima da realidade dos 

estudantes e contribua para a reflexão da sociedade em que vivemos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: MARIA ARLETE SELICANI PEDRO 

ORIENTADOR: Angelo aparecido Priori 

IES: UEM 

Artigo  
Título: COLONIZAÇÃO E IMIGRAÇÃO NO NORTE DO PARANÁ (1950-1980) 

Palavras-chave: migração; ocupação territorial; cafeicultura; norte paranaense. 

Resumo: Este artigo apresenta o resultado de uma pesquisa realizada com o 

objetivo de conhecer as causas mais influentes no processo migratório ocorrido 



no norte paranaense nas décadas de 1950 a 1980. Buscamos uma análise da 

mobilidade da população: suas origens, o fluxo migratório, suas características, 

e como consequência o ritmo do crescimento demográfico e sua distribuição no 

campo e na cidade nas décadas de 1950 e 1980. Para promover em nossos 

alunos esta compreensão o material elaborado concentrou-se em obras que 

trazem dados desse fluxo migratório e no cotidiano vivenciado por esses 

pioneiros. Também se dedicou atenção para o conceito de migração e ao 

contexto econômico e politico entre as décadas de 1950 a 1980 no nosso país, 

pois entendemos que esse movimento migratório teve o auge nestas décadas 

devido ao seu contexto. A partir da pratica com os alunos do material didático 

realizado com os alunos do segundo ano Ensino Médio, este projeto PDE se 

dividiu na parte teórica (na qual os alunos desenvolveriam o entendimento de: 

conceitos, fatos, e do contexto geral), e na parte prática (na qual os alunos se 

encarregaram de uma pesquisa baseada em entrevista de parentes buscando 

identificar esta história na narrativa dos pioneiros). Desta forma acreditasse que 

este trabalho se justificou na medida em que buscou resgatar a história dos 

migrantes que, por um lado enfrentaram dificuldades imediatas em relação à 

adaptação, falta de referências culturais. Alem de trazer consigo expectativas 

destes migrantes de vencerem e atingirem seus objetivos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: ANÁLISE DAS CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DO FLUXO 

MIGRATÓRIO NO NORTE PARANAENSE NAS DÉCADAS DE 1950 A 1980 

Palavras-chave: Mobilidade populacional; relações sócio culturais; capitalismo 

mercantil e industrial; fronteira agrícola; ocupação urbana. 

Resumo: Nosso objetivo é analisar a contribuição da migração no Estado do 

Paraná particularizando a forma pela qual esse processo se deu, considerando 

a influência na agricultura, construção civil, elaboração de políticas de 

desenvolvimento econômico, e conseqüentemente o surgimento das cidades. 

Neste trabalho buscamos uma análise da mobilidade da população suas origens, 

o fluxo migratório, suas características e, como conseqüência o ritmo do 

crescimento demográfico, como esta população se distribuiu no campo e na 

cidade nas décadas de 1950 e 1980. A migração teve um papel relevante nesse 

processo e, portanto, buscaremos conhecer o valor da contribuição dos 



migrantes na colonização do Paraná. Diferentes culturas foram surgindo a partir 

dos conhecimentos trazidos pelos migrantes que buscaram na região a 

prosperidade principalmente através da atividade cafeeira. Neste sentido o 

trabalho se justifica na medida em que busca resgatar a história dos migrantes 

que enfrentaram dificuldades imediatas com relação a adaptação nesta região, 

falta de referência cultural, e por outro lado trazendo consigo expectativas de 

vencer e atingir os objetivos traçados na busca de uma vida melhor, mais segura 

e conseqüente um futuro promissor. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: MARIA CICERA DA SILVA BENEDITO 

ORIENTADOR: Janete Leiko Tanno 

IES: UENP 

Artigo  
Título: O NEGRO HOJE: desigualdades e novas formas de resistências 

Palavras-chave: desigualdade; afrodescendente; resistência; cidadania. 

Resumo: Este artigo aborda sobre a desigualdade racial e social do negro 

atualmente e suas novas formas de resistência, visando sensibilizar os alunos 

da 8ª série, do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual Professor Mailon 

Medeiros, Bandeirantes – PR, sobre a necessidade de conhecer e valorizar a 

luta do negro e sua contribuição na formação da sociedade brasileira para tornar-

se cidadão pleno, em seus direitos e deveres. Percebe-se que as crianças e 

jovens negros, incorporam o sentimento de inferioridade quando se discute o 

futuro profissional, fruto da ideologia racista e a escola deve lançar um olhar 

pedagógico sobre esta questão. Diante da realidade social brasileira, que 

contribuição a escola vem prestando ao aluno afrodescendente para a conquista 

da igualdade racial e social? Nesse sentido, o objetivo geral da proposta é 

conhecer os significados da resistência negra à escravidão e o legado deixado 

desde o início da luta até o presente, identificando novas formas de resistências 

que os povos afrodescendentes vêm praticando no sentido da criação de uma 

identidade do negro como cidadão, com direitos constitucionais legitimados na 

prática da cidadania. O projeto foi desenvolvido em sala de aula durante o ano 

letivo de 2011, além de atividades virtuais em grupo com docentes de diversos 



municípios e um levantamento de campo para constatar as informações obtidas 

por meio da literatura consultada. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O NEGRO HOJE: desigualdades e novas formas de resistências 

Palavras-chave: desigualdade; afrodescendente; resistência; cidadania. 

Resumo: A proposta tem como estudo a desigualdade racial e social do negro 

atualmente e suas novas formas de resistência, visando sensibilizar os alunos 

da 8ª série, do Ensino Fundamental , do Colégio Estadual Professor Mailon 

Medeiros, Bandeirantes – PR, sobre a necessidade de conhecer e valorizar a 

luta do negro e sua contribuição na formação da sociedade brasileira para tornar-

se cidadão pleno, em seus direitos e deveres. Percebe-se que as crianças e 

jovens negros, incorporam o sentimento de inferioridade quando se discute o 

futuro profissional, fruto da ideologia racista e a escola deve lançar um olhar 

pedagógico sobre esta questão. Diante da realidade social brasileira, que 

contribuição a escola vem prestando ao aluno afrodescendente para a conquista 

da igualdade racial e social? Nesse sentido, o objetivo geral da proposta é 

aprofundar conhecimentos sobre o significado da resistência negra à escravidão 

e o legado deixado desde o início da luta até o presente, identificando novas 

formas de resistências que os povos afrodescendentes vêm praticando no 

sentido da criação de uma identidade do negro como cidadão, com direitos 

constitucionais legitimados na prática da cidadania. A metodologia do estudo foi 

baseada em Gil (2000) e Severino (2002) caracterizada como bibliográfica, 

qualitativa e descritiva. 
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Artigo  
Título: RACISMO E PRECONCEITO ETNICORRACIAIS NO AMBIENTE 

ESCOLAR 

Palavras-chave: preconceito etnicorracial; discriminação; sensibilização. 



Resumo: O presente artigo faz parte do Projeto de Intervenção Pedagógica, 

sendo um produto final do Programa de Desenvolvimento Educacional da 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná (PDE). O objetivo principal foi 

provocar reflexões acerca do preconceito etnicorracial na escola, envolvendo 

pedagogos, professores e funcionários, por meio de leituras, debates, trabalhos 

em grupo, com o intuito de elaborar, juntamente com os professores que 

trabalham História no ensino fundamental, material didático que auxilie no ensino 

sobre as características de cada etnia, para que o preconceito possa ser 

superado, criando-se um ambiente que evite a discriminação que é fruto do 

preconceito e do racismo. Para tanto, procurou-se realizar uma sondagem sobre 

a ocorrência de preconceito entre os alunos na escola, na sala de aula e, juntos, 

desenvolver um trabalho sobre o respeito e a solidariedade humana, no sentido 

de promover a conscientização, mostrar que diversidade não implica em 

inferioridade e que a sensibilidade é muito importante para a aceitação do outro, 

estimulando as noções de comportamento, convívio social e auto-estima entre 

os alunos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Racismo e preconceito étnicorraciais no ambiente escolar 

Palavras-chave: Racismo; preconceito; cidadania 

Resumo: O caderno temático é uma produção didática que integra as atividades 

do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE. Neste material produzido 

com o título: Racismo e Preconceito etnicorraciais no Ambiente Escolar, tem 

como objetivo, promover a sensibilização ao tema racismo. Sendo o Brasil um 

país rico em diversidade, assim mesmo, o racismo e o preconceito são fatos que 

ocorrem no cotidiano de muitas pessoas. A escola é um espaço democrático, na 

qual se devem, desenvolver atividades que contribuam para a desconstrução 

ideológica ao preconceito racial, mostrando que, diversidade não implica em 

inferioridade e que a sensibilidade é crucial para a aceitação do outro, 

estimulando maneiras de comportamento, convívio social, auto-estima com os 

alunos, para que não ocorra qualquer distinção; de cor, raça, religião ou outras 

diferenças. Discute-se sobre o papel da comunidade escolar, no sentido de 

ampliar as possibilidades de integração, demonstrando as contribuições das 



várias etnias e suas culturas na formação da identidade, que existem diferentes 

representações e visões de mundo, as quais enriquecem nossa cultura. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: MARIA DE LIMA NASCIMENTO 

ORIENTADOR: JORGE PAGLIARINI JUNIOR 

IES: FECILCAM 

Artigo  
Título: Imagem e discurso da cidade: estudo comparado de fotografias sobre a 

construção da cidade de Ubiratã 1950 aos dias atuais a partir das problemáticas 

ambientais 

Palavras-chave: CIDADES; FOTOGRAFIAS; MEIO AMBIENTE; MEMÓRIAS. 

Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar uma visão geral sobre a 

colonização do município de Ubiratã nos aspectos econômicos, sociais, políticos 

e culturais. O surgimento do município está atrelado ao processo de ocupação 

do Noroeste Paranaense pela Empresa Colonizadora SINOP. O mesmo norteia-

se na proposta do PDE - Programa de desenvolvimento Educacional do Paraná, 

turma de 2010. O trabalho vem informar ao aluno uma gama de conhecimento 

sobre a preservação da história local, através da fotografia. Trabalhando o 

conceito de ecologia, e com construção de narrativas a partir da apresentação 

de imagens. Considera-se, portanto a história e biografia do município, origem, 

nome de tribos que na época lá habitavam, hino e seu significado, coleta de 

fotos. Para isto serão desenvolvidas atividades como leituras, tarefas e trabalhos 

com instrumentos tecnológicos existentes na escola e na comunidade. E 

também o acesso ao museu, bibliotecas e casa da cultura, observando a história 

da família na comunidade e sociedade a qual estão inseridos. 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: MARIA ELENA AMERICO 

ORIENTADOR: Regina Celia Alegro 



IES: UEL 

Artigo  
Título: ANTES E DEPOIS DA LEI 10.639/2003: EXPLORAÇÃO DE IMAGENS 

AFRO-BRASILEIROS EM DOCUMENTÁRIOS NO ENSINO DE HISTÓRIA É 

POSSÍVEL? 

Palavras-chave: Cultura Afro-brasileira; Documentário como Fonte Histórica; 

Ensino de História. 

Resumo: O presente artigo tem por objetivo apresentar reflexões que 

subsidiaram a análise de imagens de afro-brasileiros em documentários 

anteriores e posteriores à Lei 10.639/2003, estudando a representação contida 

nas imagens – como expressam a memória e identidade dos afro-brasileiros – e 

problematizando o documentário como fonte para o ensino de História e outras 

áreas específicas. Pressupõe-se que, ao explorá-los como documentos na 

disciplina de História o professor pode educar o olhar de seus alunos a fim de 

decifrarem os mitos e os equívocos sobre os afro-brasileiros por meio da 

contextualização e leitura crítica de imagens no documentário. Pressupõe-se 

que ao explorá-los como documentos na disciplina de História o professor possa 

contribuir para a educação do olhar de seus alunos a fim de decifrarem os mitos 

e os equívocos sobre os afro-brasileiros por meio da contextualização e leitura 

crítica de imagens no documentário. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: EXPLORAÇÃO DE IMAGENS DE AFRO-BRASILEIROS EM 

DOCUMENTÁRIOS NO ENSINO DE HISTÓRIA: reflexões preliminares 

Palavras-chave: Cultura Afro-brasileira; Filme Documentário; Ensino de 

História; História e Ensino. 

Resumo: O presente estudo tem por objetivo analisar as imagens de afro-

brasileiros em documentários posteriores e anteriores à Lei 10.639/2003, 

estudando a representação contida nas imagens – como expressam a memória 

e identidade dos afro-brasileiros – e problematizando o documentário como fonte 

para o ensino de História. Pressupõe-se que, ao explorá-los como documentos 

na disciplina de História o professor pode educar o olhar de seus alunos a fim de 

decifrarem os mitos e os equívocos sobre os afro-brasileiros por meio da 

contextualização e leitura crítica de imagens no documentário. 



 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: MARIA ELIZABETE PRZYBYSZ 

ORIENTADOR: ALBERTO GAWRYSZEWSKI 

IES: UEL 

Artigo  
Título: A UTILIZAÇÃO DE CHARGES COMO RECURSO DIDÁTICO-

PEDAGÓGICO NO ENSINO DE HISTÓRIA PARA O ENSINO MÉDIO: AS 

CHARGES DE BRASILEIROS EM COMUM 

Palavras-chave: Metodologia;História;Charge 

Resumo:  
 
Produção didático-pedagógica 
Título: A utilização de charges como recurso didático-pedagógico no ensino de 

História para o Ensino Médio: as charges de um brasileiro em comum 

Palavras-chave: charge; história; ensino; imagem. 

Resumo: O presente projeto tem como proposta metodológica o uso de charges 

como objeto de pesquisa sobre a sociedade brasileira através de personagens, 

criado pela professora de história, artes, cartunista e desenhista apucaranense, 

Maria Elizabete Przybysz. Por ser personagens locais e de fácil acesso, 

pretende-se desenvolver atividades que contribuam para a formação da 

cidadania os alunos. Este projeto representa um desafio para ensinar os 

conteúdos da disciplina de História junto aos estudantes do Ensino Médio. Pelo 

caráter lúdico, divertido e agradável das imagens que as charges proporcionam 

, pretende-se desenvolver o hábito da leitura de jornais, resgatar a memória local, 

despertar o censo crítico ao analisar as publicações verbais e não-verbais das 

charges relativas a vida social, política e cultural regional e nacional. Desta forma 

estaremos contribuindo para a formação da cidadania dos alunos, onde as 

charges terão um papel fundamental sobre questões relacionadas com a 

construção de uma sociedade democrática. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: MARIA INES DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: maura regina petruski 

IES: UEPG 

Artigo  
Título: UTILIZAÇÂO DE FOTOGRAFIAS NA MEMÓRIA DA HISTÓRICA DA 

CIDADE DE ORTIGUEIRA 

Palavras-chave: fotografia; história local; memória. 

Resumo: O presente trabalho relata a experiência desenvolvida na disciplina de 

história com os alunos da 5ª série do Colégio Estadual Altair Mongruel, Ensino 

Fundamental, Médio e Normal. O estudo foi direcionado para a história local da 

cidade de Ortigueira sendo que a metodologia utilizada foi aplicada com o auxílio 

de material fotográfico somado com entrevistas. O objetivo foi possibilitar o aluno 

a perceber diferentes momentos da história de sua cidade. Com esse trabalho 

houve a oportunidade de resgatar a história de Ortigueira através da fotografia e 

com ele a relação, passado- presente onde as ações dos sujeitos os 

transformaram em cidadãos atuantes em sua comunidade pelo ato de 

reconhecer a si e ao outro, possibilitou-se ainda tornar o conhecimento histórico 

em instrumento valioso de subsídio para as ações de políticas públicas 

favorecendo condições harmoniosas na diferença. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: UTILIZAÇÂO DE FOTOGRAFIAS NA MEMÓRIA HISTÓRICA DA 

CIDADE DE ORTIGUEIRA 

Palavras-chave: Fotografia; memória; História local. 

Resumo: Encaminho à rede Estadual de Educação a proposta de trabalho a ser 

desenvolvida na Unidade Didática, uma das etapas exigidas pelo Programa de 

Desenvolvimento Educacional - PDE, que é uma política de formação continuada 

de valorização dos professores da Rede Pública Estadual de Ensino do Paraná 

em parceria com o Ensino Superior, objetivando a melhoria da Educacional 

Básica. O retorno à Universidade possibilitou-nos condições de atualizar e 

aprofundar nossos conhecimentos aproximando teoria e prática. Desta forma, 

apresento este trabalho com um dos resultados, que não tem pretensão de dar 

conta da totalidade das discussões aqui apresentada e sim abrir para a 



possibilidade de reflexões e aprofundamento do tema proposto. Sua organização 

pauta em pressupostos teóricos- metodológico, busca contribuir com a 

implementação do projeto escola, pois está articulado com os pressupostos 

metodológico das Diretrizes Curriculares, que enfatiza a importância da história 

local com o uso da fotografia para aproximar o aluno da sua realidade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: MARIA NELSI SCHEID WIETZKE 

ORIENTADOR: Mario de Souza Martins 

IES: UNICENTRO 

Artigo  
Título: Lendo,Contando e Encantando com a História Local 

Palavras-chave: Leitura;interpretação; escrita. aprensizagem. 

Resumo:  
 
Produção didático-pedagógica 
Título: LENDO, CONTANDO E ENCANTANDO COM A HISTÓRIA LOCAL 

Palavras-chave: Leitura; interpretação; escrita; aprendizagem. 

Resumo: A presente produção didático pedagógica atividade integrante do 

Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, consiste em uma Unidade 

Didática , que será aplicadaDe acordo com as Diretrizes Curriculares do estado 

do Paraná ,”é necessário incentivar a investigação histórica, pois assim é 

possível compreender as razões para determinadas ações. A investigação 

histórica só é possível quando se possibilitam acesso a diferentes fontes 

históricas que vão possibilitar aos sujeitos confrontar ou comparar documentos 

entre si e o contexto social no qual estão inseridos, podendo desta forma aceitar, 

refutar ou complementar a produção histórica existente. Sendo a finalidade da 

história buscar superações de problemas sociais humanos”. (PARANÁ, DCEs, 

2008; SCHMIDT et al. 2010). Os conteúdos básicos que permeiam este Projeto 

estão inseridos ao trabalhar com História das relações da humanidade com o 

trabalho, onde se faz reflexão teórico-prática sobre quem são os diferentes 

sujeitos que fazem parte de nossa realidade imediata; Família, Escola, 

Comunidade. A partir destas abordagens , introduz-se os demais conteúdos 



com, O trabalho e vida em sociedade; O trabalho e as contradições da 

modernidade; Os trabalhadores e as conquistas de direito, procurando sempre 

relacionar ao estudo prático da realidade escolar e sua importância para a vida 

das pessoas. Desta forma, incentivando a pesquisa histórica com abordagens 

mais diretamente ligadas a interesses do aluno, podemos contribuir para o 

incentivo da leitura e consequentemente a interpretação e produção de textos 

com maior aproveitamento para os alunos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: MARIA REGINA DE CASTRO 

ORIENTADOR: Luis Fernando Cerri 

IES: UEPG 

Artigo  
Título: O DESAFIO DO DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES 

COGNITIVAS E A CONSTRUÇÃO DO PENSAMENTO CRÍTICO EM HISTÓRIA 

Palavras-chave: Ensino de História; Atividades; Pensamento crítico. 

Resumo: Sabe-se da importância de conciliar a preparação das aulas com a 

demanda de construção do conhecimento por parte dos alunos. Entretanto, qual 

é a certeza de que o aluno irá compreender, assimilar e tomar o conteúdo como 

princípio de uma nova reflexão ou ação? Entre outras, existe uma dificuldade 

prática: o professor trabalha um assunto programado, mas no momento de 

desenvolver as atividades percebe que o material didático existente não 

apresenta exercícios que de fato estimulem a reflexão e sugiram novas ações. 

Esse trabalho tem como objetivo refletir sobre esse problema e apresentar 

experiência vivenciada com os alunos da 1ª série do Ensino Médio na tentativa 

de enfrentá-lo. Foram preparados exercícios variados e aplicados em sala de 

aula como forma de estimular a observação, a percepção, a interpretação e a 

compreensão do conteúdo para ajudar o aluno no desenvolvimento do 

pensamento crítico e na construção do conhecimento. Os resultados iniciais da 

experiência foram frustrantes. Com o início de novo ano letivo, o tempo 

despendido em leituras, pesquisas e debates deu novo rumo às aulas de história 

com resultados significativos já evidentes. 

 



Produção didático-pedagógica 
Título: Atividades como Estratégias para a Construção do Conhecimento em 

História 

Palavras-chave: Historiografia; ferramenta; consciência histórica; exercício da 

democracia. 

Resumo: O estudo da história pode ser um elemento importante para contribuir 

com a formação integral do educando e um auxiliar para a geração de cidadãos 

conscientes. Para isso, ele necessita que além de informações sobre fatos, 

pessoas e datas, o estudo proporcione ao educando meios para refletir sobre 

tudo o que aconteceu e acontece. Pois as motivações que levaram e levam os 

fatos a acontecerem e a serem relatados de uma forma e não de outra, 

dependem de interesses e fatores nem sempre explícitos. O material 

disponibilizado neste caderno – historiografia - faz parte do conteúdo curricular 

dos alunos do 1º ano do Ensino Médio. O estudo desse tema tem como objetivo 

fornecer elementos capazes de proporcionar ao educando do 1º ano 

informações sobre historiografia para que sirvam de ferramenta para um 

entendimento adequado do estudo da história e o auxiliem no desenvolvimento 

da consciência histórica, fundamental para a formação de cidadãos atuantes na 

história. Além de um texto sobre historiografia, este caderno contém algumas 

atividades sobre o texto a serem desenvolvidas em sala de aula. As atividades 

são de cunho pessoal e de grupo. Dessa forma, as atividades pretendem 

estimular tanto a reflexão pessoal sobre o tema como propiciar o debate sobre 

ele. Assim o educando é instigado a se tornar partícipe de um processo a partir 

de conteúdos assimilados e por ele entendidos, mas que no final é confrontado 

com posições diferentes ou não. Esse exercício – de reflexão pessoal e do 

debate – visa desenvolver a construção de sujeitos conscientes e o exercício da 

democracia. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 
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Artigo  



Título: Coronelismo Ontem e Hoje 

Palavras-chave: Coronelismo; República Velha; Política. 

Resumo: O tema do estudo em questão é o Coronelismo, modelo político e 

econômico da República Velha. Teve como objetivo geral aprofundar o 

conhecimento teórico através da leitura, da interpretação e da reflexão na 

disciplina de História, enfocando na História da República Velha do Brasil, em 

especial o Coronelismo, contextualizando-o com a nossa realidade. O público 

alvo desta pesquisa foram os alunos do 3º ano, período matutino do Colégio 

Estadual Santa Clara – Ensino Fundamental e Médio de Candói – PR, a 

metodologia usada foi através de estudo de textos, questionamentos, resumos 

e análise da realidade, história oral dos alunos, contextualizando com o conteúdo 

específico proposto, com posterior confecções de textos, charges sobre o 

coronelismo conforme Anexos 1 e 2. Os conteúdos obtidos foram analisados 

qualitativamente através de duas etapas sinérgicas: descrição e análise crítica 

do assunto. Quanto aos resultados obtidos estes foram muitos satisfatórios, 

tanto na parte oral, escrita e na de ilustrativa, pois os alunos demonstraram 

grande interesse e motivação pelo tema como poderemos observar melhor nos 

anexos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: CORONELISMO, ONTEM E HOJE 

Palavras-chave: CORONELSIMO; REPÚBLICA VELHA; ECONOMIA; 

POLÍTICA. 

Resumo: O projeto de pesquisa trata do coronelismo na Velha e Nova República 

no Brasil. A intervenção será realizada com alunos de 3ª série do ensino medio 

do Colégio Estadual Santa Clara de Candói - Paraná. O trabalho será 

desenvolvido a partir da contextualização de textos referentes ao tema, com 

produções de textos, sharges, avaliações, uso de mídias digitais, elaboração de 

atividades, interpretação de música, entre outros. Serão confeccionados 

materiais pedagógicos para utilização dos professores do estado do Paraná. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 



PROFESSOR PDE: MARIA TERESA CASSAVIA AGUIAR JORGE 

MARENGONI 

ORIENTADOR: AILTON JOSE MORELLI 

IES: UEM 

Artigo  
Título: A PESQUISA HISTÓRIA NA BIBLIOTECA ESCOLAR 

Palavras-chave: Biblioteca escolar; Leitura; Ensino de História. 

Resumo: Na comunidade escolar, é fundamental enaltecer o papel que a 

Biblioteca exerce cujo quesito principal seja no sentido de estudar mediante o 

ato da leitura. O enfoque norteador foi mediante a pesquisa bibliográfica de 

diversos temas históricos. O trabalho foi desenvolvido na Biblioteca, em sala de 

aula e no laboratório de informática aos alunos do ensino médio do Colégio 

Estadual Dr. Gastão Vidigal em Maringá, no Paraná. Em primeiro lugar, foi feito 

um levantamento do acervo bibliográfico, em especial da disciplina de História. 

Numa segunda etapa foram montadas sete aulas da seguinte forma: pesquisa 

na história (tanto na biblioteca como também no laboratório de informática 

mediante a mídia escrita), técnicas da pesquisa bibliográfica, fichamento, 

resumo, sínteses e referências com textos de apoio. Os resultados obtidos desse 

projeto privilegiaram a substância histórica que está presente em cada 

estudante. Assim sendo, a meta principal foi atingida ao conceber que nossos 

alunos exerçam o direito pleno à cidadania. Proporcionou um avanço no quesito 

da qualidade de ensino e na diversificação de ideias, fazendo do ambiente 

escolar um celeiro de projetos cujas metas primam pela formação de sujeitos 

conscientes de seus direitos e deveres na sociedade. Finalmente, pode-se 

concluir que mediante do resgate da história do colégio, os alunos perceberam 

que a História não se realiza somente através de fatos distantes e longínquos no 

tempo, ao contrário, eles são partes vivas e concretas deste processo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O USO DIDÁTICO - PEDAGÓGICO DA BIBLIOTECA ESCOLAR NA 

PESQUISA DE TEMAS DA DISCIPLINA DE HISTÓRIA 

Palavras-chave: Biblioteca; pesquisa; documentos históricos. 

Resumo: Esse caderno pedagógico possui 07 unidades com o objetivo de 

desenvolver estratégias didáticas pedagógicas na pesquisa de temas da 



História.Dessa maneira, pretende-se reavaliar os métodos e também 

proporcionar elementos que direcionem os professores e os alunos a produzirem 

conhecimento histórico. A proposta da pesquisa escolar permite a análise de 

documentos históricos, mediante uma série de informações que o mesmo 

transmite para os leitores. O desenvolvimento desse caderno ,permitirá um 

contato mais íntimo dos alunos e professores com os documentos históricos da 

biblioteca escolar e posteiror análise dos mesmos.O desenvolvimento da 

pesquisa visa complementar o conteúdo transmitido em sala de aula e tendo 

como meta final a produção de sínteses críticas por parte dos alunos, isto é, a 

produção de documentos históricos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: MARIANGELA FATIMA CRESPO DE MATTOS 

ORIENTADOR: Luiz Carlos Ribeiro 

IES: UFPR 

Artigo  
Título: OS GRUPOS FOLCLÓRICOS COMO FERRAMENTA DE 

APRENDIZAGEM DA HITÓRA DOPARANÁ 

Palavras-chave: FOLCLORE; GRUPOS FOLCLÓRIOS; CULTURA; 

COLONIZAÇÃO. 

Resumo: O Trabalho apresenta uma proposta de estudo sobre a colonização da 

Paraná, através de estratégias de sala de aula,colocando o aluno como 

umpesquisador, partindo do conhecimento da história da sua família em busca 

de suas etnias , das influências étnicas no seu bairro e cidade,estudando a 

história e os costumes destas etnias através dos grupos folclóricos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Os grupos folclóricos como ferramenta de aprendizagem da história do 

Paraná 

Palavras-chave: Folclore; cultura; etnia; imigração; Paraná. 

Resumo: Na tentativa de estabelecer um vinculo entre os alunos e a história do 

Paraná. Relacionar a história da colonização do estado com os grupos 

folclóricos, envolvendo a origem étnica dos alunos, possibilitando os mesmos 



perceber que os fatos históricos estudados foram vivenciados de uma forma ou 

outra pelos seus antepassados. O que poderá levar os alunos a ver a história de 

uma maneira mais próxima de sua realidade conseguindo perceber a utilidade 

dos conteúdos da história. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: MARILDA DE PAULI BIANCHINI 

ORIENTADOR: Marcos Vinicius Ribeiro 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: INDUSTRIALIZAÇÃO: uma moeda de duas faces 

Palavras-chave: Industrialização; Sujeito Histórico; Capitalismo. 

Resumo: O Objetivo deste artigo, além de cumprir mais uma etapa do PDE 

(Programa de Desenvolvimento Educacional SEED PR) é dialogar com a 

estruturação do capitalismo no Estado do Paraná e em Salto do Lontra 

problematizando a industrialização e a participação do sujeito histórico neste 

processo. O Estado do Paraná iniciou o processo industrial no final do século 

XIX, sendo pouco expressiva até na segunda metade do século XX, quando teve 

acentuado crescimento baseado nas relações capitalistas de produção. Em 

Salto do Lontra, no final do século XX e início do XXI, houve um relevante 

crescimento industrial, baseado em incentivos públicos municipais, modificando 

o panorama social, econômico e ambiental do município. Fazem parte também 

o envolvimento do aluno nesta pesquisa, bem como a socialização do mesmo 

com alguns professores da rede pública do Paraná. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Aspectos históricos da indústria e do trabalho 

Palavras-chave: Indústria; Trabalhadores; Paraná; Salto do Lontra. 

Resumo: Partindo da perspectiva de que a história do Paraná é parte integrante 

do processo escolar, optamos em desenvolver o trabalho do PDE sobre os 

aspectos sociais, políticos, econômicos industriais do Paraná especialmente a 

indústria e a qualidade de vida dos trabalhadores lontrenses. Pretendemos, 

através deste trabalho, proporcionar sugestões aos professores de história para 



elaboração de suas aulas, bem como proporcionar aos alunos da Escola Jorge 

de Lima os conhecimentos acerca do assunto. Objetivamos interagir com os 

alunos através de análise de textos, filmes, poemas, músicas, fotografias, 

observação na fábrica, entrevista com trabalhadores, questionamentos para que 

conheçam melhor o Paraná e Salto do Lontra em seus aspectos históricos e 

principalmente as especificidades na industrialização e as relações que se 

estabelecem nesse processo. Além de refletir e compreender o mais próximo, a 

história do cotidiano, as transformações do espaço, as mudança de hábitos e 

meios de socialização, gerados pelo mesmo. Ao final desse estudo esperamos 

que os alunos possam elaborar seus próprios conceitos sobre o assunto e 

entender-se como sujeitos integrantes dessa história. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: MARILENE APARECIDA NUNES 

ORIENTADOR: Marcos Roberto Pirateli 

IES: FAFIPA 

Artigo  
Título: BERTHA LUTZ E A CONQUISTA DO VOTO FEMININO NO BRASIL: 

ENSINO DE HISTÓRIA E AS RELAÇÕES DE PODER E GÊNERO 

Palavras-chave: Ensino de História; gênero; mulheres; luta pelo voto; Bertha 

Lutz. 

Resumo: As questões de gênero e a História das Mulheres são assuntos que 

ainda não fazem parte do rol de conteúdos das aulas de história da maioria dos 

professores do Brasil. Com o objetivo de formar jovens com uma consciência 

mais igualitária nas relações entre homens e mulheres, que valorizem a atuação 

feminina em todos os setores da sociedade, que procuramos trabalhar esta 

temática nas aulas de História, com jovens estudantes da cidade de 

Umuarama/PR. As aulas tiveram como tema a conquista do voto feminino no 

Brasil, entre as décadas de 1920 e 1930. O foco principal foi colocado na 

personalidade de Bertha Lutz, que foi uma das maiores líderes do movimento 

sufragista brasileiro. Estas disputas e lutas do tempo pretérito envolveram 

relações de poder e de gênero e que possibilitam a discussão sobre os papéis 

construídos historicamente para homens e mulheres em nossa sociedade no 



passado e no presente. Neste sentido, buscamos apresentar, de forma genérica, 

como se deu a realização deste projeto e refletir sobre o ensino as relações de 

gênero nas aulas de história na Educação Básica. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: BERTHA LUTZ: A LUTA E CONQUISTA DO VOTO FEMININO 

Palavras-chave: História de Mulheres; Bertha Lutz; direitos políticos; gêneros; 

cidadania. 

Resumo: Este projeto se propõe estudar a luta das mulheres pela conquista do 

voto feminino nas décadas de 1920 e 1930. Em especial o papel desempenhado 

pela Dra. Bertha Lutz, que foi uma das maiores líderes do movimento sufragista 

brasileiro, esta cientista dedicou sua vida à luta pela conquista de direitos das 

mulheres. A história de lutas políticas das mulheres do início do século passado 

deve ser recuperada e reconhecida pela nova geração, uma vez que a 

historiografia brasileira quando se refere ao Decreto de 1932 ou a Constituição 

de 1934 que concedeu o voto feminino, geralmente silencia-se sobre o 

movimento, deixando parecer que as mulheres se tornaram eleitoras por uma 

dádiva generosa e espontânea sem que tivessem lutado ou demonstrado 

qualquer interesse por esse direito. O processo educativo deve ser capaz de 

transformar ideias pré concebidas, como desconstruir preconceitos e 

discriminações, além de deixar claro aos alunos que a participação da mulher na 

política é fundamental para transformar as estruturas,as instituições, a cultura e 

a mentalidade, gerando novas relações sociais, tendo em vista a situação de 

desigualdade e discriminação vivida pela mulheres. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: MARINEI PIFFER CHAVES 

ORIENTADOR: Luis Fernando Guimaraes Zen 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: O PROCESSO HISTÓRICO DE FORMAÇÃO DA SOCIEDADE 

CAPITALISTA COMO AGENTE TRANSFORMADOR DA RELAÇÃO 

FAMÍLIA/ESCOLA 



Palavras-chave: Família; escola;, educação. 

Resumo: O artigo busca a inserção de uma metodologia no ensino de história 

com o objetivo de promover uma relação de diálogo entre família e escola, a fim 

de haver uma maior aproximação e compromisso dos pais com relação a seus 

filhos no espaço escolar. Propõe-se, assim, a implementação desse trabalho de 

pesquisa, que é desenvolvido no Programa de Desenvolvimento Educacional 

(PDE), observando aspectos culturais, econômicos e sociais com os alunos da 

8º ano do ensino fundamental do Colégio Estadual \"Professor Jaime 

Rodrigues\", na Cidade de Guaíra, no Estado do Paraná, bem como a 

participação de seus familiares. A investigação tem como base a importância da 

família no contexto histórico escolar. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O PROCESSO HISTÓRICO DE FORMAÇÃO DA SOCIEDADE 

CAPITALISTA COMO AGENTE TRANSFORMADOR DA RELAÇÃO 

FAMÍLIA/ESCOLA. 

Palavras-chave: Sistema Capitalista; Família; Escola; Integração. 

Resumo: O objetivo do trabalho é inserir uma metodologia no ensino de História 

com o objetivo de promover uma relação de diálogo entre família e escola, a fim 

de promover uma maior aproximação e compromisso dos pais com relação aos 

seus filhos no espaço escolar. Propõe-se, assim, a implementação desse 

trabalho de pesquisa que é desenvolvido no Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE), observando aspectos culturais e econômicos e sociais com 

os alunos da 7ª série do ensino fundamental do Colégio Estadual “Professor 

Jaime Rodrigues”, em Guaíra, no Estado do Paraná, bem como a participação 

de seus familiares. A investigação tem como base a importância da família atual 

no contexto histórico escolar e se realiza em sete etapas, desde a apresentação 

do projeto aos alunos, professores e funcionários, passando pela aplicação de 

questionário socioeconômico aos alunos da 7ª série e respectiva análise, estudo 

de textos sobre a importância da participação da família, junto com a participação 

dos alunos mediante apresentação de fotos, depoimentos e relatos de familiares, 

reflexões sobre a importância da escola no processo de formação, encontros 

com pais desses alunos, envolvendo também a equipe pedagógica para o 



levantamento socioeconômico das famílias e, ao final, encontro geral de todos 

os envolvidos no projeto. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: MARINES DOBRANTZ 

ORIENTADOR: Antonio de Padua Bosi 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: HISTÓRIA DA COMUNIDADE DE MORENINHA NA DÉCADA DE 60 

Palavras-chave: História; Homem; Comunidade; Moreninha. 

Resumo: Toda concepção histórica nos leva a pensar no passado da 

humanidade. No contexto histórico, estudar a historia da comunidade é 

compreender experiências sociais no presente e no passado em suas diferentes 

dimensões, tornando-se interessante para a cultura e a valorização de um povo. 

Desta forma, o conhecimento não é um dado pronto e acabado, mas uma 

contínua construção que se dá a partir de necessidades e problemas 

encontrados no cotidiano, sendo um processo ininterrupto, havendo a 

necessidade de conhecer o passado para compreender o presente. Através de 

estudos, depoimentos, fotografias e entrevistas visa-se discutir a história do 

Distrito de Moreninha na década de 60, do município de Santa Helena – Paraná, 

com a perspectiva de criar um espaço de conhecimento, valores e atitudes 

democráticas na formação de cidadãos críticos construidores de sua própria 

história. Isso permite nortear o estudo da sociedade no tempo e no espaço, 

procurando perceber seus sentidos e significados da ação do homem, refletindo 

e interagindo para a construção da história. Assim, a partir deste tema propomos 

um processo educativo que priorize os conhecimentos históricos, cultura e 

cidadania desta comunidade de forma evolutiva para o aluno, para tornar as 

aulas de historia um espaço de produção de conhecimento histórico pela prática 

da pesquisa. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: HISTÓRIA DA COMUNIDADE DE MORENINHA NA DÉCADA DE 60 

Palavras-chave: História; migrante; comunidade; cultura; Moreninha. 



Resumo: A presente produção Unidade Didática fala da história dos migrantes 

da região oeste do Paraná, destacando o Município de Santa Helena, com 

depoimentos de migrantes de Moreninha a partir de 1960. É nesse, processo de 

colonização nos faz repensar o quanto o homem é importante na construção da 

história. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: MARIZA CONCEICAO LOPES VIEIRA 

ORIENTADOR: FLAVIO MASSAMI MARTINS RUCKSTADTER 

IES: UENP 

Artigo  
Título: A DITADURA MILITAR E A REDEMOCRATIZAÇÃO BRASILEIRA 

ANALISADA ATRAVÉS DA MÚSICA 

Palavras-chave: Ensino de História; Linguagens; Música; Ditadura Militar; 

Redemocratização. 

Resumo: O presente artigo aborda um estudo desenvolvido no projeto PDE 

referente a Didática do Ensino de História e trata da História do Brasil das 

décadas de 1960 a 1990, utilizando a música como fonte histórica e recurso 

didático. Esta proposta de intervenção na realidade escolar foi implementada no 

2º semestre de 2011, com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio 

Estadual “Prof. Segismundo Antunes Netto”, da cidade de Siqueira Campos. O 

período estudado se estende entre 1964, com o Golpe Militar, e início da 

redemocratização do Brasil. A música contribuiu para elucidar determinado 

contexto histórico, no qual compositores e músicos protestaram, denunciaram e 

convocaram a população em geral, a lutar por dias melhores. Esta pesquisa 

surgiu da experiência docente, após verificar que grande parte dos alunos 

apresenta certa resistência em relação ao estudo de História, pela dificuldade de 

interpretação dos fatos e das fontes históricas. A música foi o objeto de estudo, 

pesquisa e análise, como recurso didático, que muito contribuiu para a 

compreensão do recorte histórico e seu contexto. A intenção principal foi a de 

tornar as aulas da disciplina mais atraentes, por meio de uma linguagem bem 

conhecida e aceita no meio estudantil, na qual foi possível questionar as músicas 

que retrataram uma dada realidade social brasileira, a ter um olhar crítico sobre 



o fato histórico abordado e por fim, apresentar uma das diferentes formas de 

ensinar, para uma melhor qualidade do ensino. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A música como fonte histórica e recurso didático 

Palavras-chave: História e Música; Ditadura Militar; Redemocratização. 

Resumo: Em que medida a música, como fonte histórica, permite aos alunos a 

investigação sobre o contexto histórico e social brasileiro dos anos da Ditadura 

Militar e redemocratização do Brasil? Para tentar responder a esta questão, foi 

produzido o presente material didático e será aplicado a fim de verificar sua 

viabilidade pedagógica. As Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná sugerem 

que o ensino de História tenha uma metodologia, voltada à pesquisa e a 

investigação de diferentes fontes históricas, como exemplo a música, objeto de 

estudo deste trabalho. A proposta aqui apresentada surgiu da experiência 

docente, quando verificamos que, grande parte dos alunos apresenta certa 

resistência em relação à disciplina, pela dificuldade de interpretação dos fatos e 

das fontes históricas. Este material tem como objetivo, sugerir o uso de uma 

metodologia com uma linguagem conhecida e bem aceita no meio estudantil, a 

música, sem a pretensão de dar receitas prontas, mas apresentar uma 

alternativa de ensino, que poderá facilitar ao aluno a compreensão do contexto 

histórico da época, bem como fazer relação com as músicas da atualidade e os 

desafios pelos quais se deve lutar. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: MARIZA LEMES BERNARDINO 

ORIENTADOR: Marcos Vinicius Ribeiro 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: O Ensino por meio da análise das imagens históricas: estudar história no 

mundo das imagens 

Palavras-chave: Educação; Ensino; Metodologia; Imagens; Históricas. 

Resumo: Este artigo tem por objetivo contribuir com uma nova metodologia para 

o ensino de História, que seja mais reflexiva e dinâmica, pois na trajetória de 



muitos anos e de experiências de prática docente, vejo que enfrentamos grandes 

problemas com a falta de interesse dos jovens nesta disciplina. Devido a essa 

problemática é de fundamental importância buscar fundamentos teórico-

metodológicos que ajudem a entender este contexto e estruturar uma proposta 

de ação pedagógica que interfira e venha despertar a busca do conhecimento 

nos jovens. A proposta de intervenção do estudo de imagem é desenvolver 

métodos diferenciados que possibilitem despertar no aluno, a curiosidade em 

saber o que elas representam. Hoje, as condições políticas e culturais exigem 

um repensar das condições de trabalho do professor e de seu papel na vida 

escolar, sendo assim, estabelecer novas formas de relações pedagógicas para 

possibilitar aos alunos uma melhor assimilação do conhecimento produzido é de 

suma importância. Na realidade dos dias atuais a escola sofre muito com a 

concorrência da mídia, tornando cada vez mais difícil trabalhar com a geração 

de alunos que vivem em um mundo de informações adquiridas por meio de 

sistemas de comunicação audiovisuais, imagens, sons e outros meios. Esse tipo 

de perfil na educação escolar tem apresentado muitos desafios ao professor de 

História e desenvolver uma prática de ensino relacionada aos novos tempos é 

fundamental diante das mudanças que ocorrem a toda hora. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O ENSINO DE HISTÓRIA ATRAVÉS DE ANÁLISE DE IMAGENS 

Palavras-chave: Fotografias; Imagens; Memória. 

Resumo: Neste trabalho de pesquisa buscaremos novas metodologias para o 

ensino de história. Especificamente, trabalharemos com a análise de imagens 

“históricas”. Por ora, podemos dizer que a pintura e a fotografia trazem em si 

uma relação material e causal com o sujeito, onde as imagens retratam a história 

visual de uma sociedade, documentam situações, estilos de vida, gestos, rituais, 

dentre outros, e, ainda, criam possibilidades de interpretação/compreensão do 

período a ser estudado. Neste sentido, o documento não é qualquer coisa que 

fica por conta do passado, é, sim, produto da sociedade que o “fabricou”. O 

trabalho com documentos históricos em sala de aula exige que professor amplie 

sua compreensão histórica constantemente. Diante do panorama educacional 

atual, com grande desinteresse dos alunos pela educação, acreditamos que uma 

educação de qualidade pode criar melhores condições de ensino-aprendizagem, 



tanto para o professor quanto para os alunos. Acreditamos, enfim, na educação 

voltada ao ser humano e sua realização como eixo central 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: MARLENE DE FATIMA BENTO 

ORIENTADOR: JOSE HENRIQUE ROLLO GONCALVES 

IES: UEM 

Artigo  
Título: Tecidos Africanos: histótias estampadas 

Palavras-chave: Cultura Africana; Tecidos; oficinas; Simbologia. 

Resumo: Este artigo apresenta o projeto produzido para o Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE/2010, do Estado do Paraná, e o relato da 

sua implementação. O projeto de intervenção pedagógica na escola baseou-se 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais, tendo como foco a Educação das 

Relações Ético-Raciais para o Ensino da História e Cultura Afro Brasileira e 

Africana, em cumprimento a Lei Federal 10.639/2003. A partir dessa proposta foi 

trabalhada a história africana através dos tecidos, da simbologia e das cores 

representadas nas vestimentas africanas, incluindo oficinas de tecelagem, tendo 

como público alvo os alunos da 6º série do Ensino Fundamental da Escola 

Estadual Ipiranga, do município de Maringá. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Tecidos Africanos: Histórias Estampadas 

Palavras-chave: Ensino da História; cultura africana; tecidos; simbologia. 

Resumo: O caderno pedagógico baseia-se nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais para o Ensino da 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, em cumprimento a Lei Federal 

10.639/2003, que dispõe sobre as políticas de valorização e preservação do 

patrimônio cultural afro-brasileiro, destinado a alunos da 6ª série do ensino 

fundamental. Nos livros didáticos disponíveis nas escolas, que retratam a história 

da África, há uma recusa em considerar o povo africano como criador de culturas 

originais, e quase nunca é considerada como uma entidade histórica. Tem como 

objetivo abordar saberes históricos e culturais africanos através da simbologia 



adinkra que se trata de um tecido artesanal de Gana e dos tecidos bogolan, no 

Mali. Dividido em cinco unidades este material aborda a origem da tecelagem; a 

importância dos tecidos na cultura africana; a simbologia dos tecidos adinkra e 

bogolan e sua importância como moeda de troca para as antigas sociedades 

africanas. Cada unidade contempla atividades para os alunos, parte prática com 

oficinas de tecelagem, confecção de carimbos contendo os símbolos africanos e 

estampas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: MARLENE PARDAL SIMONATO 

ORIENTADOR: Helvio Alexandre Mariano 

IES: UNICENTRO 

Artigo  
Título: O discurso do negro por meio da Formação Docente 

Palavras-chave: Identidade; negro; escravidão. 

Resumo: Em 2003, foi promulgada a Lei 10.639 que estabeleceu a 

obrigatoriedade do ensino de História e cultura afro-brasileira e africana no 

currículo escolar. Em contrapartida, sabe-se que a lei por si só não garante nada. 

É preciso acabar com as visões equivocadas sobre o negro, com 

desinformações persistentes. Tais constatações reforçam o desconhecimento e 

oportuniza atitudes racistas desfavorecendo a identidade e a autoestima da 

população afrodescendente do país. Diante desse pressuposto, de que forma 

podemos colaborar para garantir o reconhecimento e uma identidade positiva 

desse grupo social dentro da escola? A proposta visou contribuir na preparação 

de futuros docentes, onde a pretensão foi conscientizá-los da importância do 

reconhecimento e valorização da História e cultura do povo negro, na perspectiva 

de não apenas elevar a autoestima e compreensão da etnia negra, mas de todas 

elas, na afirmação de uma sociedade multicultural e pluriétnica. No que concerne 

à metodologia, foi empregado a leitura, reflexão, questionamento e a 

interdisciplinaridade, as quais proporcionaram aos alunos situações que 

possibilitaram a efetivação do conhecimento. Quanto à avaliação das atividades 

desenvolvidas, foram construídas pela professora, estratégias que possibilitaram 



avaliar a assimilação de conteúdos e construção de procedimentos relativos ao 

conhecimento histórico. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Identidade do negro por meio da Formação Docente 

Palavras-chave: Identidade; negro; escravidão; raça. 

Resumo: Em 2003, foi promulgada a Lei 10.639 que estabeleceu a 

obrigatoriedade do ensino de História e cultura afro-brasileira e africana no 

currículo escolar. Em contrapartida, sabe-se que a lei por si só não garante nada. 

É preciso acabar com as visões equivocadas sobre o negro, com 

desinformações persistentes. Tais constatações reforçam o desconhecimento e 

oportuniza atitudes racistas desfavorecendo a identidade e a autoestima da 

população afrodescendente do país. Diante desse pressuposto, de que forma 

podemos colaborar para garantir o reconhecimento e uma identidade positiva 

desse grupo social dentro da escola? Em razão disso, a proposta visa, portanto, 

contribuir na preparação de futuros docentes onde a pretensão é conscientizá-

los da importância do reconhecimento e valorização da História e cultura do povo 

negro, na perspectiva de não apenas elevar a autoestima e compreensão da 

etnia negra, mas de todas as etnias, na afirmação de uma sociedade multicultural 

e pluriétnica. No que concerne a metodologia, pretende-se oportuniza a leitura, 

reflexão, questionamento e a interdisciplinaridade, proporcionando ao aluno 

situações para que o conhecimento se efetive. Quanto à avaliação das atividades 

desenvolvidas com os alunos, serão construídas pela professora, estratégias 

para avaliar se o aluno adquiriu conteúdos e construiu procedimentos e 

estratégias relativas ao conhecimento histórico. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: MARLI TAROSSO 

ORIENTADOR: Janete Leiko Tanno 

IES: UENP 

Artigo  
Título: A VALORIZAÇÃO DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA: A CAPOEIRA E 

SEUS MOVIMENTOS 



Palavras-chave: Capoeira; valorização da cultura afro-brasileira; Preconceito. 

Resumo: O presente artigo é resultado das atividades que abordaram o tema 

da cultura Afro-Brasileira desenvolvidas com alunos da 7ª série/8º ano, do 

Ensino Fundamental da rede pública e foram elaboradas e aplicadas durante o 

Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná – PDE 

2010/2011. O objetivo foi levar ao conhecimento dos alunos, que a capoeira não 

é somente uma luta e que ela está ligada a cultura africana e, através disto, 

despertar o interesse pelo conhecimento histórico e respeito pela diversidade 

cultural. Participaram deste projeto, estudantes da 7ª série/8º ano B, do período 

matutino, do Colégio Estadual Professora Adélia Antunes Lopes, no município 

de Jataizinho – PR. Ao final da aplicação e conclusão das atividades 

desenvolvidas especialmente para este projeto, foi possível interagir com a 

equipe multidisciplinar do Colégio e participar das atividades da Semana da 

Consciência Negra, expondo em forma de cartazes a história da capoeira. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Capoeira 

Palavras-chave: Capoeira; Racismo; Preconceito. 

Resumo: Ao abordar o tema cultura Afro-Brasileira, por meio da capoeira, 

pretendo mostrar que ela está ao alcance de todos, independente de classe 

social, raça ou credo. Com base nesses preceitos, pretendo levar ao 

conhecimento dos alunos a origem da capoeira e como ela se implantou no Brasil 

e desta forma desmistificar essa cultura que é símbolo de luta e resistência no 

confronto entre escravos e classe dominante, e que ainda hoje é discriminada e 

carregada de preconceito. O objetivo é levar ao conhecimento dos alunos que a 

capoeira não é somente uma luta e que ela está ligada a cultura africana e 

através disto, despertar o interesse pelo conhecimento histórico e respeito pela 

diversidade cultural. Essa Unidade Didática Pedagógica, será desenvolvida 

através de pesquisas e debates, pois a partir do momento em que o aluno faz 

uma pesquisa, ele procura informações, questiona, e consequentemente está 

construindo um conhecimento empírico. Este tipo de conhecimento, ele jamais 

esquecerá. Portanto, instigar o aluno à aprendizagem por meio de atividades de 

investigação é o mesmo que pedir a ele que indague, pesquise, inquira, 



descubra, procure informações, revise o que já aprendeu, enfim, que ele aprenda 

a compreender o conteúdo na sua forma plena. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: MARLISE FIORI POLETTO 

ORIENTADOR: ROBSON LAVERDI 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL EM BARRACÃO E O ENSINO DE 

HISTÓRIA 

Palavras-chave: História; Patrimônio Cultural; Monumentos; Memória. 

Resumo: Este artigo apresenta resultados obtidos na reflexão sobre as histórias 

dos monumentos e do patrimônio cultural do município de Barracão/PR, através 

de depoimentos e fotografias, tendo com objetivo mostrar maneiras como a 

sociedade produz e se apropria dos espaços. Conhecer e estudar estas 

sociedades de outros tempos e lugares é objetivo da História. Sendo assim, foi 

desenvolvida a pesquisa bibliográfica, juntamente com o trabalho de campo com 

educandos do Ensino Médio das 2ªs séries A, B, C do período matutino do 

Colégio Estadual DR. Mário Augusto Teixeira de Freitas – EFM, que por meio da 

história oral, entrevistaram familiares e sujeitos da terceira idade, com variadas 

experiências sobre seus espaços de vivência na fronteira e sobre os 

monumentos históricos edificados. Através desta pesquisa os educandos 

também conheceram os espaços vividos na fronteira, onde estão inseridos, 

sobre as memórias e silêncios, elaborando produções históricas, para a melhoria 

da qualidade de ensino – aprendizagem, despertando sentimentos de 

pertencimento, valorização e respeito pelo espaço onde vivem. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: GUIA BÁSICO DE EDUCAÇÃO PATIMONIAL DE BARRACÃO/PR 

Palavras-chave: Conhecimento; Identidade; Cultura; Patrimônio; Educação 

Patrimonial. 

Resumo: O GUIA BÁSICO DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL DE 

BARRACÃO/PR, caracterizado em forma de Caderno temático, tem por objetivo 



auxiliar profissionais de História e outras disciplinas a utilizar a metodologia 

Educação Patrimonial Local. Através de textos, poderão conhecer o que é 

Patrimônio, quais os tipos e leis de conservação e proteção das diferentes 

formas de expressão cultural que estão nas sociedadeshoje e assim, conhecer 

o Patrimônio Cultural Local. O Objetivo de eleborar este material, por que na 

maioria das vezes não lhe é dado importância à memória social individual e ou 

coletiva que está registrada nas diferentes formas de expressões culturais locais. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: MARTA ALCANTARA FERREIRA 

ORIENTADOR: VANDERLEI AMBONI 

IES: FAFIPA 

Artigo  
Título: Cidadania Negra: vencendo estigmas em Alto Piquiri 

Palavras-chave: Cidadania; Racismo; Preconceito Racial e Social. 

Resumo: No Brasil, a cidadania só será plena quando todos os brasileiros 

tiverem acesso à vida digna e o ser humano estiver acima do capital, cabe a 

escola a obrigação de formar e instruir seus alunos, preparando-os para o 

exercício da cidadania. Nessa perspectiva, quero estimular um debate para o 

combate e a prevenção do preconceito racial e social, destacando a importância 

da herança africana em nossa história, o valor do respeito às diferenças e a 

conscientização de que independente da nossa herança genética e posição 

social, somos cidadãos brasileiros. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Cidadania Negra: Vencendo Estígmas em Alto Piquiri 

Palavras-chave: Cidadania; Racismo; Preconceito Racial e Social. 

Resumo: Olhando a história do nosso país e a idéia posta de que somos uma 

democracia racial, fechamos nossos olhos e negligenciamos a situação a que 

estão submetidos os afros descendentes mestiços e pobres e a injustiça causada 

pelo preconceito e pela discriminação. No Brasil, a cidadania só será plena, 

quando todos os brasileiros tiverem acesso à vida digna e o ser humano estiver 

acima do capital, cabe a escola a obrigação de formar e instruir seus alunos, 



preparando-os para o exercício da cidadania. Nessa perspectiva, quero 

estimular um debate para o combate e a prevenção do preconceito racial e 

social, destacando a importância da herança africana em nossa história, o valor 

do respeito as diferenças e a conscientização de que independente da nossa 

herança genética e posição social, somos cidadãos brasileiros. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: NADIA MUZEKA 

ORIENTADOR: Claercio Ivan Schneider 

IES: UNICENTRO 

Artigo  
Título: História local e Identidades: Cultura e Tradições ucranianas em 

Prudentópolis-PR 

Palavras-chave: imigração ucraniana; história local; identidade; patrimônio 

cultural. 

Resumo: O objetivo deste artigo é discutir e apresentar os resultados obtidos na 

implementação do projeto de intervenção pedagógica no Colégio Estadual Pe. 

José Orestes Preima, na localidade de Linha Esperança, município de 

Prudentópolis-Pr. Com a implementação do projeto pretendeu-se desenvolver 

um trabalho de reconstrução histórica através de estudos bibliográficos, visita ao 

museu, trabalho com filmes, entrevistas e discussões com os educandos, 

abordando o processo da imigração, da continuidade de preservação dos 

valores culturais e religiosos e da contribuição e influência da etnia ucraniana na 

construção do município e da comunidade. A estratégia norteadora de sua 

elaboração foi descobrir práticas eficazes para os alunos compreenderem e 

valorizarem sua identidade e descendência e fazê-los perceber que a história é 

construída também por eles com a herança cultural provinda de seus 

antepassados. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: História local e identidades: Cultura e tradições 

Palavras-chave: História local; identidade; patrimônio cultural; etnia ucraniana. 



Resumo: A questão norteadora para a elaboração deste material pedagógico foi 

descobrir estratégias para os jovens de Linha Esperança compreenderem e 

valorizarem sua identidade e descendência ante o desinteresse dos mesmos em 

conhecer a trajetória da imigração ucraniana e preservação da cultura, bem 

como, contribuir para que percebam que a história não é apenas mais uma 

disciplina estudada na escola, mas é construída também por eles, sua família e 

sua comunidade com a herança cultural provinda de seus antepassados. 

Partindo dessa problemática, objetiva-se investigar e mostrar aos estudantes 

que como sujeitos históricos precisam sentir-se parte da construção da 

sociedade onde estão inseridos e colaborar para a preservação e respeito pelo 

patrimônio cultural da localidade e região assumindo cada um a sua identidade, 

sem perder de vista que, embora façam parte da história local, estão inseridos 

no âmbito nacional e que cada povo possui trajetórias distintas, pertencentes a 

uma mesma história. Os procedimentos metodológicos envolvem estudos 

bibliográficos, atividades individuais e em grupos, trabalhos com filmes, 

entrevistas, visita ao Museu do Milênio, elaboração e apresentação de um 

pequeno teatro sobre a imigração e cultura ucraniana e exposição de fotos 

antigas 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: NEOLCIR JOAO FRAPORTTI 

ORIENTADOR: Odinei Fabiano Ramos 

IES: FAFIPAR 

Artigo  
Título: AULA DE HISTÓRIA: UM ESPAÇO PARA A MEMÓRIA DO COLÉGIO 

LA SALLE 

Palavras-chave: Arquivo escolar; história local; memória 

Resumo: O presente artigo tem por objetivo traçar uma ação metodológica para 

as aulas de história que valorize a memória presente no arquivo escolar, 

destacando a importância da história local, da micro-história e o cotidiano do 

aluno. Buscas-se compreender como elementos que compõem a memória 

histórica do aluno tornamse fundamentais para desenvolver a sua consciência 

histórica. Este estudo refere-se ao Colégio Estadual La Salle que está presente 



na história do bairro Pinheirinho há 37 anos, sendo assim, a história da instituição 

se confunde com a história do bairro e contribui para a construção dessa história. 

Pela escola passaram gerações de alunos que, hoje, são avós, pais, tios, 

vizinhos dos jovens que ingressam no 6º ano, também objetos dessa pesquisa. 

De alguma maneira esta passagem ficou guardada nos arquivos do Colégio, 

como por exemplo, livros atas, livros de registro de alunos (frequência e notas), 

história oral, documentação escolar, uniformes, ou seja, fontes históricas, 

catalogadas ou não. Torna-se necessário, através de uma metodologia 

diferenciada das utilizadas em aulas de História, apresentar ao aluno esta 

memória coletiva e mostrar que além de objetos da história eles também são 

sujeitos da história. Muitos moradores colaboraram na construção deste espaço, 

o que torna possível resgatar junto à comunidade tais elementos históricos que 

são de grande valia para a comunidade escolar e para a sociedade na qual se 

encontra inserida. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: AULA DE HISTÓRIA: UM ESPAÇO PARA A MEMÓRIA DO COLÉGIO 

Palavras-chave: Memória; arquivo escolar; história local. 

Resumo: Esta Unidade temática tem como objetivo traçar uma ação 

metodológica para as aulas de história que valorize a memória presente no 

arquivo escolar do Colégio, destacando a importância da história local, da micro-

história, da história do cotidiano do aluno. Onde estes elementos tornam-se 

fundamentais para desenvolver a consciência histórica. Este estudo refere-se ao 

Colégio Estadual La Salle que está presente na história do bairro Pinheirinho há 

37 anos. É uma instituição com uma bela história. Pela escola, passaram 

gerações de alunos que, hoje, são avós, pais, tios, vizinhos dos jovens que 

ingressam na 5ª série/6º ano. Esta passagem ficou arquivada no Colégio de 

alguma maneira, como por exemplo, livros atas, livros de registro de alunos 

(frequência e notas), história oral, documentação escolar, uniformes, ou seja, 

fontes históricas, catalogadas ou não. Torna-se necessário apresentar ao aluno 

esta memória coletiva através de uma metodologia diferenciada para as aulas 

de História. Muitos moradores colaboraram na construção deste espaço, o que 

torna possível resgatar junto à comunidade tais elementos históricos que são de 



grande valia para a comunidade escolar e para a sociedade na qual se encontra 

inserida. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: NEUSA GONCALVES LOPES 

ORIENTADOR: Marcos Vinicius Ribeiro 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: Didatura Civil e Militar na cidade de Nova Aurora 

Palavras-chave: História; formação do indivíduo; memória; ditadura; militar. 

Resumo: Ensinar História hoje tem sido um desafio, considerando que um dos 

grandes problemas enfrentados na atualidade em relação ao ensino dessa 

disciplina é o desinteresse do aluno, o qual ignora a importância e a socialização 

dos saberes histórico. Diante disso, é fundamental dar sentido, renovar e 

redimensionar novas práticas pedagógicas para o ensino de História. Para tanto, 

se destaca o teatro, a música, a poesia, os jogos de aprendizagem, tendo como 

tema a Ditadura Civil/Militar Brasileira para o desenvolvimento das atividades. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: História e memória Ditadura Civil-Militar na região Oeste do Paraná 

Palavras-chave: Ensino de História; Memória; Ditadura Civil-Militar. 

Resumo: O ensino de História,formar pessoas qualificadas para a 

sociedade,acredita-se que a história é fundamental na formação do 

indivíduo.Desenvolver uma metodologia diversificada para ensinar História, 

através de alternativas onde o aluno possa analisar, discutir e superar 

informações de forma consciente e critica acerca do movimento da Ditadura 

Civil- Militar.Propor métodos de pesquisa, em documentos, das entrevistas, 

informações que estão na história de cada um e os momentos de memórias, 

presente na região oeste do Paraná e em todo o Brasil. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 



PROFESSOR PDE: NEUSA PEREIRA DA SILVA BASSANI 

ORIENTADOR: Rodrigo Modesto Nascimento 

IES: UENP 

Artigo  
Título: Guerra do Paraguai:versões historiográficas 

Palavras-chave: Guerra do Paraguai; Historiografia; Unidade Temática 

Investigativa. 

Resumo: O projeto de pesquisa realizou-se com estudantes da 2ª série do 

Ensino Médio, do Colégio Estadual Professor Segismundo Antunes Netto, em 

Siqueira Campos, Paraná e teve por finalidade promover uma melhora na 

qualidade de ensino de História, através da discussão das versões 

historiográficas sobre a Guerra do Paraguai, contribuindo para valorizar mais a 

História do Brasil que muitas vezes é deixada para segundo plano e solucionar 

as dificuldades percebidas pelos alunos em identificar, comparar e relacionar os 

textos e outras fontes históricas apresentadas por vários autores. As obras 

analisadas são: Genocídio Americano: A Guerra do Paraguai, de Júlio José 

Chiavenatto e Maldita Guerra: Nova História da Guerra do Paraguai, de 

Francisco Doratioto que foram compara das com o textos do livros didáticos 

utilizados pelos professores do colégio. Neste projeto de pesquisa aplicou-se a 

metodologia Unidade Temática Investigativa, buscou-se elaborar uma proposta 

de trabalho em História para que os alunos pudessem ver como um autor e outro 

pensam sobre o mesmo assunto, fazendo diferentes abordagens. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Guerra do Paraguai: as versões historiográficas 

Palavras-chave: Guerra do Paraguai; Historiografia; Unidade Temática 

Investigativa. 

Resumo: Este material didático refere-se a uma Unidade Didática Pedagógica 

e tem por finalidade promover uma melhora na qualidade do ensino de História, 

através da discussão das versões historiográficas sobre a Guerra do Paraguai, 

contribuindo para solucionar as dificuldades percebidas nos alunos em 

identificar, comparar e relacionar os textos e outras fontes históricas 

apresentados por vários autores. É importante para ver como um autor e outro 

pensam sobre o mesmo assunto, fazendo diferentes abordagens, pois segundo 



as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná, espera-se que o aluno 

ao concluir a Educação Básica, entenda que não existe uma verdade histórica 

única, e sim verdades que são produzidas a partir de evidências que organizam 

diferentes problematizações fundamentadas em fontes diversas. A metodologia 

utilizada na aplicação deste material didático será a Unidade Temática 

Investigativa (UTI) em História. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: NILVA BECKER DE ANDRADE 

ORIENTADOR: Marcos Nestor Stein 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: O USO DE FOTOGRAFIAS NO PROCESSO DE ENSINO 

APRENDIZAGEM DA HISTÓRIA DO MUNICÍPIO DE BARRACÃO 

Palavras-chave: Fotografia; história; município; Barracão; Paraná. 

Resumo: O artigo é o resultado do desenvolvimento do projeto intitulado “O Uso 

de Fotografias no Processo de Ensino Aprendizagem da História do Município 

de Barracão” que faz parte do Programa de Desenvolvimento Educacional do 

Estado do Paraná e foi desenvolvido sob a orientação do professor Dr. Marcos 

Nestor Stein, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE. A 

atividade consistiu na coleta e interpretação de fotografias que apresentam 

imagens do referido município, produzidas desde 1950. A metodologia baseou-

se primeiramente, na leitura de textos sobre a história local e o uso da fotografia 

como fonte histórica. Em seguida, foi realizada a coleta de fotografias, as quais 

foram analisadas pelos alunos. Na seqüência, foram realizadas entrevistas com 

antigos moradores da cidade. Neste momento percebeu-se grande curiosidade 

e atenção por parte dos educandos ao ouvirem os relatos de moradores que 

construíram e transformaram a localidade. Assim, notou-se que o ensino de 

história pode se libertar dos livros e encontrar uma vasta riqueza de memórias 

que podem ser utilizadas nas aulas. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: O Uso de Fotografias no Processo de Ensino Aprendizagem da História 

do Município de Barracão – PR 

Palavras-chave: Município; Barracão; Fotografia; Fonte. 

Resumo: O objetivo da intervenção pedagógica é coletar fotografias e por meio 

destas estudar a história do município de Barracão – PR. Busca-se, com essa 

atividade, despertar no aluno o interesse pela construção do conhecimento 

histórico sobre o município em que vive. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: NILVA MARGARIDA COURA GRIGATO 

ORIENTADOR: JORGE PAGLIARINI JUNIOR 

IES: FECILCAM 

Artigo  
Título: O ACERVO MATERIAL NA SALA DE AULA: Relações de Trabalho no 

Processo de Ocupação do Município de Juranda (1950 a 1970) a partir do Acervo 

Material/Memorial da Casa da Cultura Municipal 

Palavras-chave: acervo material; relações de trabalho; memória; historiografia; 

Juranda. 

Resumo: Este artigo dialoga com discussões e resultados do projeto \"O Acervo 

Material na Sala de Aula: relações de trabalho no processo de ocupação do 

município de Juranda (1950 a 1970), a partir do Acervo Material/Memorial da 

Casa da Cultura Municipal\", vinculado ao PDE, ano de 2001-2011. As reflexões 

teóricas e metodológicas estão norteadas por problemáticas comprometidas 

com o estudo de memórias (individual e coletiva), educação e museu, narrativas 

(estudo intelectual e linguístico), análise crítica de fatos históricos consagrados 

na historiografia oficial local, intercâmbio de papéis entre observador e 

observado, e cultura popular, no caso, a cultura local. O projeto, composto pelas 

fases de pesquisa e de intervenção em sala de aula, teve como tema \"História 

e Historiografia do Paraná\", e problematizou o acervo memorial e toda uma 

diversidade de fontes que se encontravam na Casa da Cultura local. Com a 

intenção de se fazer algo acontecer, buscou-se dar significado a esses objetos, 

reestudá-los, atribuir-lhes importância histórica para provocar uma nova 

compreensão à memória da sociedade local. Nesse sentido, procurou-se 



superar uma carência de conhecimento no meio educativo em relação ao tema 

em questão, evidenciando-se, nas metodologias propostas, a necessidade de 

instigar os alunos do 1° ano do Ensino Médio a conhecer o processo de 

ocupação da sociedade jurandense. Partindo desse contexto, e com um olhar 

dialógico, foi possível contribuir para a formação de sujeitos críticos de sua 

história, oportunizando-lhes a participação na formação sociocultural do povo de 

Juranda. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O acervo material na sala de aula: relações de trabalho no processo de 

ocupação do Município de Juranda (l960 a l970) a partir do acervo 

material/memorial da Casa da Cultura municipal 

Palavras-chave: Acervo material; Colonização de Juranda; realações de 

trabalho; memória; silenciamento. 

Resumo: Estudar a colonização de Juranda através das relações de trabalho a 

partir do acervo material em sala, possibilita aos alunos, novos olhares à sua 

realidade social, tornando um desafio ao identificar sujeitos históricos por novas 

fontes que não as documentais. Provocando uma nova compreensão à memória 

da sociedade local, contribuindo ainda, para a formação de sujeitos 

conhecedores de sua história 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: NOELI JOANA BUZIN DE SOUZA 

ORIENTADOR: Davi Felix Schneirer 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: OS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DA CONSTRUÇÃO DA USINA 

JOSÉ RICHA (MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU-1997-2011) 

Palavras-chave: Usinas Hidrelétricas; Impactos Socioambientais; 

Conhecimento Histórico. 

Resumo: O trabalho aborda os impactos socioeconômicos causados no 

município de Nova Prata do Iguaçu pela construção da Usina Governador José 

Richa (Salto Caxias). Este estudo objetiva explicitar as diversas dimensões deste 



processo, em especial, as experiências vividas pelos atingidos. Estes, mesmo 

não sendo contemplados nos livros didáticos, são sujeitos da história. Através 

do diálogo com os alunos, ressaltamos a importância da construção de uma 

usina e os seus impactos na economia local, como a interferência no meio rural 

(mudanças ambientais e sociais). Os educandos produziram conhecimentos 

histórico-culturais acerca do lugar onde vivem, bem como sobre as diferentes 

trajetórias e experiências dos atingidos no processo de desapropriação e 

re/inserção socioeconômica após a construção da Usina. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Os Impactos Socioambientais da Construção da Usina José Richa 

(Município de Nova Prata do Iguaçu – 1997/2011) 

Palavras-chave: Usinas hidrelétricas; Impactos socioambientais; Atingidos por 

barragens. 

Resumo: O trabalho objetiva analisar os impactos socioeconômicos causados, 

no município de Nova Prata do Iguaçu, pela construção da Usina José Richa. As 

dimensões desse processo, bem como as experiências vividas pelos atingidos 

não são contemplados nos livros didáticos. Pretende-se dialogar com os alunos 

sobre a importância da construção de uma usina e os reflexos dessa construção 

na economia local e a sua interferência no meio rural (mudanças ambientais e 

sociais). Ao mesmo tempo, buscar-se-á incentivar os educandos à produção de 

conhecimento histórico e cultural do lugar em que vivem, explicitando, no 

trabalho pedagógico com os mesmos, as diferentes experiências e trajetórias 

das famílias atingidas no processo de desapropriação e re/inserção 

socioeconômica após a construção da Usina. Nestes termos, pretende-se 

contribuir para a formação cidadã dos alunos, a partir e na comunidade onde 

vivem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: NOELI ZANATTA MILANI 

ORIENTADOR: Cerize Nascimento Gomes 

IES: UNICENTRO 

Artigo  



Título: A ESCOLA A FAVOR DA DIVERSIDADE: ESTRATÉGIAS PARA 

TRABALHAR CONTEÚDOS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA COM ABORDAGENS 

TEMÁTICAS SOBRE AS RELIGIÕES 

Palavras-chave: intolerância religiosa; estratégicas pedagógicas; respeito às 

diferenças; aulas de História. 

Resumo: O presente artigo pretende possibilitar estudos e reflexões com bases 

históricas abordando a intolerância religiosa, no intuito de promover o respeito 

às diferenças, propondo formas alternativas para trabalhar conteúdos didáticos 

com abordagens temáticas sobre essa diversidade. O método empregado estará 

pautado na pesquisa bibliográfica, nos conteúdos dos livros didáticos do Ensino 

Médio e na observação direta dos alunos, servindo como referência para a 

pesquisa e os debates sobre a diversidade e intolerância religiosa no meio 

escolar. Durante o desenvolvimento das ações pedagógicas percebeu-se que a 

intolerância religiosa encontra-se mascarada no ambiente escolar. No momento 

em que os alunos são incitados aos debates sobre o assunto, desvela-se de 

forma clara o preconceito e a falta de conhecimento sobre o surgimento das 

várias crenças religiosas. Este artigo aponta a necessidade da abordagem dessa 

temática no âmbito da escola, a partir dos contextos históricos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A escola a favor da diversidade: estratégias para desenvolver conteúdos 

didáticos de história com abordagens temáticas sobre as religiões 

Palavras-chave: intolerância religiosa; estratégias pedagógicas; respeito às 

diferenças; aulas de História. 

Resumo: Entendendo-se que a religião faz parte dos processos históricos desde 

o mundo primitivo até a atualidade – e que a diversidade religiosa é uma das 

maiores causas de conflitos e guerras de todos os tempos – definimos como 

objeto de estudo a diversidade e a intolerância religiosa com abordagens de 

conteúdos específicos que possam estimular o debate e a reflexão sobre a 

necessidade de aceitação do outro. O ensino de História deve oferecer 

alternativas para estudar a diversidade religiosa e as formas de minimizar a 

intolerância social por meio de novas práticas didático-pedagógicas. Nosso 

objetivo é Possibilitar estudos e reflexões com bases históricas abordando a 

intolerância religiosa, no intuito de promover o respeito às diferenças, propondo 



formas alternativas para trabalhar conteúdos didáticos com abordagens 

temáticas sobre essa diversidade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: NORBERTO PILON 

ORIENTADOR: Eulalia Maria Aparecida de Moraes 

IES: FAFIPAR 

Artigo  
Título: O CONHECIMENTO DA PRÓPRIA HISTÓRIA PARA A CONSTRUÇÃO 

DO SUJEITO CONSCIENTE - Uma condição para tornar o ensino da História 

prático e envolvente na vida dos nossos jovens adolescentes 

Palavras-chave: sujeito histórico; sujeito consciente; autoestima; jovens. 

Resumo: Este artigo trata dos resultados obtidos na implementação do Projeto 

PDE-PR: O CONHECIMENTO DA PRÓPRIA HISTÓRIA PARA A 

CONSTRUÇÃO DO SUJEITO CONSCIENTE - Uma condição para tornar o 

ensino da História prático e envolvente na vida dos nossos jovens adolescentes. 

O estudo esteve direcionado a jovens adolescentes do ensino médio², pois 

entendo que o Ensino da História só faz sentido para o aluno quando o mesmo 

sente-se inserido dentro dela, como Sujeito Histórico. A oportunidade oferecida 

pelo PDE foi uma possibilidade de aplicação de uma didática diferenciada para 

o Ensino da História com uma metodologia prática dos conteúdos 

contemporâneos na vida dos alunos. Teve como objetivo levar o aluno a pensar 

a condição sócio-histórico-cultural que envolve sua vida e trabalhar a 

consciência do aluno para que ele possa entender o sentido de sua existência 

como também sua participação neste mundo fazendo vários questionamentos 

relatados ao longo deste artigo. O estudo deveria incentivá-lo a se desenvolver 

conscientemente e, com criatividade, buscar possibilidades para viver melhor do 

seu dia-a-dia. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O CONHECIMENTO DA PRÓPRIA HISTÓRIA PARA A CONSTRUÇÃO 

DO SUJEITO CONSCIENTE - Uma condição para tornar o ensino da História 

prático e envolvente na vida dos nossos jovens adolescentes 



Palavras-chave: sujeito histórico; sujeito consciente; autoestima; jovens. 

Resumo: Este Caderno Pedagógico está composto de atividades direcionadas 

aos alunos do Ensino Médio, no entanto ele é indicado também para qualquer 

pessoa que queira se encontrar com a História e interagir consciente e 

ativamente na sociedade atual. Levando em consideração as dificuldades 

básicas que enfrentamos no ensino de História em que sempre se repete o 

questionamento “por que estudar o passado, se o que interessa é o presente?” 

e professores reclamando do desinteresse e falta de envolvimento dos alunos 

com os estudos, proponho-me, com este trabalho, apresentar atividades que 

possam ajudar a tornar o ensino de História para o aluno útil, prático e 

envolvente. Neste Caderno Pedagógico apresentarei textos e atividades “fichas” 

que ajudarão a contextualizar o aluno junto ao conteúdo, fazendo com que o 

mesmo produza sentido junto a sua vida e a seus estudos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: NORIVAL CLARO DA SILVA 

ORIENTADOR: Marcia Elisa Tete Ramos 

IES: UEL 

Artigo  
Título: ENTENDO A ESCRAVIDÃO PARA DESCONSTRUIR PRECONCEITOS: 

UMA ANÁLISE DO FILME “AMISTAD” EM SALA DE AULA 

Palavras-chave: Filmes; Ensino de História; Uso de fonte 

Resumo: O presente artigo é o resultado da conclusão dos estudos do PDE 

2010, exibe o relato de uma proposta de trabalho implementado na escola que 

tem como objetivo de estudo um recorte do filme “AMISTAD”, porém o foco 

centra-se na metodologia do processo de construção do conhecimento. O filme, 

como qualquer documento histórico pode nos aproximar de verdades, pode nos 

mostrar verossimilhanças e pertinências através de sua argumentação geral 

produtora de sentido. A problemática insere-se nos debates sobre o uso escolar 

do filme como documento histórico: como trabalhar um filme mostrando que se 

aplicarmos os mesmos procedimentos dos historiadores ao mesmo realizar uma 

análise histórica. A produção pedagógica expõe relatos apresentando resultados 

do trabalho implementado e conclusões, via filme e material didático, aplicado 



no oitavo ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Professor José Carlos 

Pinotti, para dar condições ao aluno compreender que qualquer material cultural 

é uma fonte histórica, sendo assim, possível de análise próxima do historiador. 

Sobretudo, explora a construção do conhecimento histórico, os conceitos 

históricos, como por exemplo, escravidão, através da análise de um filme. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Entendendo a Escravidão para Desconstruir Preconceitos: Uma Analise 

do Filme “Amistad” em sala de aula 

Palavras-chave: escravidão. 

Resumo: Este projeto remete ao trabalho com o filme “AMISTAD” como 

documento histórico em sala de aula. Como parte de uma relação dialógica com 

os alunos para saber seus conhecimentos prévios sobre o tema, bem como no 

sentido de dar espaço para a construção do conhecimento histórico, no caso, 

sobre a História da escravidão africana no Brasil. Desta forma, Fazendo com que 

o educando construa o conhecimento histórico através do filme “AMISTAD”. 

Considerar sua interpretação (mesmo que orientada e direcionada pelo 

professor de história). O projeto poderá mudar em alguns pontos em seu período 

de realização. Em última instância, interessa construir o conhecimento histórico, 

visando que os alunos construam a noção de qualidade, de valores 

antipreconceito, próprios do sujeito histórico crítico, responsável, consciente, do 

cidadão. A proposta de intervenção será realizada com alunos de uma 8ª série 

do Ensino Fundamental e acontecerá no segundo semestre de 2011. 

Posteriormente, será elaborado um documento relatando o desenvolvimento do 

trabalho e resultados obtidos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: OSVALDO ALVES DE ARAUJO 

ORIENTADOR: Odinei Fabiano Ramos 

IES: FAFIPAR 

Artigo  
Título: LEI 10639/03 DESAFIO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS CONTEÚDOS 

AFRO-BRASILEIROS NAS ESCOLAS 



Palavras-chave: lei10639/03;Cultura Afro-Brasileira;Conteúdo Programático. 

Resumo: O presente artigo integra o Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE) da Secretaria de Estado da Educação e tem por objetivo, 

discutir os Desafios para Implementação dos conteúdos de Historia e Cultura 

Afro-Brasileira nas Escolas. Tais conteúdos tem enfrentado varias dificuldades 

para se concretizar em todo o Brasil. No Paraná embora, ocorram uma serie de 

iniciativas, tanto do movimento social negro, quanto dos sistemas de ensino, o 

processo é muito lento. As razões que dificultam a referida Implementação são: 

falta de livros e materiais didáticos no interior das escolas, a formação inicial de 

professores devido a ausência de conteúdos relacionados a Historia e Cultura 

Afro-brasileira e africana. As construções ideológicas utilizadas para justificar o 

processo de escravização de africanos que ainda está presente na sociedade e 

nas escolas. O processo de aplicação na Nova Legislação há necessidade de 

integração aos conhecimentos universais para a construção da autonomia 

intelectual dos estudante, tendo em vista, a superação da desigualdade, 

superando o modo de produção vigente. Este projeto pretende contribuir a partir 

da analise das iniciativas do poder público detectar as dificuldades e propor 

alternativas para superação desta realidade à partir do Colégio Estadual 

Hildebrando de Araujo, situado no bairro Jardim Botânico em Curitiba. 

 

 
DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: PAULO KUBIAKI 

ORIENTADOR: Nilceu Jacob Deitos 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: Direitos Trabalhistas no Brasil: Concessão ou Conquista? 

Palavras-chave: CLT; Direitos Trabalhistas; Movimento Operário. 

Resumo: O artigo apresenta um breve histórico das relações trabalhistas no 

Brasil, do início da colonização ao fim da escravatura, contextualizando o período 

das primeiras décadas do século XX com o surgimento da organização do 

movimento operário através da luta para a conquista inicial de uma legislação 

trabalhista que garantisse alguns direitos secularmente inexistentes. As 

referências bibliográficas são as obras de José Murilo de Carvalho “Cidadania 



no Brasil O Longo Caminho” e de Edgar De Decca “1930 O Silêncio dos 

vencidos”. Aprofunda-se a temática da concessão dos direitos trabalhistas na 

promulgação da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) durante a vigência do 

Estado Novo no período de Getúlio Vargas. O estudo busca acompanhar a 

evolução destes direitos na perspectiva histórica dos resultados alcançados na 

Legislação Trabalhista Brasileira, se os mesmos são conquistas, resultado da 

luta do movimento operário, ou se os mesmos são concessão do Estado, como 

meio para frear e controlar a luta dos trabalhadores na ampliação destes direitos. 

Historicamente são demonstrados os avanços ou retrocessos em cada período, 

desde Vargas, do Regime Militar à Democratização com a Constituição de 1988 

ao período atual, onde a tendência crescente é a globalização e a flexibilização 

dos direitos trabalhistas, que culminam incessantemente no desmonte da CLT, 

para atender aos interesses do Neoliberalismo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Revolução de 1930 e a Luta de Classes 

Palavras-chave: Classe Operária; Tenentismo; Revolução de 1930; Getúlio 

Vargas; Estado Novo. 

Resumo: O projeto discute as relações do mundo do trabalho e o processo de 

dominação que se estabelece através da disciplinarização, na perspectiva que o 

trabalho também organiza e define a vida do trabalhador através das práticas e 

experiências em comum no grupo social. Apresenta um estudo sobre a classe 

operária brasileira a partir da análise das obras de Boris Fausto, Edgar de Decca 

e Ítalo Tronca. O foco central trata da luta da classe operária em busca da 

emancipação política e sua cooptação silenciosa ao domínio do Estado 

implantado por Getúlio Vargas após a Revolução de 1930. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: PEDRO FERREIRA DE FREITAS 

ORIENTADOR: Maria de Fatima da Cunha 

IES: UEL 

Artigo  



Título: O Estatuto da Criança e do Adolescente em Sala de Aula a Partir das 

Ideias Prévias dos Alunos 

Palavras-chave: Estatuto da Criança e do Adolescente; Idéias Prévias dos 

Alunos; Ensino de História 

Resumo: Este artigo se propõe a discutir como é possível trabalhar em sala de 

aula o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em sala de aula a partir das 

idéias prévias do alunos. Nosso principal objetivo é investigar se estes alunos 

possuem algum conhecimento prévio sobre o ECA, onde obtiveram a informação 

e como percebem o mesmo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Estatuto da Criança e do Adolescente na ótica dos alunos da 1ª série 

do ensino médio do Colégio Idália Rocha da cidade de Ivaiporã – PR 

Palavras-chave: Estatuto da Criança e do Adolescente; idéias dos alunos; 

produção de Conhecimento. 

Resumo: Este artigo se propõe a discutir como é possível trabalhar em sala de 

aula o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em sala de aula a partir das 

idéias do alunos Nosso principal objetivo é investigar se estes alunos possuem 

algum conhecimento prévio sobre o ECA, onde obtiveram a informação e como 

percebem o mesmo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: PEDRO GREBOGE FILHO 

ORIENTADOR: Claudia Madruga Cunha 

IES: UFPR 

Artigo  
Título: Uso da imagem no ensino da História 

Palavras-chave: imagem; murais didático-pedagógico; ensino da história; 

comunidade local. 

Resumo: Este artigo problematiza, para o professor de História, a utilização de 

imagens das quais lança mão como fontes históricas que tratam de 

possibilidades diversificadas de indicar aos alunos múltiplas visões de mundo. 

Quando o educador quer trabalhar uma História contada pelo olhar do aluno, 



dispõe das imagens ou da busca e da seleção crítica de imagens, de objetos e 

de outras mídias como um meio que coloca esse aluno no centro do processo 

educativo. Como ferramenta para esse processo, o uso e a construção de murais 

enquanto instrumentos didáticos, confeccionados traduzindo a História através 

de imagens, apontam para a necessidade de que os alunos percebam, de forma 

mais ampliada, as diversas versões dadas para um fato. Notadamente, esses 

murais se relacionam e interagem com imagens que se encontram nos livros 

didáticos provocando no leitor “estranhamento” e novas oportunidades no 

aprendizado da história. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: material didático quer incentivar a atuação do estudante do Ensino Médio 

para produção de materiais de apoio ao seu processo de ensino-aprendizagem 

na disciplina da História. 

Palavras-chave: material; criatividade 

Resumo: A inserção na escola é muito importante. A dificuldade encontrada foi 

encontrar alunos já viciados com uma história oficial, acreditando pelo que 

conhecem um livro como verdadeiro e o resto não interessam. A época não é o 

mais acertado fim de agosto e inicio de setembro avaliações deixadas pela 

metade do professor do professor substituto, não ter uma ligação com o projeto 

e em virtude de sua instabilidade na garantia das aulas. O material didático quer 

incentivar a atuação do estudante do Ensino Médio para produção de materiais 

de apoio ao seu processo de ensino-aprendizagem na disciplina da História. 

Nesse sentido, almeja organizar algumas atividades extracurriculares através 

desta unidade de ensino. Pretendendo fazer extensão da sala de aula quando 

transpõe o limite dos muros da escola, indo buscar na comunidade, fontes que 

possam recontar a história do Brasil Colônia. Deseja ressignificar a narrativa 

desta parte da História, ao apresentar os povos que constituem esse momento 

da História brasileira. Usando imagens representantes deste da história 

brasileira, quer com a arte de Debret e Rugendas que retrata a figura do negro, 

do índio, do colono e imigrante, estimular comparações com outras fontes que, 

ainda hoje, guardam significados desde tempo. Deseja utilizar fotografias, 

filmografias e outros artefatos para compor na atualidade uma re-dimensão 

deste passado. Ou seja, almeja recontar esta época histórica envolvendo-a 



numa compreensão do presente, quando aponta para o processo de produção 

em suas diferentes dimensões. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: PEDRO PAIM DA LUZ 

ORIENTADOR: Fabio Ruela de Oliveira 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: ATRAVÉS DA OBRA ODISSÉIA DE HOMERO TAMBÉM SE APRENDE 

HISTÓRIA DA GRÉCIA 

Palavras-chave: Conhecimento; História Grega; Leitura Crítica; Odisséia. 

Resumo: Tendo em vista a dificuldade encontrada pelos alunos para analisar e 

interpretar a História, nos aspectos político, econômico e social, bem como fazer 

a relação entre o presente e uma determinada época, esse estudo pretende 

contribuir no campo da metodologia do ensino de História, partindo da intenção 

para a ação ao envolver os alunos no estudo da obra Odisséia de Homero. Tal 

proposta permitiu ao aluno o conhecimento da História Grega através da poesia 

de um de seus filhos mais ilustres, introduzindo uma leitura mais crítica da 

mesma, no sentido de conhecer como o poeta olhava a sua gente e sua cultura. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Através da obra Odisséia de Homero também se aprende história da 

Grécia 

Palavras-chave: Conhecimento; História Grega; Leitura Analítica; Odisséia. 

Resumo: Tendo em vista a dificuldade encontrada pelos alunos para analisar e 

interpretar a História, nos aspectos político, econômico e social, bem como fazer 

a relação entre o presente e uma determinada época, esse estudo pretende 

contribuir no campo da metodologia do ensino de história, partindo da intenção 

para a ação ao envolver os alunos no estudo da obra Odisséia de Homero. Tal 

proposta permitirá ao aluno o conhecimento da história grega através da poesia 

de um de seus filhos mais ilustres, introduzindo uma leitura analítica da mesma, 

no sentido de conhecer como o poeta olhava a sua gente e sua cultura. 



 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: REGIANE ELIZABETH PEREZ 

ORIENTADOR: FLAVIO MASSAMI MARTINS RUCKSTADTER 

IES: UENP 

Artigo  
Título: O uso do cinema nas aulas de História 

Palavras-chave: Ensino de História; Recursos didáticos; cinema. 

Resumo: Este trabalho servirá de instrumento para auxiliar os professores de 

maneira clara na busca de novas alternativas para a utilização de obras 

cinematográficas como recursos didáticos para as aulas de História. Através da 

elaboração de uma lista de sugestões, possibilita ao professor uma nova forma 

de trabalho reconhecendo as obras cinematográficas como fonte de 

conhecimento capaz de levar aos alunos a uma compreensão maior sobre os 

conteúdos estudados em sala. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Uso do cinema nas aulas de História 

Palavras-chave: Metodologia; História; Cinema; aprendizado. 

Resumo: Este espaço servirá de instrumento para auxiliar os professores de 

maneira clara na busca de novas alternativas para a utilização de obras 

cinematográficas como recursos didáticos para as aulas de História.Através da 

elaboração de uma lista de sugestoes, possibilita ao professor uma nova forma 

de trabalho reconhecendo as obras cinematográficas como fonte de 

conhecimento capaz de levar aos alunos a uma compreensão maior sobre os 

conteúdos estudados em sala. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: REGINALDO ANTONIO MILANI 

ORIENTADOR: Luiz Carlos Ribeiro 

IES: UFPR 



Artigo  
Título: Narrativa Histórica: Formação e Memória - C E Ivan Ferreira do Amaral 

Filho 

Palavras-chave: Narrativa histórica; Colégio Ivan; Memorial. 

Resumo: O objetivo deste trabalho foi buscar e divulgar na proposta de 

intervenção escolar a formação da história local. Atendendo a necessidade de 

uma atenção maior sobre a narrativa histórica do Colégio Estadual Ivan Ferreira 

da Amaral Filho. A investigação, análise de documentos e entrevistas, 

metodologicamente desempenhou papel significativo. Dessa forma 

proporcionou à comunidade escolar uma leitura contextualizada a partir de 

vivências e experiências, inseridas enquanto sujeitos da história que lhes 

pertence. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Narrativa Histórica: Formação e Memória - C E Ivan Ferreira do Amaral 

Filho 

Palavras-chave: Colégio Ivan;  narrativa histórica; memorial. 

Resumo: Através do caderno Pedagógico, procura-se preencher a produção 

intelectual do Colégio Estadual Ivan Ferreira do Amaral Filho, não consta título 

sobre sua formação histórica e biografia do homenageado. Ocorreram, nestes 

períodos mudanças na Instituição referentes à nomeação e leis normativas. Aos 

professores e alunos da rede estadual de ensino, sugerir recuperar suas 

narrativas históricas e preservar a memória institucional escolar. Objetivo geral, 

apresentar estudo sobre a narrativa histórica com sugestão de atividades. 

Objetivos específicos: a) apresentar histórico da formação do Colégio Estadual 

Ivan Ferreira do Amaral Filho, nos períodos de 1960 a 1980. e biografia do 

homenageado; b) apresentar Projeto para o Memorial; c) elaborar as atividades. 

O Caderno Pedagógico será dividido em três partes e as atividades serão 

apresentadas em tabelas no apêndice 1: Primeira parte: sugestão de bibliografia, 

textos e atividades para narrativa histórica. Segunda parte: histórico e biografia. 

Terceira parte: Projeto do Memorial Faz-se necessário local específico para 

organizar os documentos históricos de modo que a manutenção e organização 

sejam permanentes, inserindo futuros projetos que complementarão a História 



da Instituição. Objetivo específico: definir cronograma de atividades para a ação 

escolar. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: RENEI LUCAS COELHO 

ORIENTADOR: Jose Roberto Vasconcelos Galdino 

IES: UEPG 

Artigo  
Título: A VEZ DOS POVOS INDÍGENAS, VISIBILIDADES NECESSÁRIAS 

PARA A COMPREENSÃO DOS POVOS KAINGANG NO PARANÁ 

Palavras-chave: Kaingang; território; cultura; aldeamentos. 

Resumo: As Diretrizes Curriculares para o ensino de História foram construídas 

sob uma perspectiva de inclusão social, considerando a diversidade cultural e a 

memória paranaense. Buscam atender a Lei nº 11.645/08 que estabelece a 

obrigatoriedade do ensino da história e cultura dos povos indígenas do Brasil. 

Um dos objetivos da educação é formar cidadãos, isto é, pessoas lúcidas, 

críticas e responsáveis, no entanto percebe-se que o indígena ainda permanece 

com um estereótipo que o coloca cristalizado no tempo, andando nu pela 

floresta, preguiçoso e incapaz de lutar pelos seus direitos. Neste trabalho 

pretende-se estudar a história da nação Kaingang, mostrando as relações que a 

sociedade Kaingang manteve com os diversos agentes da conquista ao longo 

dos séculos de contato. Os Kaingang habitavam desde o planalto de São Paulo 

até o planalto do Rio Grande do Sul, integrando uma grande nação que se 

subdividia em grupos locais de famílias entrelaçadas. Com a chegada do 

colonizador europeu tiveram seu território expropriado. Como reação adotaram 

três atitudes: a fuga, a resistência através de ataques e a aliança com os 

conquistadores; submetendo-se aos aldeamentos. Hoje lutam para retomar 

parte de seus territórios e manter sua identidade étnica. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A vez dos povos indígenas, visibilidades necessárias para compreensão 

dos Kaingang 

Palavras-chave: Kaingang; território; colonizador; mudanças, permanências. 



Resumo: As Diretrizes Curriculares para o ensino de História foram construídas 

sob uma perspectiva de inclusão social, considerando a diversidade cultural e a 

memória paranaense. Buscam atender a Lei nº 11.645/08 que estabelece a 

obrigatoriedade do ensino da história e cultura dos povos indígenas do Brasil. 

Os Kaingang habitavam desde o planalto de São Paulo até o planalto do Rio 

Grande do Sul, integrando uma grande nação que se subdividia em grupos locais 

de famílias entrelaçadas. Com a chegada do colonizador europeu tiveram seu 

território expropriado. Como reação adotaram três atitudes: a fuga, a resistência 

através de ataques e a aliança com os conquistadores; submetendo-se aos 

aldeamentos. Um dos objetivos da educação é formar cidadãos, isto é, pessoas 

lúcidas, críticas e responsáveis, no entanto percebe-se que o indígena ainda 

permanece com um estigma que o coloca cristalizado no tempo, andando nu 

pela floresta, preguiçoso e incapaz de lutar pelos seus direitos. Neste trabalho 

pretende-se estudar a história da nação Kaingang, mostrando as relações que a 

sociedade Kaingang manteve com os diversos agentes da conquista ao longo 

dos séculos de contato. Para isso, será feito um levantamento sobre os kaingang 

com um grupo de alunos da 5ª série da Escola Estadual Maestro Bento 

Mossurunga – Ensino Fundamental, procurando ampliar o conhecimento sobre 

esta etnia, seus aspectos sócio-culturais e econômicos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: RICARDO BUCH 

ORIENTADOR: Luiz Rogerio Oliveira da Silva 

IES: UFPR 

Artigo  
Título: Despertar para socioculturalidade religiosa da Terra sem Mal, do profano 

e do sagrado na concepção dos Mbyás 

Palavras-chave: Mbyás; Religiosidade; Legislação Indígena; 

transdisciplinaridade na educação. 

Resumo: A presente proposta de intervenção versa sobre a necessidade de 

implementar nos currículos da educação básica a história e os valores 

socioculturais adquiridos pelos índios Mbyás Tupi-Guarani, referentes a diversos 

aspectos que constituem o ócio cultura lmicrocosmo semiótico de 



representações destes povos e a repercussão dos elementos culturais na 

disseminação cultural dos demais indivíduos com os quais são estabelecidas 

relações intersubjetivas. A fim de aprofundar as reflexões sobre a importância de 

ampliar este debate em sala de aula, serão propostas algumas apresentações e 

discussões a serem realizadas em sala de aula e também nos momentos 

pedagógicos, e nos momentos de formação continuada ofertados pela SEED 

aos educadores constantes no quadro de profissionais Para a proposta de uma 

intervenção que seja de fato transformadora da prática docente, cabe ressaltar 

nos momentos pedagógicos a importância de desenvolver na sala de aula um 

trabalho que aborde a diversidade multicultural presente na constituição das 

subjetividades. Dentre as múltiplas interfaces possíveis de se estabelecer entre 

as áreas de conhecimento de quaisquer ramos do saber, cabe fomentar as 

reflexões sobre o quanto da cultura dos índios tem sido incorporado na 

constituição da nacionalidade de quaisquer países. Pretende-se então solicitar 

apoio da equipe diretiva e pedagógica no sentido de oportunizar espaços para 

abordar a temática proposta, e convocar a todos os educadores para participar 

deste debate, pois técnicos administrativos, agentes de apoio, membros das 

instâncias colegiadas precisam ter uma participação ativa nestas discussões que 

versam sobre implementação das leis que tornam obrigatórias o ensino ético-

racial e indígena no cotidiano escolar. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: HISTÓRIA E CULTURA INDÍGENA: TERRA SEM MAL DOS MBYÁ - 

PROFANO, O SAGRADO E DEMAIS ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 

Palavras-chave: HIBRIDISMO; MBYÁ GUARANI; IMPLEMENTAÇÃO DA  LEI 

11465/08; MISTICISMO. 

Resumo: A presente proposta de intervenção versa sobre a necessidade de 

implementar nos currículos da educação básica a história e os valores 

socioculturais adquiridos pelos índios Mbyás Tupi-Guarani, referentes a diversos 

aspectos que constituem o microcosmo semiótico de representações destes 

povos e a repercussão dos elementos culturais na disseminação da 

interculturalidade. A fim de aprofundar as reflexões sobre a importância de 

ampliar este debate em sala de aula, serão propostas algumas apresentações e 

discussões a serem realizadas nos momentos pedagógicos, e em cursos de 



formação continuada ofertados pela SEED ou outras instituições. Para a 

proposta de uma intervenção que seja de fato transformadora da prática docente, 

será elaborado um caderno pedagógico com propostas de atividades para 

professores e alunos, um GTR e um artigo científico. Cabe ressaltar a 

importância de desenvolver na sala de aula um trabalho que aborde a 

diversidade multicultural presente na constituição das subjetividades. Dentre as 

múltiplas interfaces possíveis de se estabelecer entre as áreas de conhecimento 

de quaisquer ramos do saber, cabe fomentar as reflexões sobre o quanto da 

cultura dos índios tem sido incorporado na constituição da nacionalidade de 

quaisquer países. Pretende-se então solicitar apoio da equipe diretiva e 

pedagógica no sentido de oportunizar espaços para abordar a temática proposta, 

e convocar a todos os educadores para participar deste debate, pois todos 

precisam ter uma participação ativa nestas discussões sobre a implementação 

das leis que tornam obrigatórias o ensino éticorracial e indígena no cotidiano 

escolar. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: RITA LEONIA STACHERA 

ORIENTADOR: ELOY TONON 

IES: FAFIUV 

Artigo  
Título: O CENTENÁRIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM UNIÃO DA VITÓRIA: 

TRANFORMAÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS A PARTIR DE UMA 

PERSPECTIVA DA HISTÓRIA LOCAL 

Palavras-chave: União da Vitoria; Eletricidade; memória; identidade. 

Resumo: O artigo em questão tem por finalidade relatar resultados obtidos no 

projeto que faz parte do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE 

promovido pela SEED/PR, tendo como tema central O Centenário da Iluminação 

Pública em União da Vitória ,fazendo uma análise de como as dinâmicas sociais 

foram alteradas com a instalação da luz elétrica na cidade de União Da Vitória 

no início do séc.XX.,buscou-se nessa temática fazer uma discussão de como 

trabalhar a História Local dentro do ensino da História.Através das atividades 

propostas presentes no projeto apontamos as várias possibilidades de trabalhar 



com a História Local como estratégia de aprendizagem,para que o educando se 

perceba como parte integrante dessa História , sua inserção na comunidade da 

qual faz parte, tendo sentimento de pertencimento ao lugar e com isso ele possa 

criar sua própria historicidade e identidade.Pode-se concluir ,portando,o projeto 

possibilitou uma maior apropriação dos conhecimentos históricos por parte 

dos(as) alunos(as) a busca por novas pesquisas,leituras e valorização da 

História Local. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Centenário da Iluminação Pública em União da Vitória: 

Transformações Sociais e Econômicas a partir de uma perspectiva de História 

Local 

Palavras-chave: União da Vitória; Eletricidade; Identidade. 

Resumo: Esse material didático pedagógico tem como objetivo propor uma 

reflexão em torno da História Local,a partir de um grande acontecimento que 

marcou a História de União da Vitória: a implantação da energia elétrica,por 

entender a importância do educando conhecer aspectos da formação de uma 

identidade local,possibilitando um novo olhar para a História.Aponto várias 

possibilidades de trabalhar essa temática como; análise de texto e fotografias 

antigas,linha do tempo,entrevistas com moradores antigos e pesquisa de 

campo.Com isso mostrar as diferentes linguagem que podemos utilizar com os 

alunos no ensino da História. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: ROBERTO CESAR DE ANDRADE 

ORIENTADOR: Edmeia Aparecida Ribeiro 

IES: UEL 

Artigo  
Título: Cenas de filmes para o ensino de história: o olhar do cinema sobre alguns 

acontecimentos históricos 

Palavras-chave: Cinema; cenas de filmes; ensino; História. 

Resumo: O motivo pelo qual nos levou a refletir sobre a utilização de cenas de 

filmes como recurso para o ensino de História, fundamenta-se na inquietação em 



perceber que o mau uso em sala de aula desse instrumento, promove 

consequencias que vão da banalização ao descarte como fonte histórica. O filme 

muitas vezes apresentado por inteiro, nem sempre terá na sua íntegra a 

relevância necessária para o desenvolvimento de determinado conteúdo. O 

propósito dessa intervenção pedagógica relaciona-se diretamente à utilização de 

cenas de filmes para o ensino de História. Hoje é possível fazer recortes de 

filmes e editá-los para serem utilizados para melhor aproveitamento durante as 

aulas, sem por isso perder sua essência. Ao propor esse trabalho, objetivei 

dialogar com os professores/as, referendado por teóricos que já escrevem sobre 

o uso do cinema como recurso para o ensino em História, selecionar cenas, 

mostrá-las e discuti-las com os professores/as para que possam ser utilizadas 

no cotidiano da prática de ensino. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: CENAS DE FILMES PARA O ENSINO DE HISTÓRIA: O OLHAR DO 

CINEMA SOBRE ALGUNS ACONTECIMENTOS HISTÓRICOS 

Palavras-chave: História; ensino; cinema; cenas de filmes. 

Resumo: A intenção deste trabalho está relacionada diretamente a ação do 

professor no seu dia a dia, suas contradições e seus dilemas, assim como a 

reflexão sobre sua didática em relação aos documentos que norteiam seu 

trabalho e a efetiva prática. A linha historiográfica, sua relação entre a proposta 

dos órgãos regimentadores, a qual o professor utiliza e essas se contradizem. 

As práticas ficam a cargo do professor e suas experiências também serão alvo 

de reflexão. A proposta temática remete a um diálogo entre os autores que 

discutem essas questões e a fala dos professores que por muito carecem em 

serem ouvidos e proporcionar possíveis acessorias que venham a contribuir no 

desenvolvimento dos seus trabalhos. O trabalho em sala de aula com filmes nos 

leva a observar eventos e conteúdos históricos à luz do olhar de diretores que 

utilizaram a observação de alguns momentos da história, interpretados e 

mostrados por perspectivas que favorecem novas análises e abordagens. 

Algumas cenas de filmes têm contribuído para destacar alguns eventos 

históricos. São visões de diretores em relação a determinadas abordagens que 

vem contribuir junto às aulas como um recurso didático. A proposta desta 

pesquisa tem por objetivo tirar desses filmes uma visão diferenciada do propósito 



de “passar o filme”, prática comum para emoldurar um conteúdo. A intenção é 

retirar dos filmes cenas que sirvam como instrumento para nortear os trabalhos 

diretamente ligados aos conteúdos estruturantes: Relações de Trabalho, 

Relações de Poder e Relações Culturais. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: ROSALINA ALVES BARRETO 

ORIENTADOR: Maria de Fatima da Cunha 

IES: UEL 

Artigo  
Título: COMO TRABALHAR A QUESTÃO DAS DIFERENÇAS A PARTIR DAS 

IDÉIAS PRÉVIAS DOS ALUNOS 

Palavras-chave: preconceitos; sala de aula; idéias prévias de alunos. 

Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar os resultados de uma 

intervenção pedagógica em sala de aula com alunos de 8ª série (ou 9º ano) no 

Colégio Estadual Professora Célia Moraes de Oliveira em Londrina-Paraná, na 

disciplina de História tendo como finalidade abordar as questões relacionadas 

ao preconceito e à discriminação em sala de aula. A referida pesquisa teve como 

princípio inicial investigar entre os alunos os conceitos ou visões que os mesmos 

tinham sobre a disciplina de História enquanto ciência de conhecimentos 

diversos e também indagar sobre como o estudo da mesma disciplina poderia 

intervir no tratamento das práticas de preconceito e discriminação no ambiente 

escolar. Como mecanismo de intervenção foram propostas atividades didáticas 

distintas que visavam provocar reflexões e discussões sobre os temas que 

culminassem com mudanças de visões e atitudes preconceituosas e 

discriminatórias. Assim, na conclusão da investigação tornou-se possível 

compreender que a História tem papel fundamental na construção e 

transformação de conceitos que levam às práticas discriminatórias e que o 

professor-mediador precisa dialogar com metodologias alternativas para 

promover o ensino e aprendizagem da História como ciência extremamente 

necessária para a mudança de mentalidades e comportamentos que contribuam 

para a melhoria da sociedade. 

 



Produção didático-pedagógica 
Título: Como Trabalhar a questão das diferenças a partir das idéias dos alunos: 

os vários preconceitos em sala de aula 

Palavras-chave: preconceitos; sala de aula; idéias de alunos. 

Resumo: A disciplina de História deve buscar possibilidades de novos 

questionamentos sobre o passado, valorizando a trajetória de luta e 

transformação social. E com salientam as Diretrizes Curriculares, valorizando os 

conteúdos estruturantes como uma organização, jamais pretensamente neutra; 

como saberes historicamente construídos e considerados fundamentais para a 

compreensão de uma disciplina escolar, é que se coloca a importância da 

discussão referente como os variados preconceitos, que podem ser vistos como 

parte de experiências cotidianas comuns, que leva a representações de 

comportamentos, valores, condutas, costumes que irão constituir nossa 

concepção histórica da realidade que nos cerca. Assim, a partir dessas 

preocupações, são essas questões que pretendemos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: ROSANGELA ALDUAN 

ORIENTADOR: Edmeia Aparecida Ribeiro 

IES: UEL 

Artigo  
Título: A prática de professores em sala de aula: uma abordagem metodológica 

para o uso do lúdico no ensino de História 

Palavras-chave: Ensino de história; lúdico; aprendizagem significativa. 

Resumo: O presente artigo tem por objetivo refletir sobre as metodologias 

tradicionais, visando desenvolver com os professores atividades lúdicas que 

oportunizem o aprendizado da disciplina de História de forma criativa e 

interessante. Parte-se do princípio que os conteúdos a serem trabalhados 

passam a ter sentidos diversos e uma compreensão mais abrangente, 

invalidando com a ideia linear e cronológica que tradicionalmente parece ocupar 

um lugar significativo na educação fundamental. Entende-se que a escola pode 

ser atrativa e na medida do possível prazerosa para os alunos, diminuindo o 

desinteresse e a indisciplina. Pretende-se, para isso, usar como ponto de partida 



a experiência dos professores em sala de aula, meditando sobre a prática e 

partilhando atividades lúdicas que possibilitem assimilação do conteúdo 

trabalhado, buscando desenvolver a liberdade de aprender, de ser criativo/a, 

fugir do formal e arriscar-se na escolha de outros caminhos, nos quais o receio 

de errar seja substituído pelo prazer e alegria de criar. A implementação do 

projeto “A prática de professores em sala de aula: uma abordagem metodológica 

para o uso do lúdico no Ensino de História” foi desenvolvida com educadores da 

rede estadual e municipal de educação, visando socializar experiências e 

proporcionar contato com novas possibilidades metodológicas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A prática de professores em sala de aula: uma abordagem metodológica 

para o uso do lúdico no ensino de História 

Palavras-chave: Ensino de História; lúdico; aprendizagem significativa. 

Resumo: Esta produção, desenvolvida por meio de um Caderno Pedagógico 

dividido em cinco encontros presencias, visa proporcionar aos professores de 

História contato com atividades lúdicas, tendo como objetivo testar sua 

viabilidade pedagógica no ensino, para tornar a aprendizagem mais dinâmica e 

motivadora, buscando desenvolver a liberdade de aprender, de ser criativo/a, 

fugir do formal e arriscar-se na escolha de outros caminhos. Nesses encontros 

os professores terão a oportunidade de refletir e analisar alguns textos e 

partilharem com o grupo suas experiências e atividades desenvolvidas na sala 

de aula. É necessário possibilitar um momento de criação, que segundo as 

Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná (2008. p.23), 

é um elemento fundamental para a educação, pois a escola é a um só tempo, o 

espaço do conhecimento historicamente produzido pelo homem e espaço de 

construção de novos conhecimentos. Assim o desenvolvimento da capacidade 

criativa dos alunos e alunas, inerente à dimensão artística, tem uma direta 

relação com a produção do conhecimento nas diversas disciplinas. A ludicidade 

interage o/a estudante com o mundo utilizando instrumentos que promovam a 

imaginação, a exploração e o interesse, pois quanto mais intensa for esta 

interação maior será o nível de percepção e reestruturação cognitiva. É 

imprescindível o abandono de práticas já utilizadas por muito tempo, favorecidas 

pela situação das instituições educativas, presididas por uma inércia derivada de 



uma formação deficiente, questões que não permitem mudanças profundas na 

própria prática docente, no trabalho cotidiano e, particularmente, na concepção 

adotada no que se refere ao ensino da História. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: ROSANGELA BRAMBILA 

ORIENTADOR: Edmeia Aparecida Ribeiro 

IES: UEL 

Artigo  
Título: QUINZE ANOS DE HISTÓRIA: MUDANÇAS E PERMANÊNCIAS EM 

RAÇA BRASIL 

Palavras-chave: afrodescendentes; revista Raça Brasil; raça; preconceito; 

autoestima. 

Resumo: Este artigo procura refletir as mudanças e permanências editoriais e 

de conteúdo na revista Raça Brasil ao longo de seus quinze anos de existência. 

Esta obra constitui-se, ao mesmo tempo, em fonte e objeto desta pesquisa. Este 

periódico nasceu em 1996, para o público afro-brasileiro com poder de compra. 

A filosofia e o objetivo deste, era incentivar a autoestima da população 

afrodescendente, através da moda, beleza, entretenimento e informações, em 

especial o público feminino e jovem. Este tema foi desenvolvido com os alunos 

da 8ª série ou 9º ano do Colégio Estadual Professora Cléia de Godoy Fabrini da 

Silva, os quais fizeram uma análise da Revista Raça Brasil buscando suas 

permanências e mudanças editoriais e de conteúdo nos seus quinze anos de 

existência. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: QUINZE ANOS DE HISTÓRIA: MUDANÇAS E PERMANÊNCIAS EM 

RAÇA BRASIL 

Palavras-chave: Afrodescendentes; Revista; Raça; Preconceito; Auto-estima. 

Resumo: O ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana Educação 

Básica tornou-se obrigatório a partir implementação da lei 10.639/03. Este 

trabalho intitula “Quinze Anos de História: Mudanças e permanências em Ra 

Brasil”, tematizando as transformações e permanências cunho editorial e de 



conteúdo na Revista Raça Brasil. Figu como objeto e fonte desta pesquisa a 

Revista Raça Brasil. interesse em trabalhar com este periódico se deu ao perceb 

que este meio de comunicação é direcionado especificamen ao público afro e, 

ainda mais, a transformação no seu perfil, q tinha um caráter mais voltado para 

o entretenimento comportamento e que, ao longo dos anos, procurou mudar s 

foco e privilegiar a informação. Os objetivos são: analis conteúdos, propagandas, 

transformações nas seções Revista Raça Brasil; refletir sobre a imprensa 

específica pa afro-descendentes; perceber com alunos/as as transformaçõ de 

conteúdo e editorial da Revista Raça Brasil; e analisar co os/as alunos/as, a 

produção deste veículo de comunicação. metodologia utilizada em um primeiro 

momento será de leitu de texto e debate sobre o conceito de raça, e sobre a l 

10.639/03 e 11.645/08. Em seguida os alunos/as farão um análise de uma revista 

de sua preferência. Depois desta anali os mesmos farão uma analise da Revista 

Raça Brasil, semp seguindo um roteiro preparado pelo/a professor/a. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: ROSANGELA CARNEIRO PIRES 

ORIENTADOR: Niltonci Batista Chaves 

IES: UEPG 

Artigo  
Título: A Presença do Negro na Historiografia do Tropeirismo 

Palavras-chave: Tropeirismo, escravidão, historiografia. 

Resumo: Neste artigo, expõem-se as discussões sobre a presença do negro na 

historiografia do tropeirismo, considerada como uma importante contribuição 

para educação compatível com uma sociedade democrática, multicultural e 

pluriétnica. A escolha por este trabalho surgiu de uma problemática vivida no 

interior da sala de aula, tendo em vista a bibliografia consultada sobre a figura 

do negro no Brasil, observou-se que era ignorada ou mencionada de forma 

complementar a outros sujeitos. No caso do tropeirismo, ele aparece em rápidas 

citações, resultado de uma visão eurocentrica ainda presente em alguns 

escritores em nossa sociedade. A partir daí foi realizado um trabalho para fazer 

com que alunos do Ensino Fundamental percebessem as mudanças na 

historiografia sobre a questão do negro africano no tropeirismo, na região dos 



Campos Gerais. Nessa linha de raciocínio, procurou-se retomar a discussão 

sobre a escravidão, revisando o papel social do negro escravizado na própria 

história. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A presença do negro na historiografia do tropeirismo 

Palavras-chave: Negro; Historiografia; Tropeirismo; Campos Gerais. 

Resumo: Está unidade didática é uma produção didático-pedagógica exigida 

pelo Programa de Desenvolvimento da Educação Pública do Paraná (PDE). “O 

negro na historiografia do tropeirismo” é a temática que será abordada. O 

objetivo está em oferecer aos alunos da 7ª série do Ensino Fundamental do 

Colégio Estadual Meneleu de Almeida Torres, do município de Ponta Grossa, 

Paraná, a perceberem as variações na abordagem historiográfica sobre a figura 

do negro e o que caracteriza tais variações. A metodologia proposta está em 

consonância com as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná, que esta 

fundamentada nas correntes historiográficas a Nova História, Nova História 

Cultural e a Nova Esquerda Inglesa. Para tanto, traçamos como objetivos 

específicos: a) compreender a participação do negro africano escravizado no 

tropeirismo dos Campos Gerais; b) conhecer a historia do negro africano 

escravizado no tropeirismo dos Campos Gerais; c) conhecer a Lei Federal 

10639/03 que oportuniza maior visibilidade do negro enquanto sujeito histórico; 

d) fortalecer o espírito de cidadania e engajamento do conhecimento histórico 

com o desenvolvimento da região dos Campos Gerais combinando-o com o 

turismo histórico e cultural; e) conhecer e valorizar o papel e trabalho do negro 

escravizado no desenvolvimento histórico e econômico dos Campos Gerais. 

Acredita-se que uma proposta de intervenção pedagógica na escola com o 

objetivo de discutir com os alunos a questão do negro africano no tropeirismo 

pode ser considerada importante contribuição para educação compatível com 

uma sociedade democrática, multicultural e pluriétnica, promovendo assim a 

conquista da cidadania do povo afrodescentente na sociedade brasileira. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: ROSANGELA DE MATOS JULIANO 



ORIENTADOR: Rodrigo Modesto Nascimento 

IES: UENP 

Artigo  
Título: Um olhar sobre a cultura afro-brasileira: uma análise na Educação básica 

Palavras-chave: História; Cultura Afro-brasileira; Multiculturalismo. 

Resumo: A Lei nº 10.639/2003 tornou obrigatória a abordagem da História e 

Cultura Afro- Brasileira no currículo da Educação básica. Trata-se de resgatar 

uma população que faz parte da própria história do Brasil e que sempre foi 

estudada de maneira superficial. Assim, a proposta de trabalho dessa área foi 

abranger diversas atividades interdisciplinares que contemplasse diversos 

conhecimentos pertinentes a origem dos africanos através de pesquisas sobre a 

África, a vida no Brasil, e a cultura. A prática foi desenvolvida através de 

pesquisas, exibição de filmes e vídeos, músicas, produção escrita, mural e 

fechando o projeto, uma peça de teatro baseada na música “Feijoada Completa”, 

de Chico Buarque. Dessa forma, foi possível democratizar a produção cultural, 

não se limitando apenas a textos históricos, e trabalhar com diversas 

possibilidades de linguagem proporcionou uma maior apreensão dos 

conhecimentos envolvidos na sua produção. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Um olhar sobre a cultura afro-brasileira: uma análise na educação básica 

Palavras-chave: Cultura; Cultura afro-brasileira; Educação; Inclusão. 

Resumo: A cultura sempre foi uma maneira de manifestar a identidade de um 

povo, e compreender a evolução da própria humanidade. Os historiadores 

sempre foram os responsáveis em dar forma aos registros orais e escritos e 

assim ir passando de “geração para geração”. Entretanto, por diversos fatores, 

a cultura afro-brasileira era fragmentada nos currículos escolares, restrita 

apenas à História do Brasil; não mostravam a noção exata da riqueza desse 

povo. Contudo, com a promulgação da Lei 10.639, de 09 de janeiro de 2003, 

tornou realidade a obrigatoriedade da História e Cultura afro-brasileira no 

currículo escolar da educação básica. Nesse contexto é necessário superar a 

existência de lacunas referentes ao conhecimento dessa cultura, desmistificar o 

preconceito que se tentou perpetuar através da historiografia “cultural branca e 

superior” oficial, de que tratava de um povo sem cultura, e se tinha, era inferior, 



e portanto não mereceria maiores considerações. Entretanto, foi da luta dos 

próprios afro-descendentes que tornou possível a referida Lei. Assim, esse 

estudo se propõe a trabalhar junto aos alunos, um novo olhar sobre a cultura 

afro-brasileira procurando relacioná-la com demais áreas; identificando 

elementos culturais que a valorizam e a tornam importante na construção da 

identidade do próprio país, e contribuir para que essa cultura esteja, 

efetivamente, mais presente na educação e na vida das crianças e jovens afro 

ou não. 
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Artigo  
Título: BULLYING EM SEGREDO: O PROBLEMA DE EVASÃO NAS ESCOLAS 

DE FOZ DO JORDÃO - PARANÁ 

Palavras-chave: Preconceito; Bullying; Evasão. 

Resumo: O objetivo deste artigo é mostrar o resultado do projeto idealizado e 

implantado nas escolas do município de Foz do Jordão Paraná, fazendo uma 

breve análise dos tipos de violências que as escolas vêm enfrentando ao longo 

da História da chegada dos primeiros habitantes na região. Essa violência sob a 

forma de preconceito e discriminação que não é vista somente nas referidas 

escolas, vêm sendo tema de estudos por todo o Brasil e pelo mundo. Inicialmente 

esse artigo contará brevemente como os primeiros habitantes chegaram à região 

e posteriormente apresentará os dados levantados durante a execução do 

projeto contra o bullying cometido, principalmente contra esses habitantes. Para 

finalizar, serão apontados alguns fatores que precisam ser considerados para 

que as consequências do bullying sejam conhecidas por todos os envolvidos no 

processo de ensino/aprendizagem nas escolas de Foz do Jordão Paraná. Foi em 

busca de tentar sanar – ao menos em parte – essa discriminação que esse 

projeto foi idealizado, implantado, executado e esse artigo visa mostrar os 

resultados alcançados. 

 



Produção didático-pedagógica 
Título: PRIMEIROS HABITANTES DE FOZ DO JORDÃO, SÃO FAMÍLIAS QUE 

MANTEM SUAS ORIGENS. 

Palavras-chave: Preconceito, Discriminação, Valorização, Autoestima. 

Resumo: Através de vários anos de trabalho e analisando a vida estudantil dos 

alunos da comunidade do Xaxim no Colégio Estadual de Segredo, nota-se que 

o nível de desistências é elevado. É visível as dificuldades de aprendizagem, 

faltas e pouca participação nas aulas. Muitas vezes os alunos não retornavam 

no ano seguinte. Infelizmente o preconceito com os alunos dessa comunidade é 

uma realidade na escola, por eles terem uma estrutura física inferior aos outros, 

por isso acabava prejudicando o aprendizado e levando ao desânimo, repetência 

e desistiam da Escola. Também não havia participação dessas famílias no 

mercado de trabalho local, porque não se preparavam para uma profissão. Com 

estudos de caso dos primeiros povoadores deste município, espera-se uma 

maior expectativa de vida, tanto na vida estudantil, quanto na vida profissional. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 
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Artigo  
Título: O uso da fotografia como documento histórico na sala de aula, um 

recurso didático no processo de ensino aprendizagem na disciplina de história 

Palavras-chave: Fotografia; documento;  memória; Ensino de História. 

Resumo: Este Artigo é resultado do trabalho desenvolvido durante dois anos 

(Agosto 2010/agosto2012) como parte das atividades propostas pelo PDE, e tem 

como objetivo trazer à reflexão referente à prática metodológica do ensino de 

História na Educação básica, mais especifica os últimos anos do Ensino 

Fundamental. É uma proposta didática do uso de fotografia como documento a 

ser trabalhado com os alunos, para um a reflexão de como ocorre a construção 

do conhecimento histórico através das fontes históricas. O material didático 

construído traz textos para reflexão e a fonte fotográfica da escola onde o projeto 

foi implementado. A proposta procura mostrar como a fotografia é uma fonte 



riquíssima de informações, e procura mostrar também a importância de se 

preservar esse patrimônio histórico e cultural que faz parte história desta 

comunidade. É uma proposta desafiadora que se coloca para o professor, mas 

que deve ser amplamente utilizada. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O uso da fotografia como documento histórico na sala de aula, um 

recurso didático no processo de ensino aprendizagem na disciplina de história 

Palavras-chave: Fotografia; Fonte Histórica; Documento. 

Resumo: A proposta deste projeto é levar para a aula de história metodologias 

que despertem o interesse do aluno na construção do conhecimento, por meio 

do trabalho com fontes históricas e como uma forma de diversificar o ensino da 

disciplina. É importante que os alunos das séries finais do Ensino Fundamental 

tenham contato com os meios utilizados pelos historiadores na construção da 

narrativa histórica e tenha a oportunidade de entender como ocorre esse 

trabalho, além de escolhermos como nosso foco a imagem fotográfica como a 

fonte histórica a ser manuseada e interpretada pelo aluno. As fotos utilizadas são 

da própria instituição. Os alunos realizarão um exercício de descrição da imagem 

fotográfica em duas etapas para depois eles fazerem a narrativa e 

contextualização da fotografia. O presente projeto foi elaborado para ser 

aplicado junto aos alunos do ensino fundamental da Escola Estadual Princesa 

Izabel de Cianorte. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: ROSELI MARIA BUDEL BOSA 

ORIENTADOR: Odinei Fabiano Ramos 
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Artigo  
Título: REPENSANDO A HISTÓRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL: 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES SOBRE A GRÉCIA ANTIGA 

Palavras-chave: história; didática; aprendizagem significativa. 

Resumo: A temática escolhida para esse artigo surgiu como questionamento ao 

baixo rendimento e desinteresse por parte dos educandos do Ensino 



Fundamental na matéria de História. Considerando a problemática que envolve 

o ensino de história, a pesquisa-ação ateve-se em práticas de ensino para serem 

aplicadas paralelamente nas aulas de história, quanto ao conteúdo Grécia 

Antiga, abordando assim as origens dessa civilização, suas condições, entre 

outras especificidades que geralmente são abordadas no 6º ano do Ensino 

Fundamental de maneira superficial, ou ainda, com um conteúdo extremamente 

teórico longe da verdadeira transposição didática. A educação básica deve 

formar o aluno para conviver com mudanças, pois se vive num mundo que se 

transforma diariamente, entretanto se percebe que nas aulas de história, ainda 

perpetua a verdade absoluta e inquestionável emanada pela aula expositiva. 

Assim, há diferentes formas de enriquecer as práticas de ensino na disciplina de 

história, mas estas dependem também da realidade dos alunos, dos conteúdos 

a serem trabalhados, pois, são fatores que auxiliam na compreensão dos 

educandos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: REPENSANDO A HISTÓRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL: 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES SOBRE A GRÉCIA ANTIGA 

Palavras-chave: mudança; aprendizagem significativa; relacionamento positivo; 

contextualização. 

Resumo: A educação básica deve formar o aluno para conviver com mudanças, 

pois estamos vivendo num mundo que se transforma diariamente, no entanto se 

percebe que nas aulas de história ainda se perpetuam a ênfase em alguns 

conceitos que segundo Moreira, estão fora de foco como: verdade absoluta, que 

a informação emana de um ser superior inquestionável, dicotomia entre o bem e 

o mal, o de idolatria tecnológica, o direito de consumir entre outros, fazendo isso, 

o resultado obtido não poderia ser outro, pessoas resistentes a mudança, 

conservadoras, dependentes, não sabendo buscar o seu aprender. Sabemos 

que somente dominar o conteúdo, não garante a qualidade de um professor, ele 

deve ao mesmo tempo estar atualizado, sintonizado com o seu tempo, e também 

deve conhecer o seu aluno, não negligenciando os seus estudos sobre a 

aprendizagem. Ainda hoje são utilizadas aulas expositivas e tradicionais, 

buscando simplesmente uma memorização por parte do aluno. O que fazer para 

mudar? O presente trabalho pretende através da pesquisa bibliográfica e de 



questionário aplicado aos alunos e professores do 6º do ensino fundamental, 

verificar os motivos do rendimento estar aquém do esperado, no colégio onde 

será implementado e sugerir soluções. O objetivo é melhorar o quadro que se 

apresenta e fazer da História, uma matéria prazerosa, e que realmente cative o 

interesse dos alunos, transformando-os em cidadãos participativos e críticos, 

conscientes de sua responsabilidade para com a sua própria história e da sua 

comunidade. 
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Artigo  
Título: LEMBRANÇAS DOS PROFESSORES AFRO-DESCENDENTES DE 

APUCARANA: COTIDIANO ESCOLAR 

Palavras-chave: História e ensino; professores afro-descendentes; Colégio 

Estadual Nilo Cairo. 

Resumo: Este estudo visa analisar entrevistas de professores afro-

descendentes do Colégio Estadual Nilo Cairo, de Apucarana, onde se observa 

um silêncio em torno das relações que vivenciam esses docentes. Isto se faz 

numa tentativa de reconstruir a trajetória desses educadores, estabelecendo 

possíveis junções entre a educação e a identidade negra levando em conta a 

importância do registro oral e das análises realizadas de narrativas conseguidas 

a partir de questionário distribuído a eles. Assim o ensejo para que sejam 

analisadas essas experiências do cotidiano escolar são por considerar as 

lembranças dos educadores desse Colégio em relação à sua inserção como 

afro-descendentes, suas experiências passadas e presentes no enfrentamento 

cotidiano. Busca-se refletir sobre essas mudanças, se houve ou permanência 

nas práticas escolares. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Lembranças de Professores Afro-descendentes de Apucarana: Cotidiano 

Escolar 



Palavras-chave: Professores Afro-descendentes; Cotidiano Escolar; Trajetória 

Educacional; Ambiente Escolar. 

Resumo: Justificativa: A motivação para analisar as experiências do cotidiano 

escolar e das práticas sociais dos professores afro-descendentes de Apucarana 

nasceu do silêncio em torno da presença de afro-descendentes na cidade. De 

modo geral se destaca a presença de imigrantes de diferentes etnias e seus 

descendentes, porém, alguns grupos como indígenas, nordestinos e de origem 

afro são ignorados. Sabemos que a memória é essencial a um grupo porque está 

atrelada à construção de sua identidade. E a identidade é a referência pela qual 

um indivíduo se constitui. Nesse sentido, num contexto de clara hegemonia de 

memórias e práticas de “padrão branco”, destacar as lembranças de professores 

afro-descendentes pode contribuir não apenas para o registro, mas para a 

reflexão da comunidade escolar acerca da sua própria cultura e das suas 

práticas. Como já afirmou Fortuna (2008), a “identidade docente é fruto de um 

processo complexo e ambíguo, que mistura momentos de continuidade e 

ruptura, igualdade e diversidade, singularidade e plurabilidade, pois aqui se 

articulam a identidade do indivíduo e sua relação com a coletividade”. Sendo a 

escola um espaço formador e gerador de cultura que atua sobre as novas 

gerações, justifica-se essa proposta de trabalho. Objetivo: O objetivo desse 

material é apresentar uma reflexão inicial para subsidiar a atividade de coleta e 

análise de experiências cotidianas dos professores afro-descendentes no 

Colégio Estadual Nilo Cairo de Apucarana (Pr). Metodologia: Serão realizadas 

oficinas com os professores do Colégio para reflexão dos temas propostos nesse 

material em vista da coleta de entrevistas com professores afro-descendentes 

que atuaram e atuam no Colégio Estadual Nilo Cairo de Apucarana (Pr) dando 

voz aos professores. Implementação do projeto terá início no mês de agosto de 

2011. Palavras-chave: Professores Afro-descendentes; Cotidiano 
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Artigo  



Título: A ASCENSÃO DA MULHER NEGRA NO MERCADO DE TRABALHO 

NO SÉCULO XX 

Palavras-chave: Mulher negra; Mercado de trabalho; Ascensão social; poder. 

Resumo: Este artigo aborda a questão da ascensão da mulher negra no 

mercado de trabalho brasileiro ao longo do século XX e presta uma contribuição 

acadêmica no cumprimento da Lei nº 10.639 de 9 de janeiro de 2003, que tornou 

obrigatório o ensino dos conteúdos de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana no Ensino Fundamental e Médio das escolas oficiais e particulares. 

Considerando que o público discente do Colégio Estadual Juvenal Mesquita é 

constituído na maioria, de afrodescendentes, a apresentação do tema em sala 

de aula, despertou o interesse pela História e principalmente, em conhecer a 

condição da mulher negra no mercado de trabalho, analisando inclusive, a 

própria história de vida de familiares dos alunos, como avós e mães. Este estudo 

averiguou até que ponto, a inserção da mulher negra no mercado de trabalho 

corresponde à ascensão social da mesma. Não obstante, o Brasil ter uma 

participação considerável de mulheres no mercado de trabalho e no poder 

constituído, quando se trata da mulher negra, faz-se notar a discriminação racial, 

sexual e social. Assim, tecendo o conhecimento na linha do tempo, este artigo 

resulta de uma pesquisa do tipo bibliográfica, de natureza descritiva que foi 

também, objeto de unidade didática discutida em sala de aula presencial e virtual 

e que cumpriu eficazmente, como requisito de conclusão do Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE, promovido pelo governo do Estado do 

Paraná e gerenciado pela Secretaria de Estado da Educação – SEED. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A ASCENSÃO DA MULHER NEGRA NO MERCADO DE TRABALHO 

NO SÉCULO XX 

Palavras-chave: mulher negra; trabalho; poder; ascensão. 

Resumo: A pesquisa tem como base a Lei 10.639 de 9 de janeiro de 2003, que 

instituiu os conteúdos de História e Cultura Afro-Brasileira no Ensino 

Fundamental e Médio, oficiais e particulares como obrigatórios. O público 

discente do estabelecimento onde os estudos serão realizados é constituído de 

afro-descendentes em sua maioria, cujo interesse pela história da cultura afro-

brasileira é um fator motivacional para estudar e conhecer a condição da mulher 



negra no mercado de trabalho, no Brasil ao longo do século XX e por 

conseguinte, explorar também, a própria história de vida dos pais, avós entre 

outros ascendentes dos alunos da escola. Ampliar a discussão sobre esta 

questão é atribuição da profissão professor, que também é formador de opinião 

e por isso, traz consigo o compromisso de se debruçar sobre questões que 

possam contribuir para a produção de conhecimento. Esse estudo investiga até 

que ponto, a inserção da mulher negra no mercado de trabalho significa também, 

a ascensão da mulher em cargos de alto nível ou em posição de poder? O 

objetivo é aprofundar conhecimentos sobre o significado do racismo e do 

sexismo dos segmentos negros da população representados na comunidade 

escolar e suas implicações no emprego, na empregabilidade e na ascensão 

social. Optou-se pela metodologia da pesquisa bibliográfica e de acordo com Gil 

(2000), caracterizada como exploratória, descritiva e qualitativa. A técnica 

auxiliar da pesquisa foi o questionário semi-estruturado utilizado como 

instrumento para coleta de dados. 
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Artigo  
Título: O ESTABELECIMENTO E O USO DAS TECNOLOGIAS DE 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO ENSINO DE HISTÓRIA 

Palavras-chave: Tecnologia; ambiente interativo; ensino de História. 

Resumo: Este trabalho visa discutir a articulação das práticas de ensino e as 

tecnologias de informação e comunicação (TIC) no ensino de História, tendo 

como foco discentes da educação do Centro Estadual de Educação Básica de 

Jovens e Adultos – CEEBJA do município de Laranjeiras do Sul. Para explorar 

tal relação fez-se a realização de pesquisas escolares utilizando-se da 

Plataforma Moodle, por ver na capacidade de interação oferecida, um caminho 

de possibilidades para que professores e alunos socializem conhecimentos, 

reflitam e questionem de maneira dinâmica o processo de elaboração e/ou 

reelaboração do conhecimento cientifico. A pesquisa objetivou também discutir 



práticas de construção colaborativa norteadas à um ensino de História mais 

significativo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O uso das tecnologias educacionais por professores e alunos nos 

trabalhos de pesquisa escolar 

Palavras-chave: Tecnologia; ambiente-interativo; aprendizagem. 

Resumo: O uso das tecnologias educacionais por professores e alunos na 

realização de trabalho de pesquisa escolar Palavras chaves: Tecnologia-

ambiente-interativo-aprendizagem Esta Produção Didática Pedagógica versa-se 

em ações pautadas na utilizaçõs das Tecnologias de Informação e de 

Comunicação (TIC) como alternativas para auxiliar a fundamentação do 

conhecimento pretendido no ensino de Educação Básica na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos - EJA por ver na capacidade de interação 

ofercida, um caminho de possibilidades para que professores e alunos 

socializem conhecimentos, reflitam e questionem de maneira dinâmica durante 

o processo de elaboração e/ou reelaboração do conhecimento. Pauta-se no 

exemplo de como realizar um trabalho de pesquisa escolar em um ambiente 

virtual como espaço mediador e articulador usando pedagogicamente a 

Plataforma Moodle e suas ferramentas como suporte metodológico capaz de 

provocar mudança na aprática de copiar de livros ou de páginas de sites da 

internet conhecimentos prontos. A pesquisa focará o tema “a violência privada 

contra a mulher – uma questão cultural e histórica” tema oportuno a ser 

trabalhado, pois permeia períodos históricos, pouco significativos, se 

trabalhados de maneira isolada, entretanto, se partirmos de uma problemática 

atual como essa, estaremos discutindo as relações interpessoais e buscando 

mudanças nas “Relações de Poder” vigentes (entre homens e mulheres). 
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Título: O Jornal na sala de aula: práticas de ensino de História e o estímulo a 

leitura 

Palavras-chave: Jornal; Leitura; Ensino Fundamental. 

Resumo: RESUMO O presente artigo surgiu como resultante de uma pesquisa-

ação implementada no Ensino Fundamental II do Colégio Estadual Paula 

Gomes, E. F. M. Curitiba, Paraná, como atividade integrante do Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE, 2010. Objetivou usar o Jornal como 

ferramenta didática no ensino de História, para assim trabalhar com práticas 

metodológicas diferenciadas e sobretudo estimular o gosto pela leitura. Os textos 

jornalísticos são ótimos recursos didáticos uma vez que possibilitam a relação 

entre presente e passado, sendo utilizados na contextualização dos conteúdos 

escolares. Pensa-se que a utilização do jornal no ensino da disciplina de história 

pode ser de grande valia, pois explora variados gêneros textuais que podem 

estar relacionados aos conteúdos trabalhados em sala de aula. Dessa forma, os 

textos jornalísticos impressos podem ser utilizados para aprofundar um conceito 

já apresentado, contribuir na compreensão do “fato histórico” gerando 

discussões a respeito de um assunto, ou ainda ilustrar uma ideia e possibilitar o 

desenvolvimento de competências necessárias para uma leitura crítica. Neste 

contexto, neste artigo é demonstrada como foi desenvolvida a pesquisa-ação, 

com as propostas de intervenções e a implementação das ações e atividades 

elaboradas no caderno pedagógico que, além de ser utilizado na aplicação do 

PDE 2010, também foi abordado no Grupo de Trabalho em Rede – GTR, 2011, 

onde ficou a disposição para discussões e reflexões com outros professores de 

história da rede estadual de ensino do Paraná. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O jornal na sala de aula: práticas de ensino de História e o estímulo a 

leitura 

Palavras-chave: Jornal; Leitura; História; Ensino Fundamental. 

Resumo: O presente caderno pedagógico será aplicado no Colégio Estadual 

Paula Gomes Ensino Fundamental e Médio, Curitiba, Paraná. É destinado a 

alunos do Ensino Fundamental II, pois as atividades foram elaboradas atendo-

se ao público alvo. Assim, tem-se uma seqüência de atividades e práticas de 

ensino diferenciadas, partindo do uso do Jornal no ensino de História, 



estimulando juntamente o gosto pela leitura. Destaca-se a importância da 

utilização do jornal como recurso didático em sala de aula, tomando como 

suporte os textos jornalísticos, como forma de relacionar presente/passado, e 

como elemento importante para a contextualização dos conteúdos escolares. 

Pensa-se que a utilização do jornal no ensino da disciplina de História pode ser 

de grande valia, uma vez que aborda variados gêneros textuais que podem estar 

relacionados aos conteúdos trabalhados em sala de aula. Desta forma os textos 

jornalísticos impressos podem ser utilizados para aprofundar um conceito já 

apresentado, contribuir na compreensão do “fato histórico”, gerando juntamente 

discussões a respeito de um assunto, ou ilustrar uma idéia e possibilitar o 

desenvolvimento de competências necessárias para uma leitura crítica. Neste 

contexto, este caderno pedagógico traz uma sequência de atividades, partindo 

de questões mais simples para mais complexas, gradativamente, para que o 

educando primeiramente familiarize-se com o texto jornalístico: sua linguagem, 

composição e organização, para então adentrar em questões específicas da 

disciplina de história, e consequentemente despertar o prazer de ler através de 

textos jornalísticos como fonte de relacionar presente e passado. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: SANDRA BARANDRESHTE FIORI 

ORIENTADOR: Sandra de Cassia Araujo Pelegrini 

IES: UEM 

Artigo  
Título: QUESTÕES ÉTNICAS E CULTURAIS – A AFRO-DANÇA NO RITMO 

DO CONHECIMENTO: um destaque a congada 

Palavras-chave: Congada; Dança afro-brasileira; Cultura; História. 

Resumo: O presente artigo visa discutir o papel e a valorização do negro na 

história brasileira a partir do repensar da abordagem da cultura africana junto 

aos docentes da disciplina de História. Portanto, teve como objetivo desenvolver 

práticas interdisciplinares por meio de leituras, apresentação e interpretação de 

vídeos, trabalhos em grupos, entrevistas, estudos de cartografia e danças, com 

a participação de alunos e professores do 2º ano do Ensino Médio do Colégio 

Estadual Duque de Caxias - EFM, no município de Tuneiras do Oeste – Paraná. 



A contribuição dos povos africanos na constituição social e cultural da sociedade 

brasileira é importantíssima, mas muitas vezes foi inviabilizada ou ocultada. 

Diante disso, é fundamental propor iniciativas que desencadeiem no espaço 

escolar reflexões que abordem a cultura africana e valorizem as contribuições 

advindas dela. Neste sentido, conclui-se que é fundamental que todos os 

educadores, que de certa maneira não receberam formação inicial e nem 

continuada para trabalhar com as questões relacionadas à África, nem a 

trajetória que os afrodescendentes realizaram no Brasil, sejam preparados para 

trabalhar essa temática, rompendo com o paradigma do folclorismo que permeia 

a temática. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Questões Étnicas e Culturais. A Afro-Dança no Ritmo do Conhecimento: 

Um Destaque a Congada 

Palavras-chave: Congada; dança afro-brasileira; cultura; história. 

Resumo: O presente projeto visa a valorização do negro na história brasileira a 

partir do repensar sobre a abordagem da cultura africana junto aos docentes da 

disciplina de História. Portanto, tem como objetivo desenvolver atividades 

interdisciplinares com alunos do segundo ano, do Ensino Médio e professores 

do Colégio Estadual Duque de Caxias – EFM, observando por meio da “dança” 

parte da contribuição dos povos africanos na constituição social e cultural da 

sociedade brasileira. Diante disso, é fundamental propor iniciativas que 

desencadeiem no espaço escolar reflexões que abordem a cultura africana e 

valorizem as contribuições advindas dela. Para tanto, será desenvolvida uma 

abordagem acerca da cultura brasileira associada a temática desse projeto, ou 

seja a dança. Assim, propomos que seja pesquisada: 1º. A historicidade da 

Congada e 2º. Elaboração de um instrumento de percussão. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: SERGIO BENEDITO RODOLFO VIEIRA 

ORIENTADOR: ANDERSON FRANCISCO RIBEIRO 

IES: UENP 

Artigo  



Título: A Internet como poderoso instrumento educativo para inserção do 

educando no mundo globalizado 

Palavras-chave: Internet; Educação; História; Tecnologia. 

Resumo: Este material didático pedagógico tem por objetivo propor uma forma 

de reflexão sobre como avaliar o poder, os meios e os recursos que a Rede 

Mundial de Computadores tem a oferecer, para educadores e educandos, no 

processo de aprendizado, bem como levar aos alunos como utilizá-la, 

particularmente, nas aulas de História. Pois, considerando que todas as escolas 

do Estado do Paraná foram beneficiadas com recursos tecnológicos 

educacionais, descobriu-se a necessidade de incluir a Internet, que tem atingido 

significativamente os ambientes escolares, aos estudantes atuais, pois são 

adolescentes e jovens nativos da geração digital. A metodologia utilizada inclui 

desde conteúdos teóricos até pesquisa de campo com alguns alunos, com 

questionários e atividades práticas, para avaliar o conhecimento de cada um 

referente ao próprio computador a à rede. E, finalmente, tem-se as reflexões 

sobre o estudo realizado, que procurou-se demonstrar as nuances da Internet, 

ora refletindo sobre sua questão existencial, ora analisando sua influência e o 

impacto que pode causar no cotidiano societário, dando ênfase à questão 

educacional , que tem papel fundamental e incontestável neste processo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A internet como grande instrumento educativo para inserção do 

educando no mundo globalizado. 

Palavras-chave: Internet; Tecnologia; Educação; História. 

Resumo: Considerando que todas as escolas do Estado do Paraná foram 

beneficiadas com recursos tecnológicos educacionais, descobriu-se a 

necessidade de incluir a Internet aos estudantes, já que são adolescentes e 

jovens nativos da geração digital e que tem atingido de maneira significativa aos 

ambientes escolares. Este material didático pedagógico tem por objetivo levar 

aos alunos como utilizar a internet nas aulas de história particularmente. A 

metodologia se iniciará com uma pesquisa na escola sobre a situação dos 

computadores, e num segundo momento vamos diagnosticar a situação dos 

alunos referente ao uso do computador através de um questionário. Coletados 

os dados, examinaremos o resultado apontado na pesquisa. Sendo assim 



trabalharemos com algumas das atividades que tem a internet a oferecer como 

pesquisa em diversos sites. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: SILVESTRE KIESKOSKI 

ORIENTADOR: Marcos Vinicius Ribeiro 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: O ENSINO DE HISTÓRIA, NO ENSINO MÉDIO ORGANIZADO POR 

BLOCOS DE DISCIPLINAS SEMESTRAIS: POSSIBILIDADES E DESAFIOS 

Palavras-chave: alternativas metodológicas; ensino de História; ensino médio 

em blocos. 

Resumo: Entendemos que é na escola que encontramos o espaço adequado 

para a conscientização e a formação de alunos críticos, que buscam melhores 

meios para vencer, participando como sujeito ativo na construção da sua própria 

história. O principal objetivo desta pesquisa, desenvolvida como professor 

participante do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, foi buscar 

alternativas metodológicas para o ensino de história na modalidade de 

organização em blocos de disciplinas no Ensino Médio do Colégio Estadual 

Guilherme de Almeida, tendo em vista que o mesmo adotou a referida proposta 

curricular. O ensino de História no Ensino Médio, organizado da forma 

tradicional, apresentava uma série de dificuldades para desenvolver práticas 

inovadoras, pois as condições de trabalho com apenas duas horas aulas 

semanais ao longo de um ano dificulta o envolvimento dos alunos nas atividades. 

Já na modalidade de blocos de disciplinas, o trabalho ficou mais concentrado. 

São quatro horas semanais, com o semestre dividido em dois bimestres, redução 

do número de disciplinas e possibilidade de adoção de metodologias que 

motivam o aluno ao aprendizado levando-o a desenvolver as habilidades e 

competências necessárias para a continuidade dos estudos em cursos 

superiores. Consequentemente aumentou o índice de aprovação e reduziu a 

evasão escolar. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: Produção do conhecimento: o desafio para o ensino de história 

Palavras-chave: Ensino; Bloco; História. 

Resumo: Pretendemos encontrar alternativas de trabalho para uma disciplina 

de perfil teórico, a história, que se desenvolve através de estudos, pesquisas e 

análises, as quais deixaram de ser valorizadas e estimuladas no contexto da 

sociedade contemporânea. A era tecnológica, por um lado, facilitou o acesso a 

informações e, por outro, trouxe consigo um grande déficit na capacidade e no 

interesse dos alunos pela leitura e pelos estudos reflexivos. Atividades que 

exigem análise, síntese, argumentação, são tidas como cansativas e 

desinteressantes. Percebemos, nas atividades diárias, por parte dos nossos 

alunos, que prevalecem as preocupações com os resultados imediatos, como o 

vestibular, ou forma de ganhar mais financeiramente, para sustentar seus 

sonhos de consumo. Pretendemos dar a oportunidade de entender, através de 

estudos e investigações, as origens dos seus próprios problemas, seja na 

família, na escola e no mundo do trabalho. Assim, o propósito deste estudo é 

despertar, no aluno, o prazer de aprender produzindo o seu próprio 

conhecimento histórico. Quando não há interesse pelo conteúdo é sinal que não 

haverá, naturalmente, o aprendizado e a compreensão do mesmo. É com esse 

objetivo, que buscamos encontrar alternativas para motivar os alunos no 

desenvolvimento de pesquisas históricas, com temas presentes ao seu próprio 

meio. Levar os alunos a se encantar pelo estudo da história, tornando-se sujeito 

da sua própria história. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: SILVIA LIPSKI VICENTINE 

ORIENTADOR: Eulalia Maria Aparecida de Moraes 

IES: FAFIPAR 

Artigo  
Título: A CAPOEIRA COMO PRÁTICA DE ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA 

AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA: SUA APLICAÇÃO COM ALUNOS DE 9° 

ANO DO COLÉGIO ESTADUAL 29 DE ABRIL – EFM. GUARATUBA, PARANÁ 

Palavras-chave: História; Cultura afro-brasileira; Capoeira; Sociabilidade. 



Resumo: Este projeto atém-se à cultura afro-brasileira e africana, sobretudo na 

capoeira como uma maneira significativa de refletir sobre sua valorização. A Lei 

11. 645/março de 2008 instituiu algo que deveria ser naturalmente reconhecido 

pela sociedade, uma vez que 50% da população brasileira possui uma 

afrodescendência. Como não trabalhar as heranças, as culturas dos diferentes 

africanos aqui escravizados? Entretanto, a Lei foi promulgada na intenção de 

que a Cultura afrodescendente fosse trabalhada de maneira significativa e não 

apenas em datas comemorativas, ou ainda, retomando fatores voltados à 

escravidão. Neste sentido, este artigo é resultado de uma pesquisa-ação que 

objetivou estimular os alunos a refletirem sobre a constituição da população 

brasileira através da influência da cultura afrodescendente, reconhecendo e 

valorizando esta por meio de práticas de ensino voltadas para a Capoeira, sua 

história, dança, musicalidade, ritmos, valores, etc. Também, possibilitando a 

interação da sociedade estudantil, como instrumento pacificador entre as 

diferenças raciais e culturais, respeitando o modo de pensar de cada cidadão, 

contribuindo assim, na inserção social dos educandos afrodescendentes, vista a 

partir da adoção de seus valores, origens, tradições religiosas, favorecendo 

assim, para a ampliação do conhecimento da história afro-brasileira. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A CAPOEIRA COMO PRÁTICA DE ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA 

AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA: SUA APLICAÇÃO COM ALUNOS DE 8° 

SÉRIE COLÉGIO ESTADUAL 29 DE ABRIL – EFM. GUARATUBA, PARANÁ 

Palavras-chave: Cultura afro-brasileira; História; Capoeira; Sociabilidade. 

Resumo: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE 

PARANAGUÁ PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – PDE 

– 2011 A CAPOEIRA COMO PRÁTICA DE ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA 

AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA: SUA APLICAÇÃO COM ALUNOS DE 8° 

SÉRIE COLÉGIO ESTADUAL 29 DE ABRIL – EFM. GUARATUBA, PARANÁ 

VICENTINE, Silvia Lipski. MORAES, Eulália (orientadora). RESUMO O presente 

caderno pedagógico atém-se à cultura afro-brasileira e africana propondo uma 

seqüência de atividades e práticas metodológicas de ensino a partir da capoeira 

como um meio significativo de se estimular nos educandos a valorização e 

respeito pela história e cultura africana. O caderno aqui proposto, é destinado 



aos educandos de oitava série ou nono ano do Ensino Fundamental, do Colégio 

Estadual 29 de abril, Ensino Fundamental e Médio, do município de Guaratuba, 

Paraná. Assim, tem-se práticas de ensino, voltadas para a Capoeira, sua história, 

dança, musicalidade, ritmos, valores, etc. Possibilitando também, a interação da 

sociedade estudantil, como instrumento pacificador entre as diferenças raciais e 

culturais, respeitando o modo de pensar de cada cidadão, contribuindo assim, 

na inserção social dos educandos afrodescendentes, vista a partir da adoção de 

seus valores, origens, tradições religiosas, favorecendo, sobretudo, para a 

ampliação do conhecimento da história afro-brasileira, com está prescrito na Lei 

N° 11645/2008. A capoeira é uma maneira atrativa para que os alunos 

reconheçam a importância da cultura afrodescendente, além do mais, na 

essência de sua prática, os mestres de capoeira preocupam-se em exaltar a 

etnicidade e as relações de afetividade, presando pela corporalidade, 

coletividade, sociabilidade e o companheirismo, questões importantes dentro do 

contexto escolar. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: SIRVALINDA NITA DE ALMEIDA 

ORIENTADOR: AILTON JOSE MORELLI 

IES: UEM 

Artigo  
Título: AS INOVAÇÕES DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO (TIC’S) NO ENSINO-APRENDIZAGEM: possibilidades, 

desafios e limites 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem; Educação; TIC’s; M-Learning; 

Formação de professores. 

Resumo: Este artigo demonstra os resultados de uma pesquisa sobre 

possibilidades, desafios e limites para inserir recursos educacionais móveis, 

realizado com base no referencial teórico do projeto: Implantação de Recursos 

Infoeducacionais M-Learning no Colégio Estadual Olavo Bilac – Sarandi, Pr, no 

ensino de história bem como de qualquer outra disciplina nas escolas públicas 

do Paraná. Discutimos com os colegas em rede (GTR) sobre as dificuldades e 

acessibilidades dessas ferramentas na aquisição e produção do conhecimento 



histórico. Para analisar o impacto da informática na educação e os desafios para 

o professor quanto à utilização das mídias, em especial a mídia móvel com 

acesso à internet, durante a implementação do projeto, foi aplicado um 

questionário sobre o tema proposto abrangendo toda comunidade escolar. 

Verificou-se a insegurança, resistência e dificuldades de uma significativa 

parcela dos educadores da rede pública estadual para lidar com novas 

tecnologias, demonstrando desta forma a importância crucial e estratégica na 

formação continuada dos educadores nesta área. O resultado final do projeto de 

intervenção indicou pontos positivos na superação dos problemas mencionados, 

contribuindo para evidenciar a grande importância das TICs como ferramentas 

úteis na educação possibilitando ressignificar o conhecimento quando utilizadas 

de maneira adequada. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: IMPLANTAÇÃO DE RECURSOS INFOEDUCACIONAIS DE M-

LEARNING NO COLÉGIO ESTADUAL OLAVO BILAC - SARANDI, PR 

Palavras-chave: Recursos de Multimídia; TICs, Aprendizagem; M-Learning. 

Resumo: A presente Produção Didático-Pedagógica, apresentada à Secretaria 

de Estado da Educação do Paraná como requisito para implementação do 

Projeto de Intervenção Pedagógica na escola tem como finalidade a elaboração 

de uma Unidade Didática, sobre a utilização de recursos móveis de 

aprendizagem. Nela abordar-se-ão os limites, possibilidades, facilidades e 

dificuldades de se trabalhar com conteúdos multimidiáticos.A mesma se justifica 

pela relevância que possui junto as Diretrizes Curriculares de História para a 

Educação Básica, do Estado do Paraná, onde a preocupação predominante na 

Educação é a aprendizagem, justifica toda busca por metodologias inovadoras 

que possam auxiliar o profissional da educação nesse grande desafio 

permanente de aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem. O 

trabalho com professores e comunidade escolar, consistirá em 

exposição/explanação e análise do Projeto, bem como da apresentação de 

sugestões de atividades da modalidade de m-learning (aprendizagem móvel) a 

serem desenvolvidas em várias disciplinas por meio de diferentes tipos de mídias 

móveis, tais como: celulares, ipods, ipads, tablets etc. De acordo com isso, este 



projeto proporciona uma visão mais ampla e diferenciada do acesso aos 

conteúdos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: SOELY APARECIDA ANNES 

ORIENTADOR: Francisco Ferreira Junior 

IES: UNICENTRO 

Artigo  
Título: O cotidiano dos primeiros habitantes da Freguesia de Nossa Senhora de 

Belém: uma experiência de história local no Ensino Fundamental 

Palavras-chave: História do Paraná; história local; Guarapuava. 

Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar os resultados das atividades 

realizadas com alunos do 6º ano do Colégio Estadual Padre Chagas, durante a 

implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica, elaborado no Programa 

de Desenvolvimento Educacional (PDE). Utilizamos a metodologia da história 

local como forma de abordagem no ensino da História do Paraná. Nossa 

proposta foi a utilização dos primeiros registros de batismos da Freguesia de 

Nossa Senhora de Belém, realizados pelo padre Francisco das Chagas Lima, 

disponíveis no Arquivo da Catedral de Guarapuava. Partindo desses 

documentos procuramos levar os alunos a entenderem como foi organizada e 

efetivada a Real Expedição de Conquista e Povoamento dos Campos de 

Guarapuava. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O cotidiano dos primeiros habitantes da Freguesia de Nossa Senhora de 

Belém: uma experiência de história local 

Palavras-chave: História do Paraná; história local; Guarapuava. 

Resumo: De acordo com a proposta das Diretrizes Curriculares da Educação 

Básica o ensino de História considera a diversidade cultural e a memória 

paranaenses, priorizando assim, as histórias locais e do Brasil. Inserida nas 

Diretrizes, a Lei 13.381,de 18/12/2001, torna obrigatório os conteúdos de História 

do Paraná no Ensino Público Estadual. Apesar da força da lei, no cotidiano 

escolar ela não vem sendo cumprida. Para que essa prática se efetive nos 



apoiamos na historiografia local e regional e tomamos como referência para este 

projeto a cultural local, conteúdo básico proposto para a 5ª série. Integrante da 

Real Expedição de Conquista e e Povoamento dos Campos de Guarapuava, de 

1810, o Padre Francisco das Chagas Lima deixou importantes documentos 

sobre os primeiros anos da Freguesia de Nossa Senhora de Belém. 

Pretendemos levar os alunos ao Arquivo da Catedral Nossa Senhora de Belém, 

para que conheçam os primeiros registros de batizados, que transcrevemos 

previamente, para serem analisados em sala de aula. Consideramos que ao 

utilizar o documento como material didático, estaremos possibilitando uma forma 

atraente e produtiva para o ensino de História. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: SOLANGE APARECIDA SILVA 

ORIENTADOR: Edson Armando Silva 

IES: UEPG 

Artigo  
Título: Participação Juvenil e Cidadania 

Palavras-chave: Cidadania; grêmio; movimento estudantil. 

Resumo: Este artigo é fruto da intervenção pedagógica na escola, intitulada 

Incentivando o Protagonismo a Partir do Ambiente Escolar desenvolvida junto 

aos alunos das 1ª séries do Ensino Médio do Colégio Estadual Regente Feijó, 

no segundo semestre de 2011. O processo intervencional objetivou fazer uma 

reflexão sobre o que poderia motivar os adolescentes e jovens a participarem da 

gestão democrática da escola pública por meio da instituição que os representa, 

o Grêmio Estudantil. A intervenção aconteceu em duas etapas. A primeira 

ocorreu por meio da aplicação de um questionário com o intuito de estabelecer 

o perfil dos alunos sujeitos da ação e, a segunda, aconteceu por meio de oficinas 

pedagógicas. Tal processo oportunizou aos alunos: reconhecimento de que a 

juventude se constitui como sujeito histórico; reflexão sobre a importância da 

participação na conquista e defesa de direitos; percepção de que padrões de 

comportamento competitivo podem ser substituídos por potencial cooperativo 

para atingir objetivos comuns; conhecimentos básicos sobre o Grêmio 

Estudantil, além de serem incentivados ao exercício do protagonismo. A 



motivação proporcionou debate de caráter dialógico, troca de experiências e de 

conhecimentos, bem como a valorização da prática democrática, exercício 

fundamental na formação intelectual para o exercício da cidadania. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Incentivando o Protagonismo a Partir do Ambiente Escolar 

Palavras-chave: movimento estudantil; protagonismo; grêmio. 

Resumo: O tema movimento estudantil enfatizado na unidade didática 

Incentivando o Protagonismo a Partir do Ambiente Escolar tem como objetivo 

principal estabelecer uma possibilidade de motivação para formação coletiva e 

de liderança a partir da escola pública. A criança e o adolescente são seres em 

construção e poderão ser o reflexo das oportunidades que a escola oferece, por 

isso, é importante a formação política, no sentido da participação, para construir 

o aluno protagonista nas instâncias colegiadas, para tomar decisões 

democráticas, direitos e obrigações para com o ambiente escolar e também para 

com a sociedade. Para tanto, o material didático pedagógico desenvolverá uma 

metodologia que facilite a construção do conhecimento da história do movimento 

estudantil brasileiro, da cooperação, da participação, da importância social dos 

grêmios escolares, da atuação do grêmio na escola em questão e do 

protagonismo em ações sociais, políticas e culturais, através de material 

midiático, análise teórico reflexiva, dinâmicas, atividade criativa, pesquisa e 

palestra. Além disso, será oportunizado um questionário com a finalidade de 

construção do perfil cultural dos alunos envolvidos no projeto. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: SONIA AUGUSTA DE MORAES 

ORIENTADOR: Marcio Antonio Both da Silva 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: A Internet e o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na 

Disciplina de História 

Palavras-chave: Internet; lei 10639/03; educação de Jovens e Adultos. 



Resumo: Uma das grandes tarefas da educação atualmente é contribuir com a 

discussão sobre a igualdade racial, reconhecimento e valorização da história, 

cultura e identidade dos afro-brasileiros e africanos. Tendo como marco legal a 

Lei 10.639/2003 e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 

Africana. Este artigo tem como o objetivo apresentar os resultados da 

implementação pedagógica realizada no Colégio Estadual Paulo Freire em 

Marechal Cândido Rondon no estado do Paraná. Esse artigo relaciona-se ao uso 

pedagógico da ferramenta Wiki na disciplina de História. A aprendizagem virtual 

colaborativa vem tomando força nos últimos anos como uma possibilidade de 

produção de conhecimentos significativos em sala de aula. Essa proposta 

pedagógica possibilita uma interação “todos-todos”, ampliando para a produção 

do conhecimento da Educação das Relações Étnico-raciais e do Ensino da 

História e da Cultura Afro-brasileira e Africana em rede. Tendo como principal 

objetivo o respeito à diversidade étnico-racial dos alunos da Educação de Jovens 

e Adultos e da sociedade brasileira. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A INTERNET E O ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-

BRASILEIRA E AFRICANA 

Palavras-chave: Internet; lei 10639/03; Jovens e Adultos. 

Resumo: Uma das grandes tarefas da educação atualmente é contribuir com a 

discussão sobre a igualdade racial, reconhecimento e valorização da história, 

cultura e identidade dos afro-brasileiros e africanos. Tendo como marco legal a 

Lei 10.639/2003 e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 

Africana. Essa unidade didática tem como objeto de estudo: a internet como 

ferramenta de apoio ao processo de ensino e aprendizagem de história e cultura 

Afro-brasileira e africana na Educação de Jovens e Adultos. Esse estudo 

relaciona-se ao uso pedagógico da ferramenta Wiki. A aprendizagem virtual 

colaborativa vem tomando força nos últimos anos como uma possibilidade de 

produção de conhecimentos significativos em sala de aula. Essa proposta 

pedagógica possibilita uma interação “todos-todos”, ampliando para a produção 

do conhecimento da Educação das Relações Étnico-raciais e do Ensino da 



História e da Cultura Afro-brasileira e Africana em rede. Tendo como principal 

objetivo o respeito à diversidade étnico-racial dos alunos da Educação de Jovens 

e Adultos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: SUELI DE SOUZA PINTO 

ORIENTADOR: Frank Antonio Mezzomo 

IES: FECILCAM 

Artigo  
Título: A Formação da Comunidade Quilombola no Estado do Paraná: 

experiências do quilombo Sutil 

Palavras-chave: Escravidão; remanescentes de quilombo; cultura afro-

brasileira. 

Resumo: A finalidade deste artigo é discutir algumas considerações acerca da 

formação de uma comunidade quilombola no estado. Após contextualização da 

escravidão africana ocorrida nos séculos XVI e XVII no Brasil com suas 

repercussões no Paraná, busca-se compreender a formação da comunidade 

quilombola do Sutil, localizada no município de Ponta Grossa. Levantamento 

bibliográfico e a visita in loco na comunidade pesquisada permitiram uma 

compreensão sobre a formação histórica e sobre o modus vivendi e operandi da 

comunidade quilombola localizada na região dos campos gerais do Paraná. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Formação da Comunidade Quilombola no Estado do Paraná: 

Experiências do Quilombo Sutil 

Palavras-chave: Escravidão; remanescentes de quilombo; Paraná; cultura afro-

brasileira. 

Resumo: A produção didático-pedagógica “A Formação da Comunidade 

Quilombola no Estado do Paraná: Experiências do Quilombo Sutil”, é elaborada 

no encalço da concretização da Lei Federal nº 11.645/08, que determina que 

“nos estabelecimentos de ensino Fundamental e Médio, públicos e privados 

torna-se obrigatório o estudo da História e Cultura Afro-brasileira e Indígena” 

reafirmando a importância e a necessidade de desconstrução social do 



preconceito e da discriminação racial que são atribuídas sobretudo à população 

negra e indígena. Propõe-se explorar embora que panoramicamente, a 

escravidão ocorrida a partir do século XVI no continente africano e a migração 

forçada para o Brasil, a presença do escravo negro no Estado do Paraná e 

particularmente a formação histórica do quilombo Sutil, localizado no município 

de Ponta Grossa. O material foi pensado de forma a contemplar o domínio de 

noções de diferenças, semelhanças, transformações e permanências, território 

e identidade, pautados em informações e questões históricas significativas, que 

permitem associar, relacionar e confrontar informações para a compreensão da 

trajetória da etnia negra no contexto paranaense desmistificando a visão 

eugênica de um Paraná sem negros. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: SUELIA PINHEIRO 

ORIENTADOR: Solange Ramos de Andrade 

IES: UEM 

Artigo  
Título: A REPRESENTAÇÃO DA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO DÉFICIT 

DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE NO AMBIENTE ESCOLAR 

Palavras-chave: Escola; Inclusão; TDAH; Distúrbios; Dificuldades de 

Aprendizagem. 

Resumo: Este artigo apresenta os resultados da pesquisa de intervenção e 

implementação proposta junto ao Programa de Desenvolvimento Educacional do 

Estado do Paraná (PDE), desenvolvido no Colégio Estadual Parigot de Souza, 

do Município de – Mandaguaçu-Pr. Nele serão analisados os distúrbios e as 

dificuldades de aprendizagens ocasionados pelo Transtorno do Déficit de 

atenção e Hiperatividade (TDAH), que tem aumentado consideravelmente no 

contexto escolar nos últimos anos, levando a sérias implicações na Escola do 

Ensino Fundamental e Médio visando contribuir para a reflexão e o 

desenvolvimento de estratégias para sua superação, a ser efetivada com o 

trabalho conjunto entre professores, supervisores, diretores e comunidade 

escolar. A partir da pesquisa bibliográfica, serão analisados textos acerca da 



temática baseando-se em uma pedagogia inclusiva visando proporcionar um 

espaço escolar mais democrático. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Dificuldades de Aprendizagens Existentes nas Escolas do Ensino 

Fundamental e as Implicações para Professores, Diretores, Equipe Pedagógica, 

Funcionários e Pais. 

Palavras-chave: TDAH; ESCOLA; PROFESSORES; PAIS. 

Resumo: Os Distúrbios e as Dificuldades de Aprendizagem no contexto escolar 

tem aumentado nos últimos anos levando a sérias implicações nas escolas do 

Ensino Fundamental e Médio, dentre os quais o Transtorno de Déficit de Atenção 

e Hiperatividade ( TDAH). Por esse motivo pretendemos analisar historicamente 

o TDAH e suas situação atual nas escola públicas do Paraná. O Projeto será 

implementado por meio de leituras de artigos, reportagens, livros e revistas com 

os seguintes temas: As novas famílias e o Impacto da Sociedade 

Contemporânea sobre a Criança e o Adolescente; Educação Especial, o 

deficiente e o contexto inclusivo;Educação para todos: Reflexões sobre o 

Currículo na escola inclusiva; Hiperatividade como um desafio educacional no 

ensino fundamental e médio; A família de Portadores de TDAH. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: SUELY APARECIDA DO CARMO 

ORIENTADOR: VANDERLEI AMBONI 

IES: FAFIPA 

Artigo  
Título: Movimento Abolicionista: a formação da consciência coletiva 

Palavras-chave: Consciência coletiva; Escravos; Movimento abolicionista. 

Resumo: O presente artigo trata dos orientadores metodológicos propostos para 

o ensino de História e nesse caso, especificamente, o movimento abolicionista, 

perpassando pelos acontecimentos periféricos, buscando considerar o 

emaranhado de ações das organizações sociais, grupos de literatos e até 

mesmo dos cativos na intenção de conquistar sua liberdade. A análise de textos 

em livros didáticos e diversificados materiais de pesquisa permite compreender 



o desenvolvimento dos fatos e analisá-los de acordo com seu surgimento nas 

diversas camadas sociais, cujo ideal buscado era a liberdade escrava. Podemos 

observar, mediante a história analisada, que o movimento abolicionista em si, 

não ocorreu dissociado de uma diversidade de interesses políticos, econômicos 

e muito menos sociais, onde é possível observar claramente que há uma 

distância entre o movimento enquanto puramente social e sua aceitação no 

âmbito político, mesmo porque os movimentos de classe são observados muito 

depois de observadas as questões políticas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Movimento abolicionista: a formação da consciência coletiva. 

Palavras-chave: Escravidão; consciência; liberdade; sociedade. 

Resumo: Esta proposta de intervenção respaldada no ensino de História tem 

sua validade à medida que contribui para a edificação de uma educação acima 

de tudo, dialógica. Sua importância se faz ao revelar o perfil histórico do 

momento estudado, contribuindo para a construção da visão de mundo e do 

entendimento dos fenômenos sociais ocorridos na atualidade. Essa necessidade 

de criar um determinado raciocínio é válida em todos os momentos, pois se cria 

uma correlação dos fatos, enxergando-os como componentes de uma história 

ao mesmo tempo coletiva e individual. Formar uma consciência, se perceber um 

ser socialmente constituído e participante de uma sociedade heterogênea é uma 

condição de relação com o mundo. Formar um cidadão consciente é o caminho 

para consolidar uma sociedade mais humana e coerente com os princípios de 

uma vida cidadã. Um trabalho eficaz deve proporcionar reflexão acerca do que 

se lê, vê, ouve e vivencia. Textos, imagens, músicas e outras manifestações 

científicas são formas de fazer com que o aluno comece criar essa leitura da 

condição história em que vive. Trata-se de propor simplesmente uma reflexão 

acerca do que os alunos já conhecem e fazê-los entender além do censo comum. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: SUELY PEREIRA DE ANDRADE 

ORIENTADOR: Carla Cristina Nacke Conradi 

IES: UNIOESTE 



Artigo  
Título: HIP HOP: Cultura e Identidade Afro-Brasileira na Escola 

Palavras-chave: Cultura; Identidade; Valorização; Dança Hip Hop. 

Resumo: O objetivo desse trabalho foi investigar o hip hop enquanto um 

movimento sociocultural de contestação, atentando para a análise de como o 

estudante identifica essas práticas e as representa por meio da dança. Trabalhar 

a especificidade histórica da cultura popular negra dentro das discussões da Lei 

Federal nº 10.639/2003 torna-se fundamental, como também, problematizar a 

cultura hip hop enquanto um movimento urbano de denúncia das questões 

sociais, investigar as identificações entre os questionamentos da experiência de 

vida dos alunos e o hip hop, os preconceitos e estereótipos em relação aos 

jovens da periferia. Dentre os temas amparados pela lei, destacamos a cultura 

hip hop como descendente da cultura africana e que está muito presente nas 

atividades dos estudantes. Percebemos, porém, que falta nos alunos a 

consciência da riqueza e contribuições dessa cultura para a sua formação. 

Consideramos, ainda, que a educação através da escola constitui-se num 

espaço ideal e, ao mesmo tempo, privilegiado, pois onde se forma democracia é 

possível a discussão de temas polêmicos, descaracterizando assim ideias e 

conceitos pejorativos, que levam, por exemplo, ao racismo, ao preconceito e à 

discriminação. Precisamos, no entanto, construir uma atitude para com o outro, 

com aquilo que é diferente e, no contexto da ação escolar, pode-se refletir sobre 

essas diferenças durante as aulas por intermédio do trabalho de recomposição 

da diferença com a constituição da imagem do outro. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Hip-Hop: Cultura e Identidade Afrobrasileira na Escola 

Palavras-chave: Cultura afrobrasileira; hip - hop; identidade. 

Resumo: A composição desta Produção Didática visa tornar acessível algumas 

linhas e formas de problematização sócio-educacional que nos ajudem a traçar 

os possíveis caminhos para a formulação de um contexto sócio-cultural que, 

conhecendo e respeitando as diferenças, se preocupe em promover a igualdade 

e a solidariedade. A presente produção, vêm somar-se à contribuição de cada 

um de nós, pois nossos esforços serão dirigidos à luta contra o preconceito e a 

discriminação que atingem a população brasileira composta de negros. As ideias 



contidas neste trabalho foram escritas em diferentes oportunidades, com 

finalidade didática, para servirem de instrumentos de trabalho em sala de aula e 

ficando assim, a disposição dos professores e alunos para sua utilização. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: TANIA DE FATIMA MOURA STANISZEWSKI 

ORIENTADOR: Fabio Andre Hahn 

IES: FECILCAM 

Artigo  
Título: Museu como patrimônio histórico: possibilidades para o ensino de 

História local 

Palavras-chave: Ensino de História; Museu; Patrimônio histórico; Campo 

Mourão. 

Resumo: O professor de História na atualidade é desafiado a incentivar o aluno 

a vencer o desinteresse e a apatia nas e pelas aulas, Portanto, algumas 

mudanças são imprescindíveis, como, por exemplo: romper a tendência ou vício 

de usar exclusivamente o tradicional livro didático, mas partindo para uma 

história crítica dos atos e fatos históricos por meio da história do cotidiano, com 

novos conteúdos vinculados à vivência do aluno, nesse caso, complementado 

por atividades como visitas aos patrimônios históricos da cidade, entre eles ao 

museu, tornando esta ação uma forma interativa de ensino, permitindo ao aluno 

se entender como sujeito e cidadão da sua cidade e da história. Portanto o 

objetivo desta proposta é o trabalho com a história local e em especial com o 

tema Museu como Patrimônio Histórico em sala de aula. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Museu como patrimônio histórico: possibilidades para o ensino de 

História local 

Palavras-chave: Museu na Educação; Memória; Local. 

Resumo: O professor de História na atualidade é desafiado a incentivar o aluno 

a vencer o desinteresse e a apatia nas e pelas aulas, Portanto, algumas 

mudanças são imprescindíveis, como, por exemplo: romper a tendência ou vício 

de usar exclusivamente o tradicional livro didático, mas partindo para uma 



história crítica dos atos e fatos históricos por meio da história do cotidiano, com 

novos conteúdos vinculados à vivência do aluno, nesse caso, complementado 

por atividades como visitas ao patrimônio histórico da cidade, entre eles ao 

museu, tornando esta atividade uma forma interativa de ensino, permitindo ao 

aluno se entender como sujeito e cidadão da sua cidade e da história. Como já 

exposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei nº 

9394/96, no seu artigo 26, que a parte diversificada dos currículos do ensino 

fundamental e médio, deve observar as características regionais e locais da 

sociedade e da cultura, o que abre espaço para a construção de uma proposta 

de ensino de História local, voltada para a divulgação do acervo cultural dos 

municípios e estados. Portanto o objetivo desta proposta é o trabalho com a 

história local e em especial com o tema Museu como Patrimônio Histórico em 

sala de aula. Considera-se que ensinar História é agir em função de metas e 

objetivos conscientemente perseguidos no interior de um contexto de atuação 

educacional, permeada pelos desafios cotidianos. Nota-se que muito se 

aprende, por exemplo, em uma visita a um museu. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: TELMA DENILZE SILVA 

ORIENTADOR: Jose Roberto Vasconcelos Galdino 

IES: UEPG 

Artigo  
Título: A REPRESENTAÇÃO DOS INDÍGENAS NOS LIVROS DIDÁTICOS E A 

TRANSFORMAÇÃO DOS PAPÉIS DA MULHER INDÍGENA 

Palavras-chave: livro didático; representações indígenas; mulher indígena. 

Resumo: A escolha do tema “a representação dos indígenas nos livros didáticos 

e a transformação dos papéis da mulher indígena” busca suprir as lacunas e 

esteriótipos existentes nos manuais didáticos, pois a não representação da 

diversidade e contemporaneidade dos povos indígenas nos manuais deixam os 

alunos sem os conhecimentos necessários para o seu aprendizado e formação. 

Já a mulher indígena é excluída ou praticamente ignorada nos livros didáticos, 

mas a presença feminina nas comunidades é real e de suma importância para a 

sobrevivência do grupo, como uma das mantenedoras da cultura indígena. 



Então, para possibilitar um conhecimento de maior amplitude sobre os indígenas 

brasileiros, temos necessidades de estudos mais aprofundados sobre esse 

tema. O objetivo desse artigo é de proporcionar um questionamento das 

representações dos povos indígenas e da mulher indígena nos livros didáticos; 

ajudar a desenvolver o senso de respeito à diversidade étnica e de gênero; e 

proporcionar uma percepção na contemporaneidade e mais crítica dos indígenas 

e das mulheres indígenas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A REPRESENTAÇÃO DO INDÍGENA E DA MULHER INDÍGENA NOS 

LIVROS DIDÁTICOS 

Palavras-chave: livros didáticos; aluno;indígena; mulher indígenas. 

Resumo: A REPRESENTAÇÃO DO INDÍGENA E DA MULHER INDÍGENA NOS 

LIVROS DIDÁTICOS. Sabemos da importância que o livro didático ocupa nas 

escolas, sendo ele um dos refêrenciais básicos dos alunos no processo de 

aprendizagem. Após algumas comparações feitas nos livros didáticos, 

percebemos a falta de informação sobre determinados temas. Esse trabalho 

surge a partir da necessidade de novas práticas pedagógicas para a educação 

e para abordar alguns temas baseados nas DCE para a educação étnico-racial. 

Irá ser desenvolvido um projeto de pesquisa sobre o tema que foi apresentado, 

a 2ª fase será a elaboração de um material didático(unidade didática) para 

alunos de 7ª série do ensino fundamental. Como resultado final será feita uma 

análise dessa unidade temática ocorrendo a elaboração de um artigo científico. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: TERESINHA LUCIA BATISTA DA SILVA 

ORIENTADOR: Eulalia Maria Aparecida de Moraes 

IES: FAFIPAR 

Artigo  
Título: Ensino de História, História da África, Cultura Afro-Brasileira, 

Afrodescendentes “Um Novo Olhar" 

Palavras-chave: Ensino de História; História da Africa; Cultura Afro-Brasileira; 

afrodescentes 



Resumo: O projeto de Intervenção Pedagógica e a Unidade Didática nos 

objetivos traçados têm a pretensão de ajudar o aluno a desenvolver “um novo 

olhar” sobre a África e os afrodescendentes para que, se obtenha uma mudança 

na forma de pensar e olhar os afro-brasileiros. Esclarecer que as relações entre 

brancos e negros iniciaram-se no Brasil com a miscigenação. Não bastam só 

ações afirmativas, uma aqui outra ali, há, necessidade de um esforço 

educacional no sentido de incluir e reconhecer os afrodescendentes na 

sociedade como pessoas de direitos e deveres, no exercício de sua cidadania. 

O artigo trata do ensino de História, História da África e a Cultura Afro-Brasileira, 

uma forma de intervir positivamente no currículo escolar de acordo com a Lei 

10.639/03, demonstrando no ensino a importância do povo africano na 

construção da sociedade brasileira, valorizando-se a imagem do negro, o 

trabalho, a religião, os hábitos e costumes, para evitar o preconceito, o racismo 

e a discriminação. E,através da educação histórica, construir uma sociedade 

democrática, consciente de suas responsabilidades de cidadania. No Art. 5 da 

Constituição Federal de 1988 consta que “Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade a 

segurança e a prosperidade.” Mesmo existindo a Lei, os afro-brasileiros, são 

olhados com indiferença nos ambientes que frequentam. Percebe-se, no Brasil, 

uma relutância quanto a aceitação de afrodescendentes nos espaços políticos, 

científicos e em outros níveis do conhecimento e relevância na sociedade. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Ensino de História, História da Africa e afro-descendentes. 

Palavras-chave: Continente Africano;Mitologia;Afro-

descendentes;Miscigenação. 

Resumo: RESUMO: A produção desta Unidade Didática tem por objetivo a 

abordagem do Ensino de História , História da Àfrica e afro-descendentes, na 

perspectiva de construir um novo olhar sobre o Continente Africano. Para a 

implementação dessa Unidade Didática, selecionamos quatro temas que 

permitirão o aprofundamento dos conteúdos priorizados, os quais serão 

desenvolvidos em quatro momentos.No primeiro momento, através de mapas e 

usando como recurso a tecnologia, levaremos os alunos ao laboratório de 



informática para descobrir, identificar e reconhecer o Continente Africano. No 

segundo momento, explicaremos para os alunos, a mitologia Africana, Religião 

e Cultura, enfatizando que os povos africanos, acreditam e cultuam os seres 

cósmicos e terrestres e estes fazem parte de suas tradições e de seu cotidiano. 

No terceiro momento analisaremos a situação dos afro-descendentes, na 

perspectiva de contribuir para a construção de uma sociedade menos racista, 

mais igualitária, onde os afro-descendentes possam ter reconhecidos seus 

direitos de cidadania, exercendo-a plena e conscientemente. No quarto 

momento, falaremos sobre a miscigenação entre as etnias, européia ,indígena e 

africana e a assimilação dos componente destas três culturas pela população 

brasileira. Na sociedade brasileira, ainda nos deparamos com situações de 

violações de direitos, de racismo e discriminação, que impedem o 

desenvolvimento social, político e econômico dos afro -descendentes, 

colocando-os a margem da sociedade. Com a explanação destes temas 

acreditamos contribuir para a construção de “ um novo olhar” sobre a Àfrica, e 

para que haja um melhor entendimento sobre a diversidade do Mundo Africano, 

da sua composição geográfica, étnica, religiosa, histórica e cultural. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: VALDECIR ANTONIO NATH 

ORIENTADOR: Nilceu Jacob Deitos 

IES: UNIOESTE 

Artigo  
Título: A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DA HISTÓRIA REGIONAL PARA A 

COMPREENSÃO DAS RELAÇÕES DE PODER E CULTURA NO MUNDO 

CONTEMPORÂNEO 

Palavras-chave: Diretrizes curriculares; história regional; implementação. 

Resumo: Este artigo apresenta uma análise sobre as diretrizes curriculares para 

o ensino de História e o que está proposto para que os conteúdos sejam 

trabalhados de forma contextualizada, estabelecendo-se, entre eles, relações 

interdisciplinares uma vez que os conhecimentos da história devem contribuir 

para a crítica às contradições sociais, políticas, econômicas e culturais presentes 

nas estruturas da sociedade contemporânea, propiciando ao aluno a 



compreensão da produção científica, da reflexão filosófica, da criação artística, 

nos contextos em que elas se constituem. Para isso considera-se que o estudo 

da história regional é indispensável para que alunos da Educação de Jovens e 

Adultos compreendam as relações de poder e cultura que se estabelecem no 

mundo contemporâneo a partir das relações históricas vivenciadas no espaço 

onde estão inseridos. Considerando este pressuposto, propõem-se a partir desta 

análise um novo encaminhamento teórico-metodológico sobre o ensino de 

História da Região Oeste do Paraná, através da organização de material didático 

pedagógico de forma a contribuir para a construção de conhecimentos 

significativos para alunos e professores. Considera-se parte essencial desta 

pesquisa e implementação a experiência desenvolvida a partir do Projeto de 

Intervenção, no que se refere à implementação que foi realizada em uma turma 

de alunos do Ensino Médio, do CEEBJA de Cascavel, onde foram desenvolvidas 

todas as atividades propostas na Unidade Didática, de forma que os alunos 

pudessem compreender como as relações de poder e cultura foram construídas 

no período da colonização do Oeste do Paraná, através do trabalho, e como 

estas contribuíram para a construção da identidade histórica regional. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DA HISTÓRIA REGIONAL PARA A 

COMPREENSÃO DAS RELAÇÕES DE PODER E CULTURA QUE SE 

ESTABELECEM NO MUNDO CONTEMPORÂNEO 

Palavras-chave: História Regional; Diretrizes Curriculares; Ensino de História. 

Resumo: Esta Unidade Didática apresenta textos e atividades que visam o 

estudo do conteúdo da História Regional, com enfoque para a História do Oeste 

do Paraná, de acordo com o que propõem as Diretrizes Curriculares para o 

Estado do Paraná, tendo como espaço de atuação o CEEBJA de Cascavel, 

modalidade Educação de Jovens e Adultos. Neste trabalho, consideramos que 

é por meio do estudo de aspectos da história regional que conseguiremos 

redimensionar as bases teóricas e práticas que orientam esta modalidade de 

ensino, na disciplina de história, tornando os conteúdos significativos para os 

alunos e contribuindo de forma que os mesmos compreendam aspectos da 

história do lugar onde vivem como condição para ampliar a noção do 

conhecimento histórico. A Unidade Didática está composta de três temas que 



tratam do processo de colonização do Oeste do Paraná, através de textos e 

atividades que serão desenvolvidas com uma turma de alunos do Ensino Médio, 

sendo: Tema 1 – A organização do sistema obragero no Oeste do Paraná: 

Considerações sobre as relações de trabalho e poder que foram construídas; 

Tema 2 – A colonização do Oeste do Paraná inserida no contexto do Programa 

“Marcha para o Oeste”; Tema 3 – As relações de trabalho, poder e cultura que 

se estabeleceram no Oeste do Paraná a partir da década de 1940. Todos os 

temas apresentam questões pertinentes ao trabalho que se pretende 

desenvolver, bem como os principais aspectos metodológicos que vão conduzir 

o trabalho tendo em vista a construção do conhecimento histórico. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: VALDIR POLOMANI 

ORIENTADOR: SONIA MARIA CHAVES HARACEMIV 

IES: UFPR 

Artigo  
Título: WEBQUEST: Internet na Escola no Ensino de História 

Palavras-chave: WebQuest; Ensino de História; Ambiente Colaborativo de 

Aprendizagem. 

Resumo: A questão central deste estudo teve por meta a utilização de uma 

ferramenta pedagógica denominada WebQuest no ensino de História para 

estudantes das segundas séries do Ensino Médio do Colégio Estadual 

Presidente Caetano Munhoz da Rocha, na cidade de Rio Negro Paraná. Com 

objetivo de diagnosticar o domínio dos alunos e professores da referida área em 

relação ao uso pedagógico da internet com o intuito de levantar dados referentes 

à acessibilidade a tecnologia, e a qualidade na utilização dela por parte dos 

pesquisados, foi elaborado e aplicado um questionário. Com conhecimento 

prévio foi possível obter informações preliminares de que laboratórios de 

informática e a internet não eram bem utilizados por nossos educandos, tanto no 

ambiente escolar quanto fora dele. Para nortear os trabalhos foi elaborado uma 

Unidade Didática intitulada WebQuest: Internet na Escola no Ensino de História, 

com a participação dos professores de história do colégio, tanto na aplicação 

didática quanto na discussão no Grupo de Trabalho em Rede - GTR. O que se 



buscou neste trabalho foi conduzir nossos educandos à autonomia na pesquisa 

de forma a torná-los investigadores e criadores do conhecimento não um meros 

reprodutores do mesmo. Muitos foram os desafios e problemas apresentados 

pelos envolvidos em todo o processo, e que, apesar dos mesmos, os objetivos 

de apresentar uma nova possibilidade de utilização da Internet e de constituir um 

banco de WebQuests tornaram-se possíveis, um expoente de dedicação e 

superação de todos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: WebQuest: Internet na Escola no Ensino de História 

Palavras-chave: Aprendizagem cooperativa; professor pesquisador; webquest. 

Resumo: Esta Unidade Didática visa instigar os educadores a fazerem uso das 

TICS, em especial de uma ferramenta pouco conhecida pelos professores da 

rede pública que trata-se de uma ferramenta denominda de WebQuest, que foi 

criada por Bernie Dodge e Tom March em 1995, como proposta apresentamos 

algumas considerações sobre as WebQuests, que poderão auxiliar no processo. 

Sabemos que e o papel do professor também corresponde a um pesquisador, 

analisador das informações que estão disponíveis na internet, o que precisamos 

é saber selecioná-las de forma a contribuírem para o crescimento qualitativo de 

nossos estudantes. É neste contexto que devemos nos inserir, como mediadores 

do conhecimento, incentivadores da pesquisa com qualidade de nosso 

educandos, principalmente quando estão na rede, onde as distrações são 

inúmeras, muitas vezes levando a perca de nossos objetivos quando utilizamos 

o Laboratório de Informática. Também disponibilizamos nesta Unidade Ditática 

alguns sites que podem ser utilizados para aprofundamento do assunto, bem 

como outros em que podemos encontar WebQuests. 
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Artigo  



Título: O cinema como fonte de pesquisa para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana: uma abordagem sobre as representações do negro 

produzidas pelo cinema 

Palavras-chave: Cinema; Representação do negro; Lei10.639/2003. 

Resumo: O referente artigo tem por objetivo relatar a intervenção pedagógica 

realizada no Colégio Estadual Benedita Rosa Rezende, com alunos do 3° ano 

do ensino médio, no segundo semestre de 2011. O objetivo da intervenção 

pedagógica foi de analisar e discutir a representação do negro no cinema 

brasileiro, por meio de apresentação de filmes nacionais, como forma de superar 

a história tradicional que analisa o negro sob a ótica da escravidão e discutir 

questões referentes ao processo que desencadeou o preconceito, a 

discriminação e o racismo. Foram analisados filmes do período do governo de 

Getúlio Vargas, da Ditadura Militar e da redemocratização do país. A 

metodologia utilizada desenvolveu-se em seis ações: levantar o perfil e o 

conhecimento prévio dos alunos; análise de textos e documentos sobre a 

temática do negro no Brasil; apresentação e discussão de filmes e 

documentários sobre a origem do cinema; pesquisa sobre o cinema e filmes 

brasileiros; analisar a representação do negro nestas produções; e, a 

sistematização dos conhecimentos dos alunos, por meio de produção de 

cartazes e narrativas Buscando, também, atender à necessidade de se trabalhar 

com a lei 10.639/2003, que determina a inclusão do ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana na Educação Básica. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O cinema como fonte de pesquisa para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana: uma abordagem sobre as representações do negro 

produzidas pelo cinema. 

Palavras-chave: Material didático; cinema; representação do negro. 

Resumo: Esta Unidade Didática tem como proposta desenvolver atividades que 

busquem uma maior participação dos alunos nas aulas de História, por meio da 

utilização de filmes que abordem o tema relacionado à Cultura Afro-Brasileira. 

Este trabalho tem como objetivo analisar e discutir a representação do negro no 

cinema brasileiro contemporâneo, como forma de superar a história tradicional 

que analisa o negro sob a ótica da escravidão e discutir questões referentes ao 



processo que desencadeou o preconceito, a discriminação e o racismo. Serão 

analisadas as produções cinematográficas durante o período do governo de 

Getúlio Vargas, da Ditadura Militar e da redemocratização do Brasil. Pretende-

se neste projeto, utilizar o filme como fonte de pesquisa para o ensino de história, 

buscando superar o tratamento tradicional dado ao documento histórico. A 

metodologia está organizada em seis ações: levantar o perfil e o conhecimento 

prévio dos alunos; análise de textos e documentos sobre a temática do negro no 

Brasil; apresentação e discussão de filmes e documentários sobre a origem do 

cinema; pesquisa sobre o cinema e filmes brasileiros; analisar a representação 

do negro nestas produções; e, a sistematização dos conhecimentos dos alunos, 

por meio de produção de cartazes e narrativas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: HISTÓRIA 

PROFESSOR PDE: VERA LUCIA CARNIERI RIBAS 

ORIENTADOR: Mario Lopes Amorim 

IES: UTFPR 

Artigo  
Título: CONGADA DA LAPA E POSSIBILIDADES DE CONSCIÊNCIA NEGRA 

Palavras-chave: Consciência afro-brasileira; patrimônio; preconceito; 

diversidade cultural. 

Resumo: Este Artigo propõe instrumentos teóricos metodológicos e atividades 

referentes ao tema “História e Cultura Afro-Brasileira e Africana”, na perspectiva 

de se contrapor às referências negativas pertinentes a essa temática, 

encontradas no seio da sociedade brasileira. Conforme dispõe a Lei 10.639/03, 

procura-se legitimar a luta pela qualificação dos valores africanos, para que se 

possa questionar o preconceito e o racismo existente no Brasil. Através de 

pesquisas, debates, palestras, visitações, entrevistas, produções de gêneros 

textuais poéticos, foram desenvolvidas atividades para conscientização do 

educando. Foram vistos também aspectos históricos e culturais da Congada, 

manifestação folclórica da região do Congo, de onde foram trazidos os escravos 

radicados nos arredores da Lapa. Assim, partindo do conhecimento adquirido, 

espera-se que os educandos reflitam sobre as condições da população afro-

brasileira, e passem a valorizar seu patrimônio cultural imaterial. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: CONGADA DA LAPA E POSSIBILIDADES DE CONSCIÊNCIA NEGRA 

Palavras-chave: Consciência afro-brasileira; patrimônio; preconceito; 

diversidade cultural. 

Resumo: Este caderno Pedagógico propõe instrumentos teóricos metodológicos 

e atividades referentes ao tema \"História e Cultura Afro-Brasileira e Africana\", 

na perspectiva de se contrapor às referências negativas pertinentes a essa 

temática, encontradas no seio da sociedade brasileira. Conforme dispõe a Lei 

10.639/03 que legitima a luta pela qualificação dos valores africanos se possa 

refletir o preconceito e o racismo existente no Brasil. E não há caminho melhor 

para que esse objetivo seja alcançado do que a Educação. Através de 

pesquisas, debates, palestras, visitações, entrevistas, produções de gêneros 

textuais poéticos serão desenvolvidas atividades para conscientização do 

educando. Ensinar África na escola, é um exercício de cidadania, de resgate da 

identidade do afrodescendente e do reconhecimento das múltiplas diversidades 

que abrangem a sociedade brasileira. Serão vistos também aspectos históricos 

e culturais da Congada, manifestação folclórica, pois foi da região do COngo que 

foram trazidos os escravos radicados nos arredores da Lapa. Assim, partindo do 

conhecimento adquirido, espera-se que ocorra a valorização da população afro-

brasileira. 
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Artigo  
Título: A Música Popular Brasileira no período militar 

Palavras-chave: Ditadura Militar; Censura; Repressão; Música; Resistência 

Social. 

Resumo: O objetivo deste artigo é discutir o uso da música como fonte histórica 

em sala de aula, mais especificamente a análise das músicas de Chico Buarque 

de Holanda do período da Ditadura Militar ocorrida de 1964 a 1985. A utilização 



da música dá-se como uma metodologia mais eficaz e significativa para o 

trabalho com os alunos do 3º ano do Ensino Médio para que estes construam 

conhecimento histórico acerca da sociedade e da cultura do período da ditadura 

militar através das músicas de Chico Buarque de Holanda. Além disso, possibilita 

reconhecer que a música popular brasileira, por meio de sua melodia e ritmo, 

transmite uma ideologia de contestação ao regime imposto ao país naquele 

momento. Assim, foram escolhidas as músicas: “Acorda Amor”; “Apesar de 

você”; “Roda Viva” e a fábula musical inspirada no conto dos irmãos Grimm “Os 

músicos de Bremen”, a qual teve adaptação de Chico Buarque e levou o nome 

de “Os Saltimbancos”. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A música popular brasileira no período da Ditadura Militar 

Palavras-chave: Ditadura Militar; Música; Censura; Repressão; Resistência 

Social. 

Resumo: O objetivo do presente projeto consiste na realização de pesquisa 

sobre o período da Ditadura Militar no Brasil. Através de pesquisa bibliográfica e 

análise das fontes, nos propomos trazer ao conhecimento dos alunos um estudo 

mais aprofundado sobre o contexto do período militar mais especificamente 

sobre a contestação ao regime por meio da análise das músicas de Chico 

Buarque de Holanda. Foi pensando em uma metodologia mais eficaz e ao 

mesmo tempo significativa que buscamos a música como fonte de pesquisa para 

o tema proposto neste projeto.O nosso trabalho tem como objetivo geral fazer 

com que os alunos passem a entender a sociedade e a cultura do período da 

ditadura militar.Assim, através das músicas de Chico Buarque pretendemos 

propiciar condições para que os alunos possam identificar os protestos contra o 

regime militar nas letras destas.O desenvolvimento do nosso trabalho será feito 

tendo como fonte quatro músicas de Chico Buarque: Acorda Amor; Apesar de 

Você; Roda Viva e a fábula musical inspirada no conto dos irmãos Grimm \"Os 

músicos de Bremen\" a qual foi traduzida e adaptada pelo cantor e levou o nome 

de \" Os Saltimbancos\". Desse modo, pretendemos utilizar a música como 

instrumento pela qual possamos evidenciar as ideias do cantor e compositor 

Chico Buarque de Holanda naquele momento, levando assim, os alunos a 

entenderem melhor o tema proposto - A Ditadura militar no Brasil - sem 



desprezar a percepção das ideias e sentimentos que a melodia e o ritmo 

transmitem, uma vez que se pretende trabalhar a obra sonora em sala de aula. 
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Artigo  
Título: Transformações na alimentação em São João do Ivaí, 1950-2010 

Palavras-chave: Ensino de História; História da Alimentação; História Local. 

Resumo: O intuito deste artigo é relatar a experiência da utilização da história 

da alimentação como uma possibilidade temática para o estudo de História no 

Ensino Fundamental. Num primeiro momento, apresenta-se uma 

contextualização do processo de urbanização e industrialização ocorrido no 

Paraná nas décadas de 1950 a 2010. Na sequência estabele-se alguns pontos 

históricos da alimentação de São João do Ivaí deste período, relacionando-os 

com o processo citado acima. Para finalizar, relata-se a experiência pedagógica 

realizada no decorrer do processo de implementação do trabalho, analisando 

diferentes fontes,resultados, conclusões que os alunos construíram e as 

mudanças que ocorreram nos conceitos que os mesmos tinham inicialmente 

sobre o tema. O resultado foi satisfatório, sinalizando a necessidade de se 

trabalhar outros temas que venham de encontro com a realidade dos alunos e 

os interajam de forma participativa e atuante no processo educativo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Transformações na alimentação em São João do Ivaí, 1950-2010 

Palavras-chave: Alimentação; Transformação; História local. 

Resumo: A relevância que a Produção Didático Pedagógica oferece é dar maior 

subsídio para o estudo e desenvolvimento da alimentação na disciplina de 

história, assim os alunos terão a oportunidade de pesquisar, conhecer, 

experimentar e aprofundar seus conhecimentos, fazendo relações com o 

passado e o presente, levando em consideração o próprio ambiente em que 

vivem. Essa produção tendo como tema Transformações na alimentação em 



São João do Ivaí, 1950-2010 proporcionará aos alunos do Ensino Fundamental 

diversas atividades envolvendo o tema, bem como entrevistas, questionários, 

músicas, etc. No decorrer das aulas os alunos investigarão sobre o modo de vida 

dos seus familiares, recuperando aspectos econômicos, políticos, sociais e 

culturais através do estudo da alimentação. A intenção é que esse material possa 

contribuir de maneira positiva para o estudo da história da alimentação, 

utilizando-se do estudo da localidade e oralidade. 
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Artigo  
Título: Bullying-Discriminação Social e Racial na Escola 

Palavras-chave: História; sociedade; discriminação; violência; Bullying. 

Resumo: Esta unidade visa abordar o processo histórico e a prática da 

discriminação racial e social na sociedade brasileira e seus reflexos no ensino e 

no cotidiano da escola. A fundamentação teórica encontra-se ancorada em obras 

atuais e nas leis que ampliam e dimensionam o ensino de História, cujos eixos 

temáticos enfatizados baseiam-se nas relações de trabalho, cultura e poder. 

Entende-se que esse tripé fica comprometido se houver discriminação e 

exclusão, uma vez que as vítimas não terão as mesmas oportunidades que 

outras. Como não é possível tratar de todos os assuntos relacionados à 

discriminação e à exclusão, numa única pesquisa, nos detemos em apenas um 

tema que é novo e com grande ocorrência no ambiente escolar, que é o bullying 

racial e social, geralmente causado pela discriminação que gera a violência e a 

agressão. Percebe-se que a escola tem tomado para si obrigações que incluem 

a formação cidadã, a educação para a democracia, cabendo aos professores 

discutir conceitos éticos e morais de modo a proporcionar ao aluno discernimento 

relativamente aos valores que fluem da família, da Igreja e da comunidade onde 

vive. Portanto, a proposta desta pesquisa parte do pressuposto de que é 

necessário trabalhar com atividades reflexivas, principalmente relacionadas à 

diversidade de modos de vida para que os alunos possam compreender a 



importância do convívio social e do respeito à diferença numa sociedade 

organizada. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Bullying - Discriminação Racial e Social na Escola 

Palavras-chave: História; discriminação; violência; bullying; sociedade. 

Resumo: Esta unidade visa abordar o processo histórico e a prática da 

discriminação racial e social na sociedade brasileira e seus reflexos no ensino e 

no cotidiano da escola. A fundamentação teórica encontra-se ancorada em obras 

atuais e nas leis que ampliam e dimensionam o ensino de História cujos eixos 

temáticos enfatizados, baseiam-se nas relações de trabalho, cultura e poder. 

Entende-se que esse tripé fica comprometido se houver discriminação e 

exclusão, sendo que, as vítimas não terão as mesmas oportunidades que outras. 

Como não é possível tratar de todos os assunto relacionados a discriminação e 

a exclusão, numa única pesquisa, nos detemos em apenas um tema que é novo 

e, com grande ocorrência no ambiente escolar, que é o bullying racial e social, 

geralmente causado pela discriminação que gera a violência e a agressão. 

Percebe-se que a escola tem tomado para si, obrigações que incluem a 

formação cidadã, a educação para a democracia, cabe aos professores inculcar 

conceitos éticos e morais, reforçando os ensinamentos da família, da igreja e de 

outras instâncias da sociedade que buscam fazer o ser humano, um ser melhor 

e adaptado para a vida em comunidade. A proposta desta pesquisa parte do 

pressuposto de que é necessário trabalhar com atividades reflexivas, 

principalmente relacionadas às etnias e ao multiculturalismo com os alunos, para 

que compreendam a importância do convívio social e do respeito à diversidade 

numa sociedade organizada. 

 

 
 


