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Etapa: Artigo

Título: A abordagem positiva na valorização da identidade dos alunos e alunas negros e negras: 
uma reflexão junto aos professores da EJA no Colégio Estadual Bento Munhoz da Rocha Netto – 
Colombo
Tema: HISTÓRIA E CULTURA AFRO BRASILEIRA AFRICANA E INDÍGENA
Palavras-chave: Identidade negra; História e Cultura Afro Brasileira e Africana; Educação de 
Jovens e Adultos (EJA)
Resumo: O presente trabalho se insere no contexto da implementação da Lei 10.639/03 e 
pretende se constituir em instrumento metodológico pedagógico para uma abordagem positiva 
dos conteúdos referentes à História e Cultura Afro Brasileira e Africana em sala de aula. Como 
meio de investigação utilizou-se de momentos de formação sobre a legislação vigente a respeito 
do tema em questão. A partir do marco legal, pretendeu-se analisar os fenômenos históricos e 
sociais que contribuíram para a emergência da referida legislação. Assim, produzimos em 
conjunto um material que deve contribuir para uma ação pedagógica que valorize os diversos 
pertencimentos étnicos, focando os negros, de forma positiva. Esse material se destina num 
primeiro momento, a professores da EJA, do Colégio Estadual Bento Munhoz da Rocha Netto no 
município de Colombo – PR e pretende colaborar no processo de formação de professores 
naquela modalidade, incluindo informações das contribuições dos Movimentos Sociais Negros/as 
e, associando essas fontes (alunos e movimentos sociais negros) nas aulas de História. O 
embasamento teórico dessa unidade didática se assenta na metodologia da História de Vida e da 
História Oral e na produção historiográfica existente sobre o tema. O que se pretende é uma 
abordagem que contribua para a valorização do pertencimento de sujeitos que, historicamente, 
tiveram suas identidades negadas nos currículos escolares.
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A abordagem positiva na valorização da identidade dos alunos e alunas negros e negras: 
uma reflexão junto aos professores da EJA No Colégio Estadual Bento Munhoz da Rocha Netto – 
Colombo
Tema: História e Cultura Afro Brasileira e Africana
Palavras-chave: Unidade Didática; História e Cultura Afro Brasileira e Africana; Educação de 
Jovens e Adultos 
Resumo: A presente unidade didática se insere no contexto da implementação da Lei 10.639/03 e 
pretende se constituir em instrumento metodológico pedagógico para uma abordagem positiva 
dos conteúdos referentes à História e Cultura Afro Brasileira e Africana em sala de aula. Como 
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meio de investigação e de produção de materiais didáticos utilizaremos momentos de formação 
sobre a legislação vigente a respeito do tema em questão. A partir do marco legal, pretende-se 
analisar os fenômenos históricos e sociais que contribuíram para a emergência da referida 
legislação. Assim, produzimos um material que deve contribuir para uma ação pedagógica que 
valorize os diversos pertencimentos étnicos, focando os negros, de forma positiva. Esse material 
se destina num primeiro momento, a professores da EJA, do Colégio Estadual Bento Munhoz da 
Rocha Netto no município de Colombo – PR e pretende colaborar no processo de formação de 
professores naquela modalidade, incluindo informações das contribuições dos Movimentos 
Sociais Negros/as e, associando essas fontes (alunos e movimentos sociais negros) nas aulas de 
História. O embasamento teórico dessa unidade didática se assenta na metodologia da História 
de Vida e da História Oral e na produção historiográfica existente sobre o tema. O que se 
pretende é uma abordagem que contribua para a valorização do pertencimento de sujeitos que, 
historicamente, tiveram suas identidades negadas nos currículos escolares.
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Etapa: Artigo

Título: JOGOS E BRINCADEIRAS NA FORMAÇÃO DAS CULTURAS AFRICANA E AFRO-
BRASILEIRA: INTEGRAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA HISTÓRIA
Tema: História e cultura afro-brasileira, africana,História e cultura indígena.
Palavras-chave: Jogos; História; Cultura; Africana; Afro-brasileira
Resumo: Este artigo surgiu em função da Intervenção Pedagógica junto à disciplina de História, 
tendo público alvo alunos do 6º ano do Ensino Fundamental do período vespertino do Colégio 
Estadual \"Basílio de Lucca,\" Ibiporã – PR / turma 2014. A temática foram jogos e brincadeiras 
africanas e afro-brasileiras como caminhos para estimular a integração e a socialização entre os 
discentes e o meio escolar. O objetivo foi o estabelecimento de relações proximais, em que os 
vínculos afetivos de amizade, reciprocidade, cooperação, respeito e observância das regras 
fossem firmados, levando-os a valorizar as diversidades étnicas e culturais. A história pessoal do 
aluno foi o ponto de partida, para gradativamente ampliar os domínios e levando-os a 
generalizações da História e suas diversidades culturais. A partir das respectivas origens, o intuito 
foi de desvelar as identidades pessoais e sociais, levando-os a “conhecerem-se, valorizarem-se”, 
e posteriormente reconhecerem os valores da cultura do “outro” e suas contribuições. Versamos 
sobre contextos de espaço/tempo, presente e passado, África e Brasil, os processos históricos e 
culturais do povo africano e afro-brasileiro, exploramos conceitos de História, memória, 
identidade, cultura, patrimônio, valores, etnias, lúdico, jogos, brincadeiras e símbolos. A 
observação das leis 10.639/03 e 11.645/08 foram realizadas especialmente com jogos e 
brincadeiras africanas e afro-brasileiras, sendo caracterizadas suas origens, intencionalidades, 
representações simbólicas, articulando os alunos para a confecção de tabuleiros e aproximação 
das novas tecnologias. Conclui-se que alguns alunos desconheciam suas origens, não 
valorizando fontes históricas pessoais e esta intervenção contribuiu para valorização da própria 
história e também do outro, da cultura africana e afro-brasileira
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: JOGOS E BRINCADEIRAS NA FORMAÇÃO DAS CULTURAS AFRICANA E AFRO-
BRASILEIRA: INTEGRAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA HISTÓRIA
Tema: História e cultura afro-brasileira, africana,História e cultura indígena.
Palavras-chave: Jogos;História; cultura; africana ; afro-brasileira
Resumo: O Caderno Pedagógico elaborado por Adriana Leite Persiguelo, tem como título: “Jogos 
e brincadeiras na formação das culturas africana e afro-brasileiras: Integração e valorização da 
História”,tem como área de abrangência a disciplina de História, o público alvo, alunos 
matriculados no 6º ano, do Ensino Fundamental, no Colégio Estadual \"Basílio de Lucca,\" Ibiporã 
– Pr / 2014, no período vespertino.O presente caderno busca encadear conteúdos, ações 
metodológicas, especialmente utilizando-se dos jogos e brincadeiras, como caminhos viáveis, 
para estimular a integração, socialização entre os discentes e meio escolar, constituindo-se em 
um mecanismo para, estreitar relações,criar vínculos afetivos, laços de amizade, reciprocidade, 
cooperação, respeito e observância das regras, levando os alunos a conhecer-se, valorizar-se 
para posteriormente reconhecer e valorizar as diversidades étnicas e culturais.Teremos como 
ponto de partida a história pessoal do aluno, para gradativamente, ampliar os domínios, levando-
os a generalizações da História da humanidade, das diversidades culturais.Resgataremos 
inicialmente as origens familiares, com o intuito de desvelar as identidades pessoais, sociais, 
levando-os, a “conhecer-se, valorizar-se”, e posteriormente, reconhecer os valores da cultura do 
“outro” e suas principais contribuições. Versando sobre contextos: espaço/tempo, presente e 
passado, África e Brasil, os processos históricos e culturais do povo Africano, e afro-brasileiros, 
explorando conceitos de História, memória, identidade, cultura, patrimônio, valores, etnias, lúdico, 
jogos, brincadeiras e simbologias, estimulando-os a conhecer, construir os tabuleiros conduzindo 
os alunos a empreenderem a práxis do jogo, orientá-los na medida do possível, utilizar-se de 
recursos recicláveis, buscando contribuir para a sustentabilidade do planeta, e também aproximá-
los das “novas tecnologias.”
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Título: AS REPRESENTAÇÕES DAS MULHERES NAS MÚSICAS DO SERTANEJO 
UNIVERSITÁRIO
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História,
Palavras-chave: Musicas; Representações; Sertanejo universitário; Mulheres
Resumo: Este artigo apresenta os resultados da implementação do Projeto de Intervenção na 
Escola, sob o título: “Música e História: As representações das mulheres nas músicas do 
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sertanejo universitário” como parte das atividades do PDE, e discutir juntamente com alunos da 3ª 
série do ensino médio – turnos matutino e noturno como as mulheres são representadas por 
essas músicas, os sentidos que a elas são atribuídos, nos diferentes lugares, construindo 
diferentes imagens sobre elas, favorecendo a continuação de estereótipos e reforçando a 
dominação masculina, entendendo-a como uma construção social, visando com tal 
implementação a quebra de paradigmas e a desconstrução dos diferentes conceitos que criam 
junto dessas músicas à jovens de diferentes idades e classes sociais.
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Título: Música e História: As representações das mulheres nas músicas do Sertanejo 
Universitário
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o Ensino de História
Palavras-chave: História;Música;Sertanejo Universitário;Representações; Mulheres
Resumo: Esta atividade se propõe fazer uma investigação histórica por meio de fontes musicais 
(também entendidas como produto da Indústria Cultural), sendo utilizada nesta pesquisa a música 
popular brasileira, do estilo Sertanejo Universitário, no tempo presente, para problematizar seus 
discursos e representações sobre as mulheres. A escolha desta atividade se deu pelo fato de os 
alunos ouvirem este tipo de música constantemente, reproduzindo-as, vindo a naturalizar suas 
representações, como das mulheres, por exemplo, atribuindo-lhes um significado e tornando-os 
prática cotidiana. Assim, esta atividade possibilitará maior compreensão acerca das 
representações destas músicas, percebendo suas construções sociais e ideológicas, 
desenvolvendo o pensamento crítico, numa perspectiva de formação da consciência histórica. 
Para tanto, a atividade será realizada conforme a proposta metodológica contida nas DCEs de 
História, onde os alunos farão uma investigação histórica com o uso de fontes musicais, sendo 
estas analisadas com auxílio da fundamentação teórica, com ênfase na Nova História Cultural, e, 
tendo como atividade final e/ou de conclusão a produção de narrativas históricas.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ALDA INES MORES PRZYSIEZNY 
Orientador: Mario de Souza Martins - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: RECUPERANDO A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO AZUL
Tema: Fundamentos Teóricos-Metodológicos para o Ensino de História 
Palavras-chave: História local; Educação; Rio Azul.
Resumo: O presente artigo é um relato da implementação do Projeto PDE realizada no Colégio 
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Estadual Dr. Chafic Cury – Ensino Fundamental Médio e Normal, na cidade de Rio Azul. A 
proposta buscou promover práticas que identificassem, recuperassem e evidenciassem um 
despertar nos alunos do Curso de Magistério o interesse pela disciplina de História. A estratégia 
desenvolvida nesta aproximação foi envolver o aluno na construção da História da Educação em 
Rio Azul, mostrando que a disciplina histórica discute o cotidiano de cada um. Foi elaborada uma 
pesquisa com a participação dos alunos do Curso do Magistério, os quais tiveram uma 
participação fundamental na coleta de todo o material possível relacionado à História da 
Educação de Rio Azul: fotografias, entrevistas com professores, ex-professores, alunos e ex-
alunos, documentos, enfim todo o material que estivesse relacionado não só com a construção 
das escolas, como também a recuperação de documentos antigos relacionados à Educação do 
município, sobretudo em escolas do interior que tivessem tais documentos colecionado em seus 
arquivos. Com isso, a História da Educação de Rio Azul foi ressignificada, uma vez que muitos 
fatos antigos estavam esquecidos e este trabalho pôde contribuir para que se perpetuassem as 
marcas históricas da Educação de Rio Azul. 
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Título: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DE RIO AZUL
Tema: fUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICO PARA O ENSINO DE HISTÓRIA
Palavras-chave: História local;educação;Rio Azul
Resumo: Este projeto se justifica pela possibilidade de reflexão sobre o paradigma educacional 
do Município de Rio Azul, na tentativa de propor uma nova prática pedagógica crítica em História, 
devido as dificuldades encontradas no processo ensino-aprendizagem da disciplina de História. É 
a partir do envolvimento dos alunos na construção de uma História da Educação que 
pretendemos dar à história um novo significado. Será com a coleta de documentos, entrevistas 
com a população local e fotografias dessa comunidade que pretendemos promover um ensino 
que contemple as individualidades e abarque a construção do conhecimento por todos.

Disciplina / Área: HISTÓRIA
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Orientador: Ana Maria Rufino Gillies - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: A imagem como fonte histórica no estudo da sociedade escravocrata brasileira no final do 
século XIX. A construção de saberes através da pesquisa.
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o Ensino de História
Palavras-chave: Fonte histórica. Imagem. Sociedade escravista. Pesquisa.
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Resumo: Este artigo foi produzido a partir da aplicação do Projeto de intervenção pedagógica 
realizada no Colégio Estadual do Campo São Luís – EFM, no município de São João – PR, com 
alunos do 8° Ano, através do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE/2013-2014. O 
objetivo era realizar análise de imagens tomando-as como fonte histórica para o estudo da 
sociedade escravocrata brasileira no final do século XIX, ao mesmo tempo vinculando essa 
metodologia à necessidade de diversificar os documentos utilizados em sala de aula para o 
estudo da história. Não somente o documento escrito é usado para impor uma ideologia ou os 
interesses de um grupo, mas as demais formas de representações da realidade social também 
são portadoras de valores. Importante mostrar aos alunos que existiu vida além da relação senhor 
- escravo, opressão-submissão, que os escravos estabeleceram laços de amizade, solidariedade, 
religiosidade, parentesco, compadrio, utilizaram de astúcia, criatividade, e diversas táticas e 
estratégias, dependendo das circunstâncias, para transformar a realidade, dessa forma mantendo 
vivos traços de suas culturas originais - ainda que adaptando-os ao novo contexto – como 
práticas no seu cotidiano e como forma de resistência e luta contra a escravidão. um legado que 
faz parte do patrimônio cultural brasileiro.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ALISETE WOJAHN 
Orientador: Ana Maria Rufino Gillies - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A imagem como fonte histórica no estudo da sociedade escravocrata brasileira no final do 
século XIX. A construção de saberes através da pesquisa.
Tema: Fundamentos histórico-metodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Fonte histórica; Imagem; Sociedade escravista; Pesquisa
Resumo: O Ensino de História tem incorporado as transformações pelas quais tem passado a 
historiografia, especialmente em relação a ampliação das fontes históricas, na valorização de 
personagens antes esquecidos, na busca pela superação da história tradicional centralizada nos 
documentos escritos, predominantemente oficiais, que enalteciam como sujeitos da história, 
apenas os “grandes homens”. Tal quadro vem sendo alterado radicalmente há algumas décadas, 
graças às contribuições de autores da nova esquerda inglesa, da micro-história e da nova história 
cultural. Convém ressaltar, que além de disponibilizar diferentes documentos, o professor precisa 
de um embasamento teórico-metodológico para problematizar essas fontes e levar à construção 
do conhecimento sobre o processo histórico, desenvolver um trabalho consistente. Diante disso, 
esta Unidade Didática baseada na imagem como fonte histórica no estudo da sociedade 
escravocrata do final do século XIX, busca colocar os educandos em contato com uma coletânea 
de imagens e trabalhar os procedimentos da pesquisa através de diferentes atividades. Além das 
imagens selecionadas para discutir o tema, outras fontes, inclusive escritas, foram elencadas para 
permitir a compreensão do significado das imagens.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA
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Etapa: Artigo

Título: TDIC NO ENSINO DE HISTÓRIA: JORNALISMO DIGITAL E O ORIENTE MÉDIO 
Tema: TDIC NO ENSINO DE HISTÓRIA: JORNALISMO DIGITAL E O ORIENTE MÉDIO 
Palavras-chave: Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação; Oriente Médio; Políticas 
Públicas de Formação Docente.
Resumo: Atualizar o ensino de história por meio de um diálogo com os tipos de narrativas a que 
estão acostumados os discentes é uma das recomendações recorrentes em documentos oficiais 
de órgãos governamentais, tais como os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ministério da 
Educação. Paralelamente, refletir acerca dos meios de produção de materiais didáticos e seus 
dispositivos de difusão é uma tendência que, no rumo dos recursos educacionais abertos, procura 
potencializar a capacidade docente de produção de seus próprios recursos educacionais, 
proporcionando ao docente condições de atender mais especificamente as demandas dos 
discentes. Neste sentido, trabalhar a ideia de tempo, história e narrativa através de 4 módulos: 
História em Quadrinhos, Cinema, Jornalismo Digital e Blogs, por meio desta, possibilitar que o 
aluno desenvolva as competências do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação, bem 
como refletir acerca do uso das mesmas no ensino público e no estudo do Oriente Médio 
conforme 4 momentos e locais: Guerra Irã e Iraque, Invasão norte-americana da Palestina e 
Guerra do Golfo em Bagdá. A metodologia adotada é a de um trabalho colaborativo-coordenado, 
ou seja, quatro integrantes do PDE estarão empenhados em trabalho comum, cujo eixo é a 
exploração das TDIC na sala de aula, o resultado final será a construção de uma foto-história em 
quadrinhos, um vídeo-digital, uma história em quadrinhos desenhada e um blog.
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: TDIC no ensino médio: Oriente Médio e consciência histórica
Tema: FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS PARA O ENSINO DE HISTÓRIA
Palavras-chave: Metodologia; História; TICs; Jornalismo
Resumo: Atualizar o ensino de história por meio de um diálogo com os tipos de narrativas a que 
estão acostumados os discentes é uma das recomendações recorrentes em documentos oficiais 
de órgãos governamentais, tais como os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ministério da 
Educação. Paralelamente, refletir acerca dos meios de produção de materiais didáticos e seus 
dispositivos de difusão é uma tendência que, no rumo dos recursos educacionais abertos, procura 
potencializar a capacidade docente de produção de seus próprios recursos educacionais, 
proporcionado ao docente condições de atender mais especificamente as demandas dos 
discentes. Neste sentido, trabalhar a idéia de tempo, história e narrativa relacionando-a com 
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Cinema é a presente proposta. Espera-se, por meio desta, possibilitar que o aluno desenvolva as 
competências do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação, bem como refletir acerca 
do uso das mesmas no ensino público. A metodologia adotada é a de um trabalho colaborativo-
coordenado, ou seja, quatro integrantes do PDE estarão empenhados em trabalho comum, cujo 
eixo é a exploração das TIC’s na sala de aula, o resultado final é a elaboração de um blog e o 
trabalho é seccionado em 6 tópicos: abertura e encerramento; histórias em quadrinhos, cinema, 
jornalismo digital, repositórios/bibliotecas digitais.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ANA ENIR CORREA DE ARAUJO 
Orientador: Ana Maria Rufino Gillies - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O cotidiano da mulher do campo: vivências e expectativas em relação à educação
Tema: História e Gênero
Palavras-chave: Mulher; emancipação; campo; cotidiano; educação
Resumo: O tema de estudo do presente projeto foi suscitado pela minha experiência atuando 
como professora em escola do campo, acrescido da minha própria origem – sou filha de uma 
família do campo e possuo, portanto, o conhecimento empírico do cotidiano, das lutas e 
aspirações das pessoas em geral e das mulheres, em particular, que fazem parte daquele 
universo. Conviver com as mulheres do campo e vivenciar seus afazeres cotidianos tem sido um 
aprendizado constante. É um universo com particularidades específicas, contraditório e complexo. 
Entretanto, o que diferencia este coletivo é o encantamento e a confiabilidade que apresentam 
pela escola. Apesar de toda a luta e movimentos das mulheres, no campo, a luta do gênero 
demonstra um significado diferenciado e possui características específicas, com reivindicações 
próprias voltadas ao interesse da família. Fatores como complexidade e ambiguidade tem que ser 
levados em conta. O que pretendemos com este projeto é apontar a profunda complexidade que, 
para muito além da subjetividade do meu conhecimento empírico, permeia o tema das mulheres 
no campo e suas relações de gênero. Este estudo será orientado pelas reflexões de Joan Scott 
(1990), Michelle Perrot (2005) e Judith Butler (2008), que dialogam com Michel Foucault, entre 
outros; ou seja, abordaremos as questões aqui suscitadas levando em consideração questões 
epistemológicas presentes na história das mulheres, história e gênero, e nas relações de poder, 
micro e instituídos por discursos normatizadores. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ANA MAIRLENE MOLETA RETKO 
Orientador: Jose Roberto Vasconcelos Galdino - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Arte Plumária Indígena Brasileira
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Tema: História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena
Palavras-chave: Diversidade; Sociedades Indígenas; Arte Plumária, Urubu Kaapor
Resumo: Este artigo é resultado do trabalho de conclusão do Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE/2013 - 2014 da SEED e tem por objetivo relatar e refletir sobre o processo de 
implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica “Arte Plumária Indígena Brasileira”. O 
projeto foi implementado no Colégio Estadual Professor Amálio Pinheiro - Ensino Fundamental e 
Médio, na cidade de Ponta Grossa – PR. Este artigo aborda a relevância em conhecer, valorizar e 
respeitar a diversidade étnica e cultural dos povos indígenas brasileiros, focando na Arte 
Plumária, mais especificamente na plumária praticada pelo grupo Urubu Kaapor, do Maranhão. 
Esta produção objetivou refletir sobre as representações sociais construídas historicamente 
acerca dos povos indígenas, buscando desconstruir estereótipos e visões preconceituosas que se 
forjaram sobre essas sociedades. Para efetivação do projeto, optou-se pela Unidade Didática, que 
composta por textos de apoio, questões reflexivas e de fixação, imagens e endereços de sites de 
buscas, forneceram o subsídio necessário. Os resultados, de um modo geral, foram satisfatórios e 
evidenciaram mudanças de percepções e julgamentos por parte de alguns alunos. Da parte dos 
decentes da rede pública, com a oferta do GTR - Grupo de Trabalho em Rede, constatou-se uma 
ótima aceitação e interesse pelo tema proposto. Nesse espaço de socialização das produções 
desenvolvidas ao longo do programa, as discussões e trocas de ideias, contribuíram para a 
ampliação e aprofundamento do debate. Esses professores caracterizaram a Unidade Didática 
como um subsídio consistente no estudo da temática indígena em sala de aula e também como 
apoio importante para as Equipes Multidisciplinares das escolas em que

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ANA MAIRLENE MOLETA RETKO 
Orientador: Jose Roberto Vasconcelos Galdino - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Arte Plumária Indígena Brasileira
Tema: História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena
Palavras-chave: Diversidade; Povos indígenas; Arte Plumária; Urubu Kaapor. 
Resumo: Durante séculos de colonização os povos indígenas viram negadas suas culturas e 
identidades. Ao longo desse processo, foram alvo de percepções e julgamentos marcados por 
preconceitos e ignorância por parte dos não índios. Construíram-se em torno deles inúmeras 
representações sociais equivocadas e discriminatórias. É com base nessa visão limitada, 
contraditória e de senso comum que muitas pessoas ainda percebem o índio brasileiro. A 
relevância desse estudo está na necessidade de mostrar às novas gerações a diversidade étnica 
e cultural desses povos, portadores de inúmeros saberes, entre eles as artes com seus 
significados e importância como elementos integradores e mantenedores das culturas indígenas. 
Nesse sentido, o Material Didático proposto se justifica, como importante subsídio para 
desconstruir visões discriminatórias e etnocêntricas que se forjaram e ainda fazem parte do 
imaginário de muitas pessoas. Para tanto, alguns objetivos foram traçados: • Valorizar a riqueza e 
pluralidade cultural dos povos indígenas. • Desconstruir noções equivocadas e discriminatórias 
que ainda predominam sobre esses povos. • Dar mais visibilidade a Arte Plumária Indígena em 
sua riqueza de significados. • Refletir sobre as transformações da plumária indígena na 
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atualidade. O encaminhamento metodológico consistirá na aplicação de questionário visando 
traçar o perfil cultural dos alunos envolvidos, análise de textos que abordem os conteúdos 
básicos, questões reflexivas, leitura de documentos e imagens e vídeos que abordem a temática 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ANTONIO CARLOS BITTENCOURT 
Orientador: Erivan Cassiano Karvat - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: O HOLOCAUSTO E SUAS REPRESENTAÇÕES: BIOGRAFIA, CINEMA E QUADRINHOS
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: HOLOCAUSTO; BIOGRAFIA; MEMÓRIAS; CINEMA; QUADRINHOS.
Resumo: Apresenta um relato sobre atividades desenvolvidas no Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE), período 2013/2014. O objetivo principal: um estudo sobre o Holocausto, a 
partir de diferentes representações que vão além da linguagem escrita dos livros didáticos. Como 
público-alvo, participaram os alunos do 9º ano do Ens. Fundamental. Como objetivos específicos 
destacaram-se: a reflexão sobre o tema em estudo; o estímulo ao repúdio à todos os tipos de 
preconceito; facilitar a percepção de que é o conhecimento favorece o respeito e a tolerância. Na 
fundamentação teórica estão presentes autores que analisam o antissemitismo e o Holocausto no 
contexto do regime nazista, e também discussões sobre o tema na historiografia atual. Estão 
descritas as atividades desenvolvidas em sala de aula, bem como seus resultados, a partir da 
utilização das seguintes representações sobre o Holocausto: A biografia e memórias (diário) de 
Anne Frank, e as memórias de Aleksander Laks; O Holocausto e o cinema, a partir dos filmes A 
vida é bela e Anne Frank: the whole story; Histórias em quadrinhos e o Holocausto com a obra 
Maus: a história de um sobrevivente. Faz uma reflexão sobre a importância dessas múltiplas 
linguagens para o ensino de História. Considerações de professores que analisaram o Projeto de 
Intervenção Pedagógica e a Produção Didático-Pedagógica, também estão descritas. Como 
principal expectativa, espera-se que os alunos percebam que a História pode ser narrada por 
diferentes fontes. E notem que na História não existe uma verdade única, e sim verdades 
produzidas a partir de problematizações fundamentadas em fontes diversas.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ANTONIO CARLOS BITTENCOURT 
Orientador: Erivan Cassiano Karvat - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O HOLOCAUSTO E SUAS REPRESENTAÇÕES: BIOGRAFIA, CINEMA E QUADRINHOS
Tema: Fundamentos teórico- metodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: HOLOCAUSTO; BIOGRAFIA; MEMÓRIAS; CINEMA; QUADRINHOS.
Resumo: Esta Unidade Didática, propõe como objetivo principal, um estudo sobre o tema 
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Holocausto, a partir de diferentes representações que vão além da linguagem escrita dos livros 
didáticos. Terá como público-alvo alunos do 9º ano do Ens. Fundamental. Como objetivos 
específicos destacam-se: a reflexão sobre o tema em estudo; o estímulo ao repúdio à todos os 
tipos de preconceito; facilitar a percepção de que é o conhecimento favorece o respeito e a 
tolerância. Na fundamentação teórica do Projeto de Intervenção Pedagógica, estão presentes 
vários autores que analisam o antissemitismo e o Holocausto no contexto do regime nazista, e 
também discussões sobre o mesmo tema na historiografia atual. Foram escolhidas as seguintes 
representações sobre o Holocausto para o trabalho em sala de aula: 1) A biografia e memórias 
(diário) de Anne Frank, e as memórias de Aleksander Laks; 2) O Holocausto e o cinema, a partir 
dos filmes A vida é bela e Anne Frank: the whole story; 3) Histórias em quadrinhos e o Holocausto 
com a obra Maus: a história de um sobrevivente. Como principal expectativa, espera-se que os 
alunos percebam que a História pode ser narrada por diferentes fontes. E notem que na História 
não existe uma verdade única, e sim verdades produzidas a partir de problematizações 
fundamentadas em fontes diversas.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ANTONIO CARLOS DE LIMA 
Orientador: SILVANA APARECIDA DE SOUZA - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A atuação de crianças e adolescentes como agentes de participação política na escola 
pública
Tema: História Social das Crianças
Palavras-chave: Democracia; política; participação.
Resumo: Na atualidade muito se fala em democracia, política e participação nas escolas públicas 
de educação básica do Estado do Paraná, mas pouco se vê na prática. Poucas são as escolas 
que rompem efetivamente essa barreira e dão um passo à frente, isto é, rumo a implementação 
de práticas democráticas. A realidade vivida nas escolas deixa claro que o discurso que se 
propaga é bem diferente da prática que se desenvolve principalmente em relação à aceitação da 
participação dos alunos e alunas no processo da tomada de decisão na escola. Foi com o objetivo 
de estimular e incentivar a reflexão, o debate, ações e atitudes sobre práticas democráticas nas 
escolas públicas de educação básica do Estado do Paraná e em especial no Colégio Estadual 
Cataratas do Iguaçu, buscando meios para que os alunos e alunas possam garantir sua 
participação no processo da tomada de decisões na escola, que este artigo foi pensado e 
desenvolvido. Neste sentido, foi produzido material didático-pedagógico e socializado aos 
educadores através de um curso de formação. Cada etapa do curso apresentou um quadro de 
atividades propondo reflexões/debates e ações sobre a importância e possibilidades de se 
implementar e fortalecer as práticas democráticas na escola pública. Ao término deste curso 
conclui-se que as atividades encaminhadas criaram as condições para que os educadores do 
Colégio Cataratas reflitam e repensem a necessidade ou não de mudarem sua prática pedagógica 
visando à formação de um ser humano capaz de se postar criticamente na sociedade almejando a 
transformação social. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ANTONIO CARLOS DE LIMA 
Orientador: SILVANA APARECIDA DE SOUZA - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A atuação de crianças e adolescentes como agentes de participação política na escola 
pública
Tema: História Social das Crianças
Palavras-chave: Democracia; política; participação
Resumo: Muito se fala em democracia, política e participação nas escolas públicas de educação 
básica do Estado do Paraná, mas pouco se vê na prática. Poucas são as escolas que rompem 
efetivamente essa barreira e dão um passo à frente, isto é, rumo a implementação de práticas 
democráticas. A problemática se torna ainda mais complexa em relação à aceitação da 
participação dos alunos e alunas nas atividades políticas ocorridas no ambiente escolar, 
principalmente em relação ao processo da tomada de decisões na escola pública, o que se 
percebe é uma grande resistência por parte de muitos educadores. A realidade vivida nas escolas 
mostra que o discurso que se propaga é bem diferente da prática que se desenvolve. É com o 
objetivo de estimular e incentivar a reflexão, o debate, ações e atitudes sobre práticas 
democráticas nas escolas públicas de educação básica do Estado do Paraná buscando meios 
para que os alunos e alunas possam garantir sua participação no processo da tomada de 
decisões na escola vendo-se, nessa participação uma possibilidade de adquirir autonomia no 
sentido compreender e saber se posicionar diante da realidade contribuindo para a construção de 
uma sociedade igualitária que este caderno foi pensado e desenvolvido. Cada unidade do 
caderno apresenta um quadro de atividades propondo reflexões e debates sobre a importância e 
possibilidades de se implementar práticas democráticas na escola pública.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: APARECIDA ELIETE PINTO AGUIAR
Orientador: AECIO RODRIGUES DE MELO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: O café no Norte Pioneiro do Paraná
Tema: História do Paraná
Palavras-chave: Cultura;Café; Norte Pioneiro; Atividades Econômicas; Povoamento.
Resumo: O norte do Paraná, região à qual pertence o município de Barra do Jacaré, possui 
algumas particularidades, principalmente no que diz respeito à economia do estado. Por muito 
tempo essa região teve destaque em relação ao restante do território paranaense, isso se deu 
graças ao movimento de migração ocorrido nas primeiras décadas do século XIX. A cultura do 
café teve sua importância para o povoamento do norte pioneiro devido às várias fazendas de café 
que foram surgindo na região, oriundas dos cafeicultores paulistas, tendo em vista que o estado 
do Paraná oferecia condições favoráveis para a aquisição de terras aos imigrantes. Os alunos, 
principalmente os das séries finais do ensino fundamental, apresentam certa dificuldade de 
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assimilação quando o assunto é história, desconhecendo até mesmo a realidade que os cerca. 
Sendo assim, a proposta ao realizar a implementação, a qual resultou o presente artigo se deu 
em analisar juntamente com os alunos os principais fatores que contribuíram com a ocupação da 
região Pioneira do Paraná, com ênfase na cultura cafeeira; apontando os movimentos migratórios 
para o norte pioneiro nas primeiras décadas do século XIX; identificando as principais atividades 
econômicas desenvolvidas nesta região, além de evidenciar seus primeiros processos de 
ocupação e povoamento. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: APARECIDA ELIETE PINTO AGUIAR
Orientador: AECIO RODRIGUES DE MELO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O café no Norte Pioneiro do Paraná
Tema: História do Paraná
Palavras-chave: Cultura; Café; Norte Pioneiro; Atividades Econômicas; Povoamento.
Resumo: O norte do Paraná, região à qual pertence o município de Barra do Jacaré, possui 
algumas particularidades, principalmente no que diz respeito à economia do estado. Por muito 
tempo essa região teve destaque em relação ao restante do território paranaense, isso se deu 
graças ao movimento de migração ocorrido nas primeiras décadas do século XIX. A cultura do 
café teve sua importância para o povoamento do norte pioneiro devido às várias fazendas de café 
que foram surgindo na região, oriundas dos cafeicultores paulistas, tendo em vista que o estado 
do Paraná oferecia condições favoráveis para a aquisição de terras aos imigrantes. Os alunos, 
principalmente os das séries finais do ensino fundamental, apresentam certa dificuldade de 
assimilação quando o assunto é história, desconhecendo até mesmo a realidade que os cerca. 
Sendo assim, a proposta desta implementação é analisar juntamente com os alunos os principais 
fatores que contribuíram com a ocupação da região Pioneira do Paraná, com ênfase na cultura 
cafeeira; apontar os movimentos migratórios para o norte pioneiro nas primeiras décadas do 
século XIX; identificar as principais atividades econômicas desenvolvidas na região pioneira do 
Paraná; evidenciar os primeiros processos de ocupação das terras no norte pioneiro do Paraná.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ARNETE FERREIRA 
Orientador: Jean Carlos Moreno - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: Rito de passagem: a abordagem da história social da criança como forma de transição 
para a 2 fase do ensino fundamental
Tema: História Social da Criança
Palavras-chave: Ensino-aprendizagem; sujeito histórico; História; história de vida.
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Resumo: Resumo: O presente artigo apresenta uma experiência do Ensino de História com os 
alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, enfatizando sua trajetória de vida em suas 
manifestações cotidianas e para que sintam como sujeitos da sua história pessoal e de sua 
família. O estudo traz também um olhar para as fundamentações com base nas pesquisas e 
estudos sobre o período de transição do aluno do 5º Ano para a 2ª fase do Ensino Fundamental. A 
relevância desta investigação se dá pelo fato de que propõe uma nova abordagem ao planejar os 
conteúdos a serem ensinados em História e busca contribuir para uma aprendizagem prazerosa 
dos conhecimentos próprios da disciplina com subsídios teóricos metodológicos que levem a uma 
reflexão e ação por parte dos alunos. A metodologia aplicada se organizou de forma dialética e 
teve como pressupostos subsídios que permitiram aos alunos a construção dos conteúdos 
básicos de História, onde ele seja o principal veículo articulador para o processo de ensino 
aprendizagem. As atividades desenvolvidas foram reflexivas, observadoras e contextualizadas 
com o conteúdo exposto, na perspectiva dos alunos elaborarem o seu portfólio, dando significado 
às suas experiências para o processo de ensino-aprendizagem sobre esta temática no intuito de 
compreender melhor a dimensão e a forma de se ver como sujeito participativo da história. As 
discussões foram fundamentadas na História Social da Criança, segundo as teorias propostas por 
ABUD (2005), Schmidt (2009), Villas Boas (2005), (Bittencout (2008), França (2006), Ramos 
(2011), Pinsky & Pinsky (2009), Abud (2005). 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ARNETE FERREIRA 
Orientador: Jean Carlos Moreno - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: HISTÓRIA SOCIAL DA CRIANÇA
Tema: Rito de passagem: 
Palavras-chave: História; sujeito histórico; transformação; vida social.
Resumo: FICHA PARA CATÁLOGO PRODUÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA Título: HISTÓRIA 
SOCIAL DA CRIANÇA Autora: Arnete Ferreira Escola de Atuação: Colégio Estadual Miguel Dias- 
E.F.M. Município: Joaquim Távora – PR Núcleo Regional de Educação; Jacarezinho – PR 
Orientador: Profº Dr. Jean Carlos Moreno Instituição de Ensino Superior:IES UENP – 
Universidade Estadual do Norte do Paraná. Disciplina/Área: História Produção Didático-
Pedagógica: Unidade Didática Público Alvo: Alunos (as) do Ensino Fundamental – 6º Ano Período: 
Matutino Localização: Colégio Estadual Miguel Dias- E.F.M. Rua: Dr.Lincoln Graça,746. CEP: 
86455000 - Joaquim Távora- PR Apresentação: Esta produção busca construir subsídios teóricos 
e práticos que possam preparar os alunos para estar fortalecidos em uma vivência mais digna em 
um mundo em constantes transformações. O tema desta Unidade Didática é “HISTÓRIA SOCIAL 
DA CRIANÇA” e tem como objetivo trabalhar a dimensão histórica de cada aluno, abordando 
sobre suas vidas em suas manifestações mais cotidianas, com um olhar investigativo, crítico e 
reflexivo, de modo a proporcionar aos mesmos uma aprendizagem construtiva no processo de 
ensino. Pretende-se dar subsídios aos alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental, demonstrando 
que aprender História é construir um olhar a respeito de diferentes objetos; é, sobretudo, aprender 
a se ver como sujeito da História em todos os seus atos, desde o nascimento. Aprender História é 
também apropriar-se da construção de vida da humanidade e constituir-se atuando como sujeito 
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social, conhecedor de seus direitos e deveres na construção da cidadania. Palavras – chave: 
História; sujeito histórico; transformação; vida social. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: CARMEM CRISTINA DE MORAES ROSA BOTELHO 
Orientador: Claudia Priori - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: A contribuição indígena na alimentação paranaense
Tema: História e Cultura afro-brasileira, africana e indígena.
Palavras-chave: Cultura alimentar. Povos indígenas. Culinária.
Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar os resultados obtidos na implementação do 
Projeto de Intervenção Pedagógica do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), da 
Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED), aplicado no Colégio Estadual Paulo VI, 
Ensino Fundamental e Médio de Xambrê - PR. A implementação foi realizada com a turma do 1º 
ano A, do Ensino Médio, buscando identificar e reconhecer a importância da contribuição da 
cultura indígena na formação do povo brasileiro e em seus hábitos alimentares. Nosso intuito 
também foi de perceber a influência e uso de ingredientes da cultura alimentar indígena no 
cardápio paranaense, bem como a cultura desses povos, destacando uma alimentação saudável 
ao fazer uso de alimentos retirados e consumidos direto da natureza, sem a utilização de 
agrotóxicos. Com isso, constatamos que influências da culinária indígena estão muito presentes 
na História da alimentação paranaense, deixando evidente aos jovens que alguns alimentos 
consumidos atualmente, inclusive por eles, tiveram origem na cultura indígena.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: CARMEM CRISTINA DE MORAES ROSA BOTELHO 
Orientador: Claudia Priori - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A contribuição indígena na alimentação paranaense
Tema: História e Cultura afro-brasileira, africana e indígena.
Palavras-chave: Culinária indígena; cultura; história da alimentação.
Resumo: A cultura paranaense é muito rica e diversificada e resulta das múltiplas contribuições 
de povos distintos que foram se estabelecendo nas terras do estado ao longo dos séculos. O 
conjunto de valores em seus aspectos morais, materiais, intelectuais, de sistemas, de hábitos e 
práticas alimentares podem ser compreendidos como aspectos culturais dos mais variados 
grupos sociais. A cultura analisada sob o foco da gastronomia é parte integrante desse patrimônio, 
uma vez que os elementos culturais são interpretados também pelo que as comunidades 
produzem, são e representam. Desse modo, este trabalho abordará a contribuição de elementos 
culturais indígenas na formação do povo e da história da alimentação brasileira, destacando a 
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presença dos hábitos alimentares dos indígenas na sociedade e culinária paranaense. Pesquisa a 
ser implementada na escola, pretendendo demonstrar que a cultura indígena está presente em 
nossa história e cotidiano e principalmente desconstruir a visão estereotipada dos indígenas e 
reproduzida pelas escolas em datas comemorativas e festas. O objetivo é promover 
conhecimento da cultura indígena entre nossos/as alunos/as, principalmente acerca da história da 
alimentação. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: CARMEN LUCIA SCHUSTAKOSKI TOCOLINI
Orientador: Tiago Bonato - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: O uso das tecnologias no ensino da história: escravidão e liberdade no território paranaens
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História.
Palavras-chave: Ensino de história; escravidão; uso de tecnologias no ensino
Resumo: Este artigo apresenta o estudo realizado durante o PDE (Programa de Desenvolvimento 
Educacional) 2013 com alunos do Ensino Médio do Colégio Estadual José Marcondes Sobrinho 
de Laranjeiras do Sul PR. Nessa pesquisa buscou-se articular e discutir o uso de tecnologias ao 
ensino de história e o processo de escravidão na América portuguesa e no território do atual 
Paraná. Essa experiência partiu da constatação de um desinteresse por parte da maioria dos 
alunos pelas aulas de história. Para atingir o objetivo, foram levantadas e problematizadas as 
ideias prévias dos alunos, através da reflexão da professora e produção dos alunos, como 
questionamento, debate, trabalho com fontes históricas e áudio visual e sobre o uso do 
computador como ferramenta. Buscou-se mostrar o que os novos estudos historiográficos vêm 
contemplando, ou seja, trazendo para a história o escravo também como sujeito ativo na 
sociedade da época e não apenas passivo

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: CARMEN LUCIA SCHUSTAKOSKI TOCOLINI
Orientador: Tiago Bonato - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O uso das tecnologias no ensino da história: escravidão e liberdade no território 
paranaense
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História.
Palavras-chave: Tecnologias; História do Paraná; Escravidão
Resumo: O presente projeto visa articular, as tecnologias no ensino de história com o tema 
escravidão na América portuguesa e no território hoje paranaense, fazendo uso das TICs 
(Tecnologias de Informação e Comunicação), utilizando o computador como ferramenta didática 
para pesquisar a escravidão no território paranaense, pois durante muito tempo a historiografia 
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omitiu a presença de vida familiar escrava no Brasil, por conta de privilegiar outras abordagens e 
outros objetos de pesquisa. Porém o novo viés dessa historiografia esta permitindo informações 
até então ocultas, que ultrapassam os enfoques tradicionais, colocando em evidência a 
necessidade de se dar um novo olhar à história. Então: como tornar as aulas de História mais 
prazerosas e com melhor aprendizagem para os alunos, através da tecnologia?

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: CARMEN ORLANDO 
Orientador: Marcio Antonio Both da Silva - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: NOVO SARANDI: relatos e experiências sobre a história local
Tema: Paraná: história e historiografia
Palavras-chave: História Local; Novo Sarandi; Cotidiano; Lugares de Memória
Resumo: De acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica (SEED/PR-2008) na 
área de História, o ensino sobre a história local e a vida cotidiana da comunidade onde a escola 
está inserida, constitui parte do plano de ensino da disciplina de História para o 6º. Ano. O 
conhecimento sobre a história local como ainda vem sendo desenvolvido nos livros didáticos, é 
considerado, pela maioria dos alunos, como um mero conteúdo geral que não tem vinculação com 
sua realidade local (passado e presente). Para mudar esta forma de ver a disciplina de História, a 
vida cotidiana e a condição de sujeitos que agem e produzem conhecimento foi desenvolvido este 
projeto, tendo por enfoque a história local do distrito de Novo Sarandi, com uso de fontes, 
documentos e lugares de memórias, além de relatos e experiências de vida de familiares dos 
alunos, de fotografias antigas e com atividades teóricas e práticas que os próprios alunos 
realizaram a partir do caderno pedagógico elaborado para o PDE. O projeto foi organizado com 
três eixos temáticos (História e fontes históricas, ampliando o conhecimento sobre Novo Sarandi e 
participando da História) com atividades de leitura, interpretação, produção de materiais 
pedagógicos dos temas e com visitação a dois lugares de memórias (Memorial da Cerâmica e 
Museu Histórico Municipal Willy Barth). A partir desta experiência de pesquisa com base na 
realidade por eles vivida, os alunos passaram a perceber a importância do saber histórico 
enquanto instrumento de identificação, de inserção social e de seu reconhecimento como sujeitos 
históricos.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: CARMEN ORLANDO 
Orientador: Marcio Antonio Both da Silva - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Novo Sarandi: relatos e experiências sobre a história local
Tema: Paraná: história e historiografia
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Palavras-chave: História Local; Novo Sarandi; Colonização dirigida; Cotidiano; Lugares de 
Memória
Resumo: O projeto de intervenção parte da problemática existente no Colégio, especialmente nas 
turmas iniciais do Ensino Fundamental, relacionada ao distanciamento que há entre a disciplina 
de História e a vida cotidiana dos alunos. O conhecimento sobre a história é considerado, pela 
maioria dos alunos, como um mero conteúdo do livro didático, já produzido e dado como tal, e 
tarefa a ser cum-prida na escola. Para mudar esta forma de ver a disciplina de História, a vida 
cotidiana e a condição de sujeitos que agem e produzem conhecimento, realizaremos um estudo 
da história local a partir de fontes que os próprios alunos podem levantar, principalmente através 
de relatos e experiências produzidas na perspectiva da História Oral, além de fotografias antigas e 
documentos que os familiares possuem. Tendo em vista que o projeto está vinculado às teorias da 
História, a realização de atividades práticas de pesquisa e a produção do conhecimento podem 
ser consideradas como exercício e ofício que o aluno-historiador realizará. Este exercício será 
efetivado com a intenção de que os alunos passem a perceber a importância do saber histórico 
enquanto instrumento de identificação, de inserção social e de seu reconhecimento como sujeitos 
históricos.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: CELIA APARECIDA ANDRIOLI 
Orientador: AILTON JOSE MORELLI - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: USO DA FOTOGRAFIA NO ENSINO DE HISTÓRIA COMO FONTE NA HISTÓRIA DA 
INFÂNCIA
Tema: Historia Social da Criança
Palavras-chave: Fotografia; História da Infância; ECA; Aprendizagem.
Resumo: Este artigo tem por finalidade apresentar a sistematização da instrumentalização do 
docente em sala de aula com os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, no Colégio Estadual 
Tania Varella Ferreira – Maringá-Paraná, tendo como tema ”Uso da fotografia no ensino de 
História como fonte na História da Infância”, a história das crianças e adolescentes, utilizando o 
acervo fotográfico como fonte dentro do Ensino de História Social da Criança, sendo os alunos 
como sujeitos históricos e as historicidades de suas experiências relacionando o passado e o 
presente. Teve como objetivo auxiliar a construção do conhecimento histórico por parte dos 
alunos, proporcionando o momento de reflexão sobre a infância ao longo da história, favorecendo 
a percepção/observação do processo de desenvolvimento de indivíduos e/ou grupos, 
enriquecendo o currículo do ensino de História. Além das atividades realizadas desenvolvemos 
paralelamente o GTR -Grupo de Trabalho em Rede, com os professores da rede Estadual de 
Educação do Paraná, em que foram realizadas discussões, análises, fóruns, diários e sínteses 
sobre o Projeto de Intervenção Pedagógica. Enfim, este artigo contempla Revisão de Literatura, 
Discussão e Resultados alcançados.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: CELIA APARECIDA ANDRIOLI 
Orientador: AILTON JOSE MORELLI - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Uso da Fotografia no Ensino de Historia como Fonte para a Historia da Infancia
Tema: HISTORIA SOCIAL DA CRIANCA
Palavras-chave: Fotografia; História da Infância; ECA; aprendizagem.
Resumo: Este trabalho tem por finalidade apresentar a produção didática para a 
instrumentalização do docente em sala de aula com os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, 
no Colégio Estadual Tania Varella Ferreira – Maringá-Paraná, tendo como tema ”Uso da fotografia 
no ensino de História como fonte na História da Infância”, a história das crianças e adolescentes, 
utilizando o acervo fotográfico como fonte dentro do Ensino de História social da criança, afim de 
os alunos percebam-se como sujeitos históricos e as historicidades de suas experiências 
relacionando o passado e o presente. Tem como objetivo auxiliar a construção do conhecimento 
histórico por parte dos alunos; proporcionar o momento de reflexão sobre a infância ao longo da 
história; favorecer a percepção/observação do processo de desenvolvimento de indivíduos e/ou 
grupos. Por fim, realizar leitura de imagens e produzir registros sobre o passado a partir do acervo 
fotográfico da escola e incentivar a produção de fontes históricas por meio de atividades em sala 
de aula.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: CLARINDA ANTONELLI DA MAIA 
Orientador: Jefferson William Gohl - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de 
União d

Etapa: Artigo

Título: Chico Buarque e a representação de gêneros na poética musical: comportamento e papel 
social na atualidade e no passado no que tange as relações de trabalho, sexualidade e cidadania.
Tema: História e Gênero
Palavras-chave: Chico Buarque; gênero; cidadania; canções
Resumo: Esta pesquisa foi realizada com alunos da EJA, um público de jovens e adultos que 
vivenciam suas próprias representações e comportamentos sociais voltados ao trabalho, 
sexualidade e cidadania, e busca investigar as relações de gênero e como elas ocorrem na 
sociedade. Utilizando de uma seleção cancional do repertório de Chico Buarque e algumas 
canções referentes às preferências dos alunos que fizeram parte da implementação, analisou-se 
comportamentos e papéis desempenhados por homens e mulheres na sociedade. O objetivo 
geral dessa foi refletir sobre o comportamento da mulher e do homem e a influência de aspectos 
socioculturais relacionados com a cidadania, sexualidade e trabalho Através das atividades 
práticas desenvolvidas pelos alunos no decorrer da pesquisa foi possível desenvolver habilidades 
e construir novos conhecimentos. Várias canções de Chico Buarque selecionadas foram ouvidas, 
analisadas dentro de seu contexto e na atualidade e outras composições musicais apresentadas 
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pelos alunos também tornaram-se parte das atividades. A apresentação das canções trazidas 
pelos discentes e as atividades que realizaram possibilitou identificar como as relações de gênero 
são construídas e refletir sobre formas de mudança na sociedade em que vivem.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: CLARINDA ANTONELLI DA MAIA 
Orientador: Jefferson William Gohl - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de 
União d

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: CHICO BUARQUE E A REPRESENTAÇÃO DE GÊNEROS NA POÉTICA MUSICAL: 
COMPORTAMENTO E PAPEL SOCIAL NA ATUALIDADE
Tema: História e Gênero
Palavras-chave: Chico Buarque; gênero; cidadania; canções 
Resumo: Esta Unidade Didática tem como objetivo analisar as representações de gênero na 
sociedade, o público-alvo serão os alunos da EJA - CEEBJA de Bituruna. Por meio do tema 
contemplado nesta Unidade Didática, se buscou desenvolver habilidades de análise em relação 
aos conteúdos presentes nas canções, fazendo uma reflexão sobre as representações em 
relação à sexualidade, trabalho e cidadania presente nas canções de Chico Buarque e nas 
canções ouvidas pelos alunos. Os alunos da EJA são formados por um público de jovens e 
adultos que vivenciam suas próprias representações e comportamentos sociais voltados ao 
trabalho, sexualidade e cidadania. São formadores de opinião no meio em que vivem. As letras 
das canções refletem muitas das representações que formam a nossa sociedade. Através das 
atividades práticas desenvolvidas pelos alunos no decorrer da Unidade didática, é possível 
desenvolver habilidades e ter acesso a conhecimentos que possibilitem a construção de novos 
saberes, contribuindo para seu desenvolvimento pessoal, sua vida familiar e em sociedade. 
Várias canções de Chico Buarque selecionadas nesta unidade serão ouvidas, analisadas dentro 
de seu contexto e na atualidade, outros composições musicais apresentadas pelos alunos 
também farão parte das atividades a serem desenvolvidas. A apresentação das canções dos 
alunos e as atividades que irão realizar durante a aplicação da unidade, possibilitará fazer um 
diagnóstico de suas preferencias musicais e as representações dos papéis desempenhados na 
sociedade. Textos, vídeos, canções, documentos, pesquisas, atividades apresentadas na unidade 
compõe um conjunto de atividades que contribuem para refletir sobre as representações de 
gênero.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: CLAUDEMIR MIILLER 
Orientador: Bruno Flavio Lontra Fagundes - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: Inventariando os espaços e os lugares de memórias na cidade de Umuarama com o 
auxílio das tecnologias
Tema: Tecnologias no ensino de História 
Palavras-chave: patrimônio; Umuarama; inventário; história local; bens culturais
Resumo: Neste projeto, Inventariando os espaços e os lugares de memórias na cidade de 
Umuarama com o auxílio das tecnologias, apresento algumas reflexões sobre a origem do 
conceito de patrimônio e como este conceito evoluiu atualmente no sentido de formalizar ações 
que envolvam a preservação e a conservação dos bens patrimoniais materiais e imateriais, bens 
estes que são comuns a toda uma coletividade. Em relação às cidades novas do Norte e 
Noroeste do Paraná, observa-se um vazio patrimonial em relação a quantidade de bens 
tombados, ou seja, protegidos pelos poderes públicos, seja no âmbito municipal e estadual. Este 
vazio patrimonial se justifica principalmente em função do modelo de colonização que foi 
implantado visando erguer as novas cidades, obedecendo a um projeto modernista e 
progressista, buscando desta forma privilegiar o novo em relação ao antigo. O passado passa a 
ser caracterizado como velho e desnecessário para as futuras gerações. Esta não preocupação 
com a preservação, conservação e proteção dos vestígios históricos caracterizados como bens 
públicos e particulares da história da cidade de Umuarama, torna possível a realização de uma 
ação educacional escolar visando produzir um Inventário dos espaços e dos lugares de memória 
da cidade, buscando propor reflexões a fim de que a experiência escolar de alunos e professores 
possam contribuir para constituir uma consciência em relação a proteção, conservação e 
preservação dos vestígios históricos que constituem a nossa identidade histórica. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: CLAUDEMIR MIILLER 
Orientador: Bruno Flavio Lontra Fagundes - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Inventariando os espaços e os lugares de memórias na cidade de Umuarama com o 
auxílio das tecnologias
Tema: Tecnologias no ensino de História
Palavras-chave: patrimônio; Umuarama; inventário; história local; bens culturais
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica terá como objetivo a produção de um inventário 
sobre a existência de possíveis espaços (construções, imóveis antigos, bens públicos) oriundos 
do período da colonização de Umuarama que iniciou a partir de 1950 até 1975. Pretende-se 
desenvolver ações que proporcionem aos alunos, através da pesquisa de campo, localizar e 
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identificar esses possíveis espaços que ainda estejam constituídos na cidade de Umuarama, bem 
como a sua conservação ou não. A utilização dos recursos tecnológicos presentes no ambiente 
escolar ou de uso próprio dos alunos será determinante para a divulgação dos resultados obtidos 
na realização deste projeto de pesquisa. Pretende-se desenvolver um blog pedagógico a ser 
utilizado como ferramenta para postagens das produções realizadas pelos alunos.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: CLAUDETE DE CASTRO RECH 
Orientador: SONIA MARIA DOS SANTOS MARQUES - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: MOVIMENTO NEGRO E PRÁTICAS ANTIRRACISTAS: PROPOSTAS, IMPLEMENTAÇÃO 
PEDAGÓGICA E COTIDIANO ESCOLAR
Tema: História e cultura afrobrasileira e africana
Palavras-chave: Educação e movimentos sociais; Práticas antirracistas; Movimento Negro.
Resumo: O estudo Educação e movimentos sociais: práticas antirracistas propostas pelo 
movimento negro a partir de 1950 tem objetivo de compreender os Movimentos Sociais Negros 
como agentes no espaço público brasileiro, e entender os princípios que fundamentam suas 
ações, a identificar as práticas, os cenários e as estratégias de promoção da igualdade racial. 
Acreditamos que os estudos que lançam olhar para as ações educativas das organizações, tanto 
podem colaborar para disseminar práticas antirracistas na escola, quanto para, dialogar com os 
movimentos sociais, tomando por base as discussões que permeia o espaço escolar. No 
desenvolvimento da Unidade Didática partimos da investigação dos conhecimentos históricos 
prévios dos discentes, posteriormente ao diagnóstico, estabelecemos problematizações com 
questionamentos provocativos voltados à investigação histórica articulando leituras e narrativas 
sobre a temática. Propusemos hipóteses sobre as possíveis influências desencadeadoras dos 
problemas sociais vivenciados pelos negros no passado e a forma como a sociedade atualiza tais 
processos. Nas ações percebemos que os estudantes acolheram bem a proposta, ainda que 
fosse visível certa resistência visto que as representações dominantes de raça e etnia alocam os 
negros em lugares subalternos. Assim, ampliaram-se as possibilidades para o reconhecimento 
das relações de poder imbricadas nas relações sociais e criaram-se possibilidades de intervenção 
pedagógica que postule a construção de novas interações sociais. Para as ações e reflexões nos 
valemos dos aportes teórico-metodológicos de Santos (2007), Adão (2007), Ribeiro (1995) dentre 
outros.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: CLAUDETE DE CASTRO RECH 
Orientador: SONIA MARIA DOS SANTOS MARQUES - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Educação e movimentos sociais: práticas antirracistas propostas pelo movimento negro a 
partir de 1950
Tema: História e cultura afrobrasileira e africana
Palavras-chave: Educação e movimentos sociais; Práticas antirracistas; Movimento Negro
Resumo: O estudo analisa: Educação e movimentos sociais: práticas antirracistas propostas pelo 
movimento negro a partir de 1950. O trabalho tem objetivo da busca pela compreensão dos 
Movimentos Sociais Negros como agentes no espaço público brasileiro, o entendimento dos 
princípios que fundamentam suas ações, a identificação das práticas, os cenários e as estratégias 
de promoção das mesmas. Acreditamos que os estudos que lançam olhar para as ações 
educativas dessas organizações, tanto podem colaborar para disseminar práticas antirracistas na 
escola, quanto para, dialogar com os movimentos sociais, tomando por base as discussões que 
permeia o espaço escolar. Parte-se da investigação dos conhecimentos históricos prévios e 
partindo desse diagnóstico, a problematização com questionamentos provocativos voltados à 
investigação histórica articulada pelas leituras das narrativas. Propomos o levantamento de 
hipóteses das possíveis influências desencadeadoras dos problemas sociais vivenciados pelos 
negros no passado. A intervenção propõe a identificação do processo histórico que resultou nos 
movimentos de contestação da ordem vigenteno Brasil, contribuindo para mudanças importantes. 
Assim, se ampliam as possibilidades para o reconhecimento das relações de poder nos processos 
históricos, viabilizando a intervenção pedagógica e a construção de novas interações sociais. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: CLAUDIANE IANSE 
Orientador: Jo Klanovicz - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: A participação dos escravos nas atividades econômicas no Rio de Janeiro, na segunda 
metade do século XIX
Tema: História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena
Palavras-chave: África; Escravos; Rio de Janeiro; Tráfico.
Resumo: O presente artigo relata uma experiência realizada sobre o tema: A escravidão urbana 
no Rio de Janeiro, na segunda metade do século XIX. Teve como objetivo trabalhar a escravidão 
urbana ocorrida na segunda metade do século XIX. Foram abordadas as diversas atividades 
econômicas que eram exercidas pelos escravos na cidade. Essas informações muitas vezes 
ficam ocultas nas aulas de História, não contemplando o devido valor a essa temática. O 
desconhecimento da participação dos escravos na economia da cidade é que motivou essa 
experiência, pois assim os alunos tiveram oportunidade de conhecer a escravidão que existiu nas 
cidades e, as atividades desenvolvidas por esses escravos, contribuindo para o desenvolvimento 
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econômico da cidade. O trabalho teve inicio com a abordagem do tráfico de escravos africanos, 
em seguida a travessia desses escravos da África para o Brasil e por fim a escravidão urbana no 
Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: CLAUDIANE IANSE 
Orientador: Jo Klanovicz - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A participação dos escravos nas atividades econômicas no Rio de Janeiro, na segunda 
metade do século XIX
Tema: História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena
Palavras-chave: Escravidão urbana; África; Escravos; Rio de Janeiro; Tráfico 
Resumo: O projeto tem como tema: A escravidão urbana no Rio de Janeiro na segunda metade 
do século XIX. Será implementado em uma turma de 7º ano.Tem como objetivo trabalhar a 
escravidão urbana ocorrida na segunda metade do século XIX, no Rio de Janeiro. Apontar as 
diversas atividades econômicas que eram exercidas pelos escravos na cidade. Porque essas são 
informações que muitas vezes ficam ocultas nas aulas de História, não contemplando o devido 
valor a essa temática, sendo o conteúdo tratado com poucas informações sobre o trabalho desses 
escravos, os escravos urbanos. O desconhecimento da participação dos escravos urbanos na 
economia da cidade é que motivou esse projeto, pois assim os alunos também terão 
conhecimento da escravidão que existiu na cidade e não somente a escravidão que ocorreu no 
campo, terão oportunidade de conhecer as diversas atividades desenvolvidas pelos escravos nas 
cidades, a contribuição desses no desenvolvimento econômico da cidade. O Trabalho terá inicio 
com o tráfico de escravos africanos, em seguida será abordado a travessia desses escravos da 
África para o Brasil, as condições e dificuldades da viagem e por fim a escravidão urbana no Rio 
de Janeiro na segunda metade do século XIX. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: CLAUDIANE PEREIRA
Orientador: Tiago Bonato - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Novos olhares, novas abordagens: a América portuguesa no ensino da História
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: América Português; Ensino de História, tecnologias.
Resumo: Contribuir para a formação da consciência histórica do aluno, relacionada com sua vida 
prática, é um dos objetivos de todo profissional de História e um dos maiores desafios de um 
educador. Este artigo busca demonstrar como o uso das mídias tecnológicas presentes nas 
escolas podem ser uma metodologia auxiliar e diferenciada na prática pedagógica do professor, 
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de maneira reflexiva, a fim de proporcionar aos alunos experiências inovadoras, despertando a 
curiosidade, mostrando como os recursos tecnológicos podem ser utilizados como ferramentas 
para a construção do conhecimento. Este trabalho analisou algumas abordagens historiográficas 
atuais com ênfase ao ensino relativo ao império ultramarino português e à América Portuguesa, 
considerando a dinâmica de relações nas colônias. Participaram dessas reflexões alunos do 
Ensino Fundamental do Centro de Jovens e Adultos (CEEBJA) de Laranjeiras do Sul. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: CLAUDIANE PEREIRA
Orientador: Tiago Bonato - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Novas abordagens sobre o Império Português, Brasil Colônia. e utilização das TICs nas 
aulas de História
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: TECNOLOGIA; NOVA HISTORIOGRAFIA; IMPÉRIO ULTRAMARINO 
PORTUGUÊS; BRASIL COLONIAL
Resumo: Este projeto buscará novas abordagens/investigações no ensino de história integrando 
a tecnologia à disciplina, pensando a história, como tendo por objeto de estudos os processos 
históricos relativos às ações e às relações humanas praticadas no seu tempo. O professor de 
história tem como finalidade formar cidadãos capazes de construir uma nova consciência 
histórica, relacionada com sua vida prática, mostrando como os recursos tecnológicos podem ser 
utilizados como ferramentas para a construção do conhecimento. Este trabalho dará ênfase ao 
ensino relativo ao império ultramarino português e o Brasil Colonial, considerando a dinâmica de 
relações nas colônias. Iniciar-se-á refletindo que a historiografia vem sofrendo mudanças cruciais 
de referências sobre o tema, compreendendo autores como: Antonio Manuel Hespanha, 
Schwartz, entre outros. A perspectiva de estudo está de acordo com as Diretrizes Curriculares do 
Ensino de História, relacionando os três eixos: relações de trabalho – como as questões 
referentes à escravidão e trabalho livre no Brasil colonial; relações de poder, quando se analisa a 
dinâmica inerente ao mundo colonial português, seus funcionários, oficiais e colonos; e, por fim, 
relações culturais, a partir das construções de sentidos da colonização no cotidiano dos espaços 
ultramarinos portugueses. A Unidade Didática será dividida em três capítulos: I - A importância da 
História e as Fontes Históricas II – Navegações e o imaginário III- O cotidiano na Colônia 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: CLAUDINEIA DA SILVA VARGAS
Orientador: Sezinando Luiz Menezes - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: A Escravidão na América Portuguesa nos livros didáticos de História de 7º ano
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Tema: História e Cultura Afro-brasileira, africana e indígena
Palavras-chave: Escravidão; Escravo negro;Livro Didático. 
Resumo: Os livros didáticos de História são caracterizados, entre outros aspectos, por leituras 
preconceituosas em relação ao escravo negro. Ao abordar o tema escravidão na América 
Portuguesa observamos que tradicionalmente, os textos dos manuais que dedicam-se a 
escravidão no Brasil, enfatizam os senhores de engenho, a casa-grande, as relações de 
produção, entre outros aspectos, deixando para um plano secundário, os escravos. Assim, o 
presente artigo mostra as ações resultantes do projeto PDE, intitulado “A Escravidão no Brasil: 
Período Colonial – nos livros didáticos de História de 7º ano” e tem por objetivo analisar, como o 
escravo negro, é representado nos livros didáticos de História. A análise possibilita verificar qual a 
concepção sobre a escravidão presente nesses livros e como essas concepções são divulgadas. 
Em nosso estudo procuramos desmistificar esta imagem do escravo negro construída pelos livros 
didáticos, apresentando-o como sujeito histórico. Para efetuarmos a crítica aos livros 
selecionados, recorremos à historiadores que analisaram a escravidão no Brasil, cumpre destacar 
Caio Prado Júnior, Gilberto Freyre, e Sérgio Buarque de Holanda, em razão da importância e da 
influência que exerceram sobre a historiografia brasileira contemporânea. Além disso, utilizamos 
também os estudos de Roger Chartier, sobre o livro e práticas de leitura, e a visão de Circe 
Bittencourt sobre os livros didáticos. Entre os resultados obtidos, os alunos reconheceram a 
importância da contribuição social, cultural e econômica do escravo negro na formação da 
sociedade brasileira. A partir de nossos estudos, concluímos que ao transformar o escravo em 
“mercadoria”, o livro didático, o “desumaniza” e oculta seu papel como agente social.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: CLAUDINEIA DA SILVA VARGAS
Orientador: Sezinando Luiz Menezes - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Escravidão no Brasil: Período Colonial - Nos Livros Didáticos de História de 7º Ano
Tema: História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena
Palavras-chave: Escravidão; Escravo negro;Livro Didático. 
Resumo: Neste projeto analisaremos como os livros didáticos utilizados no 7º ano da Educação 
Básica apresentam a escravidão e o escravo negro no Brasil colonial. Nosso objetivo é possibilitar 
uma reflexão acerca das múltiplas leituras sobre essa temática que são produzidas pelos autores 
dos diversos manuais didáticos que utilizamos em sala de aula. Para realizar essa analise, 
recorremos aos estudos de alguns dos principais autores que se dedicaram ao tema, com 
destaque para as obras de Caio Prado Júnior, Gilberto Freyre, e Sérgio Buarque de Holanda, em 
razão da importância e da influência que exerceram sobre a historiografia brasileira 
contemporânea. O projeto contribui para que os alunos analisem como o escravo negro é 
representado nos livros didáticos de História, aprofundando o conhecimento sobre a escravidão e 
as condições de vida dos escravos no período colonial. A análise permitirá aos alunos verificar 
que os livros didáticos expressam as concepções historiográficas de seus autores e divulgam 
suas ideias. Sendo assim, os livros didáticos transmitem uma determinada leitura sobre a 
escravidão brasileira. A análise permitirá reconhecer os livros como documentos históricos, que 
nos possibilitam compreender os conteúdos, e também como podem influenciar na formação da 
mentalidade das novas gerações.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: CLAUDINEY WOJCIK RAMOS 
Orientador: Wanderley Jose Deina - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: Transformação e Adaptação do Educando no Ambiente Escolar do Ensino Fundamental 
do 5º Ano para o 6º Ano
Tema: Fundamentos teóricometodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Adaptação; Educando; Aprendizagem e Ambiente Escolar 
Resumo: Este artigo visa socializar a sistematização da experiência vivenciada no Programa de 
Desenvolvimento Educacional – PDE – SEED, do Governo do Estado do Paraná, implementação 
com os educandos do 6ª Ano “A” do Colégio Estadual Professora Irma Antonia Bortoleto 
Bianchini, Município Lapa, Estado do Paraná, Núcleo Regional de Educação – Área Metropolitana 
Sul. O projeto aqui descrito tem por finalidade buscar alternativas para melhorar a adaptação dos 
educandos recém ingressos ao 6° Ano do Ensino Fundamental, contribuindo para sanar as 
dificuldades de entrosamento no novo ambiente escolar e na aprendizagem como um todo. O 
Projeto de Intervenção foi aplicado por meio de atividades, organizadas em dez momentos 
distintos, no período de 17 de fevereiro a 04 de junho de 2014. O artigo encerra-se propondo que 
as escolas têm que se preparar para acolher os novos educandos como uma proposta 
pedagógica inovadora a todos os segmentos escolares.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: CLAUDINEY WOJCIK RAMOS 
Orientador: Wanderley Jose Deina - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Transformação e Adaptação do Educando no Ambiente Escolar do Ensino Fundamental 
do 5º Ano para o 6º Ano
Tema: Fundamentos teóricometodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Adaptação; Educando; Aprendizagem; Ambiente Escolar.
Resumo: Este Caderno Pedagógico tem por finalidade buscar alternativas para melhorar a 
adaptação dos educandos recém ingressos ao 6º Ano do Ensino Fundamental, contribuindo para 
sanar as dificuldades de entrosamento no novo ambiente escolar e na aprendizagem como um 
todo. Pois, todo ser humano para se adaptar a um meio ao qual não está acostumado, reage de 
diversas formas que o competem a estar presente nesse ambiente, pois existem sentimentos, 
pessoas, locais diferentes antes desconhecidos pelos estudantes. Esse processo de adaptação 
requer cuidados, que devem facilitar a vida escolar deste novo estudante, aprimorando cada vez 
mais seus conhecimentos, estimulando-o a interagir e integrar-se às novas propostas 
pedagógicas, somando e transformando o ambiente escolar e a sua vida como o estudante. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: CONCEICAO NESPOLI 
Orientador: Roberto Carlos Massei - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: Educação Ambiental: Por um Desenvolvimento Social Local Sustentável
Tema: Educação Ambiental
Palavras-chave: Educação Ambiental; Meio Ambiente; Desenvolvimento Socialmente 
Sustentável.
Resumo: O presente trabalho teve como objetivo trazer para a sala de aula o Meio Ambiente 
como conteúdo específico uma vez que, o Estado do Paraná regulamentou a Lei 17.505/13 
criando a Política Estadual de Educação Ambiental e o Sistema Estadual de Educação Ambiental, 
ou seja, existe a possibilidade de vir a se tornar uma Disciplina. Observa-se que até o momento a 
Educação Ambiental não carece de legitimação para ser colocada em prática, mas sim que ela 
efetivamente se concretize, cujo histórico remete a primeira vez e de maneira “oficial” o Meio 
Ambiente passou a configurar nos Temas Transversais nos Parâmetros Curriculares Nacionais de 
1997. Como a pressão tem sido grande através das inúmeras conferências internacionais, o Brasil 
não podia ficar à margem das recomendações propostas, em abril de 1999, foi então decretada a 
Lei 9.795 tornando obrigatória a Educação Ambiental. Dessa forma no desenvolvimento das 
atividades com os alunos priorizou-se trabalhar o Desenvolvimento Socialmente Sustentável pois 
contemplam a realidade local, e para que esse trabalho fosse realizado a contento, foi utilizada a 
Metodologia de Berbel pois suas etapas ou momentos levam o aluno a trabalhar diretamente com 
a sua comunidade, prioriza seus problemas locais, busca soluções através de leituras que 
possibilitem a intervenção na realidade observada, e dessa forma partem da realidade e para ela 
voltam com outro olhar, dessa vez mais crítico.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: CONCEICAO NESPOLI 
Orientador: Roberto Carlos Massei - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Educação Ambiental: por um desenvolvimento social local sustentável
Tema: Fundamentos teóricometodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Educação ambiental. Responsabilidade ambiental. Atividades Didático-
pedagógico. 
Resumo: A presente Produção Didático-pedagógica leva em consideração a necessidade de 
conscientizar a comunidade escolar e em especial os alunos sobre práticas adequadas de 
comportamento que favorecem a qualidade de vida no meio ambiente e ao mesmo tempo a sua 
preservação; o que não se coloca é o papel das políticas econômicas globalizantes que “arrasam” 
tudo por onde passam. A Educação Ambiental na educação formal pode ser um local apropriado 
para levantar essa questão de responsabilidades e de cobranças. Logo, é preciso buscar 
estratégias de conscientizar os alunos a ter um olhar crítico para os problemas locais decorrentes 
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dessas políticas nocivas tanto em nível social quanto ecológica. É através da Metodologia de 
Berbel, que, partindo da observação da realidade é possível problematizar temas presentes no 
Ensino da História Contemporânea em que vivências, leituras, pesquisas e práticas nessas aulas 
podem contribuir na interpretação da realidade em relação à Educação Ambiental. Dessa forma, 
têm-se como objetivos: reconhecer as implicações econômicas e políticas que subsidiam a 
necessidade de se trabalhar a Educação Ambiental no contexto da História Contemporânea; 
identificar realidade ambiental local do aluno; selecionar os pontos-chave que devem ser 
trabalhados; destacar nas referências bibliográficas os parâmetros para a intervenção no 
ambiente; apontar caminhos e possibilidades que facilitem as orientações para a implementação 
de práticas diárias que contribuam para a qualidade do ambiente local; e aplicar e registrar as 
ações implementadas. Trata-se de uma Unidade Didática que, através da metodologia de trabalho 
adotada, pode ser implementada por professores de qualquer Disciplina, visto ser o tema 
interdisciplinar.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: CRISTIANE WENDRECHOVSKI 
Orientador: KARINA KOSICKI BELLOTTI - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: História e Memória: A História da Escola na Formação Cidadã
Tema: Fundamentos Teórico Metodológicos para o Ensino de História
Palavras-chave: fontes; diversidade cultural; cidadão; fracasso escolar; diferenças sociais.
Resumo: Através desta perspectiva visando uma qualidade de ensino na rede pública, este 
projeto didático busca trabalhar com a metodologia da história oral,possibilitando aos educandos, 
por meio da pesquisa da escola e do bairro em que ele está inserido,podem assim exercer seu 
exercício de cidadania.O objetivo da didática é proporcionar aos educandos, os quais são os 
sujeitos da educação pública.O educando ao conhecer melhor seu espaço de vivencia poderá 
contribuir para melhorar a sua história e a história de sua comunidade.Pois sabemos que nossos 
adolescentes não conhecem a história da sua escola e tampouco da comunidade local, portanto o 
objetivo é despertar nos educandos a participação comunitária e compromisso de cidadania na 
escola e na comunidade por meio da história oral.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: CRISTIANE WENDRECHOVSKI 
Orientador: KARINA KOSICKI BELLOTTI - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Inclusão dos alunos da área rural para a diminuição do fracasso escolar.
Tema: Fundamentos Teórico Metodológicos para o Ensino de História
Palavras-chave: Diversidade Cultural; Pedagogia da Autonomia; Fracasso Escolar; 
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Aprendizagem
Resumo: O objetivo principal deste estudo e consequências ações a serem desenvolvidas é 
destacar a diversidade cultural e de que maneira pode influenciar na aprendizagem, também 
como age para que os índices de fracasso escolar aumentem significativamente na rotina escolar. 
Para tanto se propõe algumas ações pedagógicas que serão desenvolvidas em um Colégio, onde 
tem um grande número de alunos provenientes da região rural que apresentam grande dificuldade 
de adaptação à rotina escolar do Colégio devido ao choque cultural. As ações pedagógicas são 
norteadas pela Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire, que destaca que o professor precisa 
respeitar a diversidade cultural do aluno e valorizá-lo no cotidiano escolar. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: CRISTINA CREMONEZE
Orientador: Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: A relação com o passado em narrativas históricas de jovens-estudantes: uma análise a 
partir de conceitos substantivos 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de história
Palavras-chave: Educação histórica; narrativas; temporalidad
Resumo: O presente artigo é o relato da implementação do projeto PDE, aplicado no Colégio 
Estadual Alfredo Chaves, situado no município de Colombo, região metropolitana de Curitiba, com 
jovens na faixa etária de doze a dezesseis anos, distribuídos em quatro turmas do 8º ano do 
Ensino Fundamental, no período da tarde. A opção de formato de material didático escolhido foi a 
Unidade Didática, articulando estudos acerca dos fundamentos teóricos e metodológicos da 
pesquisa em educação histórica, como a Unidade Temática Investigativa (Fernandes, 2008), a 
análise de conteúdo (Bardin, 2004 e Franco, 2005) e a aprendizagem histórica (Rüsen, 2012). O 
tema abordado com os jovens estudantes foi \"A participação da juventude em movimentos 
sociais (1980-2010).\"

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: CRISTINA CREMONEZE
Orientador: Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A relação com o passado em narrativas históricas de jovens-estudantes: uma análise a 
partir de conceitos substantivos 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de história
Palavras-chave: Educação histórica; narrativas; temporalidade
Resumo: A partir dos referenciais da educação histórica, pretende-se verificar quais temas os 
jovens -estudantes do 8º ano consideram significativos para ajudá-los a atuar no mundo em que 
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vivem, bem como as respectivas justificativas. Também pretende-se, ao final do trabalho, 
comparar os temas apontados pelos jovens com os temas propostos pelas Diretrizes Curriculares 
da Educação Básica - História (2008, p.90) e suas justificativas.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: CYBELE DE ROSSI 
Orientador: JOSE HENRIQUE ROLLO GONCALVES - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Movimentos sociais no campo: o Brasil nas décadas de 1950 e 60
Tema: História do Paraná
Palavras-chave: movimentos sociais. trabalhadores rurais. Campo. FAP. PCB.
Resumo: O artigo tem como objetivo apresentar os movimentos sociais no campo antes do golpe 
de 1964 e investigar a atuação da Frente Agrária Paranaense (FAB) e o Partido Comunista 
Brasileiro (PCB) junto aos os trabalhadores rurais do Paraná, nas décadas de 1950 e 60. Esta 
pesquisa, de cunho bibliográfico, também destaca a história do II Congresso dos Trabalhadores 
Rurais, realizado na cidade de Maringá, em 1961 e as ações da igreja católica para que ele não 
se realizasse. O enfoque da pesquisa são os movimentos sociais no campo e a disputa para 
representar os trabalhadores rurais paranaenses antes do período militar.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: CYBELE DE ROSSI 
Orientador: JOSE HENRIQUE ROLLO GONCALVES - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Movimentos sociais no campo - o Brasil nas décadas de 1950 e 60.
Tema: História do Paraná
Palavras-chave: Movimentos sociais; campo; trabalhadores rurais; PCB e FAP 
Resumo: A produção didática foi organizada em quatro unidades: a unidade um trata da definição 
de movimentos sociais urbanos e rurais. A unidade dois refere-se, de forma sucinta, aos 
movimentos sociais rurais na atualidade e sobre os movimentos sociais rurais em território 
brasileiro, nas décadas de 1950 e 60, . Na unidade três, os alunos estudarão quais eram as 
reivindicações dos trabalhadores rurais no Estado do Paraná e os órgãos que disputavam a 
representação desses trabalhadores. Por fim, na unidade quatro, a rivalidade entre o Partido 
Comunista e a Frente Agrária Paranaense para representar os trabalhadores rurais e como esta 
disputa evidenciou-se no Segundo Congresso dos Trabalhadores Rurais, em 1961, na cidade de 
Maringá. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: DAVID TEIXEIRA DE SOUSA 
Orientador: Reginaldo Benedito Dias - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Crescimento Urbano de Colorado, Estado do Paraná, entre 1948 e 2012
Tema: Paraná: história e historiografia
Palavras-chave: Colorado; localidades urbanas; crescimento urbano; Paraná
Resumo: Resumo: Este artigo, é resultado da aplicação do projeto de implementação pedagógica 
na escola, com o nome de “Crescimento Urbano de Colorado, Estado do Paraná, entre 1948 e 
2012”, realizado com estudantes do nono ano do Colégio Estadual Monteiro Lobato da cidade de 
Colorado, Estado do Paraná, no primeiro semestre de 2014. Buscando, de modo geral, contribuir 
para a melhoria do ensino de História nas séries finais do ensino fundamental. O referido projeto 
de intervenção pedagógica teve o propósito de estudar as mudanças ocorridas na área urbana de 
Colorado, desde o período em que esta localidade passou a ser inserido no modelo de produção 
capitalista na década de 1940, quando formou uma pequena vila, onde atualmente está a sede do 
município de Colorado. Passando pela agricultura do café que contribuiu grandemente para elevar 
a quantidade de moradores em Colorado, assim como, o declínio desta atividade produtiva, 
principalmente a partir de meados da década de 1970, contribuiu para elevar significativamente a 
quantidade de pessoas vivendo no meio urbano desta localidade que passou a viver um processo 
de crescimento desse centro urbano que continua expandindo até os dias atuais. No entanto, a 
área rural de Colorado passou a contar com a diminuição de moradores, pois enquanto em 1960 
oitenta e sete por cento viviam no meio rural desse município, o censo demográfico realizado pelo 
Instituto de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010 demonstrou que apenas seis por cento da 
população total, estava vivendo no meio rural de Colorado.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: DAVID TEIXEIRA DE SOUSA 
Orientador: Reginaldo Benedito Dias - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Crescimento Urbano de Colorado, Estado do Paraná, entre 1948 e 2012
Tema: Paraná: história e historiografia
Palavras-chave: Colorado; localidades urbanas; crescimento urbano; Paraná.
Resumo: Pesquisa voltada para o entendimento da dinâmica da expansão urbana em Colorado, 
desde a origem desse município na década de 1950, passando pela cafeicultura até os dias 
atuais, quando a economia brasileira apresenta-se dinâmica com várias atividades produtivas 
importantes e a área urbana desse município continua expandindo. Portanto, compreender esse 
processo é o objetivo maior. Para isso, foram pesquisadas as bibliografias sobre o tema, feitas 
visitas nas localidades urbanizadas de Colorado, e coletadas fotografias que estava com pessoas 
que residem a vários anos em Colorado, sendo que elas demonstram este processo e ajuda no 
entendimento sobre o crescimento urbano deste município.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: DERLI ANTONIO KLEIN
Orientador: Nilceu Jacob Deitos - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS: o êxodo hebreu e o contexto do deslocamento de alunos 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Migrações; Êxodo; Hebreus; História privada. 
Resumo: O estudo dos movimentos migratórios está relacionado à migração das famílias dos 
alunos do Primeiro Ano A do Ensino Médio, pois seu contexto cultural está impregnado pela 
cultura judaico-cristã. O artigo tem como objetivos trabalhar o conceito de migração; a percepção 
da experiência do desinstalar-se, de sair de um lugar para outro; o entendimento que a conquista 
da liberdade é fruto de organização, união, perseverança e muita luta; o reconhecimento de que a 
história dos hebreus é mais aprofundada daquela que os livros didáticos apresentam; identificar a 
causa da escravidão dos hebreus pelos egípcios; relacionar a história do “povo eleito” 
apresentada no livro didático com a do livro sagrado e conhecer o contexto histórico do Êxodo. A 
metodologia consistiu na pesquisa bibliográfica sobre o êxodo, as migrações, e pesquisa de 
campo sobre a história da migração dos alunos e da de seus familiares identificando suas razões. 
Houve um relato da experiência das atividades realizadas com os alunos e da pesquisa realizada 
por eles sobre a experiência do “êxodo” dos seus antepassados; e da experiência realizada com 
os colegas professores no Trabalho de Grupo em Rede (GTR). Por fim apresento as conclusões 
sobre todo trabalho de pesquisa realizada no período de duração do Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE).

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: DERLI ANTONIO KLEIN
Orientador: Nilceu Jacob Deitos - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Êxodo: seu contexto – movimento migratório do povo hebreu e a migração das famílias 
dos alunos do Primeiro Ano do Ensino Médio.
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de história.
Palavras-chave: Migrações; êxodo; hebreus; história privada
Resumo: O estudo da História da migração – “o Êxodo: seu contexto – movimento migratório do 
povo hebreu” será relacionado à migração das famílias dos alunos do Primeiro Ano A do Ensino 
Médio visto que seu contexto cultural está impregnado pela cultura judaico-cristã. O projeto tem 
como objetivos trabalhar o conceito de migração; a percepção da experiência do desinstalar-se, 
de sair de um lugar para outro; o entendimento que a conquista da liberdade é fruto de 
organização, união, perseverança e muita luta; o reconhecimento de que a História dos hebreus é 
mais aprofundada daquela que os livros didáticos apresentam; identificar a causa da escravidão 
dos hebreus pelos egípcios; relacionar a História do “povo eleito” apresentada no livro didático 
com a do livro sagrado e conhecer o contexto histórico do Êxodo. A metodologia consistirá em 
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cursos de formação, orientação e elaboração de projetos. Os alunos farão um relato da história da 
migração de seus familiares identificando suas razões; estudaremos a História do povo hebreu; 
haverá debate comparativo do relatório da migração das famílias com a migração dos hebreus; os 
alunos desenvolverão atividades sobre a experiência do “êxodo” dos seus antepassados; as 
atividades serão corrigidas e articularemos a possibilidade de divulgação e socialização das 
experiências realizadas nas atividades propostas. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: DIONE MANOSSO WUJASTYK 
Orientador: maura regina petruski - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Carambeí e o processo de colonização holandesa no final do século XIX. 
Tema: História - Recuperação da memória histórica do processo de colonização holandesa da 
cidade de Carambeí – PR .
Palavras-chave: Carambeí; colonização holandesa; imigração; memória.
Resumo: Atualmente a educação tem valorizado o desenvolvimento da sociedade a partir de uma 
perspectiva histórica, onde o ser humano é responsável pela construção da sociedade onde se 
encontra inserido e da própria história, exigindo seus direitos, mas cumprindo com seus deveres. 
Porém, para que isso aconteça, é preciso que o indivíduo tenha conhecimento de sua história, do 
seu passado, para que a partir daí possa refletir sobre o momento presente, traçando metas para 
o futuro. Porém, o que se observa atualmente é que o resgate dessa construção histórica se 
encontra muitas vezes longe do âmbito escolar, observando-se um processo de perda de 
memória. É neste sentido que o resgate do processo de colonização do município de Carambeí – 
PR em sua multiplicidade cultural / étnica é importante para que os alunos compreendam a 
história local, a importância da etnia holandesa no processo de formação do município, bem como 
suas contribuições para a cultura local observadas no presente. Assim sendo, diante da 
relevância da temática justifica-se a escolha do tema dessa pesquisa, de cunho bibliográfico, que 
busca responder ao seguinte problema: Como o povo holandês contribuiu para a formação da 
cidade de Carambeí? De modo geral objetiva compreender o processo de colonização holandesa 
na cidade de Carambeí, bem como identificar o contexto social da vinda dos imigrantes 
holandeses. De modo específico busca reconhecer a importância do cooperativismo no 
crescimento de Carambeí, elencar os principais fatores que contribuíram para o progresso do 
município e perceber a influência cultural holandesa existente na cidade.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: DIONE MANOSSO WUJASTYK 
Orientador: maura regina petruski - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Carambeí e o processo de colonização holandesa no final do século XIX. 
Tema: História - Recuperação da memória histórica do processo de colonização holandesa da 
cidade de Carambeí – PR .
Palavras-chave: Carambeí; colonização holandesa; imigração; memória.
Resumo: Atualmente a educação tem valorizado o desenvolvimento da sociedade a partir de uma 
perspectiva histórica, onde o ser humano é responsável pela construção da sociedade onde se 
encontra inserido e da própria história, exigindo seus direitos, mas cumprindo com seus deveres. 
Porém, para que isso aconteça, é preciso que o indivíduo tenha conhecimento de sua história, do 
seu passado, para que a partir daí possa refletir sobre o momento presente, traçando metas para 
o futuro. Porém, o que se observa atualmente é que o resgate dessa construção histórica se 
encontra muitas vezes longe do âmbito escolar, observando-se um processo de perda de 
memória. É neste sentido que o resgate do processo de colonização do município de Carambeí – 
PR em sua multiplicidade cultural / étnica é importante para que os alunos compreendam a 
história local, a importância da etnia holandesa no processo de formação do município, bem como 
suas contribuições para a cultura local observadas no presente. Assim sendo, diante da 
relevância da temática justifica-se a escolha do tema dessa pesquisa, de cunho bibliográfico, que 
busca responder ao seguinte problema: Como o povo holandês contribuiu para a formação da 
cidade de Carambeí? De modo geral objetiva compreender o processo de colonização holandesa 
na cidade de Carambeí, bem como identificar o contexto social da vinda dos imigrantes 
holandeses. De modo específico busca reconhecer a importância do cooperativismo no 
crescimento de Carambeí, elencar os principais fatores que contribuíram para o progresso do 
município e perceber a influência cultural holandesa existente na cidade.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: EDILAMAR APARECIDA MARTENDAL DOS PASSOS 
Orientador: Valdir Gregory - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: O Levante dos Posseiros de Três Barras do Paraná em 1964
Tema: Paraná: História e Historiografia
Palavras-chave: História local; terra; memória
Resumo: O presente trabalho é sobre o processo de ensino e aprendizagem de História no 
Ensino Médio, tendo a finalidade de levar os alunos a refletirem sobre o processo de ocupação do 
Oeste Paranaense, bem como sobre as disputas pela posse da terra, tomando como base Três 
Barras do Paraná. Para tal, foi realizado um estudo do movimento local de 1964, denominado 
Levante dos Posseiros, a partir do olhar lançado por moradores do município, sobre as lutas que 
tiveram, bem como suas trajetórias de vida, além da análise de imagens, letra do Hino do 
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Município e outros documentos que contribuíram para o estudo do referido tema. Durante o 
desenvolvimento das atividades ocorreu a retomada da ocupação do território (índios, imigrantes, 
migrantes e mestiços) objetivando entender o processo de ocupação das terras, os conflitos e 
interesses resultantes da política da época, bem como traçar um paralelo com as condições 
políticas, sociais, econômicas e culturais vivenciadas atualmente. Da forma como os conteúdos 
de História encontram-se elencados, nem sempre se privilegia o estudo de histórias locais, que 
podem ser esquecidas, ou parecerem distantes da realidade vivenciada pelos alunos, o que não 
os motiva para a aprendizagem. Ao privilegiar estas histórias, eles passam a perceber sua ação 
enquanto sujeitos capazes de intervirem no mundo em que vivem, de modo a fazer sua própria 
História, e ao mesmo tempo vivenciar e conceber a realidade relacionada ao espaço onde 
habitam, evitando esquecimentos ou até mesmo desconhecimentos pelas futuras gerações.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: EDILAMAR APARECIDA MARTENDAL DOS PASSOS 
Orientador: Valdir Gregory - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Levante dos Posseiros de Três Barras do Paraná em 1964
Tema: Paraná: História e Historiografia
Palavras-chave: História local; terra; memória
Resumo: O presente trabalho refere-se ao processo de ensino e aprendizagem de História no 
Ensino Médio, tendo a finalidade de levar os alunos do 3º do Ensino Médio a refletirem sobre o 
processo de ocupação do Oeste Paranaense, bem como sobre as disputas pela posse da terra, 
tomando como base Três Barras do Paraná. Durante a intervenção pedagógica, no Colégio 
Estadual Princesa Izabel – Ensino Fundamental, Médio e Normal, será realizado um estudo e 
análise do movimento local de 1964 a partir do olhar lançado por moradores do município, sobre 
as lutas que tiveram, bem como suas trajetórias de vida, tomando por base a história oral, letra do 
Hino do Município e outros documentos que venham a contribuir para o estudo do referido tema. 
No decorrer do estudo, será feita uma breve retomada da ocupação do território (índios, 
imigrantes, migrantes e mestiços) objetivando entender o processo de ocupação das terras, os 
conflitos e interesses resultantes da política da época, bem como traçar um paralelo com as 
condições políticas, sociais, econômicas e culturais vivenciadas atualmente. Da forma como os 
conteúdos de História encontram-se elencados, nem sempre se privilegia o estudo da realidade 
local podendo ser esquecida ou parecer distante da realidade vivenciada pelos alunos, o que não 
os motiva para a aprendizagem. Ao privilegiar a História local, eles passam a perceber sua ação 
enquanto sujeitos capazes de intervirem no mundo em que vivem, de modo a fazer sua própria 
História, e ao mesmo tempo vivenciar e conceber a História relacionada ao espaço onde habitam, 
evitando esquecimentos ou até mesmo desconhecimentos pelas futuras gerações. 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_hist_pdp_edilamar_aparecida_martendal_dos_passos.pdf


Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: EIDIVALDO PEREIRA AMARAES 
Orientador: Reginaldo Benedito Dias - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: A REPERCUSSÃO DO REGIME INSTAURADO PELO GOLPE DE 1º DE ABRIL DE 1964 
NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ – PARANÁ.
Tema: Paraná: História e Historiografia
Palavras-chave: Golpe; Ditadura Militar; Maringá
Resumo: RESUMO O presente artigo é um requisito parcial para a conclusão do Projeto de 
Desenvolvimento Educacional – PDE – 2013. Contém uma análise dos resultados obtidos por 
meio de formação de professores sobre o ensino do conteúdo sobre a ditadura militar e sua 
repercussão no Paraná. A relevância desse trabalho está no fato de que o conteúdo do golpe civil-
militar é trabalhado nas escolas Estaduais, onde o Paraná quase não aparece na historiografia 
dos livros didáticos utilizados em nosso Estado. Percebemos, também, que existe uma carência 
de produção e pesquisa sobre a história Regional e Local dentro deste contexto, pois são raras as 
pesquisas existentes nesse campo que acabam chegando até os professores de História que 
estão atuando em sala de aula, fora da academia. Fizemos um recorte no tempo e no espaço 
para delimitarmos nosso objeto de pesquisa, ou seja: análise da repercussão do Regime 
Instaurado pelo golpe de 1°de abril de 1964 no município de Maringá-Pr. Para isso houve leitura e 
análise do material didático-pedagógico, leitura e análise de textos midiáticos, exibição e debate 
sobre documentários exibidos sobre o período político estudado e, por fim, a elaboração de um 
plano de aula, em equipe, sobre a conjuntura social e política do golpe de 1º de abril de 1964. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: EIDIVALDO PEREIRA AMARAES 
Orientador: Reginaldo Benedito Dias - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A REPERCUSSÃO DO REGIME INSTAURADO PELO GOLPE DE 1°ABRIL DE 1964 NO 
MUNICÍPIO DE MARIANGÁ – PARANÁ.
Tema: Paraná: História e Historiografia
Palavras-chave: Golpe; Ditadura Militar; Maringá
Resumo: O projeto surgiu diante da possibilidade de se construir uma proposta de intervenção 
pedagógica para ser desenvolvido na escola, de acordo com os problemas detectados no 
Estabelecimento de Ensino. O que chamou nossa atenção foi o conteúdo do golpe civil-militar que 
é trabalhado nas escolas Estaduais, onde o Paraná quase não aparece na historiografia dos livros 
didáticos utilizados em nosso Estado. Percebemos, também, que existe uma carência de 
produção e pesquisa sobre a história Regional e Local dentro deste contexto,pois são raras as 
pesquisas existentes nesse campo que acabam chegando até os professores de História que 
estão atuando em sala de aula, fora da academia. Fizemos um recorte no tempo e no espaço 
para delimitarmos nosso objeto de pesquisa, ou seja: análise da repercussão do Regime 
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Instaurado pelo golpe de 1°de abril de 1964 no município de Maringá-Pr. Para compreendermos 
melhor esta analise dividiremos em três conjuntura, sendo que a primeira compreenderá o 
período imediato após 1964; a segunda após o ano de 1968 e a terceira após o ano de 1974. 
Nossa metodologia será a narrativa por meio de fontes documentais, orais e bibliográficas. Temos 
porobjetivo produzir subsídios para os professores de História. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ELAINE APARECIDA DONATONI 
Orientador: Lucas Pastchiki - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: PRECONCEITO E BULLYING NA CONTEMPORANEIDADE
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Preconceito; bullying; ambiente escolar.
Resumo: O presente projeto teve como objetivo conhecer e identificar as causas do fenômeno 
bullying e do preconceito no ambiente escolar, levando os estudantes a se envolver com o tema 
buscando soluções para minimizá-lo. A intervenção ocorreu no ano de 2014, com alunos do 9º 
ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Jardim Santa Felicidade, município de Cascavel, 
tendo como estratégia de ação, leitura de textos, notícias jornalísticas, filmes, produção de textos, 
histórias em quadrinhos, vídeos e paródias. Ao termino do estudo percebeu-se que os educandos 
conseguiram entender a temática e possivelmente, serão pessoas melhores e tentarão 
transformar a realidade escolar atual, considerada violenta para um ambiente de paz, harmonia, 
mais seguro e mais confortável. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ELAINE APARECIDA DONATONI 
Orientador: Lucas Pastchiki - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Preconceito e Bullying na contemporaneidade
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: preconceito, Bullying, escola
Resumo: Esta Unidade Didática está relacionada a linha de pesquisa Relação Etnorracial e sua 
Historicidade, será abordado o tema Fenômeno Bullying na Escola, com o objetivo de identificar 
suas causas e consequências e despertar nos alunos o interesse em estudar sobre problemas 
sociais do seu cotidiano, entendendo que fazem parte deste processo histórico e como sujeito 
social pode transformar a sua realidade. O público alvo será alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental do Colégio Estadual Jardim Santa Felicidade, município de Cascavel. Espera que 
ao final do projeto todos os envolvidos possam entender melhor os problemas de violência, as 
relações sociais e consigam minimizar o preconceito e consequentemente, o Bullying do ambiente 
escolar. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ELAINE MARIA BOCALON MOSTEFAL 
Orientador: Maria Paula Costa - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Revolução Industrial; ensino e aprendizagem; História; fotografia; cinema.
Tema: Fundamentos teóricometodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: ensino e aprendizagem; História; Uso de fontes históricas; cinema e 
imagem;Revolução Industrial
Resumo: Este artigo apresenta o estudo realizado durante o PDE/2013 com estudantes do 8º 
ano da Educação Básica do Colégio Estadual Dr. João Ferreira Neves, do município de 
Goioxim/PR. No cotidiano das aulas de História percebe-se a necessidade de utilizar novas 
abordagens, com uso de fontes para o ensino e aprendizagem histórica escolar, de maneira que 
este torne-se mais próximo à realidade dos estudantes. A partir das atividades propostas na 
Unidade Didática buscou-se identificar as possibilidades do uso do cinema e fotografia em sala de 
aula, como documento histórico para a produção da aprendizagem histórica dos estudantes sobre 
o tema Revolução Industrial. O trabalho envolveu a exibição dos filmes \"Germinal\", \"Tempos 
Modernos\", e \"Oliver Twist\" e algumas imagens sobre o tema em questão. Os resultados foram 
positivos, sendo possível afirmar que o uso de tais fontes em sala de aula para a aprendizagem 
de História mostrou-se um recurso eficaz, onde os estudantes, partindo de conhecimentos que já 
possuíam sobre o tema, desenvolveram uma aprendizagem significativa. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ELAINE MARIA BOCALON MOSTEFAL 
Orientador: Maria Paula Costa - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: As fontes históricas na sala de aula: o uso do cinema e de imagens na aprendizagem 
histórica dos alunos.
Tema: Fundamentos teóricometodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: ensino e aprendizagem; História; Uso de fontes históricas; cinema e 
imagem;Revolução Industrial
Resumo: O objetivo deste projeto é propor o ensino de História utilizando fontes históricas em 
sala de aula. será realizada uma análise a respeito do uso de filmes e imagens para auxiliar no 
estudo e problematização do período histórico que compreende a temática Revolução Industrial. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ELENITA DAMBROVSKI 
Orientador: Thiago Reisdorfer - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: MITOLOGIA GREGA: uma análise a partir de histórias em quadrinhos
Tema: Fundamentos Teórico-metodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Mitologia grega. História em quadrinhos. Sociedade. Trabalho.
Resumo: Este artigo descreve a experiência obtida com o desenvolvimento de uma unidade 
didática em que foi usado o gênero textual “história em quadrinhos” Os doze trabalhos de 
Hércules, de Denise Ortega, com o intuito de proporcionar uma maneira diferenciada de entender 
mitologia grega na disciplina de História. Como finalização de trabalho os (as) alunos (as) do 6º 
ano do ensino fundamental do Colégio Estadual Olavo Bilac produziram uma história em 
quadrinhos individual. Ricas foram as possibilidades de utilizar história em quadrinhos como 
aliada no processo ensino-aprendizagem e é notório que fascina tanto professores quanto alunos 
(as) de qualquer faixa etária. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ELENITA DAMBROVSKI 
Orientador: Thiago Reisdorfer - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Mitologia grega: uma análise a partir de histórias em quadrinhos
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Mitologia grega; História em quadrinhos; Sociedade; Trabalho.
Resumo: Esta Unidade Didática tem como objetivo principal desenvolver atividades que gerem 
interesse, mobilização, senso crítico, socialização, troca de experiências, criatividade, desinibição, 
e principalmente o aprendizado de forma prazerosa na disciplina de História. O presente trabalho 
será desenvolvido através do recurso história em quadrinhos, e com a intenção de proporcionar 
uma maneira diferenciada de entender mitologia grega por meio da história em quadrinhos Os 
doze trabalhos de Hércules de Denise Ortega. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ELIANE APARECIDA CANDOTI 
Orientador: Regina Celia Alegro - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: NOVOS OLHARES SOBRE A CIDADE: memória e educação patrimonial no contexto local
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Tema: Fundamentos Téorico-Metodológicos para o Ensino de História
Palavras-chave: Educação patrimonial; Conjunto Cafezal – Londrina; Memória; Ensino de 
História;
Resumo: A educação patrimonial é evidenciada enquanto mecanismo capaz de estimular 
sentimentos de pertença e identidade em indivíduos e grupos. Tomando a metodologia da 
educação patrimonial como é descrita por Horta (1999) apresenta-se uma prática de ensino 
relativa ao Conjunto Cafezal, em Londrina, entorno escolar. Considerando a importância de uma 
aprendizagem mais significativa e a necessidade de humanizarmos vivências, lembranças e 
espaços, buscamos com essa metodologia envolver alunos e demais integrantes da comunidade 
escolar num processo de estudo e produção de conhecimento que valorizasse as origens dos 
mesmos, por meio de suas narrativas, de acervos fotográficos familiares, do compartilhamento de 
lembranças. Ao permitir a manifestação e o encontro de várias vozes que por vezes se mantém 
no anonimato, buscamos promover o reconhecimento e o empoderamento do grupo. Neste 
contexto, narrativas se entrelaçam e se contextualizam em busca aprendizado, cidadania e, 
talvez, novas configurações identitárias.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ELIANE APARECIDA CANDOTI 
Orientador: Regina Celia Alegro - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Novos Olhares Sobre a Cidade: memória e educação patrimonial
Tema: Fundamentos Téorico-Metodológicos para o Ensino de História
Palavras-chave: patrimônio e identidade; memória e ensino de história; Conj. Hab. Cafezal, 
Jardim Leonor e Jardim Santa Rita.
Resumo: O presente trabalho toma a memória e identidade de moradores e estudantes dos 
bairros Cafezal e Jardim Leonor como tema de estudo em sala de aula. Tem por objetivo retomar 
e valorizar as próprias memórias e as memórias de outros na compreensão das narrativas 
históricas e de coletividades existentes, promovendo a autoestima dos alunos em sua 
comunidade. Realizaremos estudos dos bairros e das escolas neles situadas para compreender o 
desenvolvimento, a urbanização destes e a influência na identidade e memória de seus 
estudantes. Com a educação patrimonial pretendemos estimular nos alunos o sentido de 
identidade, uma vez que seu princípio básico é a experiência direta com bens e fenômenos 
culturais que nos conduzem à compreensão e valorização do objeto de estudo, num processo 
contínuo de descoberta. Considerando que esta proposta será realizada com os alunos do Ensino 
Médio, desenvolvemos atividades nas quais apresentamos os conceitos de memória, identidade e 
patrimônio a partir de leituras, discussões, juntamente com a análise de imagens e entrevistas.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ELIANE CONZATTI 
Orientador: Claudia Monteiro - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: O impacto da formação do lago de Itaipu na região oeste do Paraná
Tema: Paraná: História e Historiografia
Palavras-chave: Conhecimento histórico; transformação social; aprendizagem.
Resumo: O trabalho desenvolvido no projeto, na produção didática e na implementação vem 
estimular os alunos do Colégio Estadual Nestor Victor dos Santos estudando e buscando 
informações referentes aos conhecimentos históricos local e regional, enfatizando o tema da 
construção a Usina Hidrelétrica de Itaipu. Os alunos do 7º B participaram, deram sugestões e se 
envolveram destacando pontos relevantes sobre o período das inundações e desapropriações 
das terras, onde eles próprios participam da história acrescentando metodologias diferenciadas de 
aprendizagem, tendo como personagens o próprio aluno, o professor, a escola e a comunidade 
sãomiguelense. Assim este trabalho foi desenvolvido com práticas pedagógicas, buscando 
respostas que talvez no momento ainda não se têem, mas que colabore para futuras situações 
que possa a vir acontecer e que atende as curiosidades do nosso presente sem comprometer as 
gerações futuras. Portanto, com o conhecimento adquirido com o projeto em sala de aula, os 
alunos poderão encarar o processo de aprender sob novas visões e metodologias diferenciadas 
se envolvendo e participando da construção do saber, gravando em sua memória, despertando a 
consciência critica e melhorando o seu lado emocional, adquirindo cultura que é o primordial para 
o desenvolvimento humano.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ELIANE CONZATTI 
Orientador: Claudia Monteiro - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O impacto da formação do lago de Itaipu entre as famílias da região oeste do Paraná.
Tema: Paraná: História historiografia
Palavras-chave: Conhecimento-histórico; transformação social; aprendizagem.
Resumo: Na unidade Didática o professor deverá realizar uma conversa para verificar quais são 
as informações e a compreensão que os alunos tem referente ao contexto histórico que será 
trabalhado no projeto PDE e como eles se vêm como parte integrante, e quais os conceitos que 
ele trás e os conhecimentos que eles tem referente a história da região. O Professor historiador 
precisa trabalhar com a lógica histórica,mas ao fazer isso (...) deve se ater não à observação de 
fatos isolados,mas a um conjunto de fatos com suas regularidades próprias; à repetição de certos 
tipos de acontecimentos,à congruência de comportamentos em diferentes contexto(...) 
( THOMPSON, 1981,p. 60 ). A proposta manifesta interesse de pesquisa e de debate sobre 
questões de um passado recente,no processo de reconstrução dos distritos e municípios lindeiros 
após a formação do lago. E assim irá permitir que as atividades tenham proximidade com 
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documentos,fotografias e reportagem da história local. Pois ao mesmo tempo em que somos 
educadores,também somos sujeitos transformadores da história,e devemos buscar na memória 
da comunidade a sua história e não apenas nos embasarmos em documentos e textos de relatos 
considerados oficiais. No entanto, \" A problematização produz uma narrativa histórica que tem 
como desafio contemplar a diversidade das experiências culturais e políticas dos sujeitos e suas 
relações.\" ( DCE ,2008 ). 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ELIANE CRISTINA SASAKI CASAGRANDE 
Orientador: Richard Goncalves Andre - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Patrimônio e Memória: História Ambiental do Colégio Geremias Lunardelli- Grandes Rios 
(PR) 1990-2000
Tema: Paraná: história e historiografia
Palavras-chave: Fotografia; História ambiental; Colégio Estadual; Geremias Lunardelli.
Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar um estudo realizado com os alunos do 
9o ano A do Colégio Estadual Geremias Lunardelli de Grandes Rios, acerca da realidade do aluno 
e seu conhecimento sobre História Ambiental. Tendo em vista que as Diretrizes Curriculares da 
Rede Pública de Educação Básica do Estado do Estado do Paraná (DCES), na disciplina de 
História, aponta em seus Conteúdos Estruturantes a importância de trabalhar problemáticas 
contemporâneas que representam necessidades sociais reais, como a história local. Nesse 
sentido o artigo tem a intenção de colaborar no debate e na busca de respostas a problemas 
vivenciados na sociedade atual com relação a questões ambientais. Na perspectiva de contribuir 
para essa discussão, foi proposto o rememorar de duas décadas de história do Colégio e suas 
atividades relacionadas a questões ambientais, e a partir elaborou-se um conjunto de ações para 
subsidiar o trabalho em sala de aula articulando o pensar sobre a temática, para que o próprio 
aluno pudesse historiar esse processo. Essa preocupação de buscar na memória escolar sua 
história, sua relação com o meio, com a natureza, consequentemente com o planeta, visou 
desenvolver sua capacidade de ler e produzir conhecimento multiplicando as práticas aprendidas 
sobre o referido tema.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ELIANE CRISTINA SASAKI CASAGRANDE 
Orientador: Richard Goncalves Andre - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: PATRIMÔNIO E MEMÓRIA: HISTÓRIA AMBIENTAL DO COLÉGIO ESTADUAL 
GEREMIAS LUNARDELLI- 1990-2010
Tema: Paraná: história e historiografia
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Palavras-chave: Patrimônio; Memória; Fotografia; Rememorar; História Ambiental.
Resumo: Esta Unidade Didática Pedagógica foi pensada com a preocupação de produzir um 
material pedagógico que parte da realidade do aluno e de seu conhecimento sobre História 
Ambiental. Tendo em vista que as Diretrizes Curriculares da Rede Pública de Educação Básica do 
Estado do Paraná. (DCES), na disciplina de História, aponta em seus Conteúdos Estruturantes a 
importância de trabalhar problemáticas contemporâneas que representam necessidades sociais 
reais, como a história local. Nesse sentido esta Unidade Didática Pedagógica tem a intenção de 
colaborar no debate e na busca de respostas a problemas vivenciados na sociedade atual com 
relação a questões ambientais. Na perspectiva de contribuir para essa discussão, propõe-se o 
rememorar de duas décadas de história do Colégio Estadual Geremias Lunardelli e suas 
atividades relacionadas a questões ambientais, e a partir dai elaboração de um conjunto de ações 
para subsidiar o trabalho em sala de aula articulando o pensar sobre a temática, para que o 
próprio aluno possa historiar esse processo. Essa preocupação de buscar na memória escolar 
sua história, sua relação com o meio, com a natureza, consequentemente com o planeta, visa 
desenvolver sua capacidade de ler e produzir conhecimento multiplicando as práticas aprendidas 
sobre o referido tema.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ELIANE MARIA VICENTIN 
Orientador: Isabel Cristina Rodorigues - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: O uso de material iconográfico, como recurso didático, sobre o povoamentoda América e 
do Brasil.
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino da História.
Palavras-chave: Imagens; recurso didático; tecnologia; aprendizagem.
Resumo: Com este Projeto de Intervenção Pedagógica, buscamos pela instrumentalização que 
nos permita uma nova prática didática, rompendo com a visão de centralidade ocupada pelo livro 
didático. Entendemos ser importante trabalhar também com o texto possível que as imagens 
ofertam além do texto escrito, pois a mesma é passível de ser questionada e problematizada 
enquanto elemento carregado de significado, construído socialmente em determinados tempos e 
lugares, que carregam em si, significados e intenções por parte de quem os produziu. A aplicação 
de recursos iconográficos, fazendo uso de tecnologias à disposição na escola de atuação, como 
recurso didático deve contribuir para promoção da aprendizagem dos conteúdos trabalhados, em 
especial, no Ensino Fundamental, em decorrência das dificuldades detectadas junto a estes 
alunos no que se refere ao domínio da leitura, escrita, entendimento, interpretação dos conteúdos 
trabalhados.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ELIANE MARIA VICENTIN 
Orientador: Isabel Cristina Rodorigues - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O uso de material iconográfico, como recurso didático, sobre o povoamentoda América e 
do Brasil.
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino da História.
Palavras-chave: Imagens; recurso didático; tecnologia; aprendizagem.
Resumo: Este trabalho é voltado para a instrumentalização do professor para que, rompendo 
com a visão de centralidade do texto escrito nos livros didáticos, seja implementada uma nova 
prática docente. Entendemos ser importante trabalhar com o texto possível ofertado pelas 
imagens ( ilustrações e vestígios da cultura material), para além da mensagem escrita, uma vez 
que estes elementos são possíveis de serem questionados e problematizados pois nos chegam 
carregados de significados. Ressaltamos que tais significados são construídos socialmente em 
determinados tempos e lugares, que por sua vez, nos apresentam os valores de quem os 
produziu. A aplicação dos recursos iconográficos, de vestígios da cultura material e palestras 
como recursos didáticos deve contribuir para a promoção da aprendizagem dos conteúdos 
temáticos a serem trabalhado, em especial, no 6º ano do Ensino Fundamental, em decorrência 
das dificuldades de aprendizagem detectadas junto a estes alunos quanto ao domínio de leitura, 
escrita, entendimento e interpretação. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ELIDA DALAZOANA 
Orientador: Silvana Maura Batista de Carvalho - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: A história em quadrinhos como recurso didático na construção do saber histórico
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Ensino de História; História em Quadrinhos; Saber Escolar 
Resumo: Esse artigo enfatiza, a elaboração de histórias em quadrinhos como alternativa 
metodológica no processo de construção/produção do conhecimento histórico em sala de aula. 
Traz uma abordagem sobre aspectos da produção de história em quadrinhos como ferramenta 
didática, na disciplina de História Ensino Médio, tendo como tema “Coronelismo, Clientelismo e 
Fraude Eleitorais no Brasil na República Velha”. O trabalho contou com a efetiva participação dos 
alunos nas pesquisas bibliográficas, leituras, discussões com os colegas compreensão sobre os 
conteúdos estudados, ou seja, o saber construído, expresso na produção do conhecimento 
histórico, por meio da elaboração de histórias em quadrinhos. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ELIDA DALAZOANA 
Orientador: Silvana Maura Batista de Carvalho - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A história em quadrinhos como recurso didático na construção do saber histórico
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Saber Histórico; História em Quadrinhos; Coronelismo; Clientelismo; Fraudes 
Eleitorais.
Resumo: Enfatiza-se neste projeto de intervenção pedagógica, a elaboração de histórias em 
quadrinhos como alternativa metodológica no processo de construção/produção do conhecimento 
histórico em sala de aula. O presente trabalho visa abordar alguns aspectos da produção de 
história em quadrinhos como ferramenta didática, na disciplina de História para o 3º ano do 
Ensino Médio, tendo como tema “Coronelismo, Clientelismo e Fraude Eleitorais no Brasil na 
República Velha”. Pretende-se que os alunos realizem pesquisas, leituras, discussões com os 
colegas, para compreender e depois expressar os conteúdos pesquisados, na produção do 
conhecimento histórico, por meio da elaboração de histórias em quadrinhos.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ELISANGELA FERREIRA INGLEZ 
Orientador: Christiane Marques Szesz - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Tempos de Folia: representações do carnaval ponta-grossense.
Tema: Paraná: história e historiografia
Palavras-chave: Carnaval. História Local. Representações sociais
Resumo: O Carnaval em Ponta Grossa passou por momentos de grande destaque nos Campos 
Gerais, na década de 1930. O Corso ponta-grossense atraía turistas, aquecia o comércio e os 
clubes também apresentavam alternativas de alegria aos seus associados. Diante disso, nesse 
trabalho abordar-se-á como uma comunidade se representa em manifestações culturais. Destaca-
se também a necessidade do cumprimento da Lei 13.381/01 que contempla a obrigatoriedade do 
trabalho com conteúdos sobre a História do Paraná, possibilitando o resgate da História Local e 
também a identificação do aluno como sujeito com o processo histórico. O público alvo serão 
alunos do 8º ano do ensino fundamental II do Colégio Estadual Polivalente. Sendo assim, 
objetiva-se criar condições para que os alunos se observem como sujeitos históricos, com 
presença e atuação na comunidade e sejam investigadores motivados, conheçam a história do 
carnaval, seus significados, representações e sua importância como expressão cultural. Para 
tanto, serão propostas aulas expositivas com slides na TV pendrive, pesquisas e apresentações 
dos alunos a partir de fragmentos de textos, livros e artigos, confecção de máscaras, coleta e 
apresentação de fotografias da família e da comunidade, encerrando os estudos com desfile e 
registro de todos os passos em um blog. Dessa forma, realizar-se-á a pesquisa na perspectiva de 
uma metodologia qualitativa fundamentada por autores como Chartier (2002), Burke (1989), Da 
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Matta (1983), Sebe (1986) e Sohiet (1998). Espera-se que as atividades realizadas contribuam 
para a formação histórica e social dos alunos e que haja repercussão em toda a comunidade.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ELISANGELA FERREIRA INGLEZ 
Orientador: Christiane Marques Szesz - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Tempos de Folia: representações do carnaval ponta-grossense.
Tema: Paraná: história e historiografia
Palavras-chave: Carnaval; História Local; Representações sociais.
Resumo: O Carnaval em Ponta Grossa passou por momentos de grande destaque nos Campos 
Gerais, na década de 1930. O Corso ponta-grossense atraía turistas, aquecia o comércio e, além 
disso, os clubes também apresentavam alternativas de alegria aos seus associados. Diante disso, 
nesse trabalho abordar-se-á como uma comunidade se representa em manifestações culturais. 
Destaca-se também a necessidade do cumprimento da Lei 13.381/01 que contempla a 
obrigatoriedade do trabalho com conteúdos sobre a História do Paraná, possibilitando o resgate 
da História Local e também a identificação do aluno como sujeito do processo histórico. Esse 
trabalho terá como público alvo serão alunos do 8º ano do ensino fundamental II do Colégio 
Estadual Polivalente. Sendo assim, objetiva-se criar condições para que os alunos se observem 
como sujeitos históricos, com presença e atuação na comunidade e sejam investigadores 
motivados, conheçam a história do carnaval, seus significados, representações e sua importância 
como expressão cultural. Para tanto, serão propostas aulas expositivas com slides na TV 
pendrive, pesquisas e apresentações dos alunos a partir de fragmentos de textos, livros e artigos, 
confecção de máscaras, coleta e apresentações de fotografias da família e da comunidade, 
encerrando os estudos com desfile na escola e registro de todos os passos em um blog. Dessa 
forma, realizar-se-á a pesquisa na perspectiva de uma metodologia qualitativa fundamentada por 
autores como Chartier (2002), Burke (1989), Da Matta (1983), Sebe (1986), e Sohiet (1988). 
Espera-se que as atividades realizadas contribuam para a formação histórica e social dos alunos 
e que haja repercussão em toda a comunidade. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ELISANGELA TIBES 
Orientador: Claercio Ivan Schneider - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: HISTÓRIA LOCAL E CIDADANIA: A formação da consciência histórica a partir do estudo 
da história política do município de Mallet-Pr
Tema: Paraná: História e Historiografia
Palavras-chave: História local; Cidadania; Mallet.
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Resumo: Este artigo tem como objetivo principal apresentar as conclusões da implementação do 
Curso: História Local e Cidadania: a formação da consciência histórica a partir do estudo da 
história política do município de Mallet_PR, realizado com os professores da educação básica do 
Colégio Estadual prof. Dario Veloso, na tentativa de fomentar conhecimento crítico em torno das 
noções de cidadania, de história local, de consciência histórica e de formação docente que o tema 
implica, esperando instigar o estudo da história local, conduzindo os professores à formação de 
noções de identidade e de consciência histórica. A aplicação de um curso com os professores de 
educação básica do Colégio Dario Veloso foi a maneira encontrada para buscar o estudo da 
história local, através do uso de fontes primárias, que são as atas da Câmara e Prefeitura 
municipal de Mallet.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ELISANGELA TIBES 
Orientador: Claercio Ivan Schneider - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: HISTÓRIA LOCAL E CIDADANIA: A FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA HISTÓRICA A 
PARTIR DO ESTUDO DA HISTÓRIA POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MALLET-PR
Tema: Paraná: História e Historiografia
Palavras-chave: história local; cidadania; identidade; história política
Resumo: Este caderno pedagógico tem como objetivo principal analisar e promover conteúdos 
em torno da história da constituição política da cidade de Mallet-PR, na tentativa de fomentar 
conhecimento crítico em torno das noções de cidadania, de história local, de consciência histórica 
e de formação docente que o tema implica, esperando instigar o estudo da história local, 
conduzindo os professores à formação de noções de identidade e de consciência histórica. A 
aplicação de um curso com os professores de educação básica do Colégio Dario Veloso foi a 
maneira encontrada para buscar o estudo da história local, através do uso de fontes primárias, 
que são as atas da Câmara e Prefeitura municipal de Mallet. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ELIZANDRA SANAGIOTTO 
Orientador: Lorena Zomer - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: POSSIBLIDADES DE TRABALHO COM AS (TICs) TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO: A INFORMÁTICA NO ENSINO DE HISTÓRIA 
Tema: Tecnologia da Informação e Comunicação
Palavras-chave: TIC; Software Jclic; Ensino de História; Pensar historicamente
Resumo: O trabalho didático-pedagógico baseou-se na análise da contribuição das tecnologias 
da informação e comunicação, no processo de ensino-aprendizagem como possibilidade de 
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metodologia no ensino de História na forma de estudo de caso envolvendo alunos de 9º ano no 
Colégio Padre Henrique Vicenzi em atividades com o Software Jclic. Ressaltou a eficiência das 
TICs na produção do conhecimento histórico e na utilização de maneira positiva em sala de aula 
em uma nova perspectiva de aprendizagem.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ELIZANDRA SANAGIOTTO 
Orientador: Lorena Zomer - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: POSSIBLIDADES DE TRABALHO COM AS (TICs) TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO: A INFORMÁTICA NO ENSINO DE HISTÓRIA
Tema: Tecnologias da Informação e Comunicação
Palavras-chave: TICs; ensino-aprendizagem
Resumo: Este trabalho tem por objetivo analisar a utilização das tecnologias informáticas no 
Ensino de História no 9º ano do (E.F.) no Colégio Padre Henrique Vicenzi, para trabalhar a 
Revolução Russa. Apresenta a informática e o software JCLIC como ferramentas que possibilitam 
a integração das tecnologias em uma nova perspectiva de ensinar e aprender. Almejamos que 
através de atividades dinâmicas sobre a Revolução Russa os alunos se apropriem de valores que 
os levem a compreender o passado e fazer análise crítica.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ELIZETE SZOLOMICKI PEREIRA 
Orientador: Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: A influência do Museu de Periferia no contexto histórico e social do bairro Sítio Cercado.
Tema: Fundamentos Teóricos Metodológi para o Ensino de História
Palavras-chave: Museu de Periferia; identidade cultural, aula-visita e ensino de história.
Resumo: O presente artigo trata da aplicação da Proposta de Intervenção, parte do Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE) no Estado do Paraná. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB), nº. 9394/96, em seu Art. 67, Título VI, “a formação de profissionais 
da educação [...] terá como fundamentos: I) a associação entre teorias e práticas, inclusive 
mediante a capacitação em serviço” (BRASIL, 1996). A pesquisa objetivou explorar o MUPE – 
Museu de Periferia do Bairro Sítio Cercado - Município de Curitiba – Paraná, como ferramenta 
pedagógica no ensino da disciplina de História, no sexto ano do Ensino Fundamental do Colégio 
Estadual Hasdrubal Bellegard, para que os educandos pudessem perceber as contribuições dos 
habitantes que ocuparam o bairro a partir da década de 1970 na construção da história de nosso 
município e região onde os mesmos estão inseridos. O local é aberto ao público, contudo, de 
acordo com relatos anteriores dos alunos, poucos o conheciam, o que incentivou a pesquisa, 
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considerando a importância de conhecerem o local em que vivem e constroem a sua história, 
estudando a cultura local por meio de documentos oriundos do MUPE. Inspirado nos museus 
comunitários da Maré e do Cantagalo Pavão e Pavãozinho do Rio de Janeiro, o MUPE do bairro 
Sítio Cercado - Curitiba, foi iniciado em 2009 por moradores deste bairro, a partir da Oficina 
Museu, ofertada pelo Instituto Brasileiro de Museus - Ibram/MinC, inaugurando em dezembro de 
2011 a sua primeira exposição: “Memórias e Sonhos do Sítio Cercado”. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ELIZETE SZOLOMICKI PEREIRA 
Orientador: Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: CONSTRUÇÃO DE UMA PRÁTICA REFLEXIVA DO ENSINO DE HISTÓRIA: A 
COMPREENSÃO DA CULTURA POR MEIO DO MUSEU DE PERIFERIA
Tema: Fundamentos Teóricos Metodológi para o Ensino de Históriaco
Palavras-chave: Museu; Identidade cultural; Aula-visita; Ensino de História
Resumo: A presente produção didática se propôs a buscar resposta para o seguinte problema: 
Como construir uma prática reflexiva do Ensino de História e a compreensão da cultura local por 
meio do Museu de Periferia? Para isto, o objetivo geral foi mostrar a contribuição do museu de 
periferia para difusão das informações culturais e para prática do ensino de história. A 
investigação vai permitir analisar a importância do ensino de história promovido pela aula-visita ao 
museu. Nesse contexto, percebe-se a necessidade deum processo de ensino e aprendizagem 
compreendido enquanto contínua construção de saberes, que seja capaz de formar cidadãos 
responsáveis, críticos e reflexivos. Isto pressupõe abordagens educacionais inovadoras, as quais 
fomentem o desenvolvimento de pesquisas e estimulem a descoberta.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ESTELA BITONTI GERDULLI DE OLIVEIRA 
Orientador: Roberto Carlos Massei - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: Dengue: perspectiva histórica da doença com intervenção pedagógica para 
conscientização das ações humanas no ambiente.
Tema: História Ambiental
Palavras-chave: História Ambiental; dengue; conscientização
Resumo: O tema de estudo, História Ambiental, é uma contribuição significativa no processo 
ensino aprendizagem, com o objetivo de fazer com que o aluno olhe de forma mais crítica para a 
realidade que o cerca, compreendendo que a paisagem é resultado de anos da relação 
homem/natureza. O presente artigo relata os estudos realizados durante o ano de 2013 e a 
intervenção pedagógica realizada com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, cujo foco de 
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análise foi discutir o tema História Ambiental na tentativa de resgatar e valorizar, ainda mais, esse 
conhecimento, para resgatar a História Ambiental com o tema principal dengue. Sabe-se que 
apenas uma turma não reflete a real situação do todo, mas fornece algum indicativo. A pretensão 
foi refletir sobre os resultados das atividades que foram desenvolvidas, priorizando a produção da 
narrativa histórica. O artigo em questão é resultado do trabalho realizado com alunos do 9º ano do 
Ensino Fundamental do Colégio Estadual Professor Antonio Bitonti, do município de 
Sertaneja/PR, estendendo as informações à comunidade escolar, considerando levantamento 
estatístico da população infectada pela dengue no município nos últimos cinco anos. Com o titulo 
Dengue: perspectiva histórica da doença, o intuito foi de conscientizar a comunidade escolar 
sobre as medidas e cuidados para evitar a proliferação da dengue. Diante do exposto este artigo 
levanta questionamentos, promovendo debates e investigação para a conscientização dos alunos 
sobre as conseqüências das ações humanas no ambiente, valendo-se do conhecimento que o 
aluno já possui para construir novos saberes.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ESTELA BITONTI GERDULLI DE OLIVEIRA 
Orientador: Roberto Carlos Massei - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Dengue: perspectiva histórica da doença com intervenção pedagógica para 
conscientização das ações humanas no ambiente
Tema: História Ambiental
Palavras-chave: História Ambiental; dengue; conscientização.
Resumo: A questão ambiental está presente de forma significativa no universo escolar formal, por 
sua importância como tema essencial e urgente de nossa contemporaneidade. O tema de estudo 
História Ambiental, pode ser uma contribuição significativa no processo ensino aprendizagem, 
com o objetivo de fazer com que o aluno olhe de forma mais crítica para a realidade que o cerca, 
compreendendo que a paisagem visualizada é resultado de anos da relação homem/natureza. 
Somente com a efetiva participação da população será possível minimizar o agravamento da 
situação. Dengue é um dos mais graves problemas de saúde pública da atualidade enfrentado por 
diversos países. Como justificativa para esta conscientização, destacamos o agravamento da 
situação epidemiológica da dengue, tanto local como global. . Desta forma esta Produção Didático 
Pedagógica pretende apresentar algumas discussões teóricas a respeito da História Ambiental. 
Assim, este projeto de intervenção pedagógica propõe uma série de procedimentos que busca 
trabalhar a questão ambiental com tema principal dengue, com enfoque interdisciplinar através de 
textos informativos e atividades diversificadas que poderão ser aplicados no ambiente escolar, na 
perspectiva de incentivar a consciência crítica e reflexiva dos alunos. A intenção maior é 
possibilitar aos alunos repensar suas práticas e a importância da responsabilidade de cada um 
para construir uma sociedade mais igualitária e ambientalmente saudável. Pretendemos com este 
trabalho chamar a atenção para a necessidade de conscientização da comunidade escolar. Para 
que essa conscientização ocorra é preciso uma melhor integração sociedade-natureza e a escola 
é um dos espaços mais propícios para que isso aconteça. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: EUGENIO PISTUN
Orientador: Sheille Soares de Freitas - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: AGRICULTURA FAMILIAR? EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS NOS 
CAMINHOS DE TRABALHADORES E PEQUENOS PROPRIETARIOS EM ANAHY-PR
Tema: Paraná: Historia e Historiografia
Palavras-chave: trabalhadores; campo; agricultura familiar
Resumo: O presente estudo teve por objetivo analisar, como a agricultura familiar e os 
empreendimentos agroindustriais fazem parte das relações de trabalhadores e pequenos 
proprietários na cidade de Anahy, Oeste do Paraná-Pr. A pesquisa bibliográfica teve início em 
fevereiro de 2013, com a garimpagem de obras de autores que discutem sobre o assunto, 
utilizando como estratégia de ação o uso de fontes que ressaltaram a trajetória dos trabalhadores 
e pequenos proprietários de Anahy, nos últimos 30 anos, principalmente a relação entre a cidade 
e o campo, envolvendo relações de trabalho e condições de vida desses sujeitos. A 
implementação acorreu no Colégio Estadual José Bonifácio – EFM , do município de Anahy, 
envolvendo estudantes do 2º ano do Ensino Médio, oportunizando aos mesmos a reflexão sobre 
questões da vida e do trabalho, no campo e na cidade nas últimas décadas e assim compreender 
o lugar em que vivem e participar da história e não ser meros expectadores. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: EUGENIO PISTUN
Orientador: Sheille Soares de Freitas - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Entre a agricultura familiar e os empreendimentos agroindustriais: trajetória de 
trabalhadores e pequenos proprietários em anahy-pr
Tema: Paraná: Historia e Historiografia
Palavras-chave: Trabalhadores; campo; agricultura familiar
Resumo: Na Unidade Didática abordaremos a linha de estudo \"Paraná: História e 
Historiografia\", sendo que o tema terá como objetivo analisar a trajetória de trabalhadores e 
pequenos proprietários de Anahy-PR, nos últimos 30 anos, visando estimular a pesquisa e a 
produção do conhecimento sobre o trabalho e a vida no campo, que envolve a realidade de 
grande parte dos nossos estudantes, promovendo assim o debate sobre esse processo histórico e 
o tempo presente em que se inserem, observando as tensões e transformações vivenciadas por 
eles na dinâmica da Agricultura Familiar e nos empreendimentos agroindustriais. Para isso, 
faremos atividades com fontes e realização de pesquisa.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: EVANDRO CARLOS DE REZENDE
Orientador: RICARDO TADEU CAIRES SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências 
e Letras de Parana

Etapa: Artigo

Título: O Sentido Social das Máscaras Africanas e o Seu Uso Como Objeto Pedagógico em sala 
de Aula.
Tema: História e Cultura Afro-brasileira, africana e indígena
Palavras-chave: História da África; arte africana; máscaras; representações.
Resumo: Este artigo é resultante do PDE e tem como objetivo discutir a função e o sentido social 
das máscaras nas sociedades tradicionais africanas e o seu uso pedagógico em sala de aula. 
Dado o caráter funcional e eminentemente social da arte africana, buscamos relacionar as 
criações artísticas com as relações de trabalho, cultura e poder. Com o estudo, pretendemos 
subsidiar a prática docente para o trabalho com os conteúdos relativos à História da África e 
cultura afro-brasileira, de modo a possibilitar uma abordagem mais consistente sobre a arte 
africana em sala de aula, evitando assim sua “folclorização”. A pesquisa teve como referencial 
teórico a História Cultural e se baseou na bibliografia especializada sobre o tema, a qual foi 
analisada criticamente na construção de materiais didáticos para o ensino de História da África e 
da cultura afro-brasileira junto às séries do 9° ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual 
José Guimarães, da cidade de Cianorte - Pr.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: EVANDRO CARLOS DE REZENDE
Orientador: RICARDO TADEU CAIRES SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências 
e Letras de Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Sentido Social das Máscaras Africanas e o Seu Uso Como Objeto Pedagógico em sala 
de Aula.
Tema: História e Cultura Afro-brasileira, africana e indígena
Palavras-chave: História da África; arte africana; máscaras; representações.
Resumo: A justificativa maior para a realização desta pesquisa é o compromisso com a 
implantação das leis 10.639/03 e 11.658/08, que estabelece a obrigato-riedade do ensino de 
cultura africana e afro-brasileira nas escolas públicas e privadas de todos os Estados. Outro 
aspecto que justifica o trabalho é a necessidade de subsidiar aos docentes materiais pedagógicos 
para a sua prática cotidiana. O objetivo é compreender a função e o sentido social da das 
máscaras nas sociedades tradicionais africanas, onde abordaremos
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: FABIO DE OLIVEIRA CARDOSO 
Orientador: Vanda Fortuna Serafim - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: As músicas de Martinho da Vila (1972 a 1994) e o ensino de história e cultura afro-
brasileira.
Tema: História e cultura afro-brasileira, africana e indígena
Palavras-chave: Ensino de história; Música; Cultura afro-brasileira; Martinho da Vila; PDE
Resumo: O Presente artigo faz uma análise dos estudos e ações do Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE) entre os anos de 2013 e 2014, implementado com uma 
turma de alunos e alunas de 9º ano do Colégio Estadual Tânia Varella Ferreira – E. F. M., no qual 
visou atender a demanda da Lei n. 10.639/2003, quanto à obrigatoriedade do ensino da história e 
cultura afro-brasileira e africana na escola com o tema: O uso de novas fontes no ensino de 
história e cultura afro-brasileira por meio das músicas de Martinho da Vila – 1972 a 1994 e 
intitulado: As músicas de Martinho da Vila (1972 a 1994) e o ensino de história e cultura afro-
brasileira. No desenvolvido do Projeto de Intervenção Pedagógica no Colégio utilizou-se a 
Produção Didático-Pedagógica da Unidade Didática, elaborada com base nas fontes musicais: 
“Jubiabá”, “O Caveira”, “Festa de Umbanda”, “Casa de bamba”, “Nas águas de Amaralina” e 
“Semba dos ancestrais”, das quais, foram analisados os temas extraídos da linguagem musical, 
relacionados ao simbolismo das religiões de matriz africana e identificados pelos discentes como 
hibridismo cultural religioso afro-brasileiro. Os aportes teóricos consistiram principalmente nos 
estudos de Peter Burke, Marcos Napolitano e Reginaldo Prandi. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: FABIO DE OLIVEIRA CARDOSO 
Orientador: Vanda Fortuna Serafim - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: As músicas de Martinho da Vila (1972 a 1994) e o ensino de história e cultura afro-
brasileira.
Tema: História e cultura afro-brasileira, africana e indígena
Palavras-chave: História; Cultura afro-brasileira; Martinho da Vila; Fontes musicais
Resumo: Esta Unidade Didática objetiva propiciar estudos aprofundados sobre o uso de novas 
fontes para o ensino da história e cultura afro-brasileira, por meio das músicas de Martinho da Vila 
(1972 a 1994), para alunos (as) de 9º ano do Colégio Estadual Tânia Varella Ferreira E. F. M, 
como forma de atender a demanda da Lei n. 10.639/2003, quanto à obrigatoriedade do ensino da 
história e cultura afro-brasileira e africana na escola. Para tanto será utilizado um roteiro nas 
análises temáticas das seguintes fontes musicais: Jubiabá, O Caveira, Festa de Umbanda, Casa 
de bamba, Nas águas de Amaralina e Semba dos ancestrais. Cabe destacar da linguagem 
musical elementos simbólicos das religiões de matriz africana, resultado do hibridismo cultural na 
formação da sociedade Brasileira, com base no aporte teórico de Peter Burke, Marcos Napolitano 
e Reginaldo Prandi entre outros.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: FABIO GONCALVES KRAJEWSKI 
Orientador: Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: MEMÓRIA E SIGNIFICÂNCIA HISTÓRICA: RECRIAR A MEMORIA LOCAL COMO 
POSSIBILIDADE PARA A EDUCAÇÃO HISTÓRICA - A CONSTRUÇÃO DA BR 116 E A 
CONSCIÊNCIA HISTÓRICA DE JOVENS DO ENSINO MEDIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL
Tema: TEORIA DA HISTORIA
Palavras-chave: Memória local, Significância histórica, Consciência histórica, Ensino Médio.
Resumo: Este artigo apresenta uma experiência educativa com alunos do 2º ano do Ensino 
Médio e a Memória Local. Experiência realizada a partir do desenvolvimento de uma Unidade 
Temática Investigativa. A elaboração da Unidade Temática Investigativa teve como referência as 
investigações e reflexões da Educação Histórica, o norte foi reconhecer os conhecimentos tácitos 
dos alunos e produzir narrativas históricas. Estudar a história local foi um caminho para 
problematizar e refletir sobre a memória e significância histórica que a construção da BR 116 
possibilitou à consciência histórica dos jovens do Ensino Médio de Campina Grande do Sul. A 
partir desse estudo e reflexão os alunos puderam Recriar a História Local.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: FABIO GONCALVES KRAJEWSKI 
Orientador: Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Memória e significância histórica: a construção da BR 116 e consciência histórica de 
jovens do Ensino Médio de Campina Grande do Sul
Tema: Paraná: história e historiografia
Palavras-chave: Memória local; significância histórica; consciência histórica; Ensino Médio.
Resumo: A construção da Rodovia BR 116 nos anos de 1957 a 1962 exerceu profundas 
alterações na história de Campina Grande do Sul, portanto, há necessidade de problematizar e 
refletir sobre como a construção dessa rodovia tem influenciado na Memória Local, quais 
significados se têm atribuído a esse processo para a formação de uma consciência histórica de 
jovens do Ensino Médio de Campina Grande do Sul e se a História deve ter como objeto de 
estudo os processos históricos e as suas significações, então esse trabalho é uma possibilidade 
para que o aluno, se se utilizando de pesquisas e reflexões, tenha a oportunidade de tomar 
consciência do sentido histórico de sua existência temporal, de como se orientar no tempo sendo 
o aprendizado histórico significativo para ele.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: FRANCISMEIRE MONTANI DE SOUSA 
Orientador: Richard Goncalves Andre - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: As relações entre as histórias fantasmagóricas e a identidade social da comunidade de 
São João do Ivaí: abordagem a partir da cultura material (1970 a 2013)
Tema: Teoria da História
Palavras-chave: Cultura Material. Identidade Social. Narrativas fantasmagóricas. 
Resumo: O objetivo deste artigo é compreender as histórias fantasmagóricas correlacionando- as 
com a identidade social da comunidade de São João do Ivaí (PR), fazendo uma abordagem a 
partir da cultura material, tendo como recorte temporal o período de 1970 a 2013. Ressalta-se 
como esta cultura é importante para a formação da identidade social são joanense, 
desempenhando a função de lugares de memória. A partir disso, o trabalho foi desenvolvido com 
os educandos do primeiro ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Arthur de Azevedo, que 
montaram uma sala ambiente com fotografias dos locais considerados assombrados circunscritos 
na pesquisa. Como resultados, foi sugerido que as narrativas fantasmagóricas possuem um 
grande valor para a construção do conhecimento dos alunos e contribuiu para a consolidação da 
identidade social, tendo como eixo a cultura material local. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: FRANCISMEIRE MONTANI DE SOUSA 
Orientador: Richard Goncalves Andre - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: As relações entre as histórias fantasmagóricas e a identidade social da comunidade de 
São João do Ivaí: abordagem a partir da cultura material (1970 a 2013).
Tema: Teoria da História
Palavras-chave: Cultura material. Identidade Social. Fantasmas
Resumo: O presente projeto analisa as histórias fantasmagóricas correlacionando-as com a 
identidade social da comunidade de São João do Ivaí (PR), fazendo uma abordagem a partir da 
cultural material, tendo como recorte temporal o período de 1970 a 2013. Será ressaltado como a 
cultura material é importante para a formação da identidade social são joanense, desempenhando 
a função de lugares de memória. A partir disso, no trabalho de intervenção pedagógica, os 
educandos do 1º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Arthur de Azevedo, situado na mesma 
cidade, montarão uma sala ambiente com fotografias dos locais considerados assombrados 
circunscritos na pesquisa. Espera-se demonstrar que as narrativas fantasmagóricas são 
fundamentais para a consolidação da identidade social, tendo com eixo a cultura material local. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: GILBERTO DE ALMEIDA DOBBINS
Orientador: Christiane Marques Szesz - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: A Escravidão teve fim? Uma transposição de conceitos – da Escravidão Negra no Brasil à 
Exploração do Trabalho na Atualidade.
Tema: História e cultura afrobrasileira,africana e indígena.
Palavras-chave: Escravidão; Exploração do trabalho; Violência.
Resumo: O Ensino de História deve ser apresentado aos nossos educandos de tal forma, que 
não seja distante de sua realidade, pois assim, será mais significativo e o processo de ensino e 
aprendizagem será efetivado. Seguindo essa linha de raciocínio, este trabalho aponta a 
possibilidade de se estabelecer um paralelo entre a forma de Escravidão no Brasil Colonial com a 
Exploração do Trabalho na Atualidade. É fato que nem todos os professores de história trabalham 
com a História e Cultura Afro-brasileira e Africana, mesmo tendo se tornado lei, e é somente 
levantando essa discussão que poderemos acabar com essa escravidão velada, assim como, 
com o racismo. Se o trabalho do educador for crítico e consciente surge a possibilidade de fazer 
com que os educandos, aqui em especial do Ensino Médio, possam ser agentes transformadores 
de sua realidade, pois a maioria já está inserida no mercado de trabalho, e muitas vezes, são 
vítimas do processo de exploração do mundo capitalista. 
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Professor PDE: GILBERTO DE ALMEIDA DOBBINS
Orientador: Christiane Marques Szesz - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Escravidão teve fim? Uma transposição de conceitos – da Escravidão Negra no Brasil à 
Exploração do Trabalho na Atualidade.
Tema: História e cultura afrobrasileira,africana e indígena.
Palavras-chave: Escravidão; Exploração do trabalho; Violência.
Resumo: O presente projeto será implementado no Colégio Estadual Jardim Alegre na cidade de 
Telêmaco Borba, com alunos do 2º Ano do Ensino Médio. Tem como objetivo aprofundar o 
conhecimento crítico dos educandos de tal forma que conduza a reflexão sobre o conceito de 
Escravidão Hoje com a História da Escravidão Negra no Brasil. Pretendo levar o educando a 
perceber que embora a Escravidão Negra tenha sido encerrada com a assinatura da Lei Áurea 
em 1888 as práticas escravistas ainda estão presentes nos dias de hoje. Não se pretende aqui, 
cometer um anacronismo histórico, e sim, realizar um diálogo entre passado e presente, 
analisando a prática da escravidão como uma forma de subjulgar o homem ao seu semelhante. 
Para tanto, será feito a apresentação do tema aos educandos, direcionando-os para que possam 
refletir sobre o tema estudado, visando ampliar ou formar novos conceitos sobre a escravidão.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: GILSEMAR ARIVALDO DE MATTOS 
Orientador: Mario de Souza Martins - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Identidade e cultura: Os Ucranianos em Irati
Tema: Paraná:História e Historiografia
Palavras-chave: Cultura; Identidade; Tradições
Resumo: Este artigo tem por finalidade realçar os elementos da cultura ucraniana na região 
iratiense, mostrando para alunos do Ensino Médio a importância de conhecer suas origens a fim 
de melhor entender a diversidade cultural na sociedade

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: GILSEMAR ARIVALDO DE MATTOS 
Orientador: Mario de Souza Martins - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Identidade e cultura: Os Ucranianos em Irati
Tema: Paraná:História e Historiografia
Palavras-chave: Cultura; Identidade; Tradições
Resumo: Este projeto tem por finalidade realçar os elementos da cultura ucraniana na região 
iratiense, mostrando para alunos do Ensino Médio a importância de conhecer suas origens a fim 
de melhor entender a diversidade cultural na sociedade atual do município de Irati, objetivando 
sublinhar valores ucranianos que contribuíram no desenvolvimento da sociedade iratiense. A 
região Centro Sul do Estado do Paraná foi basicamente povoada por eslavos (poloneses e 
ucranianos), entretanto o Município de Irati não recebeu um número significativo de ucranianos, e 
aqueles que vieram se restringiram a diversas comunidades estabelecidas no interior. Por isso é 
ressaltar a importância da presença ucraniana, na medida em que outras etnias sobressaem na 
cidade, por estarem presentes em maior quantidade. Esse esforço em desenvolver este projeto 
entre os jovens deve-se principalmente a sua pouca participação em atividades que eram fortes 
entre os descendentes ucranianos, dando continuidade aos costumes e tradições. Num mundo 
globalizado repleto de informações com fácil acessibilidade e o mercado de trabalho exigindo das 
pessoas um novo perfil de comportamento, novas identidades estão surgindo a cada dia. É 
percebido que o jovem não participa mais das atividades culturais e religiosas como antes, ou 
seja, as tradições já não produzem mais os mesmos efeitos que nas gerações anteriores. 
Pretendemos identificar quais são os novos elementos que estão dando forma a estas novas 
identidades. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: GILSON DE AMORIN 
Orientador: CLAUDINEI APARECIDO DE FREITAS DA SILVA - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Fotografia e História: O uso da fotografia como fonte para pesquisa em História de Toledo 
no período da sua colonização (1946-1955)
Tema: Fundamentos teórico metodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Toledo. História. Colonização. Fotografia.
Resumo: O presente artigo parte de uma pesquisa metodologicamente fotográfica como técnica 
investigativa de fonte histórica. Trata-se de apresentar e discutir várias possibilidades de sua 
utilização. Nessa perspectiva, como fonte, procuramos expor alguns procedimentos para a análise 
das imagens fotográficas. A fim de materializar a discussão, propomos elaborar o estudo da 
história do município de Toledo no momento de sua colonização tendo como base, é claro, o 
registro fotográfico. Pretendemos, ainda, refletir acerca da dimensão histórica da imagem 
fotográfica, além das possibilidades efetivas de empregá-la na elaboração do conhecimento em 
torno do passado de Toledo que remonta o período de 1946-1955. Espera-se, com isso, contribuir 
para a valorização da fotografia como fonte de pesquisa, além de ampliar conhecimentos sobre a 
história do município de Toledo e da Região Oeste do Paraná.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: GILSON DE AMORIN 
Orientador: CLAUDINEI APARECIDO DE FREITAS DA SILVA - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Fotografia e História: O uso da fotografia como fonte histórica para pesquisa da História de 
Toledo no momento da colonização (1946-1955)
Tema: Paraná: história e historiografia
Palavras-chave: Fotografia; História; Colonização de Toledo
Resumo: O presente Caderno Pedagógico pretende trabalhar com a fotografia enquanto uma 
técnica e enquanto uma fonte histórica, apresentando e discutindo as várias possibilidades da sua 
utilização. Enquanto fonte, procuramos apresentar alguns encaminhamentos metodológicos para 
a análise das imagens fotográficas. Para materializar a discussão, realizaremos o estudo da 
História do município de Toledo, durante o momento de sua colonização, a partir da fotografia. 
Nos propomos a refletir sobre a dimensão histórica da imagem fotográfica e as possibilidades 
efetivas de utilizá-la na composição de conhecimento sobre o passado de Toledo. Esperamos 
contribuir para a valorização da fotografia enquanto fonte de pesquisa e somar conhecimentos 
sobre a História do município de Toledo e da região oeste do Paraná. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ILMA SILVA DOS SANTOS DE SOUZA 
Orientador: Miliandre Garcia de Souza - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: O PROCESSO DE APROPRIAÇÃO DA DEMOCRACIA RACIAL DURANTE A DITADURA 
MILITAR
Tema: Relações etnorraciais e sua historicidade
Palavras-chave: Mito da democracia racial; Ditadura Militar do Brasil; História; Racismo; Lei 
10639/03.
Resumo: A realidade do povo brasileiro nos depara com uma sociedade que nega a existencia de 
racismo, preconceito e discriminação. O combate desse preconceito em nível escolar devendo 
sempre valorizar o ser humano. O projeto ocorre para promover o reconhecimento sobre mito da 
democracia racial durante a ditadura militar brasileira. O objetivo geral será investigar a 
democracia racial durante a ditadura militar, concentrando-se a sua assimilação dos orgãos e pela 
revisão crítica por intelectuais. Especificamente deverá entender o processo de construção da 
democracia racial e a relação com a problemática do racismo na sociedade, refletir sobre o 
racismo e o preconceito ocorridos na ditadura militar brasileira e examinar a literatura acerca da 
democracia racial. Gilberto Freire fundamentou o \" mito da democracia racial\", onde a 
miscigenação formaria uma sociedade hamônica. Nota-se que o mito mascarou a real natureza 
das relações sociais do Brasil e escondeu o preconceito e a discriminação.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ILMA SILVA DOS SANTOS DE SOUZA 
Orientador: Miliandre Garcia de Souza - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O PROCESSO DE APROPRIAÇÃO DA DEMOCRACIA RACIAL DURANTE A DITADURA 
MILITAR
Tema: Relações etnorraciais e sua historicidade
Palavras-chave: Mito da democracia racial; Ditadura Militar do Brasil; História; Racismo; Lei 
10639/03.
Resumo: Ao observarmos a realidade do povo brasileiro, nos deparamos com uma sociedade 
multirracial e pluriétnica, perpetua-se a crença de negar a existência de “racismo, preconceito e 
discriminação”, que seja este o caminho para se alcançar uma população justa e igualitária. Em 
contrapartida, existem diversos registros sobre as dificuldades encontradas em como se trabalhar 
nas escolas o racismo, preconceito e discriminação, visto que o preconceito é, por muitas vezes 
de forma inconsciente, praticado por parte dos alunos.A preocupação de contribuir com as 
práticas pedagógicas em relação aos alunos afro descendentes do Colégio Estadual Barão do 
Cerro Azul – Ensino Fundamental e Médio do Município de Ivaiporã - Paraná, também a 
necessidade de promover a discussão do mito da democracia racial durante a ditadura militar 
brasileira, bem como o desenvolvimento de uma postura crítica que confronte qualquer forma de 
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discriminação, racismo e preconceito no contexto escolar e na sociedade em que este aluno é 
incluso, é que decidimos montar esta Unidade Didática, visando assim facilitar e ampliar as 
práticas pedagógicas, para que possamos observar, detectar e ampliar novas práticas educativas 
no combate ao racismo. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: IRENA FIRMINIA BARTZEN 
Orientador: Claudia Monteiro - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: INDÍGENAS: BUSCA DE IDENTIDADES E DE ESPAÇOS NO OESTE PARANAENSE
Tema: Estado e Poder
Palavras-chave: indígenas – colonos - demarcação de terras - discriminação – fontes históricas
Resumo: A História do Oeste do Paraná é contada geralmente a partir da sua colonização, 
quando colonos vindos do Rio Grande do Sul, em sua maioria de origem alemã, italiana, 
polonesa, aqui se estabeleceram mas, bem antes disso, essas terras já eram ocupada por índios 
guaranis. Atualmente presenciamos os conflitos pela posse da terra envolvendo os indígenas e 
agricultores, onde é possível visualizar que ocorre um embate entre índios guaranis e colonos que 
adquiriram as terras legalmente. Este trabalho tem o objetivo de fazer uma reflexão sobre o 
conflito entre índios e colonos, buscando mudar os estereótipos em relação à figura do indígena.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: IRENA FIRMINIA BARTZEN 
Orientador: Claudia Monteiro - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Indígenas: busca de identidades e de espaços no Oeste Paranaense
Tema: Estado e Poder
Palavras-chave: Índios; Terras; Conflitos; Fontes Históricas
Resumo: A região Oeste do Paraná é hoje ocupada por diferentes etnias, que vieram de outras 
regiões do Brasil e mesmo de outros países. A História do Oeste do Paraná é contada geralmente 
a partir da sua colonização, mas bem antes desses colonos aqui se estabelecerem, essas terras 
eram ocupadas por índios Guaranis. Atualmente presenciamos os conflitos pela terra envolvendo 
os indígenas e agricultores, onde é possível visualizar o quanto essa etnia ainda é vista com 
preconceito e sofrendo xenofobia. Nesse trabalho procuro fazer uma discussão do embate entre 
índios guaranis e colonos que adquiriram as terras legalmente, fazendo uma reflexão e buscando 
mudar esses estereótipos em relação à figura do índio atualmente. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ISABEL DA SILVA 
Orientador: Miliandre Garcia de Souza - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: O Movimento Negro no Período de Ditadura Militar e a Música no Brasil
Tema: Relações etnorraciais e sua historicidade
Palavras-chave: movimento negro; ditadura militar; música
Resumo: Durante a ditadura militar brasileira a limitação da liberdade de expressão fora 
constante, o Movimento Negro surgiu em São Paulo durante o protesto realizado contra a um ato 
de discriminação ocorrido no Clube de Regatas Tietê. Durante este protesto deu-se inicio ao 
Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial. Trabalhar nas escolas os movimentos 
na educação básica é essencial para o desenvolvimento intelectual dos educandos. O projeto 
busca oportunizar a comunidade escolar uma integração entre, o Movimento Negro presente no 
período da ditadura militar brasileira e a necessidade de reconhecimento da importância do negro 
na formação da sociedade brasileira, construindo a consciência social nos educadores para que 
os mesmos transmitam a importância de exigir seus direitos. Devemos sempre lembrar que em 
consonância com os movimentos, diversos cantores e artistas fundaram a música popular 
brasileira. A música é uma prática essencial de divulgação de informações e expressões de 
opiniões, sendo assim, os músicos passaram a interagir diretamente nos fatos ocorridos com a 
sociedade, na qual a música esteve presente como uma forma de um retrato social, em uma 
época de repressão e resistência ao sistema político imposto. Neste meio o negro ainda enfrentou 
o silenciamento em relação às identidades e cultura dentro do sistema educacional, pela ausência 
de material adequado. O projeto visa promover debates entre os professores, bem como a 
capacitação destes sobre a temática, para identificarem e compreenderem os movimentos 
ocorridos no Brasil também por meio de seminários e palestras, promover visitas a espaços 
culturais onde a história do movimento negro esteja exposta.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ISABEL DA SILVA 
Orientador: Miliandre Garcia de Souza - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O MOVIMENTO NEGRO NO PERÍODO DE DITADURA MILITAR NO BRASIL
Tema: Relações etnorraciais e sua historicidade
Palavras-chave: movimento negro; ditadura militar; música
Resumo: Na década de 60 o Brasil se depara com um movimento político onde as Forças 
Armadas Brasileiras assumem o poder por meio de um golpe militar, era o inicio da ditadura militar 
no Brasil que foi marcado como um momento de limitação da liberdade de expressão, no qual o 
movimento negro se limitou a pequenas ações, porém não se podendo negar que os negros/as 
tiveram sua parcela de contribuição na luta pela liberdade, se fazendo presente nesse período. 
Com a crise política só veio a piorar o racismo, deixando os negros/as invisíveis como se não 
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fizessem parte desta construção histórica no Brasil. Com a popularização da televisão que 
influenciou na divulgação da música, uma prática essencial para a divulgação de informações e 
expressões de opiniões, o negro pode expressar a cultura de seu povo, mas enfrentou e enfrenta 
ainda o silenciamento em relação às identidades e cultura.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: IVONE CIRINO DE JESUS 
Orientador: Miliandre Garcia de Souza - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Religião afro-brasileira no palco da ditadura:Uma análise da peça Sortilégio,de Abdias 
Nascimento(1979)
Tema: Cultura Afro- brasileira africana e indígena
Palavras-chave: Sortilégio;matriz africana; divdiversidade religiosa;ditadura militar; Abdias 
Nascimento.
Resumo: Este artigo tem como objetivo relatar as atividades realizadas durante o processo de 
Implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, momento de suma importância 
dentro do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, onde o professor articula a teoria 
com a prática. Tendo como público alvo, alunos do 1º Ano do Ensino Médio do Colégio Estadual 
Vale do Saber, no município de Apucarana – PR, no ano de 2014. Tomamos como estudo de caso 
a peça teatral Sortilégio, Abdias Nascimento (1979), promovendo a inserção da temática religião 
de matriz africana no âmbito escolar, dentro da disciplina de História. Objetivando analisar a 
diversidade religiosa afro-brasileira sem apologias preconceituosas, contextualizando-a no 
período da ditadura militar brasileira, com a prática pedagógica. A participação por parte dos 
alunos foi relevante para o desenvolvimento e sucesso do projeto.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: IVONE CIRINO DE JESUS 
Orientador: Miliandre Garcia de Souza - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: RELIGIÃO AFRO-BRASILEIRA NO PALCO DA DITADURA: UMA ANÁLISE DA PEÇA 
SORTILÉGIO, DE ABDIAS NASCIMENTO (1979)
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: LEI 10.639/03; Ditadura Militar; Matriz Africana; Abdias Nascimento; 
Preconceito.
Resumo: Inspirado na implantação da Lei 10.639/03, o presente artigo tem como propósito 
analisar a diversidade religiosa afro-brasileira sem apologias preconceituosas, contextualizando-a 
no período da ditadura militar brasileira, com a prática pedagógica. Promovendo a revisão de um 
processo de legitimação de injustiças e discriminações referentes às religiões de matriz africana, 
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que foram colocadas à margem da sociedade brasileira em vários períodos da nossa história. 
Tomamos como estudo de caso a peça teatral Sortilégio, Abdias Nascimento (1979), fundador do 
Teatro Experimental Negro (TEN), apresenta a problemática das religiões de matriz africana que 
sempre enfrentaram preconceitos, valorizando a herança africana, os antepassados, a mitologia e 
os rituais dos orixás, questionando estereótipos que foram produzidos em torno dessa cultura ao 
longo da escravidão e da diáspora. Exu, orixá iorubano, deus mensageiro, considerado pela 
cultura cristã, como o demônio, aparecerá várias vezes no texto de Abdias. Sortilégio narra a 
história do preto Emanuel, que, formado em direito, renegou Exu, esqueceu os orixás, desonrou 
Obatalá e se tornou um “preto de alma branca”. Mascarou as próprias raízes na tentativa de 
sobreviver e ser respeitado numa sociedade marcada pelo preconceito. Palavras-chave: Lei 
10.639/03. Ditadura militar. Matriz africana. Abdias Nascimento. Preconceito. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: IVONE JOSE DE ASSUNCAO ROSVADOSKI 
Orientador: Miliandre Garcia de Souza - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: DITADURA MILITAR: Breve relato da Militância feminina e Trajetória de Dilma Rousseff*
Tema: História e Gênero
Palavras-chave: Militânica feminina; Mulheres; Dilma Rousseff
Resumo: A Ditadura Militar iniciou-se com o golpe militar em 1964, ficou marcada na história do 
país pela sua forma de lidar com o povo, sua repressão e censura e, o AI-5 foi o maior 
instrumento desta repressão. No governo Médici que começam as torturas, as prisões e os 
assassinatos de militantes da ação armada contra o governo, a censura e associação de vitórias 
esportivas ao governo. O período da ditadura militar propiciou a abertura de um caminho para a 
luta também da igualdade entre os gêneros, particularmente no campo profissional. Nessas lutas 
contra esse regime teve um grande destaque a nossa atual presidente do Brasil Dilma Rousseff

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: IVONE JOSE DE ASSUNCAO ROSVADOSKI 
Orientador: Miliandre Garcia de Souza - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: DITADURA MILITAR: Breve relato da Militância feminina e Trajetória de Dilma Rousseff 
Tema: História e Gênero
Palavras-chave: Palavras-chave: Ditadura Militar, Militância feminina, Dilma Rousseff, Comissão 
da Verdade.
Resumo: A Ditadura Militar iniciou-se com o Golpe Militar em 1964, ficou marcada na História do 
país pela sua forma de lidar com o povo, sua repressão e censura e, o AI-5 foi o maior 
instrumento desta repressão. No governo Médici que começam as torturas, as prisões e os 
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assassinatos de militantes da ação armada contra o governo, a censura e associação de vitórias 
esportivas ao governo. O período da Ditadura Militar propiciou a abertura de um caminho para a 
luta também da igualdade entre os gêneros, particularmente no campo profissional. A pesquisa 
destacou a Presidente do País, nome completo Dilma Vana Rousseff Linhares, descrita como 
esposa de Claudio Galeno de Magalhães Linhares, conhecido como Lobato. Casou-se duas 
vezes. Nasceu em 14 de dezembro de 1947, em Belo Horizonte. É filha do Búlgaro Péter 
Rousseff e da professora Dilma Jane da Silva de Friburbo/RJ que tiveram mais dois filhos, Igor e 
Vana. Dilma contribuiu muito para a popularidade de Lula na presidência que, passou a cuidar da 
execução de projetos, fazia um bom trabalho, e isso refletiu na popularidade do presidente. Em 
novembro de 2011 sancionada pela presidente Dilma Rousseff, a Lei nº 12.528/2011, com o 
objetivo de “efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação 
nacional”. A comissão tem o prazo de dois anos para concluir o seu relatório, a ministra da 
Secretaria de Direitos Humanos. Num primeiro momento, não se trata de aplicar punições, mas 
de conquistar o direito de saber a verdade. Neste caso, a punição é moral.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: IZANI DE FATIMA FERREIRA PINTO
Orientador: Martha Daisson Hameister - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO: um exercício metodológico para o ensino de 
história a partir das diferentes fontes históricas. 
Tema: Fundamentos teóricometodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Construção do Conhecimento Histórico 
Resumo: Este artigo é resultado de uma experiência pedagógica para o ensino de história, 
desenvolvida para o Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná (PDE /PR) 
realizado com os alunos do 8ºs anos “B” e “C”- Ensino Fundamental do Colégio Estadual Pedro 
Macedo, situado no Bairro Portão, município de Curitiba. A partir das diferentes fontes histórias 
buscou-se construir coletivamente o conhecimento histórico do Bairro Portão, local onde se situa 
o Colégio Estadual Pedro Macedo, onde muitos alunos dos 8ºs anos residem. Tal experiência 
surgiu da necessidade de melhorar a compreensão acerca da produção do conhecimento e 
também despertar nos alunos a capacidade de atuarem como sujeitos desse processo, 
melhorando assim a participação e o interesse na disciplina de História, visto que se fez 
necessário buscar outras formas de ensinar que resultem em experiências positivas conforme o 
conteúdo desenvolvido. Neste caso buscou-se um exercício de construção do conhecimento a 
partir dos alunos, considerando o Bairro Portão como foco para o desenvolvimento do processo 
dessa construção histórica. Tal atividade constituiu-se numa prática didática pedagógica 
diferenciada para que os alunos pudessem atuar como investigadores, protagonista do processo 
de construção do conhecimento. O objetivo deste artigo é divulgar os resultados da aplicação do 
projeto de implementação PDE no 8º ano “B” e no 8º ano “C” do Colégio Estadual Pedro Macedo, 
desde a elaboração do projeto, até o resultado final. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: IZANI DE FATIMA FERREIRA PINTO
Orientador: Martha Daisson Hameister - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: UMA EXPERIÊNCIA CONSTRUTIVISTA COMO METODOLOGIA COMO PARA O 
ENSINO DE HISTÓRIA COM ALUNOS DOS 8ºs ANOS “B” e “C” DO COLÉGIO ESTADUAL 
PEDRO MACEDO – CURITIBA PARANÁ 
Tema: Fundamentos teóricometodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Fontes Históricas, Pesquisa Local, Construção do Conhecimento 
Resumo: Pelas experiências vividas no cotidiano das aulas de História percebi que é urgente 
aplicar outras metodologias para o ensino de História. Metodologias que despertem os alunos 
para a autonomia do saber, agentes construtores do conhecimento. Para tanto transformar as 
aulas de História mais interessantes e participativas. A partir da realidade dos alunos desenvolver 
atividades de pesquisas e investigações locais. Para tanto esta produção didática, fundamentada 
em reflexões acerca das metodologias se propõe experienciar uma prática diferenciada, ou seja, 
construir coletivamente o conhecimento histórico do Bairro Portão, considerando o aluno como 
ponto de partida nesse processo.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: JANE CADAMURO NUNES 
Orientador: Vanda Fortuna Serafim - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: CONGADAS,CONGADOS, CONGOS- UMA PROPOSTA INTERDISCIPLINAR PARA O 
ENSINO MÉDIO A PARTIR DOS ESCRITOS DE LUÍS DA CÂMARA CASCUDO.
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Congadas, Interdisciplinaridade, Câmara Cascudo
Resumo: O presente artigo apresenta estudo e reflexões acerca das Congadas, manifestação 
cultural Afro-brasileira, e propõe um diálogo entre as disciplinas de História, Geografia,Sociologia 
e Arte no ensino médio, a partir dos escritos de Luís da Câmara Cascudo. Foi elaborado através 
do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), objetivando contribuir para a superação da 
superficialidade e do isolamento dos conteúdos no que diz respeito à História e Cultura Afro-
brasileira. O projeto, estruturado em formato de Unidade Didática e aplicado através de curso de 
extensão para professores da Rede Estadual de Ensino do Município de Mandaguaçu – PR.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: JANE CADAMURO NUNES 
Orientador: Vanda Fortuna Serafim - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: CONGADAS, CONGADOS, CONGO - UMA PROPOSTA INTERDISCIPLINAR PARA O 
ENSINO MÉDIO A PARTIR DOS ESCRITOS DE LUÍS DA CÂMARA CASCUDO.
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Congada, Câmara Cascudo, Hibridismo Cultural, interdisciplinaridade, 
Resumo: A temática desse projeto consiste nos estudos das Congadas, enquanto uma 
manifestação cultural afro-brasileira a ser trabalhada nos conteúdos escolares de forma 
interdisciplinar no ensino médio. A proposta é oferecer aos professores da Rede Estadual do 
Município de Mandaguaçu-Pr, atividades interdisciplinares acerca das Congadas, nas disciplinas 
de História, Arte e Sociologia. As fontes históricas utilizadas serão as obras de Luís da Câmara 
Cascudo: Antologia do Folclore Brasileiro, volume 1 e 2 e Dicionário do Folclore Brasileiro. Para 
isso tomará como aporte a noção de Hibridismo Cultural de Peter Burke. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: JANE MARCIA BENEDETE 
Orientador: ANDRE PAULO CASTANHA - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Cinema e História: uma experiência a partir do uso de recortes de filmes
Tema: Fundamentos Teóricos-Metodológicos para o Ensino de História
Palavras-chave: Ensino de História;Recortes de Filmes;Conhecimento Histórico;Ensino-
aprendizagem.
Resumo: O presente artigo é o resultado das atividades desenvolvidas no Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE) ofertado pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná. 
O objetivo deste artigo consiste em relatar as experiências, as reflexões e os resultados obtidos 
pelo Projeto de Intervenção, implementado no Colégio Estadual Barão do Rio Branco, com alunos 
do 3º Ano do Ensino Médio. A proposta do projeto foi verificar o potencial do uso de recortes de 
filme em sala de aula como uma fonte/documento para a produção do conhecimento, aliado a 
outros recursos didáticos, com a finalidade de auxiliar na aprendizagem dos alunos. Na sala de 
aula, como em qualquer espaço educativo, o cinema é um rico material didático. Agente 
socializante e socializador, capaz de despertar interesses teóricos, questionamentos 
sociopolíticos, enriquecimento cultural, ou seja, um instrumento didático capaz de despertar nos 
alunos o interesse, a criatividade, a observação, a reflexão e a problematização sobre os 
conteúdos da disciplina de História. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: JANE MARCIA BENEDETE 
Orientador: ANDRE PAULO CASTANHA - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Uso de Recortes de Filmes no Ensino de História
Tema: Fundamentos Teóricos-Metodológicos para o Ensino de História 
Palavras-chave: História; recortes de filmes; atividades; aprendizagem
Resumo: Estamos inseridos num mundo globalizado onde as transformações tecnológicas, 
sociais e culturais são presenciadas diariamente. Estas transformações refletem na escola e na 
ação pedagógica do professor, que precisa utilizar em sala de aula documentos históricos, além 
de tecnologias e linguagens diversificadas, valorizando o saber do aluno, utilizando conceitos e 
práticas que possibilitem ao aluno aprender e produzir conhecimentos históricos. O cinema pode 
colaborar, enquanto instrumento de sensibilização, análise e reflexão, por meio do enfoque 
temático, problematizando dilemas morais, posturas pessoais, revisão de valores e defesa dos 
direitos humanos. Neste sentido, os trechos de filmes possibilitam, a partir da reconstituição feita 
do contexto e dos fatos analisados, aprender práticas, concepções e processos educativos, 
valores, ideologias, mentalidades individuais e coletivas que permeiam e subsidiam as ações 
humanas. Este Caderno Pedagógico tem como principal objetivo fornecer a alunos e professores 
uma proposta de estudo da História a partir de diversas fontes históricas e referenciais, ou seja, 
de documentos escritos, iconográficos, músicas, enfatizando os audiovisuais, sobretudo os 
fragmentos e recortes de filmes, utilizados pelos historiadores na construção do conhecimento. 
Neste sentido, objetivamos, nesta Produção Didático-Pedagógica, através de fundamentos 
teórico-metodológicos utilizar trechos de filmes, nas aulas de História, na 3º Série do Ensino 
Médio. Assim, ao participar do processo de construção do conhecimento histórico, o aluno estará 
se envolvendo com o ensino e a aprendizagem, valorizando a disciplina de História como 
fundamental para a formação de sua consciência social e histórica. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: JOANISTELA GONCALVES MENDES 
Orientador: Terezinha Oliveira - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: COTIDIANO ESCOLAR CONTEMPORÂNEO: estudo sobre hábitos e costumes do 
professor
Tema: História Social das Crianças
Palavras-chave: Clássicos; Hábitos; Professor.
Resumo: Neste artigo teceremos algumas considerações relativas ao estudo dos hábitos e 
costumes do professor no cotidiano escolar. Nessa abordagem, tomamos como referência os 
estudos e as reflexões contidas em obras literárias clássicas a respeito do homem, da educação, 
dos hábitos e dos costumes sociais. Nossa intenção é contribuir para a construção de práticas 
docentes na educação básica, apresentando, particularmente aos professores do Col. Est. Dr. 
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José Gerardo Braga - E.F.M./Maringá, reflexões sobre os dilemas da educação em nossa 
contemporaneidade. Oferecendo elementos teóricos para a compreensão da escola como 
ambiente próprio do conhecimento historicamente produzido, pretendemos contribuir para o 
entendimento da figura do professor como sujeito mediador/condutor relevante no processo de 
ensino, contribuindo para que ele possa atingir aqueles que são a verdadeira razão de nosso 
estudo: os estudantes adolescentes. O estudo dos clássicos da literatura, particularmente das 
questões relacionadas aos hábitos e costumes, pode instigar a elaboração de novas práticas 
docentes que sejam criadoras e transformadoras. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: JOANISTELA GONCALVES MENDES 
Orientador: Terezinha Oliveira - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Cotidiano escolar contemporâneo: estudo sobre háitos e costumes do professor
Tema: História Social das Crianças
Palavras-chave: Clássicos; Hábitos; Professor.
Resumo: Nesta produção didático-pedagógica intitulada ‘Cotidiano escolar contemporâneo: 
estudo sobre hábitos e costumes do professor’ faremos uma reflexão sobre o cotidiano escolar 
tendo como referência os estudos e as reflexões de autores da literatura clássica que 
investigaram temas como o homem, a educação, hábitos e costumes sociais. Nosso principal foco 
são os docentes da educação básica, em particular os que lecionam no Col. Est. Dr. José Gerardo 
Braga/E.F.M. e demais interessados em refletir sobre os dilemas da educação em nossa 
contemporaneidade. Interessa-nos proporcionar subsídios teóricos para a reflexão e 
compreensão sobre a escola como ambiente próprio do conhecimento historicamente produzido, 
contribuindo para o entendimento da figura do professor como sujeito mediador/condutor 
relevante no processo de ensino, atingindo aqueles que são a verdadeira razão de ser desta 
Unidade Didática, ou seja, as crianças e os adolescentes, em formação. Estudando os clássicos 
da literatura, particularmente as questões relacionadas aos hábitos e costumes, propiciam-se, as 
possibilidades do desenvolvimento de práticas docentes criadoras e transformadoras. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: JOANITA DAS GRACAS CARDOSO 
Orientador: Oseias de Oliveira - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NO CONTEXTO ESCOLAR
Tema: HISTÓRIA E CULTURA AFRO BRASILEIRA
Palavras-chave: Educação; Identidade Étnica; Diversidade
Resumo: Neste artigo pretende-se abordar os resultados dos estudos étnicos-raciais realizados 
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no terceiro período do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), por meio de interação, 
reflexão e diálogo com os estudantes do 3º Ano A, do Ensino Médio, do ano letivo de 2014, do 
Colégio Estadual João Negrão Júnior - EFM, no Município de Teixeira Soares, proporcionado pelo 
Caderno Pedagógico \"As relações étnico-raciais no contexto escolar\" e do diálogo com os 
professores e professoras da Rede Pública de Ensino do Paraná, ocorrido no Grupo de Trabalho 
em Rede (GTR). Com base nos desencadeamentos da intervenção pedagógica, o presente artigo 
propõe uma reflexão sobre as atividades e ações didáticas de valorização da identidade étnica 
dos alunos e alunas, acreditando que nossos estudantes possam ser mobilizadores no combate à 
discriminação racial.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: JOANITA DAS GRACAS CARDOSO 
Orientador: Oseias de Oliveira - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NO CONTEXTO ESCOLAR
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: EDUCAÇÃO; IDENTIDADE ÉTNICA; DIVERSIDADE 
Resumo: O Brasil é um país com muitas culturas, fato devido ao processo de colonização. Essa 
diversidade reflete em todos os segmentos da sociedade e cabe à Escola desenvolver ações de 
valorização e respeito a todas as culturas, contribuindo para que nossos (as) alunos (as) tenham 
sua identidade respeitada. A escola é o espaço onde ocorrem as relações sociais e o confronto de 
ideias, cabe aos profissionais da educação abordar a resistência e as realizações de personagens 
negros que marcaram suas lutas em defesa de seus direitos. A abordagem da temática cultura 
afro brasileira deve ser contínua, pois o tema é amplo e pode ser abordado em todos os 
momentos da sociedade brasileira. No espaço escolar já foram desenvolvidas muitas ações 
voltadas a valorização da trajetória histórica dos negros na construção da identidade do Brasil, 
mas há ainda muito o que se fazer. Por meio das atividades propostas neste caderno pedagógico, 
pretende-se abordar a cultura afro brasileira em sala de aula, adotando estratégias que ofereçam 
embasamento para que os alunos (as) possam esclarecer dúvidas sobre sua identidade étnica, 
conscientizando-os sobre o respeito e a diversidade étnica que formam a identidade do Brasil, e 
assim evitando situações de preconceito racial no contexto escolar e social. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: JOAO AUGUSTO REQUE 
Orientador: Nadia Gaiofatto Goncalves - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: Estudo do Meio e História Ambiental: o ribeirão dos Müller
Tema: Paraná: história e historiografia
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Palavras-chave: Estudo do Meio; História Ambiental; Patrimônio Cultural/Natural; Curitiba; 
Ribeirão dos Müller.
Resumo: Os rios, nascentes, várzeas, cachoeiras, córregos e ribeirões que nas áreas rurais 
ainda são facilmente identificados, nas cidades ficaram invisíveis, sofreram processos de 
retificação, mudanças de curso, canalização, viraram esgotos e acabaram enterrados sob prédios 
e ruas em nome do progresso. Qual a resposta dos alunos quando indagados sobre a localização 
do rio Ivo ou rio Belém, cujas margens assistiram ao nascimento da Vila de Nossa Senhora da 
Luz dos Pinhais ou sobre a história e a localização dos rios mais próximos de suas casas e da 
escola em que estudam? Como recorte territorial para o desenvolvimento dessa pesquisa, 
utilizamos a bacia hidrográfica em que a escola e a comunidade atendida estão inseridas – 
História Local – levando em consideração as relações com o meio ambiente (neste caso a rede 
hídrica mais próxima, o ribeirão dos Müller), seus usos e suas representações simbólicas, 
entendendo o rio não só como um elemento da natureza, mas como um patrimônio 
natural/cultural daquela comunidade. Pretendemos, assim, criar situações didáticas para que os 
alunos reelaborassem as representações sobre o ambiente em que vivem e estudam por meio de 
uma melhor compreensão histórica do processo de ocupação da cidade e do lugar onde moram, 
percebendo as grandes transformações ocorridas nas últimas décadas do século XX, quando este 
processo, em Curitiba e Região Metropolitana, se intensificou de forma bastante acelerada. 
Apresentamos nesse artigo a terceira etapa do projeto exposto anteriormente que relaciona os 
conceitos de Patrimônio Cultural/Natural e História Local ao processo de investigação histórica, 
intitulado Estudo do Meio.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: JOAO AUGUSTO REQUE 
Orientador: Nadia Gaiofatto Goncalves - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Memória sobre os rios urbanos em Curitiba na perspectiva da História Ambiental
Tema: Paraná: história e historiografia
Palavras-chave: rios; Curitiba; História Local; História Ambiental; Patrimônio Cultural/Natural
Resumo: Os rios, nascentes, várzeas, cachoeiras, córregos e ribeirões que nas áreas rurais 
ainda são facilmente identificados, nas cidades ficaram invisíveis, sofreram processos de 
retificação, mudanças de curso, canalização, viraram esgotos e acabaram enterrados sob prédios 
e ruas em nome do progresso (ARRUDA, 2008). Qual será a resposta dos alunos quando 
indagados sobre a localização do rio Ivo ou o rio Belém, cujas margens assistiram o nascimento 
da Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais ou sobre a história e a localização dos rios mais 
próximos de suas casas e da escola em que estudam? Como recorte territorial para o 
desenvolvimento dessa pesquisa propomos a Bacia Hidrográfica em que a escola e a 
comunidade atendida estão inseridas – História Local – levando em consideração as relações 
com o meio ambiente (neste caso a rede hídrica mais próxima), seus usos e suas representações 
simbólicas, entendendo o rio não só como um elemento da natureza, mas como um patrimônio 
natural/cultural daquela comunidade (ORIA, 1998 e PELEGRINI, 2006) Pretende-se, assim, criar 
situações didáticas para que os alunos reelaborem suas impressões sobre o ambiente em que 
vivem e estudam por meio de uma melhor compreensão histórica do processo de ocupação da 
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cidade e do lugar onde moram, percebendo as grandes transformações ocorridas nas últimas 
décadas do século XX, quando este processo, em Curitiba e Região Metropolitana, se intensificou 
de forma bastante acelerada.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: JOAQUIM CECILIO DOS SANTOS 
Orientador: Armando Joao Dalla Costa - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: Memórias da formação e identidade do Jardim Acrópole e Jardim Solitude em Curitiba, ao 
redor do Colégio Santa Rosa, a partir da década de 1970
Tema: Paraná:história e historiografia
Palavras-chave: História Local; Memória oral; Identidade
Resumo: Buscar um levantamento histórico sobre o surgimento e o continuo aumento do 
desenvolvimento da região e da população do Jardim Acrópole e Jardim Solitude, em Curitiba, e 
na contribuição para um melhor conhecimento sobre a formação e a historia local, nos aspectos 
sociais, culturais, econômicos e históricos, correlacionando-os com alguns acontecimentos 
históricos do Paraná que tiveram influência na migração para a referida região pesquisada. 
Privilegiar a memória oral, ouvida dos pioneiros através de entrevistas. Reunir fatos, fotos, objetos 
que remetem a contribuição na construção da formação da diversidade cultural local. Outro 
objetivo, o despertar um maior interesse sobre a história local, sem a pretensão de uma grande e 
fechada visão e reflexão, mas possibilitar um diálogo entre o presente e o passado. Propõe uma 
aprendizagem mais crítica e consciente das transformações ocorridas com o tempo.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: JOAQUIM CECILIO DOS SANTOS 
Orientador: Armando Joao Dalla Costa - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Memórias da formação e identidade do Jardim Acrópole e Jardim Solitude, em Curitiba, ao 
redor do Colégio Estadual Santa Rosa
Tema: Paraná: história e historiografia
Palavras-chave: história do lugar;identidade social;acervo
Resumo: Consideramos a importância de conhecer e estudar a história local, procurando 
ressaltar a memória e a identidade dos que habitam naquele lugar geográfico. Cada lugar constrói 
suas especificidades dentro do seu modo de viver, de refletir e de se sustentar. Por receber 
influências externas, torna dinâmica a história do lugar. Buscar a história local, não somente sobre 
a obrigatoriedade de conteúdos da História do Paraná, mas também observar as relações sociais 
no seu convívio cotidiano, nas suas mais diversas manifestações e atuações. O que pode 
identificar uma região ou um povo são atitudes e o modo de reagir diante das vicissitudes da vida. 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_ufpr_hist_pdp_joaquim_cecilio_dos_santos.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_ufpr_hist_pdp_joaquim_cecilio_dos_santos.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_ufpr_hist_artigo_joaquim_cecilio_dos_santos.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_ufpr_hist_artigo_joaquim_cecilio_dos_santos.pdf


Se propõe reativar a memória como uma ferramenta para se identificar Coletar algumas 
informações sobre a formação da região ao redor do Colégio Estadual Santa Rosa – Curitiba, 
buscando nas fontes oficiais dos Órgãos Públicos disponíveis. Mas, sobretudo atribuindo especial 
atenção aos depoimentos, situações e fatos narrados através de entrevistas e reuniões com os 
próprios moradores do lugar. Todo o público alvo do Projeto se constituirá protagonista, ou seja, 
sujeito da elaboração de um acervo da história real do lugar, dentro das suas características. Este 
acervo pode conter desde acontecimentos históricos oficiais, como também passar pelas 
memórias de fatos mais sensíveis e únicos, até aqueles que constituem os faits divers. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: JOCIANE BORDIN 
Orientador: Carlos Eduardo Schipanski - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Colégio Estadual Presidente Castelo Branco
Tema: História Local
Palavras-chave: Instituição Escolar; pesquisa; evolução; personagens
Resumo: Deve-se perceber a importância de conhecer sobre a História da educação no Brasil e 
no Paraná para poder entender parte do o processo até chegar na própria Instituição Escolar. A 
História pode levar o aluno aconhecer e gostar do ambiente escolar, descobrindo como se deu a 
construção (ou parte dela) da História do seu Colégio e, consequentemente, das pessoas que já 
passaram por ali. O principal papel do educando, nesse momento, será o de pesquisar e construir 
parte desse processo, colocando-se como investigador das mudanças e transformações 
ocorridas. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: JOCIANE BORDIN 
Orientador: Carlos Eduardo Schipanski - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Através da História da Educação no Brasil e no Paraná, o surgimento e evolução do 
CEPCB como Instituição Escolar: sua história e a de seus personagens.
Tema: História do Paraná
Palavras-chave: Instituição Escolar; pesquisa; evolução; personagens
Resumo: Deve-se perceber a importância de conhecer sobre a História da educação no Brasil e 
no Paraná para poder entender parte do o processo até chegar na própria Instituição Escolar. A 
História pode levar o aluno a conhecer e gostar do ambiente escolar, descobrindo como se deu a 
construção (ou parte dela) da História do seu Colégio e, consequentemente, das pessoas que já 
passaram por ali. O principal papel do educando, nesse momento, será o de pesquisar e construir 
parte desse processo, colocando-se como investigador das mudanças e transformações 
ocorridas. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: JOSE AMILTON LATANZA 
Orientador: Maria Renata da Cruz Duran - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: A Construção da História com o uso de Tecnologias: e o Conceito de Consciência Histórica 
em Jörn Rüsen
Tema: Fundamentos Teóricos-Metodológicos Para o Ensino de História
Palavras-chave: Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação; Oriente Médio; Políticas 
Públicas de Formação Docente.
Resumo: Atualizar o ensino de história por meio de um diálogo com os tipos de narrativas a que 
estão acostumados os discentes é uma das recomendações recorrentes em documentos oficiais 
de órgãos governamentais, tais como os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ministério da 
Educação. Paralelamente, refletir acerca dos meios de produção de materiais didáticos e seus 
dispositivos de difusão é uma tendência que, no rumo dos recursos educacionais abertos, procura 
potencializar a capacidade docente de produção de seus próprios recursos educacionais, 
proporcionando ao docente condições de atender mais especificamente as demandas dos 
discentes. Neste sentido, trabalhou-se a ideia de tempo, história e narrativa através de 4 módulos: 
História em Quadrinhos, Cinema, Jornalismo Digital e Blogs e, por meio desta, possibilitar que o 
aluno desenvolva as competências do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação, bem 
como refletir acerca do uso das mesmas no ensino público e no estudo do Oriente Médio 
conforme 4 momentos e locais: Guerra Irã e Iraque, Conflitos na Palestina e Guerra EUA-Iraque 
(2003). A metodologia adotada é a de um trabalho colaborativo-coordenado, ou seja, quatro 
integrantes do PDE estarão empenhados em trabalho comum, cujo eixo é a exploração das TDIC 
na sala de aula, o resultado final será a construção de uma foto-história em quadrinhos, um vídeo-
digital, uma história em quadrinhos desenhada e um blog.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: JOSE AMILTON LATANZA 
Orientador: Maria Renata da Cruz Duran - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: TDIC no Ensino Médio: Oriente Médio e Consciência Histórica
Tema: Fundamentos Teóricos- Metodológicos Para o Ensino de História
Palavras-chave: Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, Oriente Médio, Políticas 
Públicas de Formação Docente.
Resumo: Atualizar o ensino de história por meio de um diálogo com os tipos de narrativas a que 
estão acostumados os discentes é uma das recomendações recorrentes em documentos oficiais 
de órgãos governamentais, tais como os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ministério da 
Educação. Paralelamente, refletir acerca dos meios de produção de materiais didáticos e seus 
dispositivos de difusão é uma tendência que, no rumo dos recursos educacionais abertos, procura 
potencializar a capacidade docente de produção de seus próprios recursos educacionais, 
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proporcionando ao docente condições de atender mais especificamente as demandas dos 
discentes. Neste sentido, trabalhar a idéia de tempo, história e narrativa através de 4 módulos: 
História em Quadrinhos, Cinema, Jornalismo Digital e Blogs, por meio desta, possibilitar que o 
aluno desenvolva as competências do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação, bem 
como refletir acerca do uso das mesmas no ensino público e no estudo do Oriente Médio 
conforme 4 momentos e locais: Guerra Irã e Iraque, Invasão norte-americana da Palestina e 
Guerra do Golfo em Bagdá. A metodologia adotada é a de um trabalho colaborativo-coordenado, 
ou seja, quatro integrantes do PDE estarão empenhados em trabalho comum, cujo eixo é a 
exploração das TDIC na sala de aula, o resultado final será a construção de uma foto-história em 
quadrinhos, um vídeo-digital, uma história em quadrinhos desenhada e um blog.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: JOSELIA INES ZANIN PEDROSO 
Orientador: Oseias de Oliveira - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: O Preconceito Racial no Ambiente Escolar
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: preconceito racial; negros; educação.
Resumo: O trabalho sobre o preconceito racial no ambiente escolar procura entender a formação 
que levou a discriminação do negro. Ainda busca integrar as diversas linhas do conhecimento na 
disciplina de História, muito utilizado hoje nas aulas. Os negros que vieram para o Brasil eram de 
diferentes nações africanas. Mesmo depois da abolição da escravatura, em 1888, houve um forte 
movimento que colocava como negativa a presença e a influência dos negros junto ao povo 
brasileiro, acredita-se que a mistura racial afetaria a formação social e cultural, impedindo a 
unidade nacional e o desenvolvimento da nação. Aprofunda-se a marginalização do negro na 
sociedade, o qual foi afastado da história e formação do povo brasileiro. Isso fundamenta o estudo 
da sua representação no espaço escolar, pois articulam temas e assuntos nos diversos campos 
disciplinares ao questionamento de relações desiguais frutos da discriminação e construção de 
diferenças. O preconceito racial no Brasil opera fundamentalmente em três dimensões: a moral, a 
intelectual e a estética. É preciso ampliar a compreensão do tema para então problematizar um 
campo do currículo escolar que privilegie um deslocamento do olhar sobre os negros na nossa 
história e cultura. No processo de constituição do país, a dinâmica das relações sociais que 
resultam da mestiçagem, como um fenômeno particularmente intrigante no nosso percurso 
histórico, é uma tarefa complexa que exige esforço e comprometimento dos docentes no 
ambiente escolar.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: JOSELIA INES ZANIN PEDROSO 
Orientador: Oseias de Oliveira - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Preconceito Racial no Ambiente Escolar
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: preconceito racial; negros; educação.
Resumo: O projeto sobre preconceito racial no ambiente escolar procura entender a formação 
que levou a discriminação do negro, ainda busca integrar as diversas linhas do conhecimento na 
disciplina de História, visando o preconceito entre brancos e negros, muito utilizados hoje nas 
aulas de História. Os negros que vieram para o Brasil eram de diferentes nações africanas. 
Mesmo depois da abolição da escravatura 1888 houve um forte movimento que colocava como 
negativa a presença e a influência dos negros junto ao povo brasileiro, acredita-se que a mistura 
racial desequilibraria a formação social e cultural, impedindo a unidade nacional e o 
desenvolvimento da nação. Aprofunda-se a marginalização do negro na sociedade brasileira, o 
qual foi afastado da história e formação do povo brasileiro. Isso fundamenta o estudo da sua 
representação no espaço escolar, pois articulam temas e assuntos nos diversos campos 
disciplinares ao questionamento de relações desiguais frutos da discriminação e construção de 
diferenças. O preconceito racial no Brasil opera fundamentalmente em três dimensões: a moral, a 
intelectual e a estética. É preciso ampliar a compreensão do tema para então problematizar um 
campo do currículo escolar que privilegie um deslocamento do olhar sobre os negros na nossa 
história e cultura. No processo de constituição do país, a dinâmica das relações sociais que 
resultam da mestiçagem, como um fenômeno particularmente intrigante no nosso percurso 
histórico, é uma tarefa complexa que exige esforço e comprometimento dos docentes no 
ambiente escolar. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: JOSEMEIRE BRANCO RAMALHO 
Orientador: Silvana Maura Batista de Carvalho - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Saberes e Práticas na Abordagem Docente sobre a Africanidade Paranaense
Tema: História e Cultura Afro Brassisleira
Palavras-chave: capacitação docente ; Lei Federal 10639/03 ; ensino interdisciplinar
Resumo: O presente artigo é resultado das atividades realizadas conforme o Projeto de 
Intervenção Pedagógica e das discussões proporcionadas pelo Grupo de Trabalho em Rede 
(GTR), no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de Estado de 
Educação do Paraná (SEED/PR). Essa intervenção envolveu um Grupo de Estudos intitulado: 
Saberes e Práticas na Abordagem Docente Sobre a Africanidade Paranaense, realizado no 
Colégio Estadual Padre José de Anchieta – Ensino Fundamental e Médio de Jaguariaíva – PR, 
contou com a participação dos professores das disciplinas de História, Geografia, Filosofia, Artes, 
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Português, Inglês, Matemática e direção da escola.As ações realizadas durante o Grupo de 
Estudos possibilitaram aos professores uma reflexão sobre as possibilidades de projetos e ações 
didáticas interdisciplinares, pormeio da articulação entre as diferentes disciplinas, com 
abordagens específicas de cada área de conhecimento, facilitando e ampliando a visão dos 
sujeitos – professores e alunos, envolvidos nos processos de ensino e de aprendizagem. Os 
resultados revelaram a necessidade do estudo e discussão coletiva sobre novas alternativas 
pedagógicas decorrentes do aprofundamento dos estudos. O trabalho contribuiu para o 
esclarecimento de dúvidas, levando os docentes a apropriarem-se de conhecimento significativo 
sobre o tema contemplado pela legislação federal a ser cumprida, a Lei Federal 10.639/03que 
prevê o ensino sobre a História e Cultura Afro- brasileira e Africana”,à qual se acrescentou um 
recorte regional sobre a presença da cultura africana no Paraná. Para além do reconhecimento 
dessas culturas, conduzir à percepção da importância da valorização e, consequentemente do 
respeito ao outro, justamente pelas diferenças,, contribuindo para o desenvolvimento da 
consciência crítica. O projeto propôs ações, reflexões, pesquisas e como resultado,a produção de 
materiais didáticos que poderão dar suporte às aulas dos professores participantes e contribuir 
para um maior interesse dos alunos pela educação.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: JOSEMEIRE BRANCO RAMALHO 
Orientador: Silvana Maura Batista de Carvalho - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Saberes e Práticas na Abordagem Docente sobre a Africanidade Paranaense
Tema: História e Cultura Afro-brasileira
Palavras-chave: Capacitação; Lei 10639/03; Africanidade; História Regional
Resumo: O presente trabalho visa contribuir no processo de capacitação dos professores em 
serviço subsidiando-os com materiais didáticos , na perspectiva de atender à Lei 10639/03, que 
determina a obrigatoriedade do ensino da História afro-brasileira e Africana na educação básica. 
Essa formação docente, faz-se necessária mediante a lacuna existente na formação inicial sobre 
essa temática proposta para o ensino. Principalmente no que se refere à história regional do 
Paraná, devido à carência de fontes bibliográficas sobre a presença negra no estado. A 
precariedade de materiais didáticos disponíveis dificulta o trabalho dos professores por isso, 
propõe-se, a organização de grupo de estudos, discutir os referencias da lei para buscar fontes 
bibliográficas e a partir dessas elaborar conteúdos didáticos e propostas de atividades e, assim, 
possibilitar a abordagem da africanidade paranaense em suas práticas pedagógicas. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: JOZANIA CARVALHO LEAO 
Orientador: Lucas Pastchiki - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A Preservação das Identidades afrodescendentes de Cruzeiro do Iguaçu: um olhar 
histórico sobre a Comunidade Rural de Linha Marioti
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Afrodescendentes; Identidade; Diversidade; Preservação
Resumo: A Preservação das Identidades afrodescendentes de Cruzeiro do Iguaçu: um olhar 
histórico sobre a Comunidade Rural de Linha Marioti, tem como objetivo compreender a trajetória 
histórica e social da comunidade, localizada na área rural do município de Cruzeiro do Iguaçu- 
sudoeste do Estado do Paraná. Neste trabalho, daremos acento à valorização da identidade 
social dos sujeitos afrodescendentes da comunidade, ressaltando a importância do 
reconhecimento Identitário do grupo na formação histórica local do município. Na aplicabilidade da 
temática em sala de aula, buscaremos discutir questões relacionadas à inserção do ensino.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: JOZANIA CARVALHO LEAO 
Orientador: Lucas Pastchiki - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: História, Educação Patrimonial e preservação da Memória afrodescendente de Linha 
Marioti: uma proposta de intervenção pedagógica
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Memória; Educação Patrimonial; afrodescendentes; História Oral
Resumo: A justificativa que delineia este trabalho versa sobre ações que devem ser tomadas 
pelos educadores e educandos do Colégio Doutor Arnaldo Busato- Ensino Fundamental e Médio, 
no que supere e minimize o racismo camuflado existente no contexto escolar. O trabalho utiliza 
como metodologia o estudo da Educação Patrimonial como elemento norteador, enfatizando a 
preservação e valorização do patrimônio cultural negro em Cruzeiro do Iguaçu, através de 
atividades educativas e visitas de estudo na comunidade rural de Linha Marioti, formada por 
grande número de famílias afrodescendentes. Dar visibilidade a história, aos saberes e práticas 
populares garantindo a memória negra que compõem a historicidade local, por meio de 
discussões palpadas no estudo recente acerca da história oral, do patrimônio cultural material e 
imaterial, determinando como conteúdo proposto pela Lei 10.639/2003. A temática busca 
compreender a memória da comunidade afrodescendente recheada de saberes e significados e 
que devem ser salvaguardados como patrimônio imaterial local. Buscar aproximar os educandos 
da comunidade, como sendo uma alternativa de conhecer a história do outro e ao conhecê-la, 
também valorizá-la, discutir sobre a realidade local negra constitui-se uma maneira prazerosa de 
aprender, além de levar a mudanças de comportamentos e a aceitação das diferenças étnicas. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: JULIANE APARECIDA DE PAULA 
Orientador: Maria Renata da Cruz Duran - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: ESTUDO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS (TDICS) NO ENSINO E APRENDIZAGEM DE 
HISTÓRIA NO ENSINO MÉDIO: HQ, PERSÉPOLIS
Tema: Fundamentos Teóricos-Metodológicos para o ensino de História.
Palavras-chave: Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação; Oriente Médio; Políticas 
Públicas de Formação Docente.
Resumo: O trabalho esta voltado para e exploração das Tecnologias Digitais de Informação e 
Comunicação (TDIC) no ensino de história, buscou trabalhar a ideia de tempo, história e narrativa, 
lançando mão de uma história do Oriente Médio, enfocando sobretudo a Guerra Irã e Iraque, 
conforme a História em Quadrinhos - Persépolis. Nesse sentido, a internet foi explorada como 
repositório digital de fontes históricas contemporâneas (História em Quadrinhos) e os aparelhos 
celulares como ferramentas para produção e difusão do conhecimento. Entre os resultados a 
sensibilização para a cultura digital e para a noção de fonte e construção histórica, bem como a 
conscientização do uso de TDIC, especialmente tecnologias móveis, como instrumentos de 
aprendizagem.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: JULIANE APARECIDA DE PAULA 
Orientador: Maria Renata da Cruz Duran - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: TDIC no ensino médio: Oriente Médio e consciência historica
Tema: Funadamentos Teóricos-Metodológicos para o ensino de História.
Palavras-chave: Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação; Oriente Médio; Políticas 
Públicas de Formação Docente.
Resumo: Atualizar o ensino de história por meio de um diálogo com os tipos de narrativas a que 
estão acostumados os discentes é uma das recomendações recorrentes em documentos oficiais 
de órgãos governamentais, tais como os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ministério da 
Educação. Paralelamente, refletir acerca dos meios de produção de materiais didáticos e seus 
dispositivos de difusão é uma tendência que, no rumo dos recursos educacionais abertos, procura 
potencializar a capacidade docente de produção de seus próprios recursos educacionais, 
proporcionando ao docente condições de atender mais especificamente as demandas dos 
discentes. Neste sentido, trabalhar a idéia de tempo, história e narrativa através de 4 módulos: 
História em Quadrinhos, Cinema, Jornalismo Digital e Blogs, por meio desta, possibilitar que o 
aluno desenvolva as competências do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação, bem 
como refletir acerca do uso das mesmas no ensino público e no estudo do Oriente Médio 
conforme 4 momentos e locais: Guerra Irã e Iraque, Invasão norte-americana da Palestina e 
Guerra do Golfo em Bagdá. A metodologia adotada é a de um trabalho colaborativo-coordenado, 
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ou seja, quatro integrantes do PDE estarão empenhados em trabalho comum, cujo eixo é a 
exploração das TDIC na sala de aula, o resultado final será a construção de uma foto-história em 
quadrinhos, um vídeo-digital, uma história em quadrinhos desenhada e um blog.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: JULIANE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA 
Orientador: FLAVIO MASSAMI MARTINS RUCKSTADTER - IES: Universidade Estadual do 
Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: CENTRO DE MEMÓRIA NA ESCOLA: Uma Contribuição para a Construção do 
Conhecimento Histórico
Tema: Fundamentos teórico-metodológico para o ensino de historia
Palavras-chave: História; Centro de Memória; fontes históricas; arquivos escolares. 
Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar a pesquisa realizada junto ao PDE 
(Programa de Desenvolvimento Educacional-Seed/PR). Este programa cria oportunidades, dentro 
do ambiente escolar , para a construção dos saberes e o enriquecimento do processo ensino-
aprendizagem. Foi eleito como tema a contribuição que um centro de memória pode produzir em 
uma comunidade, especificamente a comunidade escolar do Colégio Estadual Professor Paulo 
Mozart Machado – Ensino Fundamental e Médio localizada no município de Uraí-PR. Foram 
abordadas temáticas fundamentais como patrimônio, memória, arquivos escolares e história local 
para que o ensino e a produção de conhecimentos históricos ficassem mais próximos dos alunos 
possibilitando a compreensão de si mesmo como sujeito histórico, apropriando-se e valorizando 
sua herança cultural. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: JULIANE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA 
Orientador: FLAVIO MASSAMI MARTINS RUCKSTADTER - IES: Universidade Estadual do 
Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: CENTRO DE MEMÓRIA DO COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR PAULO MOZART 
MACHADO: Uma Contribuição para a Construção do Conhecimento Histórico
Tema: Fundamentos teórico-metodológico para o ensino de História
Palavras-chave: Centro de Memória; História; Fontes Históricas; Arquivos Escolares
Resumo: Este material didático é proposto a partir da percepção sobre a necessidade de se criar 
na escola ações de valorização, conscientização e preservação do patrimônio histórico, com o 
intuito de promover a construção da identidade e memória histórica do Colégio Estadual Professor 
Paulo Mozart Machado. Pretende-se, que o aluno reconheça a importância em conhecer a história 
de seu colégio, embasado em uma tendência atual do ensino de História de se estudar a história 
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do lugar como forma de aproximação da disciplina com a vida do aluno, fazendo-o perceber que 
ele é agente da história e produtor de conhecimento com o intuito de criar laços de união na 
memória, entre os mais novos nas escolas e os mais velhos. O principal objetivo será a 
organização de um Centro de Memória no Colégio com materiais trazidos pelos alunos com a 
participação da comunidade escolar com objetivo de (re) significar a Historia do Colégio e servir 
de fontes históricas para o estudo da História do Colégio para as gerações futuras. Portanto, 
objetiva-se motivar os alunos, despertando-lhes o interesse pelos estudos da História e levando-
os a pensar o Colégio como centro recriador da memória e da cultura local, rompendo com a 
visão histórica em que os sujeitos são excluídos, produzindo conhecimentos significativos.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: JULIANO RODRIGUES MONTEIRO
Orientador: Silvana Maura Batista de Carvalho - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: AS TECNOLOGIAS COMO POSSIBILIDADE PEDAGÓGICA NA INOVAÇÃO DA PRÁTICA 
DOCENTE EM HISTÓRIA
Tema: Fundamentos Teórico Metodológicos para o Ensino de História
Palavras-chave: formação docente; novas tecnologias; ensino de História
Resumo: O presente artigo relata o trabalho de implementação do projeto PDE – SEED-PR – 
UEPG – 2013. O desenvolvimento se deu no formato de oficinas pedagógicas realizadas com 
professores do Ensino Fundamental e Médio, visando investigar o trabalho dos professores de 
História quanto à mediação didática na construção do pensamento histórico. Diante das 
dificuldades apresentadas pelos alunos nessa construção e do professor na condução desse 
processo em sala de aula, buscou-se pela relação teoria e prática, analisar o uso de Cinema e 
RPG no ensino de História, para demonstrar a importância de investir na constituição da 
competência do professor. Verificou-se durante a intervenção e a realização do GTR que o uso do 
Cinema foi mais bem aceito e pode ser utilizado como material introdutório, para a compreensão 
de conceitos e, na construção do pensamento histórico. Quanto ao uso do RPG percebeu-se que, 
ainda necessita maior estudo para o desenvolvimento em sala, devido à pequena duração do 
tempo pedagógico e a necessidade de apropriação pelos professores para o uso adequado. 
Destacou-se também , tanto entre os professores envolvidos nas atividades trabalhadas na 
escola, como aqueles que participaram do GTR, que o trabalho com o cinema e com o RPG são 
um excelente material estimulador da aprendizagem e, tema relevante a ser tratado na formação 
docente, inicial e continuada
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: JULIANO RODRIGUES MONTEIRO
Orientador: Silvana Maura Batista de Carvalho - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: AS TECNOLOGIAS COMO POSSIBILIDADE PEDAGÓGICA NA INOVAÇÃO DA PRÁTICA 
DOCENTE EM HISTÓRIA
Tema: Fundamentos Teórico Metodológicos para o Ensino de História
Palavras-chave: Formação; Pratica Docente; Tecnologia; Ensino de História
Resumo: A proposta do projeto de intervenção pedagógica proposto no Programa de 
Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná (PDE), sobre uma temática pertinente ao 
contexto sócio-educacional do atual momento histórico, marcado pelo avanço tecnológico que 
invade todos os segmentos da sociedade e, necessita ser incorporado pela Educação. Vive-se 
numa era de informações associadas às imagens audiovisuais, uma sociedade em que esta 
forma de mediação de conhecimento. Nesse contexto saber interpretar corretamente os novos 
elementos, tornou-se uma necessidade para todos os setores sociais, entre esses, para o mundo 
acadêmico e para os profissionais atuantes na educação básica. Dessa forma a proposta de 
estudo associada ao contexto de mídias audiovisuais torna-se uma das ferramentas de ensino. 
Em especial, destaca-se neste trabalho, para os professores de História na mediação didática, no 
processo de ensino e aprendizagem, na construção do pensamento histórico, no dia-a-dia em 
sala de aula. Para a utilização de tais ferramentas o professor precisa compreender que estes 
instrumentos midiáticos Por isso, neste projeto propõe-se trabalhar o pensar histórico, na relação 
teoria e prática, no uso de Cinema e RPG no ensino de História, buscando mostrar a importância 
de investir na construção da competência do educador, com a finalidade de capacitá-lo para o 
desenvolvimento de uma prática mais sistemática e significativa. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: KACIA VALERIA VENDRAMIN 
Orientador: Fabio Andre Hahn - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: MUSEU NA ESCOLA: MIGRAÇÃO E OCUPAÇÃO DE NOVA CANTU – PR (1939 - 1963)
Tema: Paraná: História e Historiografia
Palavras-chave: Museu na escola; Memória; História local; Preservação
Resumo: Este trabalho tem por propósito apresentar o desenvolvimento de uma metodologia de 
ensino que trata sobre a formação de um museu na escola. O museu como um espaço de 
formação e construção do conhecimento histórico, possibilita ao aluno se tornar parte do processo 
de construção da história. A atividade foi desenvolvida com o 2º Ano do Ensino Médio do Colégio 
Estadual Professor João Farias da Costa. Para a aplicação da metodologia de constituição do 
museu na escola, desenvolveu-se um museu que tivesse como referência histórica o atual 
município de Nova Cantu no Paraná, entre as décadas de 1939 a 1963. A metodologia da 
constituição do museu na escola foi dividida em duas partes. A primeira etapa foi constituída de 
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visita a outros museus da região, de modo a analisar a repercussão na formação histórica da 
comunidade. A segunda etapa constituída pelo “museu” na escola, que visa formar, por meio da 
colaboração dos alunos, um acervo de documentos escritos, imagens e objetos que retratassem o 
período histórico estudado. Constituído o museu na escola, foram organizadas e planejadas 
exposições para as demais turmas da escola e para a comunidade regional, de modo que a 
proposta tenha repercussão e possa gerar consciência histórica.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: KACIA VALERIA VENDRAMIN 
Orientador: Fabio Andre Hahn - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Museu na escola: Migração e Ocupação de Nova Cantu – PR (1939 -1963)
Tema: Paraná: História e Historiografia
Palavras-chave: Museu na escola; Memória; História local.
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica terá como objetivo principal a produção de material 
para auxiliar no desenvolvimento dos conteúdos, pertinente a história local, especificamente do 
período de colonização do município de Nova Cantu, Estado do Paraná, com recorte temporal 
entre os anos de 1939 a 1963. Propõem-se ainda a desenvolver açõesquepossibilitem aos 
alunos, por intermédio de atividades diferenciadas, embasadas na pesquisa e no cruzamento de 
informações encontradas nas diversas fontes históricas, complementarem os conteúdos 
estudados e contribuir para que os mesmos elaborem um conhecimento, identificando e 
construindo o saber histórico sistematizado. Portanto, espera-se colaborarpara a plena formação 
do educando, assim como constituir um acervo para museu na escola, ampliando as alternativas 
do trabalho na disciplina e divulgando a história no município entre a sociedade.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: KATIA GISELE DOS SANTOS RIBAS
Orientador: Richard Goncalves Andre - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Memória social e narrativas fantasmagóricas em São João do Ivaí a partir da história oral 
(2013)
Tema: Fundamentos teóricometodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: História Oral; Fantasmas; Memória Social.
Resumo: Este artigo tem por objetivo compreender as histórias fantasmagóricas de São João do 
Ivaí em suas relações com a memória social, utilizando como fonte a história oral local. Nouto-se 
como as pessoas se apropriam dessas histórias e como as narrativas se perpetuam ao longo de 
tempo, deixando marcas na identidade social da comunidade. Serão utilizados relatos e 
entrevistas de “pessoas comuns” sobre narrativas fantasmagóricas que perpassam a 
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comunidade. Os alunos do segundo ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Arthur de Azevedo 
produziram uma exposição interativa das histórias fantasmagóricas na instituição de ensino. 
Como resultado percebeu-se que os alunos identificaram que, por meio da história oral, os 
indivíduos “comuns” são responsáveis pela construção da história, dando continuidade e sentido à 
memória social. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: KATIA GISELE DOS SANTOS RIBAS
Orientador: Richard Goncalves Andre - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Memória social e narrativas fantasmagóricas em São João do Ivaí a partir da história oral 
(2013).
Tema: Fundamentos teóricometodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: História Oral; Fantasmas; Memória Social
Resumo: Este projeto tem por objetivo compreender as histórias fantasmagóricas de São João do 
Ivaí em suas relações com a memória social, utilizando como fonte a história oral local. Busca-se 
perceber como as pessoas se apropriam dessas histórias e como as narrativas se perpetuam ao 
longo do tempo, deixando marcas na identidade social da comunidade. Serão utilizados relatos e 
entrevistas de “pessoas comuns” sobre narrativas fantasmagóricas que perpassam a 
comunidade. Na intervenção pedagógica, os alunos do 2º ano do Ensino Médio do Colégio 
Estadual Arthur de Azevedo produzirão uma exposição interativa das histórias fantasmagóricas na 
instituição de ensino. Como resultado esperado, espera-se demonstrar que, por meio da história 
oral, os indivíduos “comuns” são responsáveis pela construção da história, dando continuidade e 
sentido à memória social.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: LEILA MARA BAU 
Orientador: Carmem Lucia Gomes De Salis - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: A MÚSICA POPULAR BRASILEIRA COMO FONTE DE APRENDIZAGEM HISTÓRICA DA 
DITADURA MILITAR 
Tema: FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS PARA O ENSINO DE HISTÓRIA
Palavras-chave: Música Popular brasileira; Ensino de História; Ditadura Militar ; Fonte histórica
Resumo: O presente artigo tem como objetivo produzir o conhecimento histórico aos alunos da 
Escola Estadual Tiradentes, do município de Pitanga, estudantes do 9º ano, sobre o período da 
Ditadura Militar no Brasil, entre as décadas de 1964 a 1980, utilizando-se da Música Popular 
Brasileira. As aulas ministradas ocorreram por meio de atividades elaboradas e aplicadas, 
observando-se assim, o conhecimento prévio dos educandos. Sabe-se que a liberdade de 
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expressão foi severamente tolhida na época da Ditadura Militar e que na sua fase mais aguda, a 
censura se instalou no cotidiano das pessoas. Porém, buscaram-se formas diferentes, isto é, 
respostas silenciosas para esta interdição. Uma dessas formas foi a Música Popular Brasileira 
(MPB), a qual demonstrava a resistência e mobilização social contra a censura. É a partir deste 
contexto que o artigo analisou a música popular brasileira como fonte de aprendizagem para a 
sala de aula, buscando evidenciar os diferentes procedimentos de construção de sentidos que 
trabalha a história como forma de resistência contra a censura. Por meio deste método, buscou-
se atrair o educando do Ensino Fundamental para as aulas da disciplina de história, utilizando-se 
da música escrita entre os anos 64 e 80, como forma de protesto em uma época marcada pela 
censura e conseqüentemente pelo silenciamento. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: LEILA MARA BAU 
Orientador: Carmem Lucia Gomes De Salis - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A música popular brasileira como fonte de aprendizagem histórica sobre a Ditadura Militar
Tema: FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS PARA O ENSINO DE HISTÓRIA
Palavras-chave: Música Popular brasileira; Ensino de História; Ditadura Militar; Fonte histórica
Resumo: A presente Unidade Didática tem como objetivo produzir conhecimento histórico acerca 
do período da Ditadura Militar no Brasil, no período de 1964 a 1980, a partir do uso música 
enquanto fonte histórica para a sala de aula. Assim, pretende-se por meio das músicas inseridas 
no estilo musical MPB, analisar junto com os alunos o período da Ditadura Militar no Brasil, mais 
especificamente questões como repressão, censura e resistência. Por meio da análise das fontes, 
propomos trabalhar a música como uma forma de contestação ao período, haja vista que a 
música estabelece uma profunda relação com o contexto histórico. O público escolhido foram 
alunos da Escola Estadual Tiradentes, do município de Pitanga, estudantes do 9º ano.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: LILIANE DE OLIVEIRA SILVA 
Orientador: Odinei Fabiano Ramos - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do 
Paraná

Etapa: Artigo

Título: Sem censura na sala de aula: Canções de Protesto e a Ditadura Militar 
Tema: Fundamentos Teórico Metodológicos para o Ensino de História
Palavras-chave: Ditadura;Música; História
Resumo: Este artigo busca refletir sobre o período da Ditadura Militar que foi, sem dúvida, um 
dos mais tensos e conturbados de nossa história. Essa época caracterizou-se pela falta de 
democracia, supressão dos direitos constitucionais, censura e perseguição política. Nesse 
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período quem governava nosso país eram os militares. Considerando o fato de ter sido no período 
da Ditadura Militar que a MPB se impôs no panorama histórico, a música como forma de protesto 
ganhou popularidade, sendo através dela que os músicos, poetas, enfim, os artistas brasileiros 
descreveram as atrocidades cometidas. Partindo dessa premissa, procurou-se criar alternativas 
metodológicas para descrever esse período através da música, para facilitar ao aluno e dar-lhe a 
oportunidade de acesso ao saber, desenvolvendo o senso crítico, a sensibilidade, a percepção, a 
observação e a criatividade, fazendo-o perceber a história que há por trás de cada música. 
Trabalhar o conteúdo Ditadura Militar no Brasil através da Música Popular Brasileira na disciplina 
de História tem a finalidade de conscientizar os alunos de que a arte não serve apenas como 
diversão, e sim como veículo para instigar temas sociais, políticos e econômicos.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: LILIANE DE OLIVEIRA SILVA 
Orientador: Odinei Fabiano Ramos - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do 
Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Sem censura na sala de aula: Canções de Protesto e a Ditadura Militar 
Tema: Fundamentos Teórico Metodológicos para o Ensino de História
Palavras-chave: Ditadura;Música; História
Resumo: O período da Ditadura Militar foi, sem dúvida, um dos mais tensos e conturbados de 
nossa história. Essa época caracterizou-se pela falta de democracia, supressão dos direitos 
constitucionais, censura e perseguição política. Nesse período quem governava nosso País eram 
os militares. Considerando o fato de ter sido no período da Ditadura Militar que a MPB se impôs 
no panorama histórico, a música como forma de protesto ganhou popularidade, sendo através 
dela que os músicos, poetas, enfim, os artistas brasileiros descreveram as atrocidades cometidas. 
Partindo dessa premissa, procuramos criar alternativas metodológicas para descrever esse 
período através da música, para facilitar ao aluno e dar-lhe a oportunidade de acesso ao saber, 
desenvolvendo o senso crítico, a sensibilidade, a percepção, a observação e a criatividade, 
fazendo-o despertar para a história que há por trás de cada música. Trabalhar o conteúdo 
Ditadura Militar no Brasil através da Música Popular Brasileira na disciplina de História tem a 
finalidade de conscientizar os alunos de que a arte não serve apenas como diversão, e sim como 
veículo para instigar temas sociais, políticos e econômicos. Diante do exposto, esse projeto visa 
resgatar momentos da nossa história, dando oportunidades aos nossos alunos de desenvolver 
habilidades para a compreensão da nossa sociedade, analisando, comparando, opinando e 
levantando hipóteses que visem a formação de cidadãos conscientes e atuantes em nossa 
sociedade.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: LUCIA MAMUS BOTTINI 
Orientador: Roberto Leme Batista - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
Parana

Etapa: Artigo

Título: O TRABALHO DA MULHER DURANTE A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL INGLESA (1780 a 
1850)
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: revolução industrial; classe operária; trabalho; mulheres
Resumo: Neste artigo apresentamos a experiência pedagógica resultante do projeto de 
Intervenção Pedagógica realizada por meio do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE 
2013/2014, na disciplina de História desenvolvida com alunos do 1º ano do Ensino Médio do 
Colégio Estadual Doutor Marins Alves de Camargo – EFM em Paranavaí. Nesse sentido, 
apresentamos uma discussão teórica com base numa revisão bibliográfica com vistas à 
compreensão da Revolução Industrial que se desenvolveu na Inglaterra, a partir do final do século 
XVIII, com ênfase na análise do trabalho das mulheres. O tema contribuiu para que os alunos 
compreendessem os motivos que levaram o capital a explorar o trabalho das mulheres naquele 
contexto. Apresentamos, no final, um breve relato desta experiência.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: LUCIA MAMUS BOTTINI 
Orientador: Roberto Leme Batista - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O TRABALHO DA MULHER NAS FÁBRICAS DURANTE A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL, 
NA INGLATERRA DE 1780 a 1850
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Trabalho; revolução industrial; mulher; fábrica.
Resumo: O presente trabalho visa compreender a Revolução Industrial que se desenvolveu na 
Inglaterra, a partir da década de 1780, com ênfase na análise do trabalho das mulheres naquele 
contexto. Isto porque entendemos que a história das mulheres no mundo do trabalho industrial, na 
maioria das vezes é abordada de forma secundária pela historiografia. Portanto, abordar essa 
temática contribuirá para a compreensão dos motivos que levaram o capital a utilizar o trabalho 
das mulheres durante a Revolução Industrial. Dessa forma os alunos terão a possibilidade de 
entender como se deu a incorporação da mulher no mundo do trabalho fabril. A mulher foi 
obrigada a encarar o trabalho fabril, pois os salários dos trabalhadores masculinos, que eram 
considerados chefes de família, foram profundamente achatados e não garantiam mais a 
subsistência familiar. Isto mudou radicalmente a vida das mulheres, já que elas passaram a 
executar dupla jornada de trabalho. O trabalho das mulheres, naquelas condições, desagregava 
completamente as famílias, as jornadas de trabalho fabril eram de doze ou treze horas, com o 
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casal trabalhando como operários, pois o marido também trabalhava na mesma fábrica ou em 
outro lugar, as crianças padeciam no abandono. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: LUCIANA ALVES DE LIMA TOZETTO 
Orientador: Antonio Paulo Benatte - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Um estudo investigativo sobre a História do Colégio Polivalente no município de Ponta 
Grossa - Pr.
Tema: Paraná: história e historiografia
Palavras-chave: Instituição escolar; ensino e História; fontes históricas; pesquisa
Resumo: A pesquisa realizada com os alunos foi no formato de Unidade Didática na qual foi 
proposta uma investigação sobre a História da instituição escolar Colégio Estadual Polivalente, 
situado no município de Ponta Grossa, no estado do Paraná. Esse estudo foi desenvolvido com 
os alunos do ensino médio, por isso, optou-se por um tema próximo da sua realidade. A questão 
norteadora da pesquisa foi: Você sabe por que o colégio no qual estuda foi denominado 
Polivalente? Para preparar, envolver e iniciar os estudantes nessa investigação foi apresentado o 
problema de pesquisa, na forma de enquete. O problema de pesquisa foi respondido no decorrer 
da investigação. Os instrumentos de pesquisa utilizados para seleção e coleta de dados foram 
fontes históricas do arquivo escolar, fonte oral, leituras de textos, de conceitos históricos, de leis. 
Para a entrevista foi elaborado previamente um roteiro de questionamentos com questões abertas 
e fechadas, gravadas em áudio para posterior análise. No decorrer do trabalho foram propiciadas 
atividades relacionando o objeto de estudo com os conteúdos de história, que articulados aos 
instrumentos de pesquisa, possibilitaram reflexão, questionamento, surgimento outras questões. 
Por tudo isso, verificou-se que a aplicação desse material contribuiu para o desenvolvimento do 
conhecimento histórico do aluno e sua avaliação realizou-se no decorrer do processo, ou seja, por 
meio das atividades propostas nas aulas.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: LUCIANA ALVES DE LIMA TOZETTO 
Orientador: Antonio Paulo Benatte - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Um estudo investigativo sobre a História do Colégio Polivalente no município de Ponta 
Grossa - Pr.
Tema: Paraná: história e historiografia
Palavras-chave: instituição escolar; ensino e história; fontes históricas; pesquisa.
Resumo: Esta Unidade Didática propõem uma investigação sobre a História da instituição escolar 
Colégio Estadual Polivalente, situado no município de Ponta Grossa, no estado do Paraná. Esse 
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estudo será desenvolvido com os alunos do ensino médio, por isso, optou-se por um tema 
próximo da sua realidade. A questão norteadora da pesquisa será: Você sabe por que o Colégio 
no qual estuda foi denominado Polivalente? Para preparar, envolver e iniciar os estudantes nessa 
investigação será apresentado o problema de pesquisa, na forma de enquete. Entretanto, o 
problema de pesquisa só poderá ser respondido no decorrer da investigação. Os instrumentos de 
pesquisa utilizados para seleção e coleta de dados serão as fontes históricas do arquivo escolar, 
fontes orais, leituras de textos, de conceitos históricos, de leis. Nas entrevistas haverá um roteiro 
de questionamentos previamente elaborado com questões abertas e fechadas, gravadas em 
áudio para posterior análise. No decorrer do trabalho serão propiciadas atividades relacionando o 
objeto de estudo com os conteúdos de história, que articulados aos instrumentos de pesquisa, 
possibilitarão reflexão, questionamento, surgimento outras questões. Por tudo isso, acredita-se 
que a aplicação desse material contribuirá para o desenvolvimento do conhecimento histórico do 
aluno e sua avaliação será realizada no decorrer do processo, ou seja, por meio das atividades 
propostas nas aulas.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: LUCIANA ELINA COUTINHO LOMBA 
Orientador: Odinei Fabiano Ramos - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do 
Paraná

Etapa: Artigo

Título: O CINEMA E A PRÁTICA DE ENSINO DE HISTÓRIA
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: história; cinema; aprendizagem
Resumo: O presente artigo tem por objetivo mostrar a importância das tecnologias onde os 
recursos audiovisuais nos encantam e nos proporcionam contatos com as mais variadas culturas 
e notícias do mundo todo. Embora o cinema seja uma mídia centenária, a escola passou a utilizá-
lo tardiamente e ainda busca a forma adequada de inseri–lo na prática docente. Ele é uma 
ferramenta didática com um campo amplo para ser explorado e trabalhar com filmes pode ser 
interessante mas trabalhoso, pois requer dedicação, tempo, estudo e muita atenção em todo seu 
planejamento. Depois de muito estudo finalmente ocorreu a implantação do projeto que visou a 
utilização do cinema como um instrumento de aprendizagem problematizando e contextualizando-
os com os conteúdos propostos para alunos de 1º do Ensino Médio.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: LUCIANA ELINA COUTINHO LOMBA 
Orientador: Odinei Fabiano Ramos - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do 
Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
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Título: O CINEMA E A PRÁTICA DE ENSINO DE HISTÓRIA
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: história; cinema; aprendizagem
Resumo: Dentre as mídias audiovisuais destaca-se o cinema que em sala de aula não é 
novidade nenhuma nos dias atuais mas utilizá-lo como instrumento de aprendizagem, 
problematizando e contextualizando com os conteúdos programados ainda se torna um desafio 
pois exige muito estudo e planejamento por parte de quem o exibe. Precisa-se despertar o 
interesse, atenção e concentração dos alunos a ponto de ser possível gerar debates do que 
assistiram transformando assim a informação em conhecimento. Por intermédio deste novo olhar 
fílmico, o cinema pode ser uma rica fonte para que o aluno consiga realizar leituras críticas da 
realidade e construir seu conhecimento histórico . Pretende –se nesta unidade didática 
desenvolver algumas atividades com filmes que sejam uma contribuição significativa para o 
processo de construção de conhecimento histórico, dialogando, interpretando, pesquisando e 
contextualizando com os conteúdos programáticos . 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: LUCIANA LOPES DE SOUZA 
Orientador: Maria Renata da Cruz Duran - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: TDIC no ensino de história: Persépolis e o Oriente Médio
Tema: Fundamentos Teóricos-Metodológicos para o Ensino de História.
Palavras-chave: Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, Oriente Médio, Políticas 
Públicas de Formação Docente, Cinema
Resumo: Nesse trabalho voltado para a exploração das Tecnologias Digitais de Informação e 
Comunicação (TDIC) no ensino de história, se buscou trabalhar a ideia de tempo, história e 
narrativa, lançando mão de uma história do Oriente Médio, enfocando, sobretudo a Guerra Irã e 
Iraque, conforme o filme Persépolis. Nesse sentido, a internet foi explorada como repositório 
digital de fonte histórica contemporânea (Cinema) e os aparelhos celulares como ferramentas 
para produção e difusão do conhecimento. Entre os resultados estão a sensibilização para a 
cultura digital e a noção de fonte e construção histórica, bem como a conscientização do uso de 
TDIC, especialmente tecnologias móveis, como instrumentos de aprendizagem.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: LUCIANA LOPES DE SOUZA 
Orientador: Maria Renata da Cruz Duran - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: TDIC no ensino médio: Oriente Médio e consciência histórica
Tema: Fundamentos Teóricos-Metodológicos para o Ensino de História.

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uel_hist_pdp_luciana_lopes_de_souza.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uel_hist_artigo_luciana_lopes_de_souza.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_fafipar_hist_pdp_luciana_elina_coutinho_lomba.pdf


Palavras-chave: Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, Oriente Médio, Políticas 
Públicas de Formação Docente
Resumo: Atualizar o ensino de história por meio de um diálogo com os tipos de narrativas a que 
estão acostumados os discentes é uma das recomendações recorrentes em documentos oficiais 
de órgãos governamentais, tais como os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ministério da 
Educação. Paralelamente, refletir acerca dos meios de produção de materiais didáticos e seus 
dispositivos de difusão é uma tendência que, no rumo dos recursos educacionais abertos, procura 
potencializar a capacidade docente de produção de seus próprios recursos educacionais, 
proporcionando ao docente condições de atender mais especificamente as demandas dos 
discentes. Neste sentido, trabalhar a idéia de tempo, história e narrativa através de 4 módulos: 
História em Quadrinhos, Cinema, Jornalismo Digital e Blogs, por meio desta, possibilitar que o 
aluno desenvolva as competências do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação, bem 
como refletir acerca do uso das mesmas no ensino público e no estudo do Oriente Médio 
conforme 4 momentos e locais: Guerra Irã e Iraque, Invasão norte-americana da Palestina e 
Guerra do Golfo em Bagdá. A metodologia adotada é a de um trabalho colaborativo-coordenado, 
ou seja, quatro integrantes do PDE estarão empenhados em trabalho comum, cujo eixo é a 
exploração das TDIC na sala de aula, o resultado final será a construção de uma foto-história em 
quadrinhos, um vídeo-digital, uma história em quadrinhos desenhada e um blog.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: LUCIANO RODRIGUES DA SILVA
Orientador: NILSA DE OLIVEIRA PAWLAS - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: A integração dos povos indígenas de Nova Laranjeiras:
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Aculturação; Indígenas; Cultura; Kaingang
Resumo: Através deste estudo demonstraremos um pouco da cultura dos  indígenas Kaingang 
de Nova Laranjeiras - Pr. Percebe-se que os indígenas estão muito preocupados com a 
preservação e sobrevivência da sua cultura, pois está havendo uma aculturação maciça de seu 
povo. Através de estudos sobre a aculturação, elaboramos o objetivo geral deste trabalho, que 
será reconhecer a importância da aculturação indígena para a melhoria da qualidade de vida e 
preservar a sua cultura, dos povos indígenas do município de Nova Laranjeiras, e ao mesmo 
tempo mostrar também a importância de. E como objetivos específicos, discutir e analisar os 
fatores determinantes para a aculturação e assim buscar respostas a nossa problematização: 
Como entender os  fatores que  levam os indígenas  a envergonharem-se de sua cultura, seus 
valores e seu modo de vida? Nomeando aspectos correlacionados a aculturação tais como 
educação, esporte, saúde, habitação e  tecnologias utilizaremos como referências para pesquisa 
bibliográfica autores como: Constituição Federal do Brasil, CARVALHO, GOMES, GUSMÃO, 
MENDES, SANTOS, TEIXEIRA, MICHAELIS, dentre outros. A pesquisa de campo será através de 
observação, entrevistas, filmagens, fotos e levantamento local de informações e praticas sociais e 
educacionais. A área de abrangência será os alunos do Colégio Estadual Rui Barbosa e  os 
indígenas Kaingang do município de Nova Laranjeiras – PR, do qual se pretende buscar a 
historicidade deste povo, bem como levantar dados para a análise da cultura, dos valores, e os 
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modos de vida, de suas atividades enfim as formas como vivem, e suas relações com o meio e 
sistema educacional dos grupos.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: LUCIANO RODRIGUES DA SILVA
Orientador: NILSA DE OLIVEIRA PAWLAS - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A integração dos povos indígenas de Nova Laranjeiras:
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Aculturação; Indígenas; Cultura; Kaingang
Resumo: Sabe-se que um povo que não possui uma Educação cultural própria, que não defende 
sua cultura é um povo que está sendo dominado e escravizado. Através deste estudo 
demonstraremos um pouco da cultura indígena do povo Kaingang de Nova Laranjeiras – PR, para 
tanto, percebe-se que os índios estão muito preocupados com a preservação e sobrevivência da 
sua Cultura, outro ponto que será abordado é sobre a aculturação indígena, pois está havendo 
uma aculturação maciça de seu povo. Hoje os índios jovens estão muito preocupados com o seu 
futuro, pois os mesmos estão se conscientizando da importante mudança pela qual sua cultura 
educacional está passando, por tudo que será visto neste estudo, o leitor concordará que já é 
hora de solicitar aos órgãos competentes que olhem o indígena como gente. O índio está sendo 
esquecido. Precisa-se voltar ao passado e lembrar que os índios eram de fato os donos de toda 
esta \"terra\". Tentaremos mostrar através da aculturação seus pontos positivos e negativos na 
sociedade indígena e não indígena, pois vários estudos nos mostra que diversos fatores fez com 
que o indígena buscasse novos meios de sobrevivência de si e de sua cultura, conscientizando-os 
da maneira miserável que o mesmo está exposto na sociedade. Observou-se na maioria das 
vezes que os índios são excluídos pela sociedade, portanto o que fazer para que a sociedade 
mude sua concepção do indígena vendo-os como um cidadão Brasileiro?

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: LUCIENE RICOLDI 
Orientador: Edmeia Aparecida Ribeiro - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Apreensão do conteúdo escolar por adolescentes da primeira série do ensino médio 
noturno
Tema: História Social da Criança
Palavras-chave: : Apreensão, conteúdo, adolescentes, ensino aprendizagem, ensino médio.
Resumo: Este artigo apresenta reflexões sobre a implementação do projeto de intervenção 
pedagógica, desenvolvido durante o Programa de Desenvolvimento Educacional do Paraná - 
PDE. Trata-se de uma produção didático-pedagógica direcionada ao Diretor(a), pedagogo(a), 
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professores(as) e agentes educacional I e II do Colégio Estadual Professora Nadir Mendes 
Montanha – E. F. e Médio, do município de Arapongas-Pr, NRE de Apucarana-Pr. Por trabalhar há 
16 anos no Colégio Prof.ª Nadir Mendes Montanha e nestes anos ter verificado um aumento de 
alunos e alunas aprovados (as) por Conselho de Classe, assim como uma grande quantidade de 
repetência, chamou-me a atenção a dificuldade do aluno (a) do 1º ano do Ensino médio noturno 
no que diz respeito à apreensão dos conhecimentos e conclusão do ensino médio. Percebe-se 
que alunos (as) que saem do ensino fundamental II e ingressam no ensino médio noturno, ao 
mesmo tempo em que se veem obrigados (as) a entrar também no mercado de trabalho, acabam 
por ter uma apreensão do conteúdo escolar que fica aquém do que antes mostravam quando não 
precisavam trabalhar. Nesta pesquisa foram analisados dados a respeito da aprovação por 
conselho de classe e repetência de alunos (as) da 1º série do ensino médio noturno e tentar 
compreender os (as) alunos (as) como sujeitos históricos e na relação com a apreensão do 
conhecimento escolar. Utilizamos como fonte entrevista com alunos (as) que cursam a 1º série do 
ensino médio no período noturno. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: LUCIENE RICOLDI 
Orientador: Edmeia Aparecida Ribeiro - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Apreensão do conteúdo escolar por adolescentes da 1ª série do ensino médio noturno.
Tema: Hitória Social da Criança
Palavras-chave: Apreensão do conteúdo escolar
Resumo: Esta unidade didática é uma produção didático-pedagógica, direcionado ao Diretor(a), 
pedagogo(a), professores(as) e agentes educacional I e II do Colégio Estadual Professora Nadir 
Mendes Montanha – E. F. e Médio, do município de Arapongas-Pr, NRE de Apucarana-Pr. A 
escolha deste tema justifica-se por estar trabalhando ha16 anos no Colégio Prof.ª Nadir Mendes 
Montanha e nestes anos verificou-se um aumento de alunos e alunas aprovados (as) por 
Conselho de Classe, assim como uma grande quantidade de repetência, ou seja, foi possível 
perceber a dificuldade do aluno (a) do 1º ano do Ensino médio noturno em apreensão dos 
conhecimentos e concluir o ensino médio. Percebe-se que alunos (as) que saem do ensino 
fundamental II e ingressam no ensino médio noturno, ao mesmo tempo em que se veem 
obrigados (as) a entrar também no mercado de trabalho, acabam por ter uma apreensão do 
conteúdo escolar que fica aquém do que antes mostravam quando não precisavam trabalhar. 
Nesta unidade didática, nosso objetivo é analisar dados já pesquisados a respeito da aprovação 
por conselho de classe e repetência de alunos (as) da 1º série do ensino médio noturno e tentar 
compreender os (as) alunos (as) como sujeitos históricos e na relação com a apreensão do 
conhecimento escolar. Utilizaremos como fonte, entrevista com alunos (as) que cursam a 1º série 
do ensino médio no período noturno, para sondar tais informações e formaremos dois grupos 
focais com aqueles (as) reprovados (as) e também com os (as) com alunos que acabaram de 
ingressar na 1º série.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: LUCILENE BERNART 
Orientador: CLAUDIA CRISTINA HOFFMANN - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Apontamentos sobre dificuldades de aprendizagem na escola em meninas vítimas de 
violência doméstica e abuso sexual que vivem algumas na Casa de Passagem em Catanduvas 
2013-2014.
Tema: História Social das Crianças
Palavras-chave: violencia; escola; aprendizagem
Resumo: Tendo como base dados estatísticos sobre os elevados números de crianças vitimadas 
pela violência doméstica ou abuso sexual, fornecidos pelo Ministério Público do estado do 
Paraná, e como conseqüência os baixos índices de rendimento escolar, observados pela equipe 
pedagógica da escola, onde ocorreu à intervenção pedagógica, trouxe a tona esta temática de 
gênero. As escolas registram casos de violência doméstica ou de abuso sexual, relacionados à 
seus alunos, porém, existe uma carência de conhecimento, para que haja uma conduta ideal para 
o atendimento deste aluno, proporcionando, condições adequadas para que o processo ensino 
aprendizagem possa ocorrer. Como o foco deste trabalho é a questão feminina, a 
problematização ocorreu na perspectiva das relações de gênero, buscando mais informações.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: LUCILENE BERNART 
Orientador: CLAUDIA CRISTINA HOFFMANN - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Apontamentos sobre dificuldades de aprendizagem na escola em meninas vítimas de 
violência doméstica e abuso sexual que vivem algumas na Casa de Passagem em Catanduvas 
2013-2014.
Tema: História Social das Crianças
Palavras-chave: Violência Doméstica; dificuldade de aprendizagem; abuso sexual; gênero.
Resumo: Levando em consideração os elevados números de crianças vitimadas pela violência 
doméstica ou abuso sexual, fornecidos pelo Ministério Público do estado do Paraná, e como 
conseqüência os baixos índices de rendimento escolar, observados pela equipe pedagógica da 
escola, onde ocorrerá à intervenção pedagógica, traremos a tona esta temática de gênero. As 
escolas registram casos de violência doméstica ou de abuso sexual, relacionados à seus alunos, 
porém, existe uma carência de conhecimento, para que haja uma conduta ideal para o 
atendimento deste aluno, proporcionando, condições adequadas para que o processo ensino 
aprendizagem possa ocorrer. Como o foco deste trabalho é a questão feminina, a 
problematização ocorrerá na perspectiva das relações de gênero, buscando mais informações 
através de pesquisa bibliográfica, analisando a violência doméstica, as conseqüências que a 
mesma poderá apresentar no processo de aprendizagem e no convívio social.

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_hist_pdp_lucilene_bernart.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_hist_pdp_lucilene_bernart.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_hist_pdp_lucilene_bernart.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_hist_artigo_lucilene_bernart.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_hist_artigo_lucilene_bernart.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_hist_artigo_lucilene_bernart.pdf


Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: LUCINDA MARIA TACHINI 
Orientador: VANDERLEI AMBONI - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
Parana

Etapa: Artigo

Título: Eleições no Brasil e o Caminho da Democracia Cidadã
Tema: Fundamentos teóricometodológicos para o ensino de História. 
Palavras-chave: Eleições; Voto; Clientelismo Político; Cidadania
Resumo: O presente trabalho apresenta o resultado da pesquisa que teve como objetivo analisar 
as formas de eleições, o processo de evolução do direito ao voto e dos sistemas eleitorais no 
Brasil. Teve como público alvo os alunos do 3º ano, do ensino médio, do Colégio Estadual 
Senador Moraes de Barros - EFM, do município de Jussara – Paraná, aplicado no 1º semestre de 
2014, como parte das atividades relativas ao PDE do governo do Estado do Paraná e, tem por 
finalidade a formação continuada dos professores da rede pública estadual. A pesquisa foi 
realizada a partir de leitura, estudo e análise de diversas fontes de pesquisa. O estudo aponta que 
o processo eleitoral é fundamental para a organização das instituições públicas, mas, as eleições, 
em grande parte da História do Brasil, não podem ser consideradas como um processo 
democrático e legítimo. Nota-se que os processos eleitorais se constituíram em um momento de 
troca de favores e não em uma ocasião de reflexão crítica. O voto se tornou em uma mercadoria a 
ser negociada entre o eleitor e os diversos grupos políticos envolvidos, e este fenômeno é 
recorrente em diversas localidades em tempo de eleições. A desconstrução desta perspectiva 
mercadológica do voto se faz necessária, no sentido de desenvolver no indivíduo um espírito 
crítico e transformador da realidade. A análise critica do real e da forma de fazer política da classe 
dominante pode contribuir para que nossos alunos se tornem agentes políticos e rompam com a 
manipulação de grupos interessados em transformar elementos públicos em privados.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: LUCINDA MARIA TACHINI 
Orientador: VANDERLEI AMBONI - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Eleições no Brasil e o Caminho da Democracia Cidadã
Tema: Fundamentos teóricometodológicos para o ensino de História.
Palavras-chave: Eleição; Voto; Cidadania.
Resumo: Nesta pesquisa, pretendemos analisar as formas de eleições, a evolução do voto e dos 
sistemas eleitorais do Brasil. Caracteriza-se pelo estudo e análise de diversas fontes. O resultado 
será aplicado no Colégio Estadual Senador Moraes de Barros – EFM, município de Jussara-Pr, 
em 2014, para os alunos do 3º Ano do Ensino Médio. Todos reconhecem que o processo eleitoral 
é fundamental para a organização das instituições públicas, mas, as eleições, em grande parte da 
história do Brasil, não podem ser consideradas como um processo democrático e legítimo. Nota-
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se, na história do Brasil, que os processos eleitorais se constituíram em um processo de troca de 
favores e não em um momento de reflexão crítica. Percebe-se que o voto é uma mercadoria a ser 
negociada entre o eleitor e os diversos grupos políticos envolvidos e, este fenômeno, é recorrente 
em diversas cidades em tempo de eleições. A desconstrução desta perspectiva mercadológica do 
voto se faz necessária para a formação do cidadão. Neste sentido, a análise crítica do real e da 
forma de fazer política da classe dominante pode contribuir para que nossos alunos se tornem 
agentes e não permitam ser manipulados por grupos políticos interessados em transformar os 
elementos públicos em privados.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: LUDI MERI RAYMUNDO 
Orientador: maura regina petruski - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: DANÇAS: UMA MANEIRA DE APRENDER SOBRE CULTURA AFRO-BRASILEIRA 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: História; Racismo; Cultura Afro-Brasileira.
Resumo: O artigo relata e discute a implementação de um projeto de intervenção educacional 
inserido no Programa de Desenvolvimento da Educação do Estado do Paraná e foi desenvolvido 
em uma escola da rede estadual do município de Piraí do Sul, Paraná. O trabalho utilizou a dança 
como uma forma de apreensão e resgate com relação valorização da cultura Afro-Brasileira, 
combatendo o racismo e todas as formas de discriminação. Desta forma, o artigo aborda as 
seguintes etapas: consolidação do Projeto, na qual difiniu-se a Fundamentação Teórica ; 
desenvolvimento do material didático, configurado como uma Unidade Didática que propôs o 
trabalho em grupos, danças, músicas, leitura de textos e filmes sobre Cultura Afro-brasileira e a 
implementação do Projeto na Escola, cujo resultado alcançado foi a consolidação da valorização 
da Cultura Afro-brasileira onde seus descendentes puderam exercer a cidadania com dignidade e 
ir ao encontro da própria identidade da cultura negra em nossa comunidade escolar. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: LUDI MERI RAYMUNDO 
Orientador: maura regina petruski - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: DANÇA: UMA MANEIRA DE APRENDER SOBRE CULTURA AFRO-BRASILEIRA
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: História; Racismo; Cultura Afro-Brasileira
Resumo: A Unidade Didática aqui apresentada é uma produção didático-pedagógica exigida pelo 
Programa de Desenvolvimento da Educação Pública do Paraná (PDE). Esta pesquisa está 
voltada para alunos do 6⁰ ano do Ensino Fundamental, uma vez que percebe-se na atividade de 
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sala de aula a desvalorização da cultura Afro-Brasileira. Partindo desse pressuposto, este Projeto 
de Intervenção tem por finalidade o resgate e a valorização da cultura Afro-Brasileira, combatendo 
o racismo e todas as formas de discriminação possibilitando a identificação positiva dos alunos 
com origem afro descendentes, através da implementação de atividades lúdicas, danças e 
manifestações culturais, um exercício pleno de prazer e cidadania, de informação e de formação, 
de aprendizado, do qual é possível se refletir sobre si mesmo e sobre a realidade que o cerca. 
Este projeto será realizado no Colégio Estadual Jorge Queiroz Netto, no município de Piraí do Sul 
e desenvolvido no ano de 2014. Como resultados pretende-se alcançar a integração e valorização 
do negro e sua cultura de origem.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: LUIS APARECIDO RONCON 
Orientador: Rogerio Ivano - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: ALUNOS DO CEEBJA/CAMBÈ E A GEADA NEGRA 1975: Memória e História Ambiental
Tema: Fundamentos teóricometodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: História Ambiental; Memória; Geada Negra; CEEBJA.
Resumo: O presente artigo é resultado da intervenção pedagógica realizada no Centro Estadual 
de Educação Básica para Jovens e Adultos Professora Maria do Carmo Bocati - CEEBJA de 
Cambé, e teve como púbico alvo os alunos do ensino fundamental II, através do programa de 
desenvolvimento Educacional – PDE 2013/2014. Esses alunos, em sua maioria, oriunda da zona 
rural, abandonaram os primeiros anos da antiga escola primária, pois trabalhavam, juntamente 
com seus familiares, principalmente nas lavouras de café. Em 1975, porém, a grande geada, 
denominada Geada Negra, desencadeou um significativo êxodo rural. Hoje, porém, sem 
escolaridade, não se consegue colocação no mercado de trabalho. Assim, esses indivíduos 
voltaram para os bancos escolares e buscam, no CEEBJA, uma oportunidade de se qualificar. 
Desse modo, é fundamental rememorar o momento histórico que essas pessoas viveram em sua 
infância no meio rural e levá-los a refletir como os fenômenos históricos, sejam eles sociais ou 
naturais, interferem, positiva ou negativamente, na vida das pessoas. O trabalho visa promover o 
conhecimento das relações entre homem e natureza, possibilitando a compreensão da noção de 
tempo histórico. Nesta análise serão utilizadas como fonte de pesquisa principalmente as 
fotografias da época, e como tema Gerador, a Geada Negra de 1975, para uma compreensão 
mais aprofundada da História Ambiental.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: LUIS APARECIDO RONCON 
Orientador: Rogerio Ivano - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Memória dos alunos do CEEBJA, sobre a cultura do café e a geada negra de 1975 no 
Norte do Paraná.
Tema: Fundamentos teóricometodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: História Ambiental; Memória; Fotografia; Geada; CEEBJA
Resumo: A Unidade Didática Pedagógica consiste na elaboração de materiais didático-
pedagógicos para os alunos do Ensino Fundamental II do Centro Estadual de Educação Básica 
para Jovens e Adultos Professora Maria do Carmo Bocati - CEEBJA de Cambé, sobre a cultura do 
café e a Geada Negra de 1975 no Norte do Paraná. Esta unidade tem como objetivo produzir um 
material de fácil interpretação e a valorização do cotidiano dos alunos, com o intuito de rememorar 
através de fontes documentais o momento histórico da cultura do café e a Geada Negra de 1975 
Norte do Paraná e as suas implicações sociais, econômicas e ambientais em suas vidas. A 
metodologia utilizada é um levantamento bibliográfico teórico sobre a cultura do café no Paraná/ 
Brasil e a Geada Negra de 1975, através de livros, anúncios de jornais, revistas, sites da internet, 
documentários e outros. Em seguida elaboraremos aulas expositivas através do programa 
multimídia Power Point, com o tema gerador relacionado à cultura do café. Faremos uma 
atividade com as imagens fotográficas da Geada Negra de 1975, após um roteiro de visitas às 
plantações de café da região, e no final, os alunos elaborarão cartazes e textos, que farão parte 
de uma exposição para a comunidade escolar do CEEBJA. Após a execução de todas as etapas 
da unidade didática pedagógica em sala de aula, esse material será parte constituinte de um 
artigo científico, contemplando os resultados obtidos.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: LUIZ CARLOS DA SILVA CAMERAN
Orientador: Aparecida Darc de Souza - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: AS VILAS RURAIS EM TOLEDO E O PROBLEMA DA TERRA NO BRASIL.
Tema: Fundamentos teóricometodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Terra; Vila Rural; Questão Agrária; Latifúndio; Vila Rural.
Resumo: A concentração fundiária e a má distribuição de terras constituem-se em dramas 
históricos da sociedade brasileira. Esta é a questão que busquei discutir com os alunos e colegas 
durante a aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica elaborado durante minha participação 
no PDE. Sendo assim, neste artigo busco trazer algumas reflexões sobre o processo histórico que 
engendrou esta problemática e contextualizou a formação de diversas estratégias de luta pela 
terra. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: LUIZ CARLOS DA SILVA CAMERAN
Orientador: Aparecida Darc de Souza - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: AS VILAS RURAIS EM TOLEDO E O PROBLEMA DA TERRA NO BRASIL
Tema: Fundamentos teóricometodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Vila rural;Terra; História; Sesmarias; Lei de Terras 
Resumo: A questão Agrária tem uma grande relevância histórica. A luta pela posse da terra no 
Brasil deu origens a cobiça e a disputas. Compreender a questão agrária e o problema da terra no 
Brasil, tendo como objetivo estudar e analisar a Vila Rural Félix Lerner, a partir do Estudo do 
meio. Interpretar a história dos trabalhadores que vivem e trabalham na comunidade constituída 
no Bairro São Francisco no Município de Toledo Pr.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: LUIZ CARLOS KANIGOSKI 
Orientador: Lucas Pastchiki - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Repensando o eurocentrismo como legado imposto: Constituição da historicidade da 
monoculturalidade no ambiente escolar.
Tema: Fundamentos teóricometodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Educação; identidade; diferença; alteridade.
Resumo: Este artigo apresenta o resultado do projeto desenvolvido durante o Programa de 
Desenvolvimento Educacional – PDE - 2013, do Estado do Paraná. Esta pesquisa teve como 
objetivo possibilitar discussões, reflexões, análises e avaliações sobre uma perspectiva de 
ressignificação do processo histórico no Brasil, intentando evitar a continuidade da reprodução de 
um modelo civilizatório eurocêntrico consagrado, visto que o mesmo foi constituído e afirmado 
historicamente e sua institucionalização objeto de disputas sociais e de classificação. Apesar de 
ser reconhecido como ultrapassado, esse conhecimento ainda é reproduzido em diversos âmbitos 
da sociedade, notadamente no campo do ensino, da história (nos currículos, nos livros didáticos e 
outros componentes escolares). Dessa forma, a monoculturalidade ainda é componente central 
da cultura escolar, provocando o silênciamento da multiculturalidade. O projeto foi desenvolvido 
com os professores do Colégio Estadual Marilis Faria Pirotelli em Cascavel/PR, durante os meses 
de fevereiro, março e abril de 2014.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: LUIZ CARLOS KANIGOSKI 
Orientador: Lucas Pastchiki - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Repensando o eurocentrismo como legado imposto: Constituição da historicidade da 
monoculturalidade no ambiente escolar.
Tema: Fundamentos teóricometodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Educação; identidade; diferença; alteridade
Resumo: A partir de uma reflexão mais precisa ou específica dos fatos / acontecimentos que 
constituem o processo histórico brasileiro, bem como sobre a organização das instituições 
políticas, das características culturais e dos elementos formadores da identidade nacional, com 
toda certeza fica evidente a influência eurocêntrica e seus aspectos universalizantes e 
homogeneizantes na determinação de uma realidade monocultural. Considerando essa 
perspectiva, faz-se necessário revisitar o processo histórico brasileiro escriturado, a fim de des-
construir e re-significar esse discurso construído histórica e paulatinamente institucionalizado, 
visto que o mesmo vem sendo reproduzido pela sociedade, pelos currículos, pela História e outros 
componentes escolares. Fazendo com que a monocultura esteja presente na cultura escolar e 
provocando o silenciamento da multiculturalidade. A produção tem como objetivo possibilitar 
discussões, reflexões e re-escrituração de uma nova perspectiva de ressignificação do processo 
histórico, assim como evitar a continuidade da reprodução de um modelo civilizatório eurocêntrico 
que se consagrou. Para que a proposta tenha êxito, será produzido e explorado material 
específico (textos, aplicação de dinâmicas de grupo, exploração de apresentações com texto e 
imagem, atividades de interpretação da legislação, elaboração de conceitos, roteiros de 
investigação, reflexão e discussão, análise de imagens, músicas, poemas, charges e fontes 
jornalísticas, fragmentos fílmicos e documentários). 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: LURDES CORONA 
Orientador: CLAUDIA CRISTINA HOFFMANN - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Construindo relações de gênero no espaço escolar
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Igualdade de Gênero; Espaço Escolar; Violência
Resumo: A proposta deste artigo é oferecer caminhos através dos quais seja possível construir a 
igualdade de gênero a partir do espaço escolar. Por meio do estudo de alguns relatos de 
mulheres e crianças, que são vítimas da violência doméstica, são analisadas as possibilidades de 
mudanças na educação para a erradicação da violência. Diante de uma sociedade ainda marcada 
pelo Machismo, homofobia, preconceito, discriminação, falta de respeito e grande número de 
pessoas em situação de vulnerabilidade social, a proposta é contribuir para a construção de uma 
educação com equidade de gênero, como forma de concretizar a justiça social. Acredita-se que 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_hist_artigo_lurdes_corona.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_hist_pdp_luiz_carlos_kanigoski.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_hist_pdp_luiz_carlos_kanigoski.pdf


este artigo possa sensibilizar os jovens estudantes para a modificação de estereótipos de gênero 
que geram comportamentos discriminatórios. Toda essa reflexão sobre a necessidade de 
desenvolver um processo educativo que contemple a igualdade de gênero será muito importante 
para a mudança de postura possibilitando que as novas gerações portem uma pedagogia que 
favoreça novas relações com acento sobre a justiça e a igualdade.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: LURDES CORONA 
Orientador: CLAUDIA CRISTINA HOFFMANN - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Construindo relações de gênero no espaço escolar
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Gênero; Diversidade sexual; Violência; Mulher; Criança.
Resumo: Esta Unidade didática oferece elementos para reflexões na linha de História e Gênero. 
A proposta é abrir possibilidades de aprofundamento do estudo sobre a violência contra a mulher, 
diversidade sexual, possíveis caminhos que podem levar a um novo modelo de educação que 
tenha como resultado a erradicação da violência doméstica. É importante perceber que as 
atividades a serem desenvolvidas nesta unidade didática contribuem para a constatação de que 
as relações entre homens e mulheres passam por diferenças que são construções históricas e 
não devem ser naturalizadas. Através do estudo da História da Casa da Paz, (Casa que acolhe 
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social) e análise de alguns relatos de 
mulheres e crianças, que são vítimas da violência doméstica, serão analisadas as possibilidades 
de mudanças na educação, para a construção de uma sociedade mais justa. Acredita-se, que 
esta Unidade Didática possa sensibilizar os estudantes para a modificação dos estereótipos de 
gêneros que geram comportamentos discriminatórios. A reflexão sobre a necessidade de 
desenvolver um processo educativo é importante para que se crie uma mentalidade e as novas 
gerações sejam portadoras de uma pedagogia que reconheça e respeite as novas relações de 
gênero com acento sobre a justiça e a igualdade.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARCIA REGINA DOMANOSKI DE SOUZA 
Orientador: Oseias de Oliveira - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: A Imagem do Negro no Âmbito Escolar
Tema: Cultura Afro-brasileira
Palavras-chave: Preconceito; Âmbito Escolar; Negro
Resumo: intenção do trabalho é refletir sobre a pedagogia de combate ao racismo e Resumo: às 
discriminações, ajudando assim a criar uma sociedade justa, igual para todos. A escola deve 
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proporcionar ao aluno a educação básica a que todo cidadão tem direito e, portanto, a exclusão é 
uma violência a esse direito. Através do ensino de história o educando terá a possibilidade de 
refletir sobre seus valores e suas práticas cotidianas e relacioná-los com problemas históricos em 
sala de aula. Devemos proporcionar aos educandos uma reflexão sobre o continente africano e 
perceber as diferentes trajetórias que os negros sofreram. Cabe ao professor destacar a 
importância na sociedade brasileira, visando a problematização da negritude no ambiente escolar. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARCIA REGINA DOMANOSKI DE SOUZA 
Orientador: Oseias de Oliveira - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A imagem do Negro no Âmbito Escolar
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Âmbito escolar; Negro; Discriminação
Resumo: A intenção do projeto é criar pedagogias de combate ao racismo e as discriminações, 
ajudando assim a criar uma sociedade justa, igual para todos. A escola deve proporcionar ao 
aluno a educação básica a que todo cidadão tem direito e, portanto, a exclusão é uma violência a 
esse direito. Através do ensino de história o educando terá a possibilidade de refletir sobre seus 
valores e suas práticas cotidianas e relaciona-los com problemas históricos em sala de aula. 
Devemos proporcionar aos educandos uma reflexão sobre o continente africano e perceber as 
diferentes trajetórias que os negros sofreram desde os primeiros contatos com a sociedade 
européia, tratar a Àfrica atual visando a que o aluno negro mire-se positivamente. Cabe ao 
professor destacar visando a problematização da negritude no ambiente escolar.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARCIO EDUARDO LAMEU 
Orientador: Angelo aparecido Priori - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: OS TRABALHADORES DA CAFEICULTURA EM COLORADO: As Possiblidades de Uso 
da História Oral e da Memória no Ensino de História
Tema: Paraná:História e Historiografia
Palavras-chave: História oral. Cotidiano. Cafeicultura. Trabalhadores. Colorado. Memória
Resumo: O presente artigo corresponde ao trabalho final do Programa de Desenvolvimento da 
Educação (PDE), promovido em Secretaria de Estado de Educação do Paraná (SEED) em 
parceria com a Universidade Estadual de Maringá (UEM), implementado com alunos do sexto do 
ensino fundamental do Colégio Estadual Monteiro Lobato, abordará o uso da história oral como 
possibilidade metodológica para o ensino de história. O objeto de estudo foi a memória dos 
trabalhadores da cafeicultura em Colorado, privilegiando os aspectos do cotidiano desses 
trabalhadores, em especial no que se refere ao tempo do lazer.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARCIO EDUARDO LAMEU 
Orientador: Angelo aparecido Priori - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O cotidiano dos trabalhadores rurais da cafeicultura no Município de Colorado (1950-1975)
Tema: Paraná:História e Historiografia
Palavras-chave: História Oral; Memória; Cafeicultura; Cotidiano; Trabalhador Rural
Resumo: A presente unidade didática, cujo tema é o cotidiano do trabalhador rural da cafeicultura 
em Colorado de 1950 a 1975, inicia o trabalho por meio da discussão de conceitos chaves como: 
memória, fontes históricas, lugares da memória e história oral. Tais conceitos são tratados através 
de textos e atividades voltados para os educandos. No momento prático da unidade, professor e 
alunos serão orientados a organizar a coleta de dados referentes ao tema utilizando entrevistas. 
Cabe ressaltar que todas ações didáticas e o embasamento teórico estão expressos nas 
Orientações Teórico-metodológicas, localizadas no final desta unidade.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARCOS ANTONIO BERTOLAZI
Orientador: Taise Ferreira da Conciecao Nishikawa - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná

Etapa: Artigo

Título: PESQUISA ORIENTADA NA INTERNET: A WEB QUEST COMO RECURSO PARA A 
APRENDIZAGEM EM HISTÓRIA
Tema: Fundamentos teórico metodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Novas Tecnologias da Informação e Comunicação; Ensino de 
História;WebQuest; Educação
Resumo: Este trabalho propõe a reflexão a respeito do uso das Novas Tecnologias da Informação 
e Comunicação nas aulas de História. Na atualidade as transformações técnico-científicas 
proporcionam muitas mudanças que se constituem em novos desafios para a escola e seus 
profissionais para o processo de sociabilização das novas gerações. Neste sentido 
problematizamos a Internet e o desenvolvimento de novas metodologias para o ensino História 
através do uso desta mídia. Através da realização de uma WebQuest, pesquisa orientada pelo 
professor e realizada apenas por informações encontradas na internet, buscamos a aprendizagem 
dos conteúdos da disciplina de História. Utilizamos esta metodologia para a discussão das 
relações de poder, do conteúdo específico:As Relações de Poder na Ditadura Civil Militar 
Brasileira– 1964 a 1985. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARCOS ANTONIO BERTOLAZI
Orientador: Taise Ferreira da Conciecao Nishikawa - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: WebQuest: Ditadura militar ou ditadura civil-militar?
Tema: Fundamentos teórico metodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Novas tecnologias; ensino de história; WebQuest.
Resumo: A utilização da WebQuest como um recurso para a discussão das relações de poder, do 
conteúdo específico: A violência no contexto da Ditadura Civil Militar Brasileira – 1964 a 1985, na 
disciplina de História. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARCOS ROQUE WESSELING 
Orientador: Marcelo de Souza Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: O USO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TICs) NAS AULAS 
DE HISTÓRIA
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História.
Palavras-chave: Metodologia de ensino. Tecnologia. História. Aprendizagem. TICs.
Resumo: Este artigo tem o intuito de analisar os resultados do Projeto de Intervenção intitulado: 
O uso das tecnologias de informação e comunicação (TICs) nas aulas de história, com o objetivo 
geral de estimular e oportunizar uma nova maneira de aprendizado e construção do conhecimento 
nas aulas de história com o uso das tecnologias de informação e comunicação, o qual foi 
implementado com alunos do 8º ano B do ensino fundamental do Colégio Estadual José de 
Anchieta – EFMNP, Santa Maria do Oeste, pois se observou que os alunos em geral não gostam 
do estudo da história e apresentam déficit de aprendizagem na disciplina de história, portanto, era 
necessária uma intervenção na metodologia de trabalho dos conteúdos da disciplina a fim de 
garantir uma construção do pensamento histórico e um resgate pelo gosto do estudo da história 
através da utilização das tecnologias de informação e comunicação disponíveis no colégio para 
além do livro didático.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARCOS ROQUE WESSELING 
Orientador: Marcelo de Souza Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) nas aulas de história
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Metodologia de ensino; tecnologia; história; aprendizagem; TICs
Resumo: O presente Caderno pedagógico tem como tema o uso das Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TIC) no ensino-aprendizagem do conteúdo de história na sala de aula como 
metodologia de ensino e uma construção do conhecimento coletiva. A problemática fundamental 
que se estabelece é saber se com o uso de metodologias que utilizem as tecnologias de 
informação e comunicação podemos auxiliar o aluno a melhorar seu conhecimento nas aulas de 
história, visto que nossa sociedade está fundada em um mundo tecnológico, as pessoas estão se 
correspondendo, relacionando, trabalhando com o uso das tecnologias; porém a educação ainda 
está muito aquém desta realidade. Será que com o uso das diferentes ferramentas tecnológicas 
em sala de aula podemos ter um aluno mais motivado, interessado, pesquisador, conhecedor? O 
objetivo geral é estimular e oportunizar uma nova maneira de aprendizado e construção do 
conhecimento nas aulas de história com o uso das tecnologias de informação e comunicação. Os 
objetivos específicos são: refletir sobre a transformação da educação com o uso das tecnologias; 
perceber a evolução das tecnologias na educação: a superação de paradigmas; estimular o 
ensino-aprendizagem de história com as tecnologias por meio do uso de diferentes metodologias 
de ensino. O conteúdo trabalhado será o da Revolução Industrial, fazendo um paralelo entre a 
revolução e a atual conjuntura econômica e industrial do século XXI. O conteúdo trabalhado será 
explicativo com a utilização de textos, vídeos, imagens, slides, pesquisa no laboratório de 
informática do colégio; utilizando as tecnologias para a exposição dos mesmos. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARCOS VINICIO DOS SANTOS 
Orientador: Mario de Souza Martins - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: A influência da igreja católica ucraniana na formação da identidade dos jovens.
Tema: Paraná: História Historiografia
Palavras-chave: Religião; Cultura; Ucranianos; Identidade; Jovens
Resumo: Prudentópolis é a maior colônia de imigrantes ucranianos do Brasil e a cultura 
ucraniana tem forte influência na vida das pessoas e da cidade. A religiosidade é marcante tanto 
na cidade como nos bairros do interior mantendo as tradições e influenciando na vida das 
pessoas. Nos últimos anos vive-se uma crise de identidade dos povos descendentes de 
ucranianos, considerando que os jovens estão cada vez participando menos das atividades 
culturais, muitos não aprendem nem mesmo a língua de seus pais, a missa que antes era 
somente no rito ucraniano, precisa ser intercalada em português. Desse modo é importante 
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entender essa crise de identidade e pesquisar se realmente ela esta acontecendo com os 
descendentes de ucranianos de e qual seria a alternativa para que a cultura e a tradição se 
mantenham entre os povos, sendo que entender o papel da religião na construção ou não da 
identidade deste povo é um grande desafio. Portanto, o objetivo da pesquisa é analisar a 
influência da igreja católica ucraniana de Prudentópolis na formação da identidade dos alunos do 
Colégio Estadual Barão de Capanema e identificar as possibilidades de trabalhar essa influência 
em sala de aula, utilizando como estratégias de ação oficinas, visitas técnicas e pesquisas sobre 
a cultura e religiosidade dos descendentes de ucranianos de Prudentópolis. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARCOS VINICIO DOS SANTOS 
Orientador: Mario de Souza Martins - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A influência da igreja católica ucraniana na formação da identidade dos jovens.
Tema: Paraná: História Historiografia
Palavras-chave: Religião; Cultura; Ucranianos; Identidade; Jovens
Resumo: Prudentópolis é a maior colônia de imigrantes ucranianos do Brasil e a cultura 
ucraniana tem forte influência na vida das pessoas e da cidade. A religiosidade é marcante tanto 
na cidade como nos bairros do interior mantendo as tradições e influenciando na vida das 
pessoas. Nos últimos anos vive-se uma crise de identidade dos povos descendentes de 
ucranianos, considerando que os jovens estão cada vez participando menos das atividades 
culturais, muitos não aprendem nem mesmo a língua de seus pais, a missa que antes era 
somente no rito ucraniano, precisa ser intercalada em português. Desse modo é importante 
entender essa crise de identidade e pesquisar se realmente ela esta acontecendo com os 
descendentes de ucranianos de e qual seria a alternativa para que a cultura e a tradição se 
mantenham entre os povos, sendo que entender o papel da religião na construção ou não da 
identidade deste povo é um grande desafio. Portanto, o objetivo da pesquisa é analisar a 
influência da igreja católica ucraniana de Prudentópolis na formação da identidade dos alunos do 
Colégio Estadual Barão de Capanema e identificar as possibilidades de trabalhar essa influência 
em sala de aula, utilizando como estratégias de ação oficinas, visitas técnicas e pesquisas sobre 
a cultura e religiosidade dos descendentes de ucranianos de Prudentópolis. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARGOT IEDA CARDOSO 
Orientador: JORGE PAGLIARINI JUNIOR - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: Memórias dos Ilhéus de Porto Camargo, Rio Paraná (1984-2013): cotidiano, trabalho e 
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sala de aula.
Tema: Paraná: história e historiografia
Palavras-chave: Memórias dos ilhéus; Histórias de vida; Metodologias do ensino.
Resumo: O presente artigo está estruturado em forma de relato de experiência e abrange a 
trajetória de estudos e trabalhos desenvolvidos no Programa de Desenvolvimento Educacional 
(PDE), entre os anos de 2013 a 2014. A proposta de Intervenção Pedagógica que aborda a 
história de vida dos ex-moradores das ilhas pertencentes ao Parque Nacional de Ilha Grande, 
realizada na Escola Estadual do Campo de Porto Camargo, com os alunos do 9º ano, descreve e 
problematiza momentos significativos dos estudos, envolvendo o processo que vai desde a 
produção do projeto até os resultados das atividades desenvolvidas em sala de aula. A 
abordagem teórica e epistemológica voltou-se ao estudo de memórias e as metodologias 
trabalhadas fundamentaram-se na produção do conhecimento histórico com base na preocupação 
com a receptividade dos alunos. O texto destaca algumas dificuldades enfrentadas durante o 
desenvolvimento do plano de trabalho e as metas e os objetivos atingidos. São também 
apresentadas algumas alternativas de encaminhamentos metodológicos para suprir dificuldades e 
lacunas no ensino de História.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARGOT IEDA CARDOSO 
Orientador: JORGE PAGLIARINI JUNIOR - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Memórias dos Ilhéus do Porto Camargo, Rio Paraná (1984-2013): cotidiano, trabalho e 
sala de aula.
Tema: Paraná: história e historiografia
Palavras-chave: Migração; Memórias; História.
Resumo: As atividades propostas fazem parte da Produção Didático Pedagógica do Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE) e visam problematizar a história de ex-moradores das ilhas 
situadas na área de preservação ambiental do Parque Nacional de Ilha Grande, criado em 1997 
que, atualmente, moram no distrito de Porto Camargo. Abordaremos o contexto em que se 
destaca a história dos ilhéus e pescadores, sua organização e forma de vida, tendo como objetivo 
produzir conhecimento histórico e material didático, partindo de um estudo de memórias - histórias 
de vida. No decorrer da aplicação das aulas os alunos contribuirão para a produção da pesquisa. 
A partir de um estudo de identidade proporcionaremos aos alunos a percepção comparativa entre 
as histórias contadas sobre a vida anterior à criação do Parque Nacional, com a vida de hoje, 
diante das novas perspectivas de trabalho, lazer e política vivenciadas em Porto Camargo. 
Utilizaremos metodologias como entrevistas e leituras de imagens fotográficas para a produção 
de material didático, possibilitando ressignificações das narrativas históricas, por meio da 
oralidade.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARIA ALICE RIPOLI 
Orientador: Lucas Pastchiki - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: O ESTUDO DA HISTÓRIA PARA OS JOVENS: A interferência das mídias no processo 
educacional
Tema: História Social das Crianças
Palavras-chave: Alunos; Mídias; Família; História. Escola.
Resumo: O presente artigo busca analisar como a indústria cultural vem exercendo, na maioria 
das vezes, fator desestruturante da família e dos sentidos de pertencimento dos alunos, pois 
nesses embates aluno/família, muitas vezes não percebem que, a construção da identidade está 
vinculada diretamente ao conhecimento histórico familiar e social. Sendo assim, é urgente 
pensarmos na disciplina de História como um dos caminhos para enfrentar estas diversidades e 
demais desafios que a contemporaneidade nos traz. As máquinas sempre fascinaram o ser 
humano e o desenvolvimento tecnológico sem dúvida trouxe inúmeros ganhos sociais, mas por 
outro lado, trouxeram diversas novas tensões e problemas. A mudança na vida das pessoas 
proporcionada pelas tecnologias é evidente, sendo que atualmente temos a informatização 
inserida em praticamente todos os setores da sociedade. Muitas dessas tecnologias salvam vidas, 
como por exemplo, as vacinas e os equipamentos hospitalares e de diagnóstico, os diversos 
recursos tecnológicos utilizados na educação, meios de transporte mais ágeis encurtando 
distâncias, entre outros. Por outro lado, o desemprego, o relacionamento impessoal pela Internet 
e os crimes virtuais são consequências negativas do desenvolvimento tecnológico. O importante é 
perceber essas vantagens e desvantagens, analisá-las e tirar o melhor proveito possível do que a 
tecnologia tem a nos oferecer.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARIA ALICE RIPOLI 
Orientador: Lucas Pastchiki - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Estudo da História para os jovens: a interferência das mídias no processo educacional
Tema: História Social das Crianças
Palavras-chave: Alunos; História; Mídias; Conceitos
Resumo: Este Caderno Pedagógico irá subsidiar a ação discente no Colégio e tem como tema “O 
Estudo da História para os jovens: a interferência das mídias no processo educacional”. O foco da 
pesquisa articula a seguinte questão central: A indústria cultural de massa (mídias de modo geral) 
utilizadas de forma inapropriada exercem na maioria das vezes fator desestruturante da família e 
dos sentidos de pertencimento do aluno. Não podemos negar que as tecnologias/mídias, 
eletrônicos em geral são de grande importância para o desenvolvimento de uma sociedade, mas 
temos que ter em mente que o uso demasiado e sem uma boa orientação não é o ideal, pois 
nota-se que estas mídias (incluindo também neste meio a indústria cultural de massa) realizam 
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uma espécie de controle nos jovens e os mesmos não percebem adominação que estes meios 
exercem sobre si. Os jovens recebem muitas informações e boa parte deles, não tem maturidade 
suficiente para filtrá-las, processá-las e usá-las em seu benefício, e os que usam não a associam 
com o aprendizado escolar. E isso faz com que os mesmos se prendam em inúmeras armadilhas 
(ideológica, políticas, consumistas entre outras). Ajudá-los nesta tarefa de reflexão (apropriar-se 
do conhecimento e não apenas da informação) sobre o impacto midiático em sua vida é 
extremamente relevante para o processo educacional, socializador e crítico desses educandos. 
Dentro deste contexto, mostrar para estes jovens que a construção da sua História está vinculada 
diretamente ao conhecimento histórico, familiar e social. Com base no referido tema, objetiva-se 
que o Ensino da História seja mais valorizado e voltado para a inserção do aluno no contexto 
social, buscando sua auto percepção como integrante da família, mostrando que suas ações 
constroem a história da sua sociedade, da sua escola, enfim do lugar onde vive. Como sujeito 
histórico responsável em transformar o social, o professor deve orientar este aluno, oferendo 
subsídios de uma aprendizagem de qualidade, preparando-o para enfrentar os desafios que a 
contemporaneidade nos traz.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARIA APARECIDA CARBONAR 
Orientador: Elizabeth Johansen - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Patrimônio Imaterial:A Arte e Manha da Capoeira e sua Aplicabilidade no Contexto Escolar
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Capoeira; Patrimônio Imaterial; Ferramenta Pedagógica.
Resumo: Resumo: Reconhecer a Capoeira como ferramenta pedagógica dentro do contexto 
escolar e a sua aplicabilidade enquanto Patrimônio Cultural é o objetivo desse estudo. Refletindo 
os Patrimônios Imateriais buscando estruturar narrativas com (re)construção e manutenção da 
memória e de relatos orais subsidiada com texto em torno da malícia, da ginga e arte da 
Capoeira, levaremos a história desse patrimônio cultural ao espaço escolar. De marginalizada no 
período Imperial e início Republicano, chega à condição de “Patrimônio da Humanidade”. Sua 
aplicabilidade no currículo escolar poderá desenvolver a motricidade dos alunos, a autodisciplina, 
o senso crítico, além do senso esportivo e intelectual. A escola além de priorizar os conteúdos 
formais, deve inserir atividades ou projetos que estreitem os laços de cumplicidade ao construir 
conhecimento. ORIÁ (1993, p.266) apresenta a necessidade de “propor que o Patrimônio 
Histórico-Cultural seja apropriado enquanto objeto de estudo no ensino de História, a fim de 
desenvolver em nossos alunos a consciência preservacionista da memória histórica, enquanto 
referencial de nossa identidade e construção de cidadania”. Se considerarmos a Capoeira como 
um jogo, uma luta, uma dança, um esporte, ela seria um aliado importante dentro do contexto 
escolar. O referido projeto será realizado com 25 alunos do 8º ano do Ensino Fundamental do 
Colégio Estadual Dr. Epaminondas Novaes Ribas, utilizaremos oficinas de instrumentos além de 
uma roda de capoeira com os participantes e a exposição dos materiais a toda comunidade 
escolar.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARIA APARECIDA CARBONAR 
Orientador: Elizabeth Johansen - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Patrimônio Imaterial: A Arte e Manha da Capoeira e sua Aplicabilidade no Contexto Escolar
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Capoeira; Patrimônio Imaterial; Ferramenta Pedagógica.
Resumo: Resumo: Reconhecer a Capoeira como ferramenta pedagógica dentro do contexto 
escolar e a sua aplicabilidade enquanto Patrimônio Cultural é o objetivo desse estudo. Refletindo 
os Patrimônios Imateriais buscando estruturar narrativas com (re)construção e manutenção da 
memória e de relatos orais subsidiada com texto em torno da malícia, da ginga e arte da 
Capoeira, levaremos a história desse patrimônio cultural ao espaço escolar. De marginalizada no 
período Imperial e início Republicano, chega à condição de “Patrimônio da Humanidade”. Sua 
aplicabilidade no currículo escolar poderá desenvolver a motricidade dos alunos, a autodisciplina, 
o senso crítico, além do senso esportivo e intelectual. A escola além de priorizar os conteúdos 
formais, deve inserir atividades ou projetos que estreitem os laços de cumplicidade ao construir 
conhecimento. ORIÁ (1993, p.266) apresenta a necessidade de “propor que o Patrimônio 
Histórico-Cultural seja apropriado enquanto objeto de estudo no ensino de História, a fim de 
desenvolver em nossos alunos a consciência preservacionista da memória histórica, enquanto 
referencial de nossa identidade e construção de cidadania”. Se considerarmos a Capoeira como 
um jogo, uma luta, uma dança, um esporte, ela seria um aliado importante dentro do contexto 
escolar. O referido projeto será realizado com 25 alunos do 8º ano do Ensino Fundamental do 
Colégio Estadual Dr. Epaminondas Novaes Ribas, utilizaremos oficinas de instrumentos além de 
uma roda de capoeira com os participantes e a exposição dos materiais a toda comunidade 
escolar.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FLOIS 
Orientador: ASTOR WEBER - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: PROBLEMATIZAÇÃO DE CONCEITOS SOBRE OS INDÍOS COM ALUNOS DO 6º. ANO
Tema: História e cultura afro-brasileira, africana e indígena
Palavras-chave: Povos Indígenas. Cultura. Etnocentrismo. Livros Didáticos.
Resumo: Este artigo foi elaborado como pré-requisito do Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE) em História e teve como tema a problematização de alguns conceitos 
atribuídos aos indígenas, principalmente oriundos do pensamento ocidental. O estudo da temática 
indígena sob o título “Problematização de Conceitos sobre os Índios com alunos do 6º ano” 
originou-se pela ausência de conteúdos que versam sobre o assunto nos livros didáticos do 
Ensino Fundamental. Nos livros didáticos, os índios comumente são estudados como passado e, 
sua representação é uma ótica do colonizador, isso evidencia que prevalece uma visão 
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etnocêntrica nos livros didáticos. Este artigo teve como objetivos problematizar conceitos como 
etnocentrismo, primitivismo e cultura com os alunos do 6º ano para contribuir no desenvolvimento 
do entendimento das sociedades indígenas. Também serviu para refletir sobre o conceito de 
cultura, com o objetivo de demonstrar aos alunos que existe uma pluralidade de culturas. Discutiu-
se a abordagem em relação aos índios nos livros didáticos e operacionalizou-se a reflexão dos 
conceitos ao correlacioná-los com as atividades didáticas em sala de aula. Foram apresentados 
neste artigo alguns pontos sobre o projeto de intervenção, as estratégias e ainda conteúdos do 
material didático-pedagógico. Ao final percebeu-se que, ao se trabalhar com a temática indígena 
foi possível problematizar alguns conceitos que ainda norteiam a nossa concepção, e que ao 
serem trabalhados podem contribuir para que os alunos reavaliem o conhecimento que tem sobre 
as sociedades indígenas.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FLOIS 
Orientador: ASTOR WEBER - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: PROBLEMATIZAÇÃO DE CONCEITOS SOBRE OS INDÍOS COM ALUNOS DO 6º. ANO
Tema: História e cultura afro-brasileira
Palavras-chave: Povos Indígenas; Etnocentrismo; Cultura; Primitivismo.
Resumo: A proposta dessa Produção Didático-Pedagógica é de problematizar os conceitos 
constituídos acerca dos indígenas com alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental. Fizeram-se 
atividades que apresentam aos alunos a importância dos índios no contexto histórico e cultural da 
história do Brasil. As atividades a serem desenvolvidas apresentam reflexões sobre a cultura 
indígena ao trabalhar mitos e lendas, ao discutir a visão dos alunos e da sociedade brasileira em 
relação os índios. Para problematizar essas questões são trabalhados os conceitos de 
primitivismo, etnocentrismo e cultura com os alunos. Após essa discussão em sala de aula os 
alunos visitam uma aldeia indígena para a reflexão desses conceitos. A legislação brasileira dos 
povos indígenas também será discutida em sala de aula. Com essas atividades pretende-se que 
os alunos reflitam sobre os pré-conceitos sobre os índios e os vejam como cidadãos brasileiros 
que fazem e fizeram parte da história nacional e cultural do Brasil.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARIA DO SOCORRO CHEMIM 
Orientador: maura regina petruski - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Preconceito Racial: o Negro no Espaço Escolar.
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Preconceito racial;desigualdade social;representação social
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Resumo: Ouve-se com frequência alguns estudiosos, a mídia, setores privilegiados da 
sociedade, afirmarem que no Brasil não existe preconceito racial. Essas afirmações vêm 
perdendo força nos últimos tempos. Entende-se que o esforço feito por instituições 
governamentais e não governamentais, no sentido de criar mecanismos através dos quais os 
direitos da população afrodescendentes sejam respeitados, deixa claro que o preconceito racial 
ainda existe no Brasil. Isso é visto com frequência no ambiente escolar. Nesse espaço, encontra-
se não somente atitudes preconceituosas, como também textos e imagens que representam 
esses indivíduos de forma estereotipada, deturpando sua imagem, e sobretudo, desvalorizando a 
participação desse povo na construção da História do Brasil. Sendo assim, a intenção deste 
trabalho é desconstruir a visão estereotipada que envolve á população afrodescendente. 

DISCIPLINA / ÁREA:  HISTÓRIA

Professor PDE:  MARIA DO SOCORRO CHEMIM
Orientador:  Maura Regina Petruski  -   IES:  UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Preconceito Racial: o Negro no Espaço Escolar.
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade.
Palavras-chave: Preconceito racial; desigualdade social; representação social.
Resumo:   Ouve-se  com  frequência  alguns  estudiosos,  a  mídia,  setores  privilegiados  da 
sociedade,  afirmarem  que  no  Brasil  não  existe  preconceito  racial.  Essas  afirmações  vêm 
perdendo  força  nos  últimos  tempos.  Entende-se  que  o  esforço  feito  por  instituições 
governamentais e não governamentais,  no sentido de criar mecanismos através dos quais os 
direitos da população afrodescendentes sejam respeitados, deixa claro que o preconceito racial 
ainda existe no Brasil. Isso é visto com frequência no ambiente escolar. Nesse espaço, encontra-
se  não  somente  atitudes  preconceituosas,  como também textos  e  imagens  que  representam 
esses indivíduos de forma estereotipada, deturpando sua imagem, e sobretudo, desvalorizando a  
participação desse povo na construção da História  do Brasil.  Sendo assim, a intenção deste 
trabalho é desconstruir a visão estereotipada que envolve á população afrodescendente.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARIA ISABELLE PALMA GOMES CORREA 
Orientador: Maria Paula Costa - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Willendorf - reflexões sobre os cultos femininos em sociedades arcaicas
Tema: Fundamentos Teórico-Metodológicos para o Ensino de História
Palavras-chave: história - mitologia arcaica - fontes históricas - projeto pedagógico
Resumo: O artigo apresenta reflexões sobre o andamento e execução da proposta pedagógica, 
buscando uma relação dialógica entre o aprender - conhecer - ressignificar. Num movimento de 
constante intervenção pedagógica a partir das respostas produzidas no momento da 
aprendizagem, este artigo buscou articular o entendimento dos alunos sobre o recorte temporal 
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proposto ao mesmo tempo em que construiu uma análise teórica acerca dessas relações de 
ensino e aprendizagem.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARIA ISABELLE PALMA GOMES CORREA 
Orientador: Maria Paula Costa - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Willendorf - Reflexões sobre os cultos femininos nas sociedades arcaicas
Tema: Fundamentos Teórico-Metodológicos para o Ensino de História
Palavras-chave: História da beleza; mito; religião; pré-história.
Resumo: Esta Unidade Didática busca promover reflexões que facilitem a aprendizagem histórica 
e a formação da consciência histórica no que diz respeito ao estudo das sociedades arcaicas. 
Busca analisar as vênus pré-históricas num perspectiva estética e temporal, entendendo as 
relações de sacralidade e beleza no tempo.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARIA IVANILDE BARTELLI 
Orientador: MAURICIO DE AQUINO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: HISTÓRIA AFRO-BRASILEIRA E “MEMÓRIAS HISTÓRICAS”: ESTUDO SOBRE AS 
DATAS COMEMORATIVAS DE 13 DE MAIO E 20 DE NOVEMBRO
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Ensino de História; Cultura Afro-Brasileira; Datas Comemorativas 13 de maio e 
20 de novembro.
Resumo: As mudanças pelas quais passa o Brasil têm colocado na ordem do dia a reflexão sobre 
o papel da educação na transformação da realidade brasileira, principalmente quando se falam 
das diferentes presenças na escola com uma grande diversidade de raças, cor e culturas. É 
preciso que os alunos saibam conviver com as diferenças. Para que os alunos criem essa 
consciência algo deve ser feito no âmbito escolar. Nesse sentido, esse projeto da área de História 
pretende realizar atividades concernentes a valorização da cultura afro-brasileira, focando a 
problematização das datas comemorativas de 13 de maio e 20 de novembro, no Colégio estadual 
Bairro Belo Vista e também discutir as relações entre essas datas comemorativas e memória 
histórica. Tem como principal público alvo uma turma do sétimo ano do ensino Fundamental II 
com 35 alunos, porém no decorrer da aplicação se amplia para todo o Colégio, em especial por 
causa das exposições de trabalhos de apresentação de danças e da amostra cultural 
implementada. Com esse trabalho procura-se inserir no processo de ensino as relações étnico-
raciais por meio de estudos de história africana e afro-brasileira. O método que foi empregado 
para o desenvolvimento deste trabalho foi a pesquisa ação no ambiente escolar e pesquisa 
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qualitativa onde foi aplicado um questionário aos participantes da pesquisa. Por meio do 
desenvolvimento de atividades nas diversas disciplinas do currículo, com o intuito de incentivar os 
alunos a inclusão social e a valorização da cultura afrodescendente e africana. Como resultados 
obteve-se a participação concreta dos alunos em todas as atividades e pela observação direta e 
também de questionário aplicado junto ao público alvo pode-se perceber relativa melhoria quanto 
a pensamentos racistas e preconceituosos ao menos no ambiente escolar estudado.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARIA IVANILDE BARTELLI 
Orientador: MAURICIO DE AQUINO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: História Afro-Brasileira e “Memórias Históricas”: Estudo Sobre as Datas Comemorativas de 
13 de Maio e 20 de Novembro
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Ensino de História, Cultura Afro-Brasileira, DatasComemorativas de 13 de maio 
e 20 de novembro.
Resumo: As mudanças pelas quais passa o Brasil têm colocado na ordem do dia a reflexão sobre 
o papel da educação na transformação da realidade brasileira, principalmente quando se fala das 
diferentes presenças na escola com uma enorme diversidade de raças, cor, culturas dentre 
outros. É preciso que os alunos saibam conviver com as diferenças. Para que os alunos criem 
essa consciência algo deve ser feito no âmbito escolar. Nesse sentido, esse projeto da área de 
História pretende realizar atividades concernentes a valorização da cultura Afro-brasileira com 
alunos do 7º ano, focando a problematização das datas comemorativas de 13 de maio e 20 de 
novembro, no colégio estadual bairro Belo Vista, e também discutir as relações entre essas datas 
comemorativas e memória histórica. Com esse trabalho procura-se inserir no processo de ensino 
as relações étnico-raciais por meio de estudos de história africana e afro-brasileira Assim, esta 
Unidade Didática se justifica pelo fato de levar aos alunos uma outra forma de compreender, com 
mais clareza, como ocorreu a formação e construção de nossa sociedade e identidade, 
principalmente em relação a nossa cultura. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARIA JOSELIA RIBEIRO
Orientador: NILSA DE OLIVEIRA PAWLAS - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Causas e Consequências da aculturação dos Povos Guarani na Aldeia Pinhal de Espigão 
Alto do Iguaçu -PR
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Educação Indígena;Povos Guarani ;Aculturação
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Resumo: Através deste artigo apresento os resultados obtidos através de pesquisas e da 
Implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica realizada através do Programa de 
Desenvolvimento Educacional PDE .Os resultados obtidos foram bons ; pois através deste 
trabalho observamos que a sociedade indígena é carregada de estereótipos e que muitas vezes 
faz com que esses povos sejam deixados de lado e esquecidos pela sociedade a qual julga que 
os mesmos devem viver somente na aldeia e que esse processo de aculturação é prejudicial a 
esses povos ; por outro lado os povos indígenas não querem mais ser esquecidos e sim ser parte 
integrante da sociedade brasileira 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARIA JOSELIA RIBEIRO
Orientador: NILSA DE OLIVEIRA PAWLAS - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Causas e consequências da aculturação dos Povos Guarani na Aldeia Pinhal de Espigão 
Alto do Iguaçu -PR 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Educação Indígena ;Povos Guarani ; aculturação 
Resumo: Essa Unidade Didática visa fornecer conhecimentos sobre a realidade dos índios 
guarani, descaracterizar velhos paradigmas e contribuir para estabelecer uma relação de 
igualdade entre alunos índios e não-índios. Tendo em vista que cada um será estimulado a 
conhecer e a valorizar sua cultura e a do próximo, a refletir sobre ele e a respeitar as diferenças 
culturais existentes e as transformações que esses povos vêm passando ao longo do tempo 
através da apropriação de outras culturas sendo a mesma resultado de estudos e na participação 
no Programa de Desenvolvimento Educacional–PDE e será desenvolvido no ano de 2014 com 
alunos do 8º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Pedro Rufino de Siqueira na 
Comunidade de Boa Vista no Município de Espigão Alto do Iguaçu –PR , através de intercâmbio 
com alunos da Escola Estadual Valdomiro Tupã Pires de Lima da Aldeia Pinhal . 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARIA MADALENA AMES 
Orientador: Davi Felix Schneirer - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A escola Itinerante do MST: do processo de constituição às práticas político-pedagógicas 
Tema: Fundamentos teóricometodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Educação; Escola Itinerante; MST.
Resumo: Este artigo aborda a experiência pedagógica desenvolvida no âmbito do projeto PDE na 
Escola Itinerante Sementes do Amanhã na relação com os trabalhadores rurais Sem- terra do 
Acampamento Chico Mendes, no município de Matelândia. O tema para o PDE foi o processo 
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histórico de constituição da Escola Itinerante do MST e seu reconhecimento pelo Estado como 
uma das formas de Educação Pública. Para tanto, produzimos uma Unidade Didática acerca do 
levantamento e interpretação dos conteúdos dos cadernos de educação do MST, em especial, da 
escola itinerante e a análise do processo de luta do MST. Por meio do projeto proporcionamos aos 
educandos e docentes, conhecimento e diálogo com outras formas e experiências escolares, 
refletindo sobre seu próprio universo escolar, práticas e relações pedagógicas. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARIA MADALENA AMES 
Orientador: Davi Felix Schneirer - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Escola Itinerante do MST: do Processo de Constituição à Proposta Político - Pedagógica
Tema: Fundamentos teóricometodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Educação; Escola Itinerante; MST
Resumo: O tema desta unidade didática é a história das escolas itinerantes do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), com intuito de subsidiar aulas de história. A pesquisa 
articulou a seguinte questão central: como se constituiu o processo histórico de formação da 
escola itinerante do MST e o seu reconhecimento pelo Estado? A escola itinerante é uma das 
formas de educação pública, com uma proposta político-pedagógica voltada para a realidade dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra. Ela surgiu no contexto da luta pela terra e pela reforma agrária. 
Nessa proposta político-pedagógica ela será estudada a partir dos documentos do Movimento e 
da experiência da Escola Itinerante Semente do Amanhã, do Acampamento Chico Mendes, 
localizado no município de Matelândia. As atividades serão desenvolvidas de forma articulada à 
vivência, pelos alunos do 9º ano do ensino fundamental, mediante visita à Escola Itinerante 
Semente do Amanhã no Acampamento Chico Mendes. O levantamento e a interpretação dos 
conteúdos dos cadernos de educação do MST, dos cadernos da Escola Itinerante e a análise do 
processo de luta do MST por uma escola do campo, objetivam propiciar aos educandos e aos 
docentes o conhecimento e o diálogo com outras formas e experiências escolares, bem como 
possibilitar uma reflexão sobre o universo escolar, práticas e relações pedagógicas. 
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Etapa: Artigo

Título: REPENSANDO O ENSINO DE HISTÓRIA DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA A PARTIR 
DAS MÚSICAS DE CAPOEIRA
Tema: História e Cultura afro-brasileira, africana e indígena
Palavras-chave: Ensino de História; Cultura afro-brasileira; Capoeira
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Resumo: A finalidade deste artigo é fazer alguns apontamentos acerca do tema do ensino de 
história da cultura afro-brasileira. Esta temática sempre foi um desafio para os professores de 
História, e só a partir da Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003, que tornou obrigatório o ensino 
da história da cultura afro-brasileira na disciplina de História, é que foi possível repensar recursos 
didáticos como livros, textos, vídeos, atividades e avaliações que possibilitam o ensino e a 
produção de conhecimentos acerca da história da cultura africana e sua influência na formação da 
sociedade brasileira, bem como discussão sobre o racismo, o preconceito e a discriminação 
racial. Os procedimentos metodológicos do estudo incluíram a leitura de textos sobre a História do 
Brasil, com ênfase para a questão racial, a escravidão e a cultura afro-brasileira, a análise da Lei 
10.639, pesquisas sobre filmes, documentários e a análise de letras de músicas de capoeira com 
aplicação de aulas teóricas e práticas para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio 
Estadual Arnaldo Busato, no município de Coronel Vivida, Paraná. Esse artigo é o resultado da 
observação e da discussão desse material, sobretudo do uso de letras de músicas de capoeira, o 
que permitiu despertar o interesse discente acerca da temática proposta à luz dos elementos que 
as letras dessas músicas nos apresentam enquanto documento para a pesquisa histórica.
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Repensando o ensino de História da Cultura afro-brasileira a partir das músicas de 
capoeira
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: História do Brasil; Cultura afro-brasileira; capoeira.
Resumo: Trabalhar sobre a cultura Afro-brasileira sempre foi um desafio para os professores de 
História. A partir da Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003, que torna obrigatório o ensino da 
História e Cultura Afro-brasileira na disciplina de História, foi possível repensar livros didáticos e 
recursos didáticos que possibilitem o ensino e o conhecimento da história e da cultura Afro no 
Brasil, que possam ser aplicados a alunos do ensino fundamental e médio. A estratégia proposta 
para trabalhar esse assunto é analisar letras de músicas de capoeira, arte criada pela cultura 
africana, que representa uma das maiores manifestações da sociedade afro-brasileira. É comum 
encontrar nas letras de músicas de capoeira, narrativas que cantam e contam aspectos centrais 
da vida social e cultural do povo brasileiro, possibilitando o uso das letras das músicas para 
discutir e refletir o ensino de história em sala de aula. 
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Etapa: Artigo

Título: A UTILIZAÇÃO DO JOGO “TRÍADE” NA APRENDIZAGEM SOBRE A REVOLUÇÃO 
FRANCESA
Tema: Fundamentos teóricometodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Ensino de História; Aprendizagem; Jogos digitais
Resumo: O uso de jogos eletrônicos no ensino de História auxilia o processo de ensino e 
aprendizagem, este encaminhamento metodológico possibilita um interesse maior dos alunos 
sobre o conteúdo estudado. A Disciplina escolar de História , muitas vezes, pode se tornar muito 
abstrata e ou descontextualizada para os alunos da educação básica , principalmente no ensino 
fundamental. Em virtude disso, procurou-se refletir sobre o uso das novas tecnologias no espaço 
educacional para viabilizar a compreensão dos acontecimentos no processo histórico. O principal 
objetivo do projeto desenvolvido foi analisar o desenvolvimento de novos procedimentos 
metodológicos com base tecnológica para o ensino de história. Foi utilizado o jogo “Tríade”, como 
um jogo facilitador do ensino o tema - Revolução Francesa, desenvolvido pelo grupo de pesquisa 
Comunidades Virtuais da aplicação do material foi realizado com um grupo de 20 alunos e 
desenvolveu-se utilizando propostas que envolvem o uso de referido jogo digital. Os alunos 
também tiveram oportunidade de interagirem com várias atividades envolvendo imagens , textos, 
vídeos , debates e principalmente o uso do jogo e concluiu-se com a aplicação de uma atividade 
com questões reflexivas sobre a importância do referido projeto. Percebeu-se um crescimento 
significativo dos alunos ao trabalhar com novas tecnologias, tornando o processo ensino 
aprendizagem mais dinâmico e valoroso.
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Título: A UTILIZAÇÃO DO JOGO “TRÍADE” NA APRENDIZAGEM SOBRE A REVOLUÇÃO 
FRANCESA
Tema: Fundamentos teóricometodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Jogos;Tríade;Revolução Francesa
Resumo: A disciplina de História é considerada pelos alunos uma disciplina que exige 
memorização , datas e repetição de fatos o que acaba desmotivando os alunos. O objetivo geral 
deste projeto é propor práticas mediadas pela tecnologia com o uso do jogo Tríade “Liberdade , 
Igualdade e Fraternidade”e ressignificar os conhecimentos dos alunos a partir do 8ª ano sobre a 
Revolução Francesa e as suas consequências que repercutiram e provocaram mudanças 
políticas , econômicas e sociais em vários países , inclusive no Brasil.Os procedimentos 
metodológicos utilizados serão por meio de aulas expositivas, leitura de textos, discussões em 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uepg_hist_pdp_maricelso_soares_bassani.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uepg_hist_pdp_maricelso_soares_bassani.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uepg_hist_artigo_maricelso_soares_bassani.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uepg_hist_artigo_maricelso_soares_bassani.pdf


sala de aula e o uso do jogo “Tríade” visando um trabalho inovador e criativo com a finalidade de 
melhoria da qualidade de ensino. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARILENE ANANIAS
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Etapa: Artigo

Título: ECA, trocando em miúdos - discutindo os direitos da criança e do adolescente no espaço 
escolar.
Tema: História Social da Criança
Palavras-chave: Deveres e Direitos; Cotidiano Escolar; Cidadania;
Resumo: O artigo descreve os resultados do projeto de intervenção pedagógica desenvolvido na 
Escola estadual São Vicente Pallotti,Mandaguari, Paraná, realizado no contexto das atividades do 
Programa de Desenvolvimento Educacional da Secretaria de Estado da Educação do Paraná – 
PDE. As atividades desenvolvidas envolveram estudos e reflexões com um Grupo de Trabalho em 
Rede – GTR formado por professores da rede estadual. Produção de uma Proposta Pedagógica 
aplicada com os alunos do sétimo ano E da Escola Estadual São Vicente Pallotti explorando 
estudos e práticas pedagógicas sobre valores referentes aos direitos humanos e o Estatuto da 
Criança e do Adolescente. A proposta pedagógica possibilitou aprofundar conceitos, problematizar 
e discutir os aspectos históricos e políticos que envolvem o ECA (Estatuto da Criança e do 
Adolescente). Promove o ambiente escolar, como o local que as crianças e adolescentes devem 
iniciar contato com a legislação, no caso específico – Estatuto da Criança e do Adolescente, a 
orientação das propostas em defesa dos direitos e dos deveres da infância e da adolescência. Os 
resultados obtidos com este estudo apontam que o cumprimento da Lei 11525 / 2007 que inclui 
conteúdos que trate dos direitos da criança e dos adolescentes no Currículo de Ensino 
Fundamental deve ser melhor conhecida, divulgada e implementada como parte das práticas 
pedagógicas cotidianas pelo currículo escolar e conteúdos.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARILENE ANANIAS
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: ECA-trocando em miúdos – discutindo os direitos da criança e do adolescente no espaço 
escolar.
Tema: História Social da Criança
Palavras-chave: Estatuto da Criança e do Adolescente; Cotidiano escolar; Cidadania; Deveres e 
Direitos
Resumo: O presente projeto propõe estudos e práticas pedagógicas sobre valores referentes aos 
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Direitos Humanos e o Estatuto da Criança e do Adolescente, visando inseri-los nas Diretrizes 
Curriculares da Educação Básica – Ensino Fundamental em atendimento ao previsto na Lei 
11.525. Elege a escola como lócus privilegiado para disseminar o ECA. Menciona o ambiente 
escolar, como o local que as crianças e adolescentes devem iniciar contato com a legislação, no 
caso específico – Estatuto da Criança e do Adolescente; a orientação das propostas em defesa 
dos direitos e dos deveres da infância e da adolescência, a fim de melhorar a sua compreensão e 
aplicabilidade ao contexto escolar e a educação para a cidadania que forma o cidadão consciente 
no conhecimento de seus deveres e direitos.
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Etapa: Artigo

Título: Leitura e Significados em História
Tema: Fundamentos Teórico Metodológicos para o Ensino de História
Palavras-chave: Leitura; Fontes; textos históricos
Resumo: Este trabalho tem como objetivos centrais instigar a habilidade leitora nos educandos 
através de textos históricos e aprimorar a capacidade interpretativa e reflexiva, demonstrando a 
importância de uma leitura significativa na formação do aluno cidadão. Procuraremos, através de 
diversas fontes como fotos, reportagens de jornais e revistas, apresentar algumas possibilidades 
de leitura e compreensão da sociedade que os cercam. Dessa forma, pretende-se estimular o 
interesse pelo estudo do passado e de suas relações com o presente; para tal, utilizaremos das 
diferentes mídias para a realização de leituras, como de atividades, reflexivas e dialógicas, 
trazendo suporte enriquecedor para as aulas de História. Para tanto, serão empregados diferentes 
textos, imagens, vídeos e documentos antigos, que contribuirão na construção do conhecimento 
significativo para os alunos.

DISCIPLINA / ÁREA:  HISTORIA
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura e Significados em História
Tema: Funadamentos Teórico-Metodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Leitura; Tempo; Aulas de História
Resumo:   Através  desta  Unidde  Didática,  pretende-se  Desenvolver  a  habilidade  de  leitura 
significativa, através de diversas mídias, com alunos do 6º ano do C.E.Wolff Klabin, através de  
diferentes  linguagens  e  diversidades  textuais,  possibilitando  a  formação  de  uma  consciência 
cidadã de forma prazerosa, através de leituras orientadas, teatros, vídeos e jogos, pretende-se 
dar significado à compreensão e contextualização com a cultura local e as relações sociais no 
tempo.
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Etapa: Artigo

Título: A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL INGLESA 
(1780-1850)
Tema: Fundamentos teórico metodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Revolução Industrial;Fábricas;Exploração;Trabalho Infantil
Resumo: Este Artigo apresenta os resultados obtidos a partir da realização de uma Intervenção 
Pedagógica desenvolvida durante o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) da 
Secretaria de Estado de Educação do Paraná (SEED). Para sua efetivação elaboramos uma 
Unidade Didática sob o título: As Transformações no Mundo do Trabalho e a Exploração do 
Trabalho Infantil na Revolução Industrial Inglesa (1780-1850), uma análise sobre a Revolução 
Industrial na Inglaterra e suas consequências para os trabalhadores, principalmente o trabalho 
infantil. Portanto, nessa Unidade Temática apresentamos e discutimos conteúdos, referências 
teóricas e atividades importantes para o ensino de História, com vistas ao entendimento das 
transformações decorrentes da Revolução Industrial e a intensificação destas na exploração do 
trabalho infantil. 
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Título: As transformações no mundo do trabalho e a exploração do trabalho infantil durante a 
Revolução Industrial inglesa 1780-1850
Tema: Fundamentos teóricometodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Revolução Industrial; fábricas; exploração; trabalho infantil.
Resumo: Este projeto de pesquisa e implementação com o tema as “transformações no mundo 
do trabalho e a exploração do trabalho infantil durante a Revolução Industrial inglesa (1780-1850)” 
tem por objetivo analisar a formação da classe trabalhadora com a chegada da Revolução 
Industrial que representou uma série de transformações técnicas e sociais da produção e marcou 
a transição de uma produção de caráter artesanal para a produção industrial moderna. Com a 
transformação no modo de trabalho, antes baseado na habilidade do trabalhador, foi 
gradativamente sendo substituída pela organização da produção impondo um ritmo e uma 
regularidade independente do trabalhador. No mercado de trabalho houve aumento das horas 
trabalhadas, baixos salários e desemprego. Outra característica marcante foi a utilização do 
trabalho infantil nas fábricas que, ao lado das mulheres, era a mão-de-obra mais barata e 
preferida pelos patrões. Levando em conta esses aspectos, este projeto tem como objetivo 
apresentar e discutir referências e atividades para o ensino de História sobre o tema acima citado 
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tendo como foco, o quanto o desenvolvimento da Revolução Industrial na Inglaterra no século XIX 
acarretou a exploração do trabalho infantil nas fábricas. O assunto é relevante e, certamente, vai 
abrir um espaço de reflexão e pesquisa proveitoso para os professores. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARINEZ CASSANEGO 
Orientador: Nilceu Jacob Deitos - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: UM OLHAR HISTÓRICO CULTURAL DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU NO 
CONTEXTO DO OESTE PARANAENSE 
Tema: Paraná: história e historiografia
Palavras-chave: Migração; Colonização; Desenvolvimentismo; Preservacionismo.
Resumo: O objetivo deste estudo foi relatar uma pesquisa reunindo informações sobre dois 
olhares, percebendo essa dupla dimensão de um espaço preservado e um espaço colonizado, 
com enfoque no município de Medianeira, cujo aporte teórico baseou-se em autores como Sérgio 
Buarque de Holanda: a ideia de aventura e trabalho. A segunda parte trata das migrações e 
colonizações no oeste do Paraná e fontes primárias expressas em algumas obras, tais como: O 
resgate da história de Medianeira e outras relacionadas ao conceito desenvolvimentista e 
preservacionista. E a terceira, de Rudy Nick Vencato, relatando as memórias dos desapropriados 
do Parque Nacional do Iguaçu; percebendo os valores histórico-culturais e locais. Este estudo 
abrangeu o 4° ano do curso de Formação de Docentes da Educação Infantil e dos Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental. No município de Medianeira realizando diversas atividades teóricas e 
práticas visando maior conhecimento histórico-cultural do oeste paranaense e do Parque Nacional 
do Iguaçu e do meio ambiente. Subsidiando teórico e metodologicamente, motivando-as (os) para 
um aprendizado onde futuramente irão usar com seus alunos. Os resultados revelam que a 
aplicação do projeto ampliou o interesse e as informações dos alunos pelo conteúdo, despertou a 
interação entre alunos, família e escola, promovendo desta forma a interdisciplinaridade. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARINEZ CASSANEGO 
Orientador: Nilceu Jacob Deitos - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Um olhar histórico-cultural do Parque Nacional do Iguaçu no contexto do oeste 
paranaense
Tema: Paraná: História e Historiografia 
Palavras-chave: Migração; colonização; Parque Nacional do Iguaçu; desenvolvimentismo; 
preservacionismo.
Resumo: Esse trabalho refere-se a uma Unidade Didática, continuação do Projeto de PDE com a 
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temática Um olhar histórico-cultural do Parque Nacionaldo Iguaçu no contexto do oeste 
paranaense. A pesquisa aborda a ocupação da região de Medianeira considerando o processo 
migratório e a presença de grupos étnicos, mostrando duas hipóteses: a ocupação efetiva do 
território que compõe o município de Medianeira e as relações possíveis que se estabeleceram 
com o Parque Nacional do Iguaçu (PNI), contemplando dois olhares o desenvolvimentista que se 
constituiu a partir da efetiva ocupação da região oeste caracterizada pela Companhia 
Colonizadora Industrial e Agrícola Bento Gonçalves, no caso de Medianeira e outro olhar o 
preservacionista, da criação e preservação do PNI, consideradoPatrimônio Natural da 
Humanidade, que resistiu a concepção desenvolvimentista. O objetivo da unidade didática é 
oferecer variadas metodologias para serem utilizadas em sala de aula pelos alunos da Educação 
Infantil e de séries iniciais do ensino fundamental, através das alunas (os) do 4° Ano do curso de 
Formação de Docentes, fazendo um estudo detalhado na disciplina de história relacionando-a 
com as demais disciplinas como Geografia, Ciências, Português entre outras para que ocorra uma 
dinâmica no processo ensino- aprendizagem. O material didático será relevante para que os 
alunos percebam a história da ocupação de Medianeira, em épocas remotas e refletir sobre essa 
sociedade que ocupou a região através de colonizadoras, pretendendo que o aluno conheça suas 
raízes históricas criando sua identidade cultural e valorizando o Parque Nacional do Iguaçu, 
exaltando sua importância para a região. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARISA BERNARDI 
Orientador: SONIA MARIA DOS SANTOS MARQUES - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A mulher negra na obra casa-grande e senzala de Gilberto Freyre e as relações cotidianas 
e de poder: experiência pedagógica com alunos da Formação Docente em Santo Antonio do 
Sudoeste, Paraná.
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Casa; grande e senzala; mulheres negras e brancas; cotidiano e poder.
Resumo: O Trabalho Final resulta na proposta da pesquisa realizada no PDE – Programa de 
Desenvolvimento Educacional 2013/2014, coligando o projeto de Intervenção Pedagógica na 
Escola com as atividades da Produção Didático-pedagógica. As atividades foram implementadas 
com alunos do segundo ano do curso de Formação Docente do Colégio Estadual Antonio 
Schiebel do município de Santo Antonio do Sudoeste, Paraná e educadores da rede estadual de 
ensino que participaram do GTR (Grupo de trabalho em Rede) caracterizado pela interação a 
distância entre o Professor PDE e os demais professores da Rede Pública Estadual. O Projeto de 
Intervenção Pedagógica, teve como objetivo geral identificar as formas como eram representadas 
as mulheres negras na obra Casa-Grande e Senzala de Gilberto Freyre, no contexto social 
brasileiro no período colonial e como objetivos específicos, analisar as características da mulher 
negra no Brasil colônia, contrastando-a com a mulher branca, identificar as relações de poder e as 
vivências cotidianas nas quais as mulheres negras eram envolvidas durante o período colonial 
brasileiro e compreender como se davam as relações de gênero em uma sociedade escravista 
(foco mulher negra). Na metodologia de trabalho, nos valemos da pesquisa bibliográfica como 
forma de aprofundar a análise da obra casa-grande e senzala de Gilberto Freyre. Para 
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fundamentação teórico-metodológica nos valemos de autores como Alves (1999), Araújo (2008), 
Cashmore (2000), Falci (2008), Freyre (2004), Figueiredo (2008), Priori (2008), Rago (2006), 
Vainfas (1986), e Venâncio (2008). 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARISA BERNARDI 
Orientador: SONIA MARIA DOS SANTOS MARQUES - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A mulher negra na obra casa-grande e senzala de Gilberto Freyre: cotidiano e relações de 
poder.
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Casa; grande e senzala; mulheres negras e brancas; cotidiano e poder.
Resumo: A obra Casa-grande e Senzala de Gilberto Freyre, retrata vários aspectos da sociedade 
brasileira durante o período colonial: os grandes latifúndios, a monocultura agrário-exportadora, a 
vida urbana e rural das famílias brasileiras. Ainda que os homens brancos sejam detentores do 
poder, interessa destacar o papel das mulheres brancas e negras, a submissão e resistência 
feminina, dentro e fora da casa-grande e da senzala. O trabalho surgiu da necessidade de 
conhecer os educandos, uma vez que na escola trabalhada, alguns alunos e suas famílias têm 
origem afro-brasileira e vivem no seu cotidiano relações de poder que as inferiorizam exigindo 
olhar ético e histórico sobre tais realidades. Assim, busca-se valorizar os sujeitos seu cotidiano e 
história. As mulheres negras ainda vivenciam discriminação no mercado de trabalho e na vida 
social. A metodologia de trabalho prevê: leitura da obra Casa-grande e senzala, questionamentos 
orais e escritos, apresentação de slides, confecção de maquetes, elaboração de roteiros para 
encenações, produção de vídeo-documentário. As atividades propostas tem por objetivo 
dinamizar as ações de sala de aula e questionar as relações de poder para que o aluno 
compreenda o transcurso histórico que condicionou o lugar ocupado atualmente pelas mulheres 
na sociedade brasileira.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARIVONE REGINA MACHADO 
Orientador: Richard Goncalves Andre - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Patrimônio Ambiental e Memória: O Colégio Estadual Olavo Bilac (1990-2010)
Tema: Fundamentos teóricometodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Patrimônio; Memória; Fotografia; História Ambiental.
Resumo: Este estudo apresenta como objetivo principal refletir sobre as ações desenvolvidas 
pela comunidade escolar do Colégio Estadual Olavo Bilac, em Ibiporã/PR, sobre a importância 
ambiental da referida instituição, entre o período de 1990 a 2010. Buscou-se proporcionar aos 
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alunos um novo olhar sobre as questões que fazem parte do contexto cotidiano. Foram utilizados 
como documentos entrevistas e fotografias que fazem parte do acervo do colégio, demonstrando 
as ações desenvolvidas pela comunidade escolar. As atividades envolveram os alunos do 1º ano 
do Ensino Médio Regular, período da manhã, turma \"A\". A proposta pedagógica fez com os 
alunos pudessem perceber a dinâmica da pesquisa ao depararem-se com uma ação concreta e 
estarem mais atentos às mudanças que o espaço escolar sofre, uma vez que a fotografia registra 
o momento vivido e traz recordações onde cada um pode tecer o seu olhar. É nesta dinâmica que 
o aluno pode tornar-se protagonista do seu saber.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARIVONE REGINA MACHADO 
Orientador: Richard Goncalves Andre - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Patrimônio Ambiental e Memória:O Colégio Estadual Olavo Bilac (1990-2010)
Tema: Fundamentos teóricometodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Patrimônio; fotografias; memória; identidade
Resumo: Nesta produção didático-pedagógica, deseja-se demonstrar, o movimento do espaço, 
que se transforma conforme as necessidades e desejos do momento vivido, dependendo da ação 
dos sujeitos que fazem parte do contexto histórico. Ao expor relatos de imagens sobre o 
patrimônio e a memória construídas ao longo dos anos (1990-2010) do Colégio Estadual Olavo 
Bilac, propõem-se demonstrar a relação do patrimônio ambiental compreendendo a construção de 
sua história a partir das ações realizadas. Tem a intenção de contribuir para a realização de uma 
reflexão de como os sujeitos se identificam, traçam metas , no desejo de criar, transformar, 
preservar ou dar continuidade ao trabalho já realizado. Quando os sujeitos se sentem 
pertencentes ao espaço em que estão inseridos, eles preservam, sem perder a capacidade de ver 
no passado a construção de seu presente.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARIZETE PEREIRA DA SILVA
Orientador: Lucas Pastchiki - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Reflexões a partir de um olhar sobre os espaços cemiteriais do município de Francisco 
Beltrão - PR
Tema: Fundamentos teóricometodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Educação; patrimônio; memória; cemitério.
Resumo: Este artigo descreve a aplicação do projeto de intervenção pedagógica realizado no 
Colégio Estadual Tancredo Neves – Ensino Fundamental, Médio e Educação Profissional no 
município de Francisco Beltrão, que teve como sujeitos os alunos do 3º ano do Curso Técnico em 
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Meio Ambiente, no período matutino. O objetivo foi conhecer a história local, a partir da 
compreensão e estudo dos espaços cemiteriais, dos fatores que levaram a construção dos 
mesmos, sua dinâmica social, o que estes representam e significam para a população e para a 
história, desenvolvido mediante a problematização, discussão e reflexão. O objetivo deste estudo 
foi compreender o processo de construção e representação dos espaços cemiteriais no município 
de Francisco Beltrão, bem como, a história local em sua dinâmica social, econômica, política e 
cultural, realizado a partir e um estudo investigativo e qualitativo. A aplicação do projeto partiu do 
pressuposto da necessidade de ensinar uma nova História, problematizada, pensada e vivida 
pelos alunos, utilizando-se para tal dos espaços cemiteriais considerando-se que são espaços 
sociais e de memória com muitas histórias que evidenciam vários sentidos

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARIZETE PEREIRA DA SILVA
Orientador: Lucas Pastchiki - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Reflexões a partir de um olhar sobre os espaços cemiteriais do município de Francisco 
Beltrão - PR
Tema: Fundamentos teóricometodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Educação; Patrimônio; Cemitérios; Memória
Resumo: Este Caderno Pedagógico tem como tema “Reflexões a partir de um olhar sobre os 
espaços cemiteriais do município de Francisco Beltrão – PR”. Visa contemplar estudos desses 
espaços, instituídos socialmente como lugares de memória. Há necessidade de entendimento dos 
conceitos e as relações existentes entre patrimônio, memória e espaços cemiteriais; o que 
significam e representam para as pessoas; como estes se configuram e se entrelaçam com os 
aspectos econômicos, político, social, cultural e religioso, considerados como ponto de partida 
deste trabalho, e, assim apresentados como objetos de reflexão histórica à ser estudado. Tais 
ações serão desenvolvidas por meio de aulas expositivas, pesquisas e visitas aos espaços 
cemiteriais, existentes na área urbana do município de Francisco Beltrão e, objetiva-se 
proporcionar aos educandos o conhecimento, interação e diálogo com outras formas e 
experiências escolares.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARLENE DE SA JANUARIO 
Orientador: Claudia Priori - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: IDENTIDADE DE GÊNERO E ORIENTAÇÃO SEXUAL NA ESCOLA: um olhar para as 
diferenças
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
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Palavras-chave: Sexualidade; Orientação sexual; Formação docente.
Resumo: O estudo teve como objetivo analisar como os conceitos de diversidade/diferença e 
identidade/orientação sexual são compreendidos por educadores e educadoras do Centro 
Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos de Umuarama, visando a compreensão de 
formas de manifestações e resistências em relação aos alunos e alunas com uma sexualidade 
diferente da heteronormativa. As ações foram desenvolvidas entre os meses de fevereiro e junho 
de 2014, perfazendo um total de trinta e duas horas distribuídas em oito oficinas pedagógicas. 
Como método de trabalho, buscamos respaldo na pesquisa qualitativa. A vivência no grupo de 
estudos contou com estratégias diferenciadas envolvendo explicitação oral sobre aspectos 
históricos conceituais de gênero, identidade de gênero e orientação sexual. Foram realizadas 
leituras e debates sobre os conceitos de diversidade/diferença e identidade/orientação sexual. Os 
participantes responderam a um questionário inicial (QI) e um questionário final (QF), e a partir do 
levantamento de dados foram analisados qualitativamente. Constatamos assim, que a formação 
teve um impacto positivo na compreensão de como a temática da sexualidade é tratada no 
espaço escolar, encontrando indicativos esclarecedores sobre as questões voltadas para a 
identidade de gênero e orientação sexual. Constatamos ainda, consonância entre as respostas 
dos (as) participantes, no que se refere às limitações enfrentadas no trabalho com as questões de 
gênero e sexualidade no espaço escolar. Por um lado, acreditamos ter contribuído para incorporar 
a diversidade de saberes juntos aos participantes, e por outro, propiciamos espaço de reflexão e 
partilha de experiências e conhecimentos acerca da temática sexualidade no âmbito escolar. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARLENE DE SA JANUARIO 
Orientador: Claudia Priori - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Identidade de Gênero e Orientação Sexual na Escola: Um Olhar para as Diferenças
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Orientação sexual; Formação de educadores/as; Gênero.
Resumo: Este trabalho visa identificar como são compreendidos por parte dos/as educadores/as 
da escola pública os conceitos de diversidade/diferença e identidade/orientação sexual, bem 
como analisar as formas de manifestações e resistência em relação aos/as educandos/as com 
uma sexualidade diferente da heteronormativa. A sexualidade é construída historicamente e varia 
conforme o processo de socialização dos indivíduos e dos desdobramentos socioculturais e das 
experiências vivenciadas pelos sujeitos. A inclusão de sujeitos com uma sexualidade não-
heteronormativa no âmbito do processo educacional é uma temática pouco discutida na escola e 
que ainda carece de uma ampla concepção de currículo, por meio de diálogo, a fim de garantir e 
contemplar a realidade social dos/as educandos/as, no sentido de promover a desconstrução da 
desigualdade, do preconceito e da discriminação de gênero. Além disso, é preciso discutir a 
construção sócio-histórica dos conceitos de identidade /diferença. Assim, é relevante que os/as 
educadores/as tenham embasamento teórico-prático sobre a temática da identidade de gênero e 
orientação sexual, por meio de grupos de estudo, visando o favorecimento de diálogo aberto com 
os/as educandos/as, com relevância à produção e utilização de múltiplas linguagens, novas 
metodologias de trabalho, fundamentadas nos conhecimentos histórico-culturais para as práticas 
sociais.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARLI DE MARCO 
Orientador: Angelo aparecido Priori - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: A GUERRA DE PORECATU E A PARTICIPAÇÃO DO PARTIDO COMUNISTA 
BRASILEIRO: DE OBJETO DE PESQUISA A MATERIAL DIDÁTICO 
Tema: Paraná:história e historiografia
Palavras-chave: Palavras-chave: Guerra de Porecatu. Partido Comunista Brasileiro. História 
Local e Regional. Universidade. Escola.
Resumo: Este artigo objetiva demonstrar os resultados do Projeto de Intervenção Pedagógico e 
da Produção Didática desenvolvida ao longo do Programa de Desenvolvimento Educacional 
(PDE) turma de 2013, que visavam contribuir para que a produção historiográfica dos centros 
acadêmicos, sobre a Guerra de Porecatu e a atuação do PCB, se tornasse um material didático 
utilizável em sala de aula. Para tanto, o método utilizado se subdividiu em duas partes: o primeiro 
se baseou em uma pesquisa bibliográfica de autores relevantes sobre a temática elencada, nos 
quais podemos citar: Priori (2009), Ipólito (2013) Leocádio (2013), Gonçalves (2004), Oliveira 
(2003), Burke (1992) e outros que contribuíram com suas pesquisas para que 
compreendêssemos qual a importância da História Local e Regional no processo de ensino e 
aprendizagem; o que desencadeou a Guerra de Porecatu e o que motivou a participação do PCB. 
Num segundo momento houve a realização de um curso destinado aos professores do município 
de Astorga e alunos de graduação em História para promover o conhecimento e divulgação do 
tema. Nesse contexto, o artigo se subdivide em três partes: na primeira é abordada a questão da 
relevância do ensino a História Local e Regional. Na segunda a ênfase recaiu sobre a Guerra de 
Porecatu e a participação do Partido Comunista Brasileiro e por fim a apresentação da análise do 
curso promovido. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARLI DE MARCO 
Orientador: Angelo aparecido Priori - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Luta, terra e um sonho revolucionário no norte do Paraná: Guerra de Porecatu 
Tema: Paraná:história e historiografia
Palavras-chave: Terra. Luta. Partido Comunista Brasileiro. Escola.Universidade. 
Resumo: Procurando analisar as ações legais tomadas pelos órgãos repressores estaduais e 
nacionais, diante da presença do Partido Comunista Brasileiro (PCB), na Guerra de Porecatu, 
pretendemos contribuir com o ensino de História do Paraná, cujos conteúdos passaram a ser 
obrigatórios no Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública Estadual de Ensino com a Lei n 
13.381, de 18 de Dezembro de 2002, promulgada pelo Governo Estadual. Apesar dos avanços 
bibliográficos sobre a questão aqui levantada, estes ficam restritos ao meio acadêmico e dessa 
forma, os livros didáticos ainda não contemplam a questão, assim pretendemos fazer esta “ponte” 
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entre as produções acadêmicas e a sala de aula; contribuindo para que os alunos possam 
conhecer a História da região em que moram e principalmente perceber que homens simples do 
povo lutaram e morreram pela posse da terra e principalmente que membros do PCB cogitavam a 
ideia de que este levante seria o ápice de outros movimentos populares que conduziriam o Brasil 
a uma revolução socialista. O trabalho será desenvolvido com professores do ensino 
Fundamental e Médio do município de Astorga, através de um grupo de estudos, objetivando 
proporcionar um repensar sobre este acontecimento que não é abordado com afinco pelos livros 
didáticos. Como também divulgar as pesquisas realizadas nas Universidades, que muitas vezes 
não são contempladas pelos professores da rede municipal e estadual em virtude do uso do livro 
didático como único referencial teórico. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARLY ANGELA MARTINS ERNANDES 
Orientador: RICARDO TADEU CAIRES SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências 
e Letras de Parana

Etapa: Artigo

Título: SABORES AFRICANOS NO BRASIL: A PRESENÇA DA CULINÁRIA AFRICANA NA 
DIETA ALIMENTAR DOS BRASILEIROS
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: História da África; História da Alimentação; Religião; Cultura
Resumo: Este artigo tem como objetivo discutir a influência da culinária africana na dieta 
alimentar dos brasileiros. Por mais de três séculos, cerca de 4 milhões de africanos vieram 
escravizados para o Brasil para trabalhar nas mais diversas atividades produtivas. Nesse 
processo, trouxeram não só a sua força de trabalho, mas também sua cultura e seus valores 
civilizacionais. Um bom exemplo do legado africano para a nossa sociedade são algumas das 
deliciosas comidas que consumimos no dia a dia. Nesse sentido, esse trabalho pretende 
conscientizar os alunos que muitos dos alimentos que consumimos em nosso dia a dia foram 
trazidos da África pelos escra-vos e incorporados e/ou adaptados à nossa cultura. A pesquisa teve 
como referen-cial teórico a História Cultural e se baseou na bibliografia especializada sobre a His-
tória da Alimentação para propor a construção de materiais didáticos para o ensino de História 
junto ao 3° ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Leonel Franca, da cidade de Paranavaí- Pr.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MARLY ANGELA MARTINS ERNANDES 
Orientador: RICARDO TADEU CAIRES SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências 
e Letras de Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A influência da culinária africana no Brasil
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Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: História da África; História da Alimentação; Religião; Escravidão
Resumo: Este unidade didática tem como objetivo estudar a influência da culinária africana e 
afro-brasileira na dieta alimentar dos brasileiros. Pretende-se com o trabalho conscientizar os 
alunos que muitos dos alimentos que consumimos em nosso dia a dia foram trazidos da África 
pelos escravos e incorporados e/ou adaptados à nossa cultura. A pesquisa teve como referencial 
teórico a História Cultural e se baseou na bibliografia especializada sobre o tema para propor a 
construção de materiais didáticos para o ensino de História junto às séries do 3° ano do Ensino 
Médio do Colégio Estadual Leonel Franca, da cidade de Paranavaí- Pr.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MIQUELINA APARECIDA GORZONI 
Orientador: Edmeia Aparecida Ribeiro - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: MULHERES E POLÍTICAS DE COTAS NOS PARTIDOS: O ESPAÇO FEMININO NA 
ESFERA DO PODER
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Políticas de Cotas; Mulheres; Representatividade; Gênero
Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar a sistematização das atividades 
desenvolvidas no âmbito do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), cujo foco principal 
de estudo se pautou em analisar a inclusão das mulheres na política, através da Lei de Cotas 
institucionalizada em 1995, que reservava às mulheres um mínimo de participação nas 
candidaturas dos partidos, deixando claramente transparecer a desigualdade de tratamento na 
posição ocupada por homens e mulheres. Essa desigualdade foi o primeiro passo para que 
tempos depois, fosse formalizada uma regra que garantisse um mínimo e um máximo de vagas 
para cada sexo, dando um caráter universal e democrático à lei. Mesmo assim, o número de 
mulheres continua tímido. Em nenhum âmbito da vida pública, a participação das mulheres é tão 
desigual como no exercício do poder, ainda que, mais de 50% do eleitorado sejam mulheres. Esta 
realidade tem como raiz a sociedade patriarcal, na qual as mulheres eram vistas como inabilitadas 
para a política, e que hoje, ainda de forma sutil, continua transmitindo relações preconceituosas 
contra a participação das mulheres nas instâncias de representação.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MIQUELINA APARECIDA GORZONI 
Orientador: Edmeia Aparecida Ribeiro - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Mulheres e Politicas de Cotas nos Partidos: O espaço feminino na esfera do poder
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
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Palavras-chave: politica de cotas; mulher; representatividade; partidos
Resumo: Embora as mulheres tenham muito a comemorar em suas conquistas em relação ao 
mundo do trabalho, cultural, econômico e político, ainda é visível que na prática há muitos 
obstáculos a serem superados com referência a sua participação na vida pública, onde sofre 
preconceitos fortes o suficiente para se verificar a baixa representatividade feminina nas 
instâncias públicas. Entender os mecanismos que ainda dificultam a presença da mulher nas 
instâncias de poder me motivou a abordar o tema “A Política de Cotas para as mulheres nos 
partidos políticos”, para as turmas do 2º ano, período matutino do Colégio Estadual Hermínia 
Rolim Lupion – Ensino Médio, que se dará a partir da análise das leis que estabelecem a 
obrigatoriedade de inserção de mulheres nos partidos. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MOACIR BORTOLOZZO 
Orientador: Claercio Ivan Schneider - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Representações da Segunda Guerra Mundial no campo cinematográfico: metodologias 
para o ensino de História Contemporânea na EJA - Prudentópolis-Pr.
Tema: Fundamentos teóricometodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Segunda Guerra Mundial; Fontes 
Cinematográficas.
Resumo: O presente artigo propõe discutir e apresentar metodologias educacionais para 
trabalhar com fontes cinematográficas, na disciplina de História, tendo o período da Segunda 
Guerra Mundial como meio norteador da implementação do proposto. A construção, a reflexão e a 
execução destas metodologias ocorreu com os educandos da modalidade de EJA – Educação de 
Jovens e Adultos, no CEEBJA de Prudentópolis-PR. A implementação do projeto trouxe uma 
ressignificação do trabalho pedagógico através de uma prática que valorizou a fonte 
cinematográfica no aprendizado de História, com o objetivo de sensibilizar os estudantes para a 
reflexão crítica das representações que se construíram da Guerra a partir do cinema.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: MOACIR BORTOLOZZO 
Orientador: Claercio Ivan Schneider - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Representações da Segunda Guerra Mundial no campo cinematográfico: metodologias 
para o ensino de História Contemporânea na EJA - Prudentópolis-Pr.
Tema: Fundamentos teóricometodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Segunda Guerra Mundial; Fontes 
Cinematográficas.

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unicentro_hist_pdp_moacir_bortolozzo.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unicentro_hist_pdp_moacir_bortolozzo.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unicentro_hist_artigo_moacir_bortolozzo.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unicentro_hist_artigo_moacir_bortolozzo.pdf


Resumo: A unidade didática propõe metodologias educacionais e atividades para trabalhar com 
fontes cinematográficas, na disciplina de História, tendo o período da Segunda Guerra Mundial 
como meio norteador da implementação da proposta. As atividades, a construção, a reflexão e a 
compreensão do conhecimento proposto serão implementados com os educandos da modalidade 
de EJA – Educação de Jovens e Adultos.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: NERI BORTOLANZA JUNIOR 
Orientador: MARIA JOSE MENEZES LOUREGA BELLI - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: A VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO hIATÓRICO DO MUNICÍPIO DA LAPA- PR 
Tema: História e Historiografia do Paraná
Palavras-chave: Cultura; Identidade; Patrimônio Cultural; Educação Patrimonial
Resumo: Este projeto tem a importância de construir ideias de valorização do patrimônio histórico 
e cultural do município da Lapa com alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. Pretende-se com 
esse trabalho fazer uma análise deste patrimônio como fonte de pesquisa geradora de formas de 
interação. O aluno–sujeito será motivado a deixar a posição de visitante, de observador passivo 
de artefatos e fotos. O espaço do museu deixará de ser considerado pitoresco, ilustrativo de algo 
que passou e ficou armazenado. Para isso, recoloca-se a ideia de inserir o sentido de memória 
histórica no processo ensino-aprendizado. O patrimônio histórico através da ótica da memória 
motiva o aluno–sujeito a recuperar, reviver e ressignificar através de interações interrogativas. 
Para isso será criado um material didático, que será usado na intervenção Pedagógica como 
objetivo de uma ferramenta ao ensino de conceitos sobre o que é Patrimônios, tombamentos.. 
Dessa maneira também integrará alunos, professores, pais e comunidade como o objetivo de criar 
a consciência de valorização do patrimônio histórico.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: NERI BORTOLANZA JUNIOR 
Orientador: MARIA JOSE MENEZES LOUREGA BELLI - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DA LAPA - PR
Tema: História e Historiografia do Paraná
Palavras-chave: Cultura; Identidade; Patrimônio Cultural; Educação Patrimonial. 
Resumo: Este projeto tem a importância de construir ideias de valorização do patrimônio histórico 
e cultural do município da Lapa com alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. Pretende-se com 
esse trabalho fazer uma análise deste patrimônio como fonte de pesquisa geradora de formas de 
interação. O aluno–sujeito será motivado a deixar a posição (do morador alheio ou indiferente a 
historia de sua própria cidade) de observador passivo de artefatos e fotos. O espaço do museu 
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deixará de ser considerado pitoresco, ilustrativo de algo que passou e ficou armazenado. Para 
isso, recoloca-se a ideia de inserir o sentido de memória histórica no processo ensino-
aprendizado. O patrimônio histórico através da ótica da memória motiva o aluno–sujeito a se 
tornar um explorador, a recuperar, reviver e ressignificar através de interações interrogativas. Para 
isso será criado um material didático, que será usado na Intervenção Pedagógica como objetivo 
de uma ferramenta ao ensino de conceitos sobre o que é Patrimônio e Tombamentos. Dessa 
maneira também integrará alunos, professores, pais e comunidade como o objetivo de criar a 
consciência de valorização do patrimônio histórico.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: NILCE MARA JULIANO 
Orientador: Luis Ernesto Barnabe - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: Reflexão acerca da Sociedade Indígena na Escola.
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Cultura Indígena; Ensino; Formação.
Resumo: A elaboração do Projeto de Intervenção Pedagógica teve como propósito levar para os 
alunos a compreensão da importância de uma nova postura, novo falar, um novo entender e um 
reconhecimento dos povos indígenas e suas culturas. Portanto este artigo tem a intenção de 
demonstrar a importância do aluno de Ensino Fundamental conhecer os povos indígenas nos dias 
atuais, quebrando alguns conceitos e visões ultrapassados em relação a estes povos.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: NILCE MARA JULIANO 
Orientador: Luis Ernesto Barnabe - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Reflexão acerca da sociedade indígena na escola
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Cultura Indígena; Imposição; Ensino; História; Lei 11.645/2008.
Resumo: Este projeto pretende elaborar atividades na comunidade escolar a fim de que sejam 
compreendidos a ação e legado dos povos indígenas nos dias atuais, desmistificando alguns 
conceitos e visões discriminatórias que historicamente decorreram com os povos indígenas. À 
medida que o conhecimento de vida, de trajetória, da cultura e identidade destes povos for 
apresentado aos alunos, que os mesmos possam formar opiniões próprias e que ocorram 
mudanças dos conceitos pré-formados. A Lei 11.645/2008 oportuniza trabalhar na Rede Pública 
de Ensino a história da cultura indígena como parte integrante do passado e do presente.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: OBEDI FIGUEIRA DA SILVA ARRUDA 
Orientador: Claudia Priori - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: CULTURA AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA: RESPEITO OU DISCRIMINAÇÃO NO 
ÂMBITO ESCOLAR?
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: cultura; estudos étnicos-raciais; ambiente escolar.
Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar os resultados obtidos na implementação do 
Projeto de Intervenção Pedagógica do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) da 
Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED), aplicado na turma do 7°ano do Colégio 
Estadual Dom Bosco – Ensino Fundamental e Médio de Mariluz-Pr. O propósito foi o de propiciar 
acesso, discussão e conhecimento da cultura africana e afro-brasileira, resgatando a participação 
do povo negro no processo de formação da história do Brasil, percebendo se no ambiente escolar 
há respeito ou discriminação pela presença e cultura do povo negro e como isso acontece no 
espaço escolar. Além disso, discutimos a aplicabilidade da Lei 10.639/2003 que trata de um 
momento em que a educação brasileira busca valorizar a história e a cultura do povo negro e 
indígena. A Lei legitima a importância de estudar a presença desses grupos na formação da 
sociedade nacional resgatando elementos socioeconômicos, políticos e culturais pertinentes à 
história do Brasil. Como procedimentos metodológicos, utilizamos de uma abordagem qualitativa, 
coletando dados por meio de vários recursos didáticos como colaboradores do processo de 
ensinar e aprender,

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: OBEDI FIGUEIRA DA SILVA ARRUDA 
Orientador: Claudia Priori - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Cultura Africana e Afro-Brasileira: Respeito ou Discriminação no Âmbito Escolar?
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: cultura; estudos étnicos racial; ambiente escolar
Resumo: Este trabalho tem por objetivo principal a discussão e conhecimento da Cultura Africana 
e Afro-brasileira, resgatando a participação do povo negro no processo de formação da História 
do Brasil, percebendo se no ambiente escolar há respeito ou discriminação pela presença e 
cultura do povo negro e como isso acontece neste espaço. A proposta é de desenvolver 
atividades de reflexão e discussão sobre questões étnicas raciais e culturais por meio de estudos 
de textos historiográficos, leituras de imagens, slides, mapas, poesias, músicas e pesquisa aos 
alunos do 7° ano do ensino Fundamental do Colégio Estadual Dom Bosco “Mariluz-Pr”.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ORLANDO MARCELO NALIN BUSIGNANI 
Orientador: Bruno Flavio Lontra Fagundes - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: O uso das tecnologias no Ensino de História: Possíveis Contribuições
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o Ensino de História
Palavras-chave: Ensino de História; Tecnologias; Informação; Aprendizagem
Resumo: Este artigo analisa o uso das tecnologias no Ensino de História, buscando compreender 
suas possíveis contribuições. O mesmo é requisito do Programa de Desenvolvimento Educacional 
– PDE e foi aplicado numa escola de campo da Rede Estadual de Educação, no município de 
Engenheiro Beltrão. Buscou-se analisar o contexto escolar de atuação do professor PDE, 
identificando uma problemática em torno da disciplina de História e, considerando que as TICs 
estão presentes no ambiente escolar e que o Ensino de História é teórico e exige 
aprofundamentos em fatos vivenciados pela humanidade, percebeu-se que as ferramentas 
tecnológicas podem viabilizar o processo de ensino e aprendizagem dessa disciplina. Esse estudo 
possibilita uma reflexão do tema proposto por meio de metodologia de pesquisa bibliográfica a 
partir de fontes documentais e teóricas tratadas por estudiosos como: Cunha (1992), Rocha 
(1996), Moran (1999) e Schmidt (2009). Apresentam-se considerações acerca dos fatos históricos 
apresentados em sala de aula por meio do material didático produzido nesse processo. Pretende-
se apresentar considerações sobre propostas metodológicas de ensino da História associadas às 
possibilidades das ferramentas tecnológicas. Nesse sentido, problematiza-se: quais as possíveis 
contribuições das TICs no Ensino de História e como aproveitar estes recursos para ampliar os 
conhecimentos dessa disciplina? A importância desse estudo se justifica pela contribuição do 
mesmo ao contexto escolar onde ocorre sua aplicação, pois as reflexões teóricas e as mudanças 
metodológicas possibilitam melhoria na qualidade do Ensino de História pelo viés das tecnologias 
aplicadas às práticas pedagógicas. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ORLANDO MARCELO NALIN BUSIGNANI 
Orientador: Bruno Flavio Lontra Fagundes - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Uso das Tecnologias no Ensino da História: Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, 
Crise do Capitalismo e Regimes Totalitários
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o Ensino de História
Palavras-chave: TICs; Primeira Guerra Mundial; Revolução Russa; Crise Econômica 
Totalitarismo.
Resumo: O presente Material Didático-Pedagógico tem como objetivo apresentar um estudo do 
contexto dos seguintes fatos históricos: Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, Crise 
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Econômica de 1929 e Regimes Totalitários. A proposta inicial desse estudo é trabalhar os 
respectivos conteúdos com o apoio das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 
presentes nos ambientes escolares. Considerando que o Ensino de História se apresenta no meio 
escolar enquanto disciplina baseada em fatos escritos e documentais, o ensino vem se tornando 
cansativo e teórico. Pensando nessa problemática, desenvolveu-se esse caderno apresentando 
os conteúdos e as atividades de modo dinâmico e mais próximo da realidade com a qual a 
maioria dos alunos se depara cotidianamente: a mídia como possibilidade de informar e formar o 
aluno para a vida. Para desenvolver o trabalho aqui proposto desenvolve-se a pesquisa 
bibliográfica onde se buscam livros, revistas, sites, jornais e fotografias que aborda os temas 
propostos. Estes materiais possibilitam o enriquecimento e a viabilidade dos fatos históricos 
tratados neste Material Didático-Pedagógico. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: OSMAR BERGAMIM
Orientador: Marcio Santos de Santana - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Valorização da identidade negra na escola através do filme “Vista Minha Pele”.
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Preconceito racial; Identidade; Cinema.
Resumo: Este trabalho trata da identidade negra na escola através do filme “Vista Minha Pele.” A 
discriminação do negro tem sua origem na história da escravidão. Este tipo de intolerância ainda é 
realidade em quase toda a sociedade brasileira. A escola é uma instituição estruturante de todo o 
corpo social. O professor é fundamental na instrução do aluno sobre questões de relevo para o 
bem-estar e justiça social. Daí a relevância de estudar o problema do preconceito racial na escola, 
bem como os modos de preservação da identidade negra. A informação é o meio mais eficaz de 
combate à opressão das diferenças, pois sempre vem da falta ou insuficiência de conhecimento. 
Objetiva-se o uso do cinema e outras tecnologias como meio de incentivar o aluno a se interessar 
pelo tema. Os debates e as reflexões consignadas nas atividades escolares resultaram numa 
visão inovada de alunos e professores sobre as questões levantadas no filme.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: OSMAR BERGAMIM
Orientador: Marcio Santos de Santana - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Valorização da identidade negra na escola através do filme “Vista Minha Pele”.
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Preconceito racial; Identidade; Cinema.
Resumo: Este projeto tem o objetivo de apresentar, e problematizar, o tema do preconceito racial 
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utilizando a metodologia do uso do cinema em sala de aula. Para tanto, a proposta é analisar 
juntamente com os alunos o filme Vista Minha Pele (2003), do cineasta Joel Zito de Araújo. A 
partir dele quer-se discutir o preconceito em geral, e o racismo em particular, trazendo reflexões 
que promovam o respeito aos direitos humanos e à igualdade. O trabalho objetiva também 
demonstrar o quanto pode ser importante para os professores modificarem suas metodologias de 
ensino, incorporando novas ferramentas e novas temáticas, de maneira a superar barreiras e 
buscar transformações sociais, dentre elas a valorização da identidade negra e da cultura 
afrodescendente no Brasil. Este trabalho justifica-se na importância, e necessidade urgente, de 
desmistificar os estereótipos associados à identidade negra, quebrando preconceitos e 
promovendo a autoestima e orgulho do ser negro. Entender o racismo no Brasil é também 
entender o racismo na escola, e a atuação do professor nesta realidade é fundamental na 
mediação de conhecimentos e transmissão de valores. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: PASTOURA PEIXOTO MONTEIRO 
Orientador: ANDERSON FRANCISCO RIBEIRO - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná

Etapa: Artigo

Título: A Construção da Identidade e Cidadania dos Afrodescendentes no Espaço Escolar
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Educação; Professores; História; Discriminação
Resumo: A educação formal deve enfatizar as raízes e a história do processo de formação do 
povo brasileiro nos currículos, além de preparar os professores para poder enfrentar as situações 
de discriminação. Assim, a Construção da Identidade e Cidadania dos Afrodescendentes no 
Espaço Escolar é um processo importante de (re) construção dessa identidade que ancora-se em 
certas peculiaridades presentes na vida de negros desde a sua História na África e época da 
escravidão. E cabe à escola desvendar e superar o racismo ainda presente na sociedade. Isso é 
uma necessidade moral e uma tarefa política de primeira grandeza. E a educação é um dos 
terrenos decisivos para que todos sejam vitoriosos nesse esforço.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: PASTOURA PEIXOTO MONTEIRO 
Orientador: ANDERSON FRANCISCO RIBEIRO - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Construção da Identidade e Cidadania dos Afrodescendentes na Escola
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Educação; Construção de Identidades; Afrodescendentes
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Resumo: A educação formal deve enfatizar as raízes e a história do processo de formação do 
povo brasileiro nos currículos, além de preparar os professores para poder enfrentar as situações 
de discriminação. O processo de (re) construção da identidade negra ancora-se em certas 
peculiaridades presentes na vida de negros e negros desde a época da escravidão.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: PATRICIA JONSON 
Orientador: Dulceli de Lourdes Tonet Estacheski - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias 
e Letras de União d

Etapa: Artigo

Título: Até que a morte nos separe: a implementação da Lei Maria da Penha no Município de São 
Mateus do Sul / PR
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Gênero; Violência de gênero; Lei Maria da Penha
Resumo: O presente artigo tem como objetivo relatar a implementação do Projeto de Intervenção 
Pedagógica no Colégio Estadual do Campo Professor Eugênio de Almeida, localizado no Distrito 
de Fluviópolis no Município de São Mateus do Sul/PR, com os estudantes da 3ª série A do Ensino 
Médio através da aplicação da Produção Didático-Pedagógica – Unidade Didática. O texto 
produzido apresenta os motivos que desencadearam a pesquisa sobre gênero, violência de 
gênero e Lei Maria da Penha, trazendo para o ambiente escolar a reflexão que possibilitará uma 
mudança de comportamento a fim de banir do cotidiano os pensamentos e as ações 
preconceituosas e discriminatórias relacionadas às mulheres. Há um detalhamento das atividades 
realizadas com os estudantes que tiveram como objetivo promover um diálogo sobre a temática 
apresentando os resultados para a comunidade escolar externa que muitas vezes está isolada 
desse tipo de discussão ficando apenas no senso comum dos casos de maior repercussão no 
município.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: PATRICIA JONSON 
Orientador: Dulceli de Lourdes Tonet Estacheski - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias 
e Letras de União d

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Até que a morte nos separe! A implementação da Lei Maria da Penha no Município de São 
Mateus do Sul/PR
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Gênero; Violência de gênero; Lei Maria da Penha
Resumo: A presente Unidade Didática tem como objetivo oferecer aos/as estudantes da 3ª série 
A do Ensino Médio oportunidades de reflexão e atividades diversas sobre gênero, violência de 
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gênero e Lei Maria da Penha a fim de que um conhecimento mais aprofundado seja construído 
pelos/as mesmos/as. A utilização de diferentes linguagens no ensino de história é algo que 
estimula a curiosidade dos/as estudantes sensibilizando-os/as para o processo ensino 
aprendizagem. A investigação histórica, a análise de fontes contextualizadas com a historiografia 
proporcionam o desenvolvimento do pensamento histórico, objetivo da disciplina, portanto nas 
atividades sugeridas nesta produção didático-pedagógica foram selecionadas atividades de 
pesquisa; entrevistas; análise de vídeos, músicas e textos, constituindo-se assim em formas 
diversas de avaliação, que permitem aos/as estudantes expressarem seus conhecimentos e 
desenvolverem sua consciência histórica. Nesse sentido a avaliação será diagnóstica e 
processual possibilitando que os conteúdos sejam retomados e melhor trabalhados para que o 
aprendizado ocorra, promovendo a construção do conhecimento por parte dos/as estudantes 
dando-lhes condições de autonomia no pensar e produzir, oportunizando o desenvolvimento de 
um olhar mais crítico para a sociedade na qual estão inseridos/as. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: REINALDO NOGUEIRA ANDRE 
Orientador: Regina Celia Alegro - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Imigração Alemã Em londrina: Reflexôes De Professores Diante Das Fotos De Theodor 
Preising - 1930. 
Tema: Paraná: história e historiografia
Palavras-chave: Colonização de Londrina; História; Fotografia; memória.
Resumo: O artigo produzido faz parte das atividades do PDE/PR. - Programa de 
Desenvolvimento Educacional, que visa apresenta os resultados obtidos durante a implementação 
do Projeto de Intervenção pedagógica na Escola. Os estudos realizados sobre o tema : Imigração 
Alemã: análise de fotos da coleção do Museu Histórico de londrina- Padre Carlos Weiss (1930). O 
trabalho explora a fotografia como documento Histórico embasados nos autores: Kossoy,2001. 
Nora,2001, Halbwachs (1990). As fotografias destacadas são de autoria Theodor Preising. 
Evidencia-se a análise de imagem como fonte de registro histórico, entre as quais foram 
produzidas no inicio da colonização do Norte do Paraná. mais especificamente em londrina. Os 
objetivos especificos foram: refletir com os professores sobre a relação entre fotografia e memória 
e contextualizar a fotografia como documento histórico. Esses objetivos pressupões o espaço 
escolar como elo responsavel pela reelaboração do saber socialmente construido. Os professores 
trabalharam as atividades sugeridas no caderno pedagógico: leituras,análise e depois realizaram 
seminários para apresentações de resultados e discussão. E permitiram-me comprovar a 
importancia dos recursos imagéticos como potencialidades pedagógicas de gerar ensino e 
aprendizagem,
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: REINALDO NOGUEIRA ANDRE 
Orientador: Regina Celia Alegro - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Imigração Alemã em Londrina: análise de fotos da coleção do Museu Histórico de Londrina 
– Padre Carlos Weiss (1930)
Tema: Paraná: história e historiografia
Palavras-chave: Patrimônio e identidade; Memória e ensino de história; imigração alemã; 
Theodor Preising
Resumo: O projeto de estudo propõe uma análise das fotografias produzidas pelo fotógrafo 
Theodor Preising durante o início da colonização do município de Londrina. O estudo nos leva a 
refletir sobre a fotografia como representação dos acontecimentos no tempo e no espaço. As 
fotografias agregam diversos significados, diversas ambiguidades e nem sempre proporcionam as 
mesmas leituras interpretativas. A fotografia está associada à preservação da memória. Trata-se 
da importância dos recursos imagéticos nas práticas pedagógicas se o objetivo for uma reflexão 
mais coerente, do ponto de vista da história (fotografia/memória).

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: RENATA JOSE WELIN 
Orientador: Nei Alberto Salles Filho - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Pedagogia da Convivência no cotidiano escolar: As relações de gênero como construção 
de uma cultura de paz nas escolas
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Educação para Paz; Pedagogia da Convivência; Mediação de Conflitos.
Resumo: As convivências conflituosas decorrentes no meio escolar são variadas e as causas 
poderiam, inevitavelmente, serem explicadas pelo meio em que esses alunos e alunas estão 
inseridos e da sociedade em geral, tracejadas em relações de intolerância onde reinam 
antivalores como a injustiça e a falta de solidariedade. O presente projeto aponta reflexões nas 
convivências de gênero e a educação para a paz. O objetivo dessas reflexões é proporcionar a 
mediação de conflitos entre meninos e meninas adolescentes, criando possibilidades de uma 
educação difundida na paz. Há uma diferença na educação de meninos e meninas adolescentes 
que permitem a manutenção da ordem vigente no que diz respeito ao sexismo e contribui para a 
propagação da violência contra a mulher. Após organização de material reflexivo, diferente 
daquele que é proposto no currículo comum e que continua sendo patriarcal, classificatório e 
excludente, e o exercício de uma metodologia socioafetiva, espera-se que esses meninos e 
meninas adquiram um posicionamento não violento frente às convivências entre homens e 
mulheres. Que meninos e meninas compreendam o sentido positivo do conflito e que ao enfrentá-
lo busquem soluções pacíficas sustentando o respeito ativo e a liberdade.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: RENATA JOSE WELIN 
Orientador: Nei Alberto Salles Filho - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Pedagogia da convivência no cotidiano escolar: as relações de gênero como Cultura de 
Paz nas escolas
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Educação para Paz; Pedagogia da Convivência; Mediação de Conflitos
Resumo: O propósito desta Unidade Didática consiste no desejo de elaborar um material 
pedagógico reflexivo que valorize a convivência entre jovens adolescentes, entre meninos e 
meninas, enfatizando a Educação para Paz como condição para a nossa humanização. As 
atividades foram desenvolvidas de maneira bem variada e também reflexiva. Desenho, leitura de 
textos, observação de vídeos e sites, elaboração de respostas às questões reflexivas, pesquisa 
de conceitos, observação de músicas sexistas, montagem de catálogo de violação de direitos 
humanos relacionados à mulher e demais atividades que levem o público alvo a refletir e mudar 
de atitude. É necessário esclarecer os papéis sociais, comportamentos construídos culturalmente 
e exercido por homens e mulheres ao longo da história da humanidade no intuito de 
comprometer-se com a resolução pacífica dos conflitos. O método utilizado é o sócio-afetivo, 
desenvolvimento do intelecto voltado para a humanização, a roda de conversa, acolhida e 
respeito ativo.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ROBERLEI BATISTA DE SOUZA 
Orientador: Armando Joao Dalla Costa - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: O Teatro Como Estratégia de Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira no Ensino Médio
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Ensino de História; Teatro; Afro-brasileiro; Racismo
Resumo: O presente artigo tem por objetivo apresentar estudo e resultados sobre o trabalho com 
a temática Cultura Afro-Brasileira e o racismo, tendo o teatro como estratégia no Ensino de 
História. O desenvolvimento da proposta se deu a partir de estratégias que constroem um 
conjunto de conteúdos para a elaboração de um roteiro teatral. A utilização de textos, música e 
cinema foram elementos presentes na composição do estudo sobre o tema trabalhado para 
culminar numa peça de teatro. A metodologia de trabalhar com teatro no estudo sobre as 
questões da História da África e Cultura Afro-Brasileira foram discutidas no Grupo de Trabalho em 
Rede com professores de História. A aplicação da proposta se deu com estudantes do segundo 
ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Presidente Lamenha Lins em Curitiba, momento em 
que a temática foi posta em discussão com o público alvo, utilizando-se das várias estratégias, 
sobretudo o teatro.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ROBERLEI BATISTA DE SOUZA 
Orientador: Armando Joao Dalla Costa - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Estratégias de Ensino de História discutindo cultura Afro-Brasileira e Racismo
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Ensino de História; Teatro; Afro-brasileiro; Racismo
Resumo: A proposta desse material tem como objetivo central, estabelecer um diálogo através do 
debate em sala de aula com os estudantes do ensino médio. Esse debate deve problematizar a 
temática apresentada, visando um conhecimento mais dialético da realidade. Buscar construir 
com os estudantes, um pensamento mais relacional dos fatos históricos. Nessa perspectiva, 
pensar e discutir o racismo contra o negro em nossa sociedade e na própria escola. Reconhecer a 
identidade positiva desse sujeito histórico. Partindo dos conhecimentos e concepções já 
presentes em nossos estudantes, buscamos aprofundar a temática através de textos, música e 
filme. Com isso, usando do conhecimento adquirido, da pesquisa e da criatividade, possam 
elaborar uma apresentação teatral. Consideramos que essa estratégia do teatro em sala de aula 
contribui para a dinamização do aprendizado, com o envolvimento e participação dos estudantes.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ROBERTO RAFAEL DOS SANTOS 
Orientador: Valdir Gregory - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A Violência na Cidade de Foz do Iguaçu
Tema: Paraná:História e Historiografia
Palavras-chave: Violência: Foz do Iguaçu; Fronteira
Resumo: O Artigo mostra os resultados da Implementação em sala de aula e o desenvolvimento 
de cada aluno, seus anseios e ansiedades e expectativas. Eu esperava que fosse tranquilo, mas 
percebi que foi difícil a implementação mesmo porque os alunos não estão acostumado a 
trabalhos pesquisados com tanta profundidade e responsabilidade e com pesquisa de campo, 
mas eles entenderam e colaboraram participando todos com muito empenho e dedicação. Os 
resultados mostram aquilo que reflete na sociedade, sabendo se que tem que investir em 
educação, segurança e na geração de empregos para assim obter uma redução significativa da 
violência aqui na cidade de Foz do Iguaçu.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ROBERTO RAFAEL DOS SANTOS 
Orientador: Valdir Gregory - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Violência na Cidade de Foz do Iguaçu
Tema: Paraná: História e Historiografia
Palavras-chave: Violência; Foz do Iguaçu; Fronteira; Turismo
Resumo: Foz do Iguaçu vem apresentando índices de criminalidade, evidenciados não somente 
nos boletins de ocorrencia policiais, mas também diariamente os noticiários anunciam 
constantemente diversos crimes em diversas regiões da cidade. E mostrar aos alunos que a 
Cidade oferecem diversos tipos de atrativos turísticos a serem visitados.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ROGERIA BRAGA BRESSAN 
Orientador: Lucas Pastchiki - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: ESCOLA E FAMILIA: RELAÇÕES DE CONVIVÊNCIAS
Tema: História Social das Crianças
Palavras-chave: Escola; Família; Aprendizagem; Cidadania
Resumo: A elaboração deste artigo e as reflexões teóricas de que é fruto são decorrentes do 
trabalho final de curso do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). O projeto de 
intervenção pedagógica intitulado “O trabalho “Escola e Família: relações de convivências” foi 
aplicado na Escola Estadual do Campo de Cerro Azul no 6º Ano do Ensino Fundamental, no 
município de Lindoeste, com os alunos e seus familiares com o intuito de investigar a importância 
da família e do ambiente familiar na educação dos alunos. Daí decorreram questões sobre o 
papel da escola, do professor na formação do cidadão crítico, reflexivo e participativo, auxiliando 
em sua formação integral, priorizando o aprendizado de valores e a construção do conhecimento. 
Foram trabalhadas ações com foco no trabalho junto aos alunos e aos responsáveis da 
importância do ambiente familiar na educação e que o aprendizado de valores tem início na 
família, tendo continuidade na vida escolar. Foram utilizados os textos acadêmicos de Piaget 
(2007), Pinsky e Pinsky (2010) Tacca (1997), Freitas (2005) dentre outros como forma de refletir a 
problemática desenvolvida. A implementação da proposta na escola contribuiu para o 
desenvolvimento do senso crítico, valorizando princípios como respeito mútuo, solidariedade, 
justiça, ética e diálogo auxiliando na formação integral do aluno, essa produção de conhecimentos 
contribuiu significativamente na construção da aprendizagem.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ROGERIA BRAGA BRESSAN 
Orientador: Lucas Pastchiki - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: ESCOLA E FAMILIA: RELAÇÕES DE CONVIVÊNCIAS
Tema: História Social das Crianças
Palavras-chave: Escola; Família; Aprendizagem; Cidadania.
Resumo: O trabalho “Escola e Família: relações de convivências” pretende investigar a 
importância da família e do ambiente familiar na educação dos alunos, abordando também o 
papel da escola, do professor na formação do cidadão crítico, reflexivo e participativo, auxiliando 
em sua formação integral, priorizando o aprendizado de valores e a construção do conhecimento. 
Serão trabalhadas ações com foco no trabalho junto aos alunos e aos responsáveis da 
importância do ambiente familiar na educação e que o aprendizado de valores tem início na 
família, tendo continuidade na vida escolar; serão utilizadas diversidade de leituras e visão de 
mundo, de textos acadêmicos e pertinentes a problemática desenvolvida contribuindo para o 
desenvolvimento do senso crítico, valorizando princípios como respeito mútuo, solidariedade, 
justiça, ética e diálogo auxiliando em sua formação. Mostrar ao aluno que ele é o sujeito de sua 
própria história e ao mesmo tempo construído pela sociedade. A produção destes conhecimentos 
em conjunto auxilia e potencializa significativamente a aprendizagem dos alunos. As atividades 
didático-metodológicas em sala de aula auxiliarão para que o processo ensino-aprendizagem seja 
a partir da realidade do aluno, para que possa fazer a relação por meio de estudos, discussões, 
análises, do conhecimento historicamente construído com as suas atividades cotidianas.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ROGERIO ZANETTI
Orientador: Armando Joao Dalla Costa - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: Música Como Instrumento de Propagação da Dominação Masculina
Tema: Fundamentos Teórico-Metodológicos Para O Ensino de História
Palavras-chave: Mulher; violência; música; cinema
Resumo: Estudos recentes apontam o Paraná, sua capital e até cidades da região metropolitana 
como locais onde ocorrem muitos assassinatos contra mulheres (alguns chamam de feminicídio). 
Mas essa violência extrema deve ter um início: não se imagina um homem matando uma mulher 
sem motivo aparente. Partindo da premissa de que essa violência começa em algum momento, 
buscamos em Bourdieu a ideia de violência simbólica: durante milênios, o homem “naturalizou” 
uma violência implícita e explícita contra a mulher. Buscamos, nesse trabalho, analisar o início 
dessa violência, ainda em sala de aula, através de um meio que os alunos comumente utilizam: a 
música. Analisaremos a música produzida nos Anos 30 e 40 (Era Vargas) como recorte para 
partirmos para uma análise da música produzida hoje, a fim de responder uma pergunta básica: a 
música reproduz ou mesmo incentiva atitudes violentas? 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ROGERIO ZANETTI
Orientador: Armando Joao Dalla Costa - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Música Como Instrumento de Propagação da Dominação Masculina
Tema: Fundamentos Teórico-Metodológicos Para O Ensino de História
Palavras-chave: Mulher; violência; música; cinema
Resumo: Estudos recentes apontam o Paraná, sua capital e até cidades da região metropolitana 
como locais onde ocorrem muitos assassinatos contra mulheres (alguns chamam de feminicídio). 
Mas essa violência extrema deve ter um início: não se imagina um homem matando uma mulher 
sem motivo aparente. Partindo da premissa de que essa violência começa em algum momento, 
buscamos em Bourdieu a ideia de violência simbólica: durante milênios, o homem “naturalizou” 
uma violência implícita e explícita contra a mulher. Buscamos, nesse trabalho, analisar o início 
dessa violência, ainda em sala de aula, através de um meio que os alunos comumente utilizam: a 
música. Analisaremos a música produzida nos Anos 30 e 40 (Era Vargas) como recorte para 
partirmos para uma análise da música produzida hoje, a fim de responder uma pergunta básica: a 
música reproduz ou mesmo incentiva atitudes violentas? 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ROSA APARECIDA PELOGIA 
Orientador: JOSE HENRIQUE ROLLO GONCALVES - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: A HISTÓRIA DA ÁFRICA NA SALA DE AULA
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: História da África; Escravos; Escravidão; Racismo.
Resumo: Esse trabalho teve por finalidade incentivar professores e alunos na busca de 
conhecimentos sobre História da África, por se tratar de uma temática com pouca ênfase nos 
materiais didáticos a serem trabalhados em sala de aula. O grande objetivo é criar mecanismos 
que geram interesses na busca de saberes sobre o continente africano, pois durante muito tempo 
a História da África foi velada por preconceitos, ou seja, considerava se que sociedade sem 
escrita não produzia história, visto que, somos uma sociedade que resultou de um encontro de 
raças, tornando se mestiços ou pluri étnico em especial afro descendentes, ou seja, abrir 
possibilidades de estudos aprimorando a aprendizagem e reflexão sobre a História da África e 
consequentemente a História do Brasil, contemplando a Lei 10.639/03 que estabelece as 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a incluir no currículo oficial da rede de ensino a 
obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro Brasileira e Africana. Assim sendo, o presente 
trabalho teve como tema central a Escravidão entre os próprios Africanos, com o intuito de 
desmistificar a ideia de que a escravidão é fruto dos portugueses, cujo, processo de “escravizar” 
já existia desde a antiguidade entre os próprios africanos. Portanto esse tipo de negociação não 
iniciou com a vinda de africanos para o Brasil. Assim sendo, espera-se que com o conhecimento 
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mais construído haja maior conscientização e diminuição do preconceito e da discriminação 
racial , arraigada na mentalidade da sociedade brasileira, que vem se arrastando por vários 
séculos.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ROSA APARECIDA PELOGIA 
Orientador: JOSE HENRIQUE ROLLO GONCALVES - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A ESCRAVIDÃO ENTRE OS PRÓPRIOS AFRICANOS
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: África; Escravidão; Tráfico; Discriminação.
Resumo: Essa Unidade Didática é um trabalho de pesquisa, baseado em algumas obras 
autorais, em documentos, leituras diversas sobre a História da África, precisamente sobre o tema 
“A escravidão entre os próprios africanos”. Nosso objetivo com esse tema é abrir possibilidades 
aos alunos em se aprofundarem ao conhecimento sobre a História da África, desmistificando a 
ideia de que a escravidão é fruto dos portugueses, ou seja, que a grande maioria da vinda de 
escravos foi devido a trocas entre europeus e os próprios africanos. Entender que a escravidão já 
existia na África, muito antes da chegada dos europeus. Possibilitar aos alunos novas reflexões 
sobre a história da escravidão no Brasil e a contribuição da cultura africana tão presente na 
sociedade brasileira, vindo de encontro com a Lei 10.639/03 que estabelece as Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, a incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da 
temática História e Cultura Afro Brasileira e Africana. Pretende se desenvolver esse trabalho na 
sala de aula com alunos do 2º ano do ensino médio no Colégio Vercindes Gerotto dos Reis, 
município de Paiçandu – Paraná. O tema será desenvolvido por meio de atividades, como: textos, 
vídeos, mapas e músicas. O objetivo é trazer a África para a sala de aula.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ROSANETE GNASPINI ANDRADE 
Orientador: Luis de Castro Campos Jr - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: REPRESENTAÇÃO DA POPULAÇAO AFROBRASILEIRA E INDÍGENA NOS LIVROS 
DIDÁTICOS DE HISTÓRIA
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: História; Cultura afro- brasileira e indígena; Leis 10.639/2003 e 11.645/20088. 
Resumo: Este artigo tem a finalidade de registrar os resultados da implementação do Projeto de 
Intervenção Pedagógica “A representação das populações africanas e indígenas na literatura 
didática”, desenvolvido com alunos do 2º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual José Pavan, 
situado em Jacarezinho (PR), que teve como objetivo trabalhar a temática da diversidade étnico-
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racial, assegurada pelas leis 10.639/03 e 11.645/08. Nesse sentido, fundamentados no estudo 
das referidas leis buscou-se analisar como essa temática vem sendo tratada nos manuais 
didáticos tendo em vista o postulado legal que assegura sua contemplação de modo a contribuir 
para a formação étnico-cultural de professores e alunos no que se refere à identidade da 
população negra e indígena como protagonistas de suas histórias. Ressalta-se que, houve 
avanços quanto às leis específicas, produção acadêmica e debates, o que fez com que a temática 
esteja de alguma forma inserida nos manuais, mas ainda apresenta-se de forma incipiente e em 
alguns casos conserva alguns estereótipos.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ROSANETE GNASPINI ANDRADE 
Orientador: Luis de Castro Campos Jr - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A representação das populações Africanas e Indígenas na Literatura Didática
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Ensino de História; Cultura afro brasileira e indígena; livro didático
Resumo: Esta produção traça uma reflexão sobre as leis 10.639/03 e Lei 11645/08 que tornaram 
obrigatório o ensino de História e cultura afro brasileira e indígena nas escolas das redes públicas 
e privadas. Nesse sentido tem como objetivo central identificar como as populações negras e 
indígenas tem sido representadas nos livros didáticos utilizados nas escolas. Verificou-se que os 
livros didáticos atualmente, no que se refere à essas questões, apontam a existência de 
informações equivocadas, ainda carregadas de visão etnocêntrica e preconceituosa sobre o tema. 
Sendo assim, propõe-se, através de práticas diversificadas de leituras priorizar o diálogo entre a 
iconografia e os textos escritos dos livros didáticos utilizados na escola, tendo em vista 
oportunizar aos alunos a reflexão, construção e direcionamento de leituras diversificadas, 
buscando desconstruir estereótipos, mitos e preconceitos que permanecem na literatura didática. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ROSANGELA BANKERSEN 
Orientador: Kelly Crsitina Benjamim Viana - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e 
Letras de União d

Etapa: Artigo

Título: Entre mudanças e permanências: Comportamentos femininos no Brasil colonial
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Brasil Colônia; Mulheres; Gênero; Contemporaneidade.
Resumo: O presente resumo tem como objetivo expor as ações desenvolvidas na implementação 
do projeto: História e Gênero Comportamentos Femininos entre o Passado e o Presente: Vivência 
das Mulheres na Época Colonial, mudanças e permanências, bem como apresentar os resultados 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_fafiuv_hist_artigo_rosangela_bankersen.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uenp_hist_pdp_rosanete_gnaspini_andrade.pdf


desta implementação. Consideramos no desenvolvimento da proposta, a necessidade de uma 
prática pedagógica que propiciasse a formação do conhecimento histórico a partir da perspectiva 
da questão de gênero, voltada para a história das mulheres. A abordagem permitiu privilegiar 
aspectos comportamentais das mulheres no período colonial brasileiro através de uma reflexão 
diacrônica com a contemporaneidade. Nessa percepção buscamos discutir tendo em vista o 
conhecimento da realidade feminina no período colonial, as transformações e os avanços 
conquistados pelas mulheres nos dias atuais, despertando desta forma o interesse de conhecer e 
discutir a questão de gênero no ambiente escolar.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ROSANGELA BANKERSEN 
Orientador: Kelly Crsitina Benjamim Viana - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e 
Letras de União d

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Comportamentos femininos entre o passado e o presente: vivência das mulheres na época 
colonial, mudanças e permanências.
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Brasil Colônia; Mulheres; Gênero; Contemporaneidade.
Resumo: A presente Unidade Didática tem como objetivo trabalhar a questão de gênero, voltada 
para a história das mulheres, iniciando com uma discussão sobre as relações de gênero na 
atualidade e partindo deste principio, analisar e debater os comportamentos femininos, bem como 
as formas como eram tratadas as mulheres no período colonial brasileiro nos séculos XVII e XVIII, 
para que, possamos compreender os avanços obtidos pelas mulheres nos dias atuais, bem como 
refletir sobre as mudanças, permanências e o que ainda temos a conquistar. Esta produção será 
desenvolvida com alunos do 2º Ano de Formação de Docentes e pretende-se possibilitar a 
discussão a respeito das relações de gênero na atualidade, para que realmente possamos pensar 
uma questão de igualdade entre homens e mulheres, uma vez que, lamentavelmente a violência, 
a discriminação e os preconceitos ainda estão presentes e muito fortes em nossa sociedade. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ROSANGELA BER 
Orientador: Edmeia Aparecida Ribeiro - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Entre mitos e preconceitos: estudo do estatuto da criança e do adolescente
Tema: HISTÓRIA SOCIAL DAS CRIANÇAS
Palavras-chave: Criança; Adolescente; Direito; ECA
Resumo: O estudo com o Estatuto da Criança e do Adolescente possibilitará a comunidade do 
Colégio Estadual do Jardim San Rafael de Ibiporã conhecer e estudar esse documento, 
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proporcionando uma visão destituída de mitos e preconceitos que auxilie em suas situações 
cotidianas. Com as mudanças e necessidades do mundo moderno foi elaborada uma doutrina 
jurídica de proteção integral a infância e ao adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente 
– ECA

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ROSANGELA BER 
Orientador: Edmeia Aparecida Ribeiro - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Entre mitos e preconceitos: estudo do estatuto da criança e do adolescente
Tema: HISTÓRIA SOCIAL DAS CRIANÇAS
Palavras-chave: Criança; Adolescente; Direito; ECA
Resumo: O estudo com o Estatuto da Criança e do Adolescente possibilitará a comunidade do 
Colégio Estadual do Jardim San Rafael de Ibiporã conhecer e estudar esse documento, 
proporcionando uma visão menos pautada em mitos e preconceitos que auxilie em suas situações 
cotidianas. Com as mudanças e necessidades do mundo moderno foi elaborada uma doutrina 
jurídica de proteção integral a infância e ao adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente 
– ECA, cujo objetivo principal é assegurar como prioridade absoluta, os direitos fundamentais das 
crianças e adolescentes, entre os quais o direito à educação. Pode-se dizer que a escola e a 
família são as duas principais instituições sociais responsáveis por garantir o pleno 
desenvolvimento dos mesmos. A promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – 
Lei 8069/90 – foi uma grande conquista da sociedade brasileira, contemplando o que há de mais 
avançado na normativa internacional quanto aos direitos da população infanto-juvenil. O Estatuto 
da Criança e do Adolescente prevê a legitimação dos direitos e deveres das crianças e dos 
adolescentes que são prioridade, pois seu desenvolvimento deve ser assegurado perante a 
sociedade.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ROSANGELA DE SOUZA 
Orientador: Marco Aurelio Monteiro Pereira - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: A MÚSICA COMO INSTRUMENTO DE RESISTÊNCIA CONTRA A REPRESSÃO DA 
DITADURA NO PERÍODO EM TORNO DE 1968 A 1979
Tema: Fundamentos teórico metodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Ditadura; Música; Resistência; Repressão.
Resumo: Este trabalho se justifica no estudo para conhecimento e compreensão de como a 
música foi utilizada como instrumento de resistência contra a repressão durante o período da 
Ditadura militar no Brasil. Contém referências teóricas básicas sobre este período, relato e 
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resultados da implementação do projeto no Colégio Estadual Maria das Graças C. Di Mário, 
município de Imbaú, através de atividades que buscam despertar a reflexão, comunicação, 
formação de opinião e motivação nos alunos, através da análise de canções produzidas durante a 
ditadura militar, fazendo com que os alunos percebam que as informações contidas nos relatos 
dos meios convencionais não são os únicos registros capazes de contar uma história, levando os 
alunos a perceberem que as manifestações populares, não só no Brasil, mas em diversas as 
partes do mundo, foram utilizadas contra toda e qualquer forma de repressão e/ou manipulação 
por parte dos governos. E também informações e resultados do processo de interação virtual 
entre os Professores PDE e os demais professores da Rede Pública Estadual, através do Grupo 
de Trabalho em Rede – GTR. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ROSANGELA DE SOUZA 
Orientador: Marco Aurelio Monteiro Pereira - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A música como instrumento de resistência contra a repressão da ditadura no período em 
torno de 19868 a 1979
Tema: Fundamentos teorico metodologicos para o ensino de História
Palavras-chave: Ditadura; Música; Repressão
Resumo: Este trabalho se justifica no estudo para conhecimento e compreensão de como a 
música foi utilizada como instrumento de resistência contra a repressão durante o período da 
Ditadura militar no Brasil. Tendo como objetivos: usar a música como meio de motivar os alunos e 
como instrumento de reflexão, comunicação e formação de opinião, analisando canções 
produzidas durante o período da ditadura militar, fazendo com que os alunos percebam que as 
informações contidas nos relatos dos meios convencionais não são os únicos registros capazes 
de contar uma história, levando- os a perceberem que as manifestações populares, não só no 
Brasil, mas em diversas as partes do mundo, foram utilizadas contra toda e qualquer forma de 
repressão e/ou manipulação por parte dos governos. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ROSEANE MARA DE SOUZA 
Orientador: Marcio Luiz Carreri - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: Ressignificação dos Conceitos Históricos a partir do cotidiano, experiência e cultura 
popular dos alunos da EJA de Cornélio Procópio- uma relação dialética entre teoria e prática.
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: História; Memória;Cultura;EJA
Resumo: A relevância deste trabalho está na compreensão do desenvolvimento de metodologias 
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que favoreçam um ensino de História comprometida com a inserção da história de vida dos 
alunos da EJA, valorizando seu cotidiano para que possam assim através do meu trabalho ter 
uma nova visão de mundo. O cotidiano está relacionado com a possibilidade de que os alunos 
possam perceber como suas vidas fazem parte da História como um todo. Será realizada uma 
entrevista com os alunos acerca da compreensão que eles possuem sobre esses conceitos. 
Trabalharei os conceitos a partir de autores como: Williams, Thompson, Nora, Halbwachs, 
Bakhtin, Ginzburg e a partir deles traremos a construção que se tem da ciência sobre esses 
conceitos. A partir dai poderá ser possível perceber como anteriormente eram pensados tais 
conceitos e como eles foram reelaborados, ou seja, ressignificados dado um novo sentido a partir 
do trabalho realizado com base nos autores para que finalmente o aluno possa perceber que 
existe sim uma relação entre o saber popular e o conhecimento científico lhe possibilitando ter 
uma nova visão de mundo. Utilizarei para este trabalho a entrevista oral com os alunos. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ROSEANE MARA DE SOUZA 
Orientador: Marcio Luiz Carreri - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Título: Memória, História e Cultura: Trabalhando a Ressignificação dos Conceitos 
Históricos a partir do cotidiano, experiência e cultura popular dos alunos da EJA de Cornélio 
Procópio- uma relação dialética entre teoria e prática.
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: História; Memória;Cultura
Resumo: A relevância deste trabalho está na compreensão do desenvolvimento de metodologias 
que favoreçam um ensino de História comprometida com a inserção da história de vida dos 
alunos da EJA, valorizando seu cotidiano para que possam assim através do meu trabalho ter 
uma nova visão de mundo. O cotidiano está relacionado com a possibilidade de que os alunos 
possam perceber como suas vidas fazem parte da História como um todo. Será realizada uma 
entrevista com os alunos acerca da compreensão que eles possuem sobre esses conceitos. 
Trabalharei os conceitos a partir de autores como: Williams, Thompson, Nora, Halbwachs, 
Bakhtin, Ginzburg e a partir deles traremos a construção que se tem da ciência sobre esses 
conceitos. A partir dai poderá ser possível perceber como anteriormente eram pensados tais 
conceitos e como eles foram reelaborados, ou seja, ressignificados dado um novo sentido a partir 
do trabalho realizado com base nos autores para que finalmente o aluno possa perceber que 
existe sim uma relação entre o saber popular e o conhecimento científico lhe possibilitando ter 
uma nova visão de mundo. Utilizarei para este trabalho a entrevista oral com os alunos. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ROSELI DE FATIMA LOPES 
Orientador: Claudio Luiz DeNipoti - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: COMO INICIAR A DISCIPLINA DE HISTÓRIA NA SEGUNDA FASE DO ENSINO 
FUNDAMENTAL ATRAVÉS DO TEMA GERADOR IDENTIDADE
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História.
Palavras-chave: História; Identidade; Tema Gerador
Resumo: Este projeto se justifica em buscar uma forma não fragmentada para o ensino de 
História tendo o tema gerador identidade como forma de levar o aluno a aprender, participando, 
formulando problemas, refletindo, agindo, investigando, construindo novos conhecimentos e 
informações, problematizando, seguindo uma trilha motivacional cujos conteúdos serão 
conectados a uma problemática do seu contexto social, político e econômico, significando uma 
outra maneira de repensar a prática pedagógica e as teorias. Tendo como objetivo despertar nos 
alunos o interesse pela busca de informações e conhecimentos sobre sua identidade e cotidiano, 
oportunizando um encontro prazeroso com a História. A implementação do projeto se deu junto 
aos alunos do 6º ano do Colégio Estadual Presidente Tancredo Neves – Ensino Fundamental e 
Médio no município de Imbaú, através do desenvolvimento de Unidade Didática e com 
professores da Rede Pública do Estado do Paraná, através do portal Dia a dia 
Educação/Educadores. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ROSELI DE FATIMA LOPES 
Orientador: Claudio Luiz DeNipoti - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: COMO INICIAR A DISCIPLINA DE HISTÓRIA NA SEGUNDA FASE DO ENSINO 
FUNDAMENTAL ATRAVÉS DO TEMA GERADOR IDENTIDADE 
Tema: FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS PARA O ENSINO DE HISTÓRIA
Palavras-chave: Cotidiano; História; Identidade; Motivação
Resumo: Este projeto se justifica em buscar uma forma não fragmentada para o ensino de 
História, tendo o tema gerador Identidade como forma de levar o aluno a aprender, participando, 
formulando problemas, refletindo, agindo, investigando, construindo novos conhecimentos e 
informações, problematizando, seguindo uma trilha motivacional cujos conteúdos serão 
conectados a uma problemática do seu contexto social, político e econômico, significando uma 
outra maneira de repensar a prática pedagógica e as teorias. Tendo como objetivo despertar nos 
alunos o interesse pela busca de informações e conhecimentos sobre sua identidade e cotidiano, 
oportunizando um encontro prazeroso com a História. Reconhecendo semelhanças e diferenças 
de ordem econômica, social, política e cultural identificáveis em seu grupo de convivência familiar, 
analisando permanências e mudanças, no espaço e no tempo, em suas vivências cotidianas em 
sociedade, caracterizando modos de vida específicos da comunidade em que está inserido e 
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realizar estudos comparativos com outras sociedades, respeitando seu modo de vida e 
diferenças. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ROSELI DOS SANTOS MANUEL QUILANTE 
Orientador: Nelsi Kistemacher Welter - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A HISTÓRIA DA COLONIZAÇÃO E EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SANTA TEREZINHA 
DE ITAIPU: A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES
Tema: Paraná: história e historiografia
Palavras-chave: colonizadores; emancipação política; Santa Terezinha de Itaipu.
Resumo: Este projeto foi aplicado no Colégio Estadual Dom Manoel Könner, de Santa Terezinha 
de Itaipu, com alunos do 8º ano do Ensino Fundamental II. A proposta pedagógica teve o objetivo 
de conduzir os alunos à compreensão do processo de colonização e emancipação política do 
município de Santa Terezinha de Itaipu. Pretendeu-se levar os alunos a pesquisar, analisar e 
conhecer a história local e identificar os sujeitos que participaram desse processo de colonização 
e emancipação. Após a aplicação e estudo, podemos afirmar que o município de Santa Terezinha 
de Itaipu, no oeste do Paraná, não possui uma bibliografia “oficial” relatando a sua história. Por 
conta disso, a pesquisa problematizou, com base em entrevistas orais com antigos moradores e 
usando documentos e imagens diversas, uma história que vai além da história oficial, tendo como 
base, além do exposto acima, mostrar a participação da mulher na construção histórica do 
município. Esta pesquisa é de cunho bibliográfico, qualitativo e descritivo. Para o desenvolvimento 
e fundamentação teórica do presente artigo, utilizou-se, como referências bibliográficas principais, 
as obras de Wachowicz, Colodel, Lopes e Gregory. Para a implementação da proposta, as 
atividades foram realizadas com os alunos no contraturno e durante as aulas. Os alunos foram 
organizados em grupos para a coleta de informações, documentos e imagens diversas, além dos 
relatos dos antigos moradores do município, através do contato com os colonizadores e seus 
familiares. Os dados coletados foram examinados e debatidos em sala de aula. As atividades 
desenvolvidas com os alunos contribuíram para que eles tivessem acesso aos sujeitos da História 
de Santa Terezinha de Itaipu. Os pais também tiveram acesso ao trabalho e contribuíram com 
suas memórias, recordando de épocas difíceis. Indiscutivelmente, o trabalho aproximou os alunos 
e a escola da comunidade, trazendo benefícios para ambos. Após a aplicação e estudo, podemos 
afirmar que o município de Santa Terezinha de Itaipu – PR não possui uma bibliografia oficial 
relatando a sua história. Esse projeto foi desenvolvido com o intuito de que se possa conhecer 
outros sujeitos da história local, sujeitos que não aparecem como protagonistas, mas que se 
fizeram presentes na época. É o caso das mulheres. Nosso estudo ouviu os depoimentos das 
pioneiras, relatando suas dificuldades e os desafios enfrentados na época da colonização do 
município.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ROSELI DOS SANTOS MANUEL QUILANTE 
Orientador: Nelsi Kistemacher Welter - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A história da colonização e emancipação política de Santa Terezinha de Itaipu: novos 
olhares e problematizações
Tema: Paraná: história e historiografia
Palavras-chave: Colonização; emancipação política; colonizadores
Resumo: Esta Unidade didática será aplicada aos alunos do 8º ano, com a finalidade de que eles 
tenham a compreensão do processo de colonização e emancipação política do município de 
Santa Terezinha de Itaipu. Pretendemos levar os alunos a pesquisarem, analisarem e 
conhecerem a história local e os sujeitos que participaram desse processo de colonização e 
emancipação. A pesquisa problematizará, com base em entrevistas orais com antigos moradores 
e usando documentos e imagens diversas, uma história que vai além da história oficial.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ROSEMARI SCHEFFER DA SILVA MAURER 
Orientador: Marcelo de Souza Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Relações Culturais: Sociedade Afro Brasileira e sua Identidade.
Tema: História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena
Palavras-chave: identidade; igualdade; africanidade; afrodescendência; 
Resumo: A Cultura Afrodescendente está enraizada no Brasil, fez parte do crescimento do nosso 
país através de um trabalho árduo, discriminatório e desigual, vimos vários movimentos e leis que 
foram criadas para amenizar a desigualdade, no entanto, apesar de tantas lutas e movimentos 
ainda está longe de alcançar o objetivo de uma igualdade racial, pois, ainda são muito visíveis as 
diferenças. Agora que a cultura Afro-brasileira faz parte das atividades curriculares, a 
oportunidade está nas nossas escolas, mostra uma luz no fim do túnel, onde os educandos 
focando uma nova visão, um novo pensamento em relação à cultura Afro, fará com que eles 
busquem resgatar a identidade, fortalecer suas raízes e elevar sua estima. O papel do docente é 
trabalhar as mais variadas formas, podendo evidenciar os fatos marcantes, personalidades, 
comidas, músicas, danças, realizar pesquisa da ascendência dos educandos, isso tudo fará com 
que compreendam as ações sociais, políticas e culturais que estão sendo propostas a fim de 
trazer uma igualdade há tanto tempo desejadas por tantos, fortalecendo os valores de respeito e 
reconhecimento a cultura étnico-racial.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ROSEMARI SCHEFFER DA SILVA MAURER 
Orientador: Marcelo de Souza Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Relações Culturais: Sociedade Afro Brasileira e sua Identidade. 
Tema: História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena
Palavras-chave: identidade; igualdade; africanidade; afrodescendência; 
Resumo: O presente trabalho apresentado ao PDE desta Unidade Temática será desenvolvido 
junto aos alunos do 2º Ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual Prof. Gildo Aluísio Schuck, no 
município de Laranjeiras do Sul, visando estimular a leitura e reflexão sobre as diversas etnias 
que formam o Brasil, em especial a cultura Africana, afro brasileira e afrodescendente. Nesse 
contexto, serão referenciados os valores de respeito às diferenças étnico-raciais, integrados à 
valorização e reconhecimento da própria identidade, e da relevância do outro, formando assim 
uma sociedade mais justa e igualitária. As atividades serão diversificadas e relacionadas ao 
contexto real do educando. Com isso, espera-se amenizar a questão do preconceito social. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ROSE MARY DE OLIVEIRA PACENKO 
Orientador: Odinei Fabiano Ramos - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do 
Paraná

Etapa: Artigo

Título: POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS DIALÓGICAS NAS PRÁTICAS DE ENSINO DE 
HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: HISTÓRIA; CULTURA AFRO-BRASILEIRA; LIVRO DIDÁTICO; ATIVIDADES 
DIFERENCIADAS.
Resumo: O artigo que se apresenta, é resultado de uma pesquisa-ação pertinente à História e 
Cultura Africana e Afro-brasileira, implementada com educandos de 7° (sétimo) ano do Ensino 
Fundamental, do Colégio Estadual Prefeito Joaquim da Silva Mafra, Guaratuba, Paraná, no ano 
de 2014. No primeiro momento houve a reflexão teórica quanto a questão curricular e mudanças 
desencadeadas pela Lei 11.645/março de 2008, como também a questão da transposição didática 
do conteúdo relacionado, principalmente em práticas de ensino de história e conscientização. 
Diante desse contexto, surgiram algumas indagações, como complementar os conteúdos dos 
livros didáticos com práticas de ensino metodológicas que venham a favorecer a valorização da 
importância da cultura africana na cultura brasileira, incorporando outras fontes de informações? 
Em sequência, foi elaborado uma unidade didática com atividades referentes à História e Cultura 
Africana e Afro-brasileira, para serem trabalhadas paralelamente ao conteúdo trazido no livro 
didático de história do sétimo ano. Através dessa unidade, possibilitou-se práticas de ensino 
diferenciadas que ultrapassavam a visão da vinda do negro escravizado, perpassando a história 
do seu continente, suas relações com o mundo no passado e no presente, até o estabelecimento 
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de relações pessoais mais positivas no sentido de respeito, fortalecimento de identidades, 
reconhecimento da importância da cultura africana e afro-brasileira na formação cultural brasileira, 
entre outras questões importantes para a formação crítica do educando na contemporaneidade. 
Assim, a sequência didática propôs atividades dialógicas com diferentes linguagens, estimulando 
o desenvolvimento social e compreensão da importância da Cultura Afro-brasileira na constituição 
da sociedade como um todo.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ROSE MARY DE OLIVEIRA PACENKO 
Orientador: Odinei Fabiano Ramos - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do 
Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS DIALÓGICAS NAS PRÁTICAS DE ENSINO DE 
HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: HISTÓRIA; CULTURA AFRO-BRASILEIRA; LIVRO DIDÁTICO; ATIVIDADES 
DIFERENCIADAS. 
Resumo: A sequência didática foi elaborada considerando-se o público-alvo, educandos de 7° 
(sétimo) ano do Ensino Fundamental II, do Colégio Estadual Prefeito Joaquim da Silva Mafra. 
Ateve-se em desenvolver atividades referentes à História e Cultura Africana e Afro-brasileira, para 
serem trabalhadas paralelamente ao conteúdo trazido no livro didático de história do sétimo ano. 
Nesta Unidade Didática, buscou-se, sobretudo, possibilitar práticas de ensino diferenciadas indo 
além da vinda do negro escravizado e perpassando a história do seu continente, suas relações 
com o mundo no passado e no presente, até o estabelecimento de relações pessoais mais 
positivas no sentido de respeito, fortalecendo identidades, e o reconhecimento da importância da 
cultura africana e afro-brasileira na formação cultural brasileira, entre outras questões importantes 
para a formação crítica do educando na contemporaneidade. Assim, é com bons textos para a 
leitura, interpretação, reflexão, discussão e ampliação da temática em grupos, poemas, histórias 
de vidas relacionadas, que se implementará o que é exigido na Lei 10.639/03; 11.645/08, 
ultrapassando-se os limites da aprendizagem histórica na escola. Logo, a sequência de atividades 
propõem atividades dialógicas com diferentes linguagens para contribuir efetivamente no 
desenvolvimento social do educando e na sua compreensão da importância da Cultura Afro-
brasileira na constituição da sociedade como um todo.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ROSIMEIRE APARECIDA GAFFO 
Orientador: Rogerio Ivano - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Cozinha Nobre: a feijoada “Africana” no Brasil
Tema: História e Cultura afro-brasileira, africana e indígena
Palavras-chave: alimentação; identidade; cultura.
Resumo: Este trabalho foi desenvolvido com os educandos do 8º ano do Colégio Estadual do 
Campo José Martí – Ensino Fundamental e Médio, localizado em um Assentamento de Reforma 
Agrária no município de Jardim Alegre, norte do Paraná. Ele teve como objetivo principal levar os 
educandos a compreenderem as relações históricas da sociedade brasileira, principalmente as 
originadas no contexto da escravização dos africanos. Entre as várias heranças formadas por 
essa presença, uma das mais significativas está na culinária, formada por hábitos e saberes de 
negros, índios e brancos, que pode ser observada na feijoada, prato celebrado como símbolo da 
identidade cultural do país. No entanto, a feijoada é mais complexa que essa identificação, pois 
resulta de elementos de cruzamentos diversos. Diante deste contexto, o trabalho também teve por 
finalidade não só despertar nos educandos a curiosidade em relação à forma como a cultura 
africana contribui para a formação do que é o Brasil hoje, mas também fazê-los refletir sobre as 
conflituosas relações culturais, sociais e econômicas que ainda persistem entre nós.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ROSIMEIRE APARECIDA GAFFO 
Orientador: Rogerio Ivano - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Cozinha Nobre: A feijoada \"Africana\" no Brasil
Tema: História e Cultura afro-brasileira, africana e indígina
Palavras-chave: feijoada; identidade;cultura.
Resumo: O referido Projeto de Intervenção Pedagógica tem como objetivo compreender as 
relações históricas da sociedade brasileira, principalmente aquelas originadas do contexto de 
escravização dos africanos. Entre as várias heranças formadas por essa presença, uma das mais 
significativas esta na culinária, formada por hábitos e saberes de negros, índios e brancos. Um 
dos resultados dessa relação é a feijoada, prato celebrado como símbolo da identidade cultural do 
país e um dos principais elementos da presença africana entre nós. No entanto, a feijoada é mais 
complexa que essa identificação, pois resulta de elementos de cruzamentos diversos. Esse 
trabalho será realizado com educandos do 8º ano do Assentamento Rural José Martí, em Jardim 
Alegre, e tem por finalidade não só despertar nos educandos a curiosidade em relação à forma 
como a cultura africana contribui para a formação do que é o Brasil hoje, mas também fazê-los 
refletir sobre as conflituosas relações culturais, sociais e econômicas que ainda persistem entre 
nós.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ROZANA KEDEZIERSKI BUHRER TAQUES 
Orientador: ANGELITA MARQUES VISALLI - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: DE UMA RUA COM PORTEIRA A AVENIDA VISCONDE CHARLES DE LAGUICHE.1940 A 
2000
Tema: Paraná: históriae historiografia
Palavras-chave: História Local. História Oral. Sujeitos Históricos. Memória.
Resumo: Este artigo é resultado do projeto de Intervenção Pedagógica junto aos alunos do 3º 
Ano do Ensino Médio, do período matutino, do Colégio Estadual Drº Cândido de Abreu, em 
Cândido de Abreu no ano de 2014. Optou-se por trabalhar a memória através de relatos dos 
antigos moradores da Avenida Visconde Charles de Laguiche. Para isso, partiu-se do estudo da 
Avenida por meio das transformações ocorridas, ao longo dos 60 anos nas esferas econômica, 
política e social. Como interlocutores para a referida intervenção, foram convidados alguns dos 
antigos moradores da avenida para relatar suas memórias na sala de aula, outros deram seus 
depoimentos em suas próprias residências. Com esse resgate foi possível aos alunos e a 
comunidade envolvida fazer as comparações e observar as permanências e mudanças que 
ocorreram no tempo e no espaço físico da cidade. As entrevistas e coletas de informações e 
fotografias oportunizaram aos alunos perceberem a proximidade histórica, permitindo um melhor 
raciocínio das tradições culturais, memórias e identidade do local onde vivem.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ROZANA KEDEZIERSKI BUHRER TAQUES 
Orientador: ANGELITA MARQUES VISALLI - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: DE UMA RUA COM PORTEIRA À AVENIDA VISCONDE CHARLES DE LAGUICHE: 1940-
2000
Tema: Paraná: história e historiografia
Palavras-chave: História local; memória; documentos; fotografia
Resumo: O desdobramento desta Unidade Didática procura atender às reivindicações do PDE e 
contemplar os apontamentos a produção do conhecimento histórico em sala de aula, destacando 
a participação do aluno como sujeito da ação educativa. Direcionada a alunos da 3ª série, tendo 
como objetivo principal estimula-los a indagar sobre a história do local em que vivem, bem como o 
fluxo das famílias que ali se instituíram , priorizando as memórias das famílias que residem na 
avenida , sem perder de vista que, embora façam parte da história local, pertencentes a uma 
mesma história e grupo social. Portanto o objetivo desta unidade didática é também contribuir 
para que o aluno passe a valorizar e conhecer a história de sua localidade até então ignorada. 
Ainda cabe destacar que a metodologia de ensino de história sugerida pelas Diretrizes vem dando 
o privilégio tanto ao professor e aluno de se tornarem sujeitos produtores do conhecimento 
histórico, quando se é trabalhado e referenciado o local e a vivencia pessoal do aluno . É 
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interessante aos alunos fazer a interpretação das fotografias da avenida e em seguida analisar os 
simbolismos e informações que pode ser avaliadas.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ROZELY APARECIDA CHIQUETTI 
Orientador: Jose Augusto Alves Netto - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras 
de Parana

Etapa: Artigo

Título: A HISTÓRIA E A MEMÓRIA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE-PR., A PARTIR DA 
CULTURA DO CAFÉ (1954-1980)
Tema: Paraná: história e historiografia
Palavras-chave: Memórias; Paraíso do Norte; Cafeicultura
Resumo: Este artigo é resultado da aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica no Colégio 
Estadual Paraíso do Norte – Ensino Fundamental Médio e EJA, como parte conclusiva das 
atividades do Programa de Desenvolvimento Educacional-PDE que possui origem na 
problemática “por que os educandos não conseguem estabelecer suficientemente a relação 
passado-presente-futuro, importantes para a construção da identidade individual e coletiva?” O 
objetivo geral do estudo foi resgatar a memória da cultura do café no município de Paraíso do 
Norte por meio de diversas fontes históricas. A metodologia utilizada é a investigação para 
resgatar a história do município de Paraíso do Norte por meio da história oral, fotos, objetos, 
memória dos pais e avós dos educandos, obtendo-se material para a realização de uma feira 
cultural na escola, tendo por foco a cultura do café e sua fontes históricas no período de 1954 à 
1980. No decorrer das atividades, a maioria dos educandos demonstraram interesse e atenção 
aos fatos apresentados e pesquisados. Percebe-se que são caminhos para o desenvolvimento da 
aprendizagem bem como a maturação de uma memória de indivíduos que ainda estão no 
processo de crescimento intelectual e afetivo. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: ROZELY APARECIDA CHIQUETTI 
Orientador: Jose Augusto Alves Netto - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras 
de Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Memória e História de Paraíso do Norte: a cultura do café e suas fontes históricas.(1954 
-1980)
Tema: Paraná: história e historiografia
Palavras-chave: História; Memória; Patrimônio Cultural; Paraíso do Norte.
Resumo: Esta é uma proposta de estudo sobre Memória e História, intitulada \"Memória e 
História de Paraíso do Norte: a cultura do café e suas fontes históricas (1954 -1980)\". 
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Constatamos em nossa experiência docente que os alunos não situam suficientemente a relação 
passado, presente, futuro, não estabelecendo as continuidades que são tão importantes para a 
construção da identidade individual e coletiva. Neste sentido objetivamos resgatar a história da 
cultura do café no município,privilegiando as memórias dos sujeitos que vivenciaram este período, 
através de levantamento de dados históricos, visitas a locais de memória, foto,musicas,e também 
realizando uma feira cultural onde apresentaremos os dados coletados bem como distribuição de 
mudas de pés de café e degustação do mesmo, pois segundo Sandra de Cássia Araújo Pelegrini, 
as ações de preservação patrimonial \"constituem-se da apropriação que implica o envolvimento 
afetivo dos estudantes ou da população com os bens culturais, a participação criativa e a 
valorização do patrimônio local\". De acordo com a autora, entendemos estas ações como 
necessárias para a formação do sujeito histórico em sua plenitude. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: SALETE ORSATO BRUFATI 
Orientador: Claercio Ivan Schneider - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: O Telejornalismo brasileiro e a formação da consciência histórica
Tema: Ensino de História e tecnologias midiáticas
Palavras-chave: História; tecnologias midiáticas; telejornalismo brasileiro.
Resumo: Na atualidade, o noticiário televisivo ocupa um lugar central como fonte de informação e 
de formação de opinião da maior parte da sociedade brasileira. Neste contexto, torna-se 
necessário estudar a importância do telejornalismo para a educação, procurando compreender e 
encontrar caminhos analíticos que levem a problematização destas instituições amplamente 
reconhecidas pela sociedade, mas em grande medida, tratadas de forma indiferente ou mesmo 
ignoradas pelos profissionais da educação. A possibilidade de trabalhar com o telejornalismo nas 
aulas de história faz com que o professor busque reinventar sua prática pedagógica, a partir do 
uso das mídias, conquistando o aluno para a participação do debate, refletindo em torno do valor 
do conhecimento na sua trajetória de estudante. Para o processo educativo se realizar por 
excelência, deve-se desenvolver no estudante o sentido da autonomia e da liberdade para pensar, 
criticar e refletir sobre as práticas sociais. Com esta pesquisa espera-se instrumentalizar os 
professores para a utilização e problematização da fonte telejornalística enquanto meio de 
formação dos sujeitos históricos. Ademais, este estudo inova ao pensar a produção de material 
para trabalhar com o telejornalismo nas aulas de História, uma vez que não se tem evidências de 
pesquisas nessa área que focaliza os telejornais como fonte histórica, em especial para o ensino. 
Esperamos que esse trabalho contribua para a Gestão Democrática da Escola Pública 
Paranaense, com ações que transponham os muros da escola estudada e sirva como base e 
estímulo para o conhecimento.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: SALETE ORSATO BRUFATI 
Orientador: Claercio Ivan Schneider - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Telejornalismo brasileiro e a formação da consciência histórica
Tema: Ensino de História e tecnologias midiáticas
Palavras-chave: História; tecnologias midiáticas; telejornalismo brasileiro
Resumo: Na atualidade, o noticiário televisivo ocupa um lugar central como fonte de informação e 
de formação de opinião da maior parte da sociedade brasileira. Neste contexto, torna-se 
necessário estudar a importância do telejornalismo para a educação, procurando compreender e 
encontrar caminhos analíticos que levem a problematização destas instituições amplamente 
reconhecidas pela sociedade, mas em grande medida, tratadas de forma indiferente ou mesmo 
ignoradas pelos profissionais da educação. Em um país cuja maioria absoluta da população tem 
como fonte de informação os programas telejornalístico, compreender e problematiza-los é tarefa 
fundamental para os profissionais da educação, preocupados com a construção da consciência 
histórica dos alunos. A possibilidade de trabalhar com o telejornalismo nas aulas de história faz 
com que o professor busque reinventar sua prática pedagógica em sala, a partir do uso das 
mídias, conquistando o aluno para a participação do debate, refletindo em torno do valor do 
conhecimento na sua trajetória de estudante e de futuro trabalhador ou empregador. Para o 
processo educativo se realizar por excelência, deve-se desenvolver no estudante o sentido da 
autonomia e da liberdade para pensar, criticar e refletir sobre as práticas sociais. Com este projeto 
de intervenção espera-se instrumentalizar os professores para a utilização e problematização da 
fonte telejornalística enquanto meio de formação dos sujeitos históricos. Ademais, este projeto 
inova ao pensar a produção de material para trabalhar com o telejornalismo nas aulas de História, 
uma vez que não se tem evidências de pesquisas nessa área que focaliza os telejornais como 
fonte histórica, em especial para o ensino. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: SALETE RECKZIEGEL MANCHINI 
Orientador: ANDRE PAULO CASTANHA - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Capanema antes da colonização: vestígios da ocupação territorial e vida cotidiana dos 
índios que habitavam a região.
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Capanema-PR; Povos Indígenas; Sudoeste do Parana; Reserva Indígena de 
Andresito - Argentina
Resumo: A história indígena de Capanema não é recente e tão pouco conhecida. Noa ano de 
2006, houve uma invasão por grupos oriundos de Manguerinha e Nonoai que queriam reivindicar 
uma Terra Indígena na localidade de Santa Clara. Mas o que diz a lei a esse respeito? Sabemos 
que em todo território brasileiro teve a presença de indígenas e que esses grupos se afixaram em 
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algumas regiões e nesse sentido o grupo ou reserva mais próxima de Capanema é a Reserva dos 
guaranis na comunidade de Andresito na Argentina. O foco do estudo é a história indígena local 
antes da colonização, procurando identificar os vestígios deixados no município buscando 
entender suas culturas e costumes, bem como a problemática do direito à terra indígena

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: SALETE RECKZIEGEL MANCHINI 
Orientador: ANDRE PAULO CASTANHA - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Capanema antes da colonização: vestígios da ocupação territorial e vida cotidiana dos 
índios que habitavam a região.
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Indígenas no Sudoeste; História local; Capanema Fontes Históricas; 
Comunidades Indígenas
Resumo: A história de Capanemense antes da colonização e os receios dos munícipes com 
relação a demarcação de terras indígenas na região. O que a lei define como local adequado para 
a demarcação? Será que o município corre esse risco? Quais nossos direitos? De que forma a 
História local está sendo trabalhada nas escolas e a dificuldade de materiais para trabalhar a 
história do paraná.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: SALETE SONAGLIO MORAES 
Orientador: Lorena Zomer - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: HISTÓRIA DOS BRINQUEDOS INFANTIS
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Brinquedos; Criança; Educação; Aprendizagem.
Resumo: Sabemos que o brinquedo sempre fez parte da vida das crianças, desde a antiguidade 
até os dias atuais, porém com menos relevância, por isso propomos discutir alguns problemas 
relacionados à infância dos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. Os livros didáticos pouco 
utilizam essa metodologia, entre o brincar e aprender no processo de ensino aprendizagem, pois 
o brincar já não faz parte da atividade cotidiana infantil que está veiculada ao mundo das 
tecnologias onde “brinca” com a máquina. Nesse contexto, pretende-se fazer um histórico dos 
brinquedos infantis das sociedades antigas, da história dos pais e as formas de brincar 
atualmente. Partindo deste histórico, serão propostos aos alunos a construção de brinquedos da 
antiguidade e perceber que são brinquedos semelhantes aos atuais, mas que houve um 
abandono na cultura do brincar com bonecas, carrinhos, pernas de pau, ioiô, pião, amarelinha, 
entre outros, e é através dos brinquedos que a criança vai se libertar do mundo e se inserir no 
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imaginário, onde poderá reinventar seu mundo, estando atualmente durante muito tempo em 
frente ao computador ou em jogos de videogame, brincando de forma diferente. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: SALETE SONAGLIO MORAES 
Orientador: Lorena Zomer - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: HISTÓRIA DOS BRINQUEDOS INFANTIS
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Brinquedos; Criança; Educação; Aprendizagem.
Resumo: Sabemos que o brinquedo sempre fez parte da vida das crianças, desde a antiguidade 
até os dias atuais, porém com menos relevância, por isso propomos discutir alguns problemas 
relacionados à infância dos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. Os livros didáticos pouco 
utilizam essa metodologia, entre o brincar e aprender no processo de ensino aprendizagem, pois 
o brincar já não faz parte da atividade cotidiana infantil que está veiculada ao mundo das 
tecnologias onde “brinca” com a máquina. Nesse contexto, pretende-se fazer um histórico dos 
brinquedos infantis das sociedades antigas, da história dos pais e as formas de brincar 
atualmente. Partindo deste histórico, serão propostos aos alunos a construção de brinquedos da 
antiguidade e perceber que são brinquedos semelhantes aos atuais, mas que houve um 
abandono na cultura do brincar com bonecas, carrinhos, pernas de pau, ioiô, pião, amarelinha, 
entre outros, e é através dos brinquedos que a criança vai se libertar do mundo e se inserir no 
imaginário, onde poderá reinventar seu mundo, estando atualmente durante muito tempo em 
frente ao computador ou em jogos de videogame, brincando de forma diferente. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: SANDRA MARA FLIZICOSK 
Orientador: CLAUDIA NOVAES DEINA - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: A COMUNIDADE AFRODESCENDENTE QUILOMBOLA DO FEIXO NO MUNICÍPIO DA 
LAPA-PR, E A INCLUSÃO OFICIAL DA LEI 10.639/2003 NOS CURRÍCULOS ESCOLARES
Tema: Afro-brasileira
Palavras-chave: Quilombola do Feixo; Resistência; Tradição; Reconhecimento; Lei nº 
10.639/2003.
Resumo: Este artigo aborda a história, a tradição e o conhecimento dos descendentes africanos 
no Brasil e a sua relevância para nossa história, a partir da analise do processo de formação das 
Comunidades Quilombolas do País, em especial à Comunidade Quilombola do Feixo no 
Município da Lapa – Paraná. Além disso, busca valorizar a identidade negra e faz uma reflexão 
crítica sobre a inclusão e a obrigatoriedade da Lei nº 10.639/2003 nos currículos escolares, 
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destacando sua relevância na sala de aula, mostrando que a cultura dos afro descendentes tem 
grande importância no processo de formação histórica do país, desse modo a Comunidade 
Remanescente do Feixo foi um exemplo efetivo que propiciou aos alunos participantes do 
trabalho o reconhecimento da influência dos hábitos e costumes dos afro descendentes como 
referencial para a sua formação histórica. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: SANDRA MARA FLIZICOSK 
Orientador: CLAUDIA NOVAES DEINA - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A comunidade afrodescendente quilombola do Feixo no município da Lapa-Pr e a inclusão 
oficial da lei 10.639/2003 nos currículos escolares.
Tema: Afro-brasileira
Palavras-chave: Resistência; Quilombos; Cultura; Comunidades remanescente do Feixo; lei afro-
brasileira.
Resumo: A Unidade Didática aborda temas de leituras sobre a luta e resistência dos 
afrodescendentes brasileiros, os quais resistiram ao sistema escravista praticando a fuga e 
organizando comunidades quilombolas, tornando-se uma ameaça ao sistema colonial escravista. 
As comunidades dos afrodescendentes reafirmavam suas culturas fortalecendo as suas 
identidades. Esta produção didática trás atividades de reflexão e de aproximação de culturas por 
meio de visitas, intercâmbios e projetos desenvolvidos com os alunos do Colégio Rui Barbosa 
para demonstrar aos mesmos o modo de vida da comunidade remanescente do Feixo, bem como 
a sua contribuição para a formação cultural do país, também aborda atividades sobre a relevância 
de lei 10.639/2003 e a sua obrigatoriedade nos currículos escolares.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: SARA DA SILVA CHIMANSKI 
Orientador: Thiago Reisdorfer - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Dialogando Com a Diversidade Sexual na Escola - Homofobia: Encara ou mascara?
Tema: História e Gênero
Palavras-chave: Homofobia, sexualidade, educação, diversidade, gênero
Resumo: O presente artigo teve como proposta construir junto com os discentes um olhar 
reflexivo sobre as diferentes formas de observar e tratar a diversidade sexual ao longo da História, 
e construir caminhos para a superação de preconceitos, em especial os amparados na 
heteronormatividade. A implementação do projeto foi no Colégio Estadual José Armim Matte – 
EFMNP, com a primeira série do Curso de Formação de Docentes, no município de Chopinzinho. 
Considerando que a homofobia é uma construção histórica e que a orientação sexual 
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homoafetiva/homossexual, sempre esteve presente nas diversas organizações sociais e 
temporalidades, foi possível demonstrar aos discentes que o preconceito sexual, a homofobia, é 
uma construção histórica e está relacionada com a cultura inerente a cada sociedade. Dessa 
forma foi possível um passeio pelas diferentes sociedades e temporalidades históricas, buscando 
a compreensão que podemos construir uma nova História, livre do preconceito. Na tentativa de 
estimular a aprendizagem significativa, foram desenvolvidas atividades diversas como: leitura de 
textos, análises de vídeos e filmes, pesquisas, confecção de materiais visuais e panfletos de 
conscientização e posterior socialização da pesquisa realizada e documentada. Foi possível 
desenvolver nos alunos e alunas a percepção de serem sujeitos transformadores da História.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: SARA DA SILVA CHIMANSKI 
Orientador: Thiago Reisdorfer - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Dialogando Com a Diversidade Sexual na Escola – Homofobia: Encara ou Mascara?
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Homofobia; sexualidade; educação; diversidade; gênero. 
Resumo: Percebendo a homofobia como uma construção histórica, e presente na escola, 
aprender, reconhecer e valorizar a diversidade sexual, seu sentido e funcionamento, é 
fundamental para que se mantenha uma convivência social humanizada nesse ambiente e fora 
dele. Dessa forma o professor de História tem um papel fundamental, nesse contexto, em abordar 
o tema relacionado a diferentes problemáticas sociais, dentre as quais a sexualidade e sua 
historicidade. Partindo dessa concepção verifica-se que é preciso discutir em sala de aula a 
norma estabelecida socialmente, que utiliza o discurso heteronormativo a serviço de um sistema 
de dominação masculina e machista. Considerando que a escola é um espaço formador de 
consciência cidadã, capacitando para a convivência em sociedade, cabe, também, a ela 
problematizar a noção de que a sexualidade sempre existiu e, independente do controle que 
existe sobre ela, essa não mudará por mera opção. Dessa forma o objetivo é construir junto com 
os discentes de Formação de Docentes um olhar reflexivo sobre as diversas formas de observar e 
tratar a diversidade sexual ao longo da História, e construir caminhos para a superação de 
preconceitos, em especial, os amparados na heteronormatividade. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA FILHO 
Orientador: Aparecida Darc de Souza - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A luta pelos direitos da infância e da juventude no Brasil
Tema: História social das crianças
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Palavras-chave: História;Direitos;Crianças;Adolescentes.
Resumo: Este artigo mostra o resultado das discussões realizadas no PDE (Programa de 
Desenvolvimento Educacional), na fase de implementação com os alunos das segundas séries do 
Ensino Médio, do período matutino do Colégio Estadual São Cristóvão, na cidade de Cascavel 
Estado do Paraná. Destaca a importância e a necessidade das pessoas envolvidas com a 
educação, em conhecer melhor o processo histórico da criação dos direitos da criança e do 
adolescente no Brasil. Destaca também o papel fundamental que tiveram alguns movimentos 
sociais na década de 80, entre eles a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), o 
MNMMR (Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua), o Fórum Nacional de defesa da 
criança, a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e a Pastoral do Menor, que lutaram pela 
elaboração dos direitos da criança e do adolescente em nosso país. Relata como foi a experiência 
de discutir sobre os direitos da criança e do adolescente na disciplina de história no espaço 
escolar. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA FILHO 
Orientador: Aparecida Darc de Souza - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A EVOLUÇÃO DO DIREITO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA NO BRASIL
Tema: História social das crianças
Palavras-chave: Criança; Adolescente; História; Direitos.
Resumo: Esta produção Didático pedagógica organizada no formato de uma Unidade Didática 
apresenta textos e proposta de ensino que visam explorar a temática dos direitos da infância e da 
juventude ao longo da história do Brasil. Destaca a importância e a necessidade das pessoas 
envolvidas com a educação e com a formação do ser humano, em conhecer o processo histórico 
da criação dos direitos da criança e do adolescente. Chama a atenção quanto ao 
desconhecimento por parte de algumas pessoas que compõe os segmentos da nossa sociedade 
em relação aos direitos das crianças e dos adolescentes e em especial ao ECA (Estatuto da 
criança e do adolescente). Destaca também a importância de conhecermos melhor esta 
legislação, e indica como uma das formas de torná-la mais conhecida é fazer com que a mesma 
seja conteúdo obrigatório do currículo escolar da educação básica. Mostra a evolução do direito 
da infância e da adolescência no Brasil através de quatro textos Didáticos. Apresenta algumas 
sugestões de exercícios que ajudam a entender como os direitos das crianças e dos adolescentes 
foram sendo criados no decorrer da nossa história.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: SILMARA TEREZINHA PEDROSO 
Orientador: Erivan Cassiano Karvat - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Colégio Estadual Irênio Moreira Nascimento: uma experiência de pesquisa histórica
Tema: Fundamentos teórico metodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: História; Ensino; Pesquisa
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar as reflexões sobre as produções realizadas 
no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) promovido pela Secretaria de Estado da 
Educação do Paraná, turma 2013/2014. O projeto de intervenção pedagógica consistiu em 
apresentar a pesquisa histórica como estratégia para despertar o interesse do educando pela 
História, possibilitando uma aprendizagem mais significativa do processo histórico. A intervenção 
pedagógica foi realizada no Colégio Estadual Irênio Moreira Nascimento, município de Tibagi, nos 
meses de fevereiro a julho de 2014, com o 3ºano do Ensino Médio. Envolveu os alunos no 
levantamento e na análise de fontes históricas, com ênfase em depoimentos (entrevistas), 
desenvolvendo uma pesquisa histórica sobre o colégio onde estudam, focando desde a sua 
criação como Ginásio Estadual, em 1949,até a sua denominação de Colégio Estadual Irênio 
Moreira Nascimento, em 1980. Os procedimentos metodológicos foram os seguintes: estudo dos 
conceitos de fontes históricas e de historia oral, pesquisa qualitativa com a coleta e 
sistematização de dados encontrados em fontes orais, escritas ou visuais; análise e interpretação 
do conteúdo dos documentos levantados e sínteses, através de narrativas históricas.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: SILMARA TEREZINHA PEDROSO 
Orientador: Erivan Cassiano Karvat - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Colégio Estadual Irênio Moreira Nascimento: uma experiência de pesquisa histórica
Tema: Fundamentos teóricometodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Ensino;Pesquisa; História
Resumo: Esta unidade didática envolve os alunos do 3º ano do Ensino Médio no levantamento e 
na análise de fontes históricas, com ênfase em depoimentos (entrevistas), para desenvolver uma 
pesquisa histórica sobre o colégio onde estudam, focando desde a sua criação como Ginásio 
Estadual, em 1949 até a sua denominação de Colégio Estadual Irênio Moreira Nascimento, em 
1980. Os procedimentos metodológicos serão os seguintes: estudo dos conceitos de fontes 
históricas e de historia oral, pesquisa qualitativa com a coleta e sistematização de dados 
encontrados em fontes orais, escritas ou visuais; análise e interpretação do conteúdo dos 
documentos levantados e sínteses, através de narrativas históricas. Espera-se criar situações de 
ensino- aprendizagem com significado para o estudante, favorecendo a transformação da escola 
em espaço de construção de conhecimento, visando uma educação emancipatória.

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uepg_hist_pdp_silmara_terezinha_pedroso.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uepg_hist_artigo_silmara_terezinha_pedroso.pdf


Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: SILVIA MARIA DAROS
Orientador: AECIO RODRIGUES DE MELO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: CURRÍCULO DA ESCOLA DO CAMPO: TENSÕES ENTRE O REAL E O IDEAL
Tema: Educação Ambiental
Palavras-chave: Educação do Campo; Currículo; Urbano
Resumo: O presente artigo tem como finalidade apresentar o relato de uma experiência de 
intervenção pedagógica realizada com os professores do Colégio Estadual do Campo “Nossa 
Senhora da Candelária”. Tendo em vista que esses alunos são oriundos, em grande parte, da 
zona rural e que ao ingressarem na escola deparam-se com um currículo estritamente 
sistematizado, e muitas vezes, com pouca relação entre o currículo da escola e os saberes e 
experiências trazidos por eles, vivenciadas em seu cotidiano. Desta forma, pode-se entender que 
o trabalho desenvolvido em sala de aula parte de um currículo que prioriza questões prontas e na 
maioria das vezes são descontextualizadas das necessidades e da realidade do campo. Esse 
artigo descreve a realidade e o contexto em que se desenvolve o processo de ensino no meio 
rural e assim contribui com esse processo buscando reflexões que não se limitem apenas as 
belas ideias trazidas por autores, e sim analisando até que ponto tais propostas são realmente 
exequíveis tendo em vista as situações reais de nossas salas de aula. As discussões que aqui 
serão apresentadas poderão indicar as angústias, os desafios e as utopias de professores, equipe 
pedagógica e direção que atuam nessa escola e que vivenciam no dia a dia as contradições do 
sistema educacional e seu currículo. Entrar nesse processo de reflexão e análise sobre o currículo 
relacionado à Educação do Campo fez-se necessário, pois é de suma importância para que o 
educando do campo e em particular dessa escola, tenham seus direitos assegurados na prática e 
não apenas na teoria.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: SILVIA MARIA DAROS
Orientador: AECIO RODRIGUES DE MELO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: CURRÍCULO DA ESCOLA DO CAMPO: TENSÕES ENTRE O REAL E O IDEAL
Tema: Educação Ambiental
Palavras-chave: Educação do Campo; Currículo; Urbano
Resumo: Tendo em vista que os alunos do Colégio Estadual do Campo Nossa Senhora da 
Candelária – Ensino Fundamental e Médio ingressam na escola e deparam-se com um currículo 
estritamente sistematizado, com pouca relação entre o currículo da escola e os saberes e 
experiências trazidos por eles, vivenciadas em seu cotidiano. Esta Unidade Temática surge da 
necessidade de conhecer melhor essa realidade e o contexto em que se desenvolve o processo 
de ensino no meio rural e assim contribuir com esse processo buscando reflexões que não se 
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limitem apenas as belas ideias trazidas por autores, e sim analisando até que ponto tais propostas 
são realmente exequíveis tendo em vista as situações reais de nossas salas de aula. As 
discussões que aqui serão apresentadas poderão indicar as angústias, os desafios e as utopias 
de professores, equipe pedagógica e direção que atuam nessa escola e que vivenciam no dia a 
dia as contradições do sistema educacional e seu currículo. Entrar nesse processo de reflexão e 
análise sobre o currículo relacionado à Educação do Campo faz-se necessário, pois é de suma 
importância para que o educando do campo e em particular dessa escola, tenham seus direitos 
assegurados na prática e não apenas na teoria. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: SIMONE APARECIDA OTTO 
Orientador: AURELIO BONA JUNIOR - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de 
União d

Etapa: Artigo

Título: HISTÓRIA POLÍTICA E FORMAÇÃO CIDADÃ ATRAVÉS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Ensino de História; História Local; Política e Cidadania; Programa Jovem 
Vereador.
Resumo: Este Artigo apresenta as metas, ações e resultados da Oficina Inicial para a Formação 
Cidadã, envolvendo treze aluno/as do ensino médio do colégio estadual Barão do Cerro Azul e do 
Programa Jovem Vereador/a, executado em parceria com o legislativo local, com a participação 
de onze estudantes do ensino médio dos três colégios estaduais do município de Cruz Machado 
(PR). A partir de atividades sobre a temática da história política foi possível constatar que 
aluno/as, e até mesmo a comunidade em geral, possuem pouco conhecimento do que seja, 
efetivamente, história política, tanto local como nacional, bem como cidadania, poder, democracia 
e participação política. Foram identificados ainda falta de interesse, participação e atuação política 
neste município assim como, desta mesma forma ocorre na sociedade brasileira, não sendo estas 
características diferentes ao/as aluno/as do Ensino Médio. Assim, buscou-se desenvolver junto 
aos aluno/as o conhecimento da História política local como forma de construção de identidade 
histórica e formação cidadã. Também, identificar a trajetória histórica política do município de Cruz 
Machado (PR). Ressaltando que os objetivos propostos possuem relação direta com os objetivos 
da educação brasileira, alicerçados em promover a construção de sujeitos autônomo/as e 
crítico/as, que exerçam os princípios democráticos previstos na Constituição e que atuem de 
forma competente, comprometida e participativa na sociedade em que vivem.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: SIMONE APARECIDA OTTO 
Orientador: AURELIO BONA JUNIOR - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de 
União d

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: HISTÓRIA POLÍTICA E FORMAÇÃO CIDADÃ ATRAVÉS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Ensino de História; História Local; Política e Cidadania; Programa Jovem 
Vereador;
Resumo: Este Caderno Pedagógico tem por objetivo apresentar as ações da Oficina Inicial para a 
Formação Cidadã, descrita no primeiro capítulo, envolvendo trinta aluno/as do ensino médio do 
colégio estadual Barão do Cerro Azul. E o Programa Jovem Vereador/a, no segundo capítulo, 
executado em parceria com o legislativo local e a participação de onze estudantes do ensino 
médio dos três colégios estaduais deste município. Ainda nas considerações finais, são 
apresentados textos complementares para este trabalhado e/ou embasarem o/a professor/a. As 
atividades propostas devem induzir a questionamentos, oportunizando aos participantes 
momentos para repensar e intervir na realidade estudada e vivenciada por eles, juntamente com 
algumas sugestões teóricas direcionadas, tanto aos aluno/as como aos professores, para que 
estas sejam um suporte a mais ao proporcionar o saber aliado à teoria e prática. Além disso, visa 
auxiliar na melhoria da qualidade de ensino e de aprendizagem do colégio de implementação, 
assim como fortalecer o trabalho do/as profissionais direta ou indiretamente envolvidos e, em 
seqüência, possibilitar aos estudantes sua atuação como reais sujeitos históricos que são, que 
produzem e contribuem para a História, através de uma postura crítica, atuante, comprometida e 
participativa na política local. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: SIMONELI SAUER COLET 
Orientador: MARIA JOSE MENEZES LOUREGA BELLI - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: O Contestado e suas ressignificações: uma experiência em sala de aula
Tema: Paraná: história e historiografia
Palavras-chave: Contestado; Cultura; História Local e Ressignificações.
Resumo: O presente artigo proporciona reflexões sobre os caminhos dialógicos estabelecidos 
entre os alunos da 3ª série do Ensino Médio e a professora/orientadora no processo de 
implementação do projeto de intervenção pedagógica. A temática acerca do Contestado foi 
escolhida devido à importância em se compreender como as práticas republicanas de 
“modernização” impactaram na região, nos costumes e nas tradições da população local, bem 
como, analisando estas interações que se fazem presente na formação de uma identidade 
histórica cultural paranaense. Sendo que a eclosão desta pluralidade de acontecimentos se deu 
em uma região de fronteira com Santa Catarina. A intenção foi provocar nos estudantes 
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inquietações que os levassem a investigar o Contestado não apenas como uma complexidade de 
acontecimentos passados, mas como experiências geradoras de reflexões sobre o ambiente 
social em que estão inseridos, já que muitas vezes eles se deparam com vestígios históricos e 
não possuem determinada clareza para associá-los a sua vivência. O trabalho em sala de aula 
contou com o apoio da produção didática elaborada com a finalidade de subsidiar o docente, uma 
vez que a temática do Contestado é abordada de forma sintética pelos livros didáticos. Os 
encaminhamentos metodológicos foram explorados de forma variada tendo como ponto de partida 
a investigação dos conhecimentos prévios dos alunos, na sequência os trabalhos se 
desenvolveram com o apoio de fontes bibliográficas, fontes iconográficas, fontes audiovisuais e 
aulas de campo. Ao término da implementação e com os resultados obtidos evidencia-se a 
importância da história local para a formação do conhecimento histórico.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: SIMONELI SAUER COLET 
Orientador: MARIA JOSE MENEZES LOUREGA BELLI - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Contestado e suas ressignificações: uma experiência em sala de aula.
Tema: Paraná: história e historiografia
Palavras-chave: Contestado; Cultura; História local e Ressignificações 
Resumo: O presente material didático tem como objetivo contribuir com o trabalho do professor 
em sala de aula na abordagem do Contestado, que apesar da importância para a nossa história 
no âmbito nacional e local, os materiais didáticos, principalmente do Ensino Médio, abordam o 
tema de uma maneira reduzida, passando a impressão de um acontecimento com pouca 
importância na História do Paraná e em consequência na História do Brasil. Este trabalho está 
dividido em cinco temáticas, sendo elas: o território, os moradores da região do Contestado, a 
religiosidade, a República Velha e a guerra. Sendo que em cada recorte temático foi sugerido 
variados encaminhamentos metodológicos. A unidade didática contempla também a avaliação 
diagnóstica muito importante para se saber o conhecimento prévio do aluno. O conteúdo é 
composto por fontes bibliográficas, fontes de imagem e textos produzidos a partir de pesquisas. 
Assim, esta produção não tem a pretensão de ser um resumo sobre a Guerra do Contestado, 
porém visa contribuir com possibilidades de reflexões e ressignificações do Contestado.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: SIMONE VANZO 
Orientador: ANGELITA MARQUES VISALLI - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Fotografia: Patrimônio e Memória de Grandes Rios
Tema: História do Paraná e historiografia.

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uel_hist_artigo_simone_vanzo.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_utfpr_hist_pdp_simoneli_sauer_colet.pdf


Palavras-chave: Fotografia; Educação Patrimonial; História local.
Resumo: Com intuito de sensibilizar e tornar o ensino de História mais significativo utilizou a 
fotografia como fonte histórica, permitindo a investigação do lugar onde vivemos a importância da 
dimensão local, o respeito pelo patrimônio e os lugares que retratam a memória que testemunha o 
passado e sua função a partir do valor histórico-social dos espaços e saberes a serem 
preservados e valorizados para sustentabilidade da história local. Propondo aos educadores para 
serem promotores da Educação Patrimonial e servirem de instrumentos que garantam o direito, a 
memória e a cidadania envolvendo a comunidade escolar, levando-a a apropriar-se e a usufruir 
dos patrimônios e dos espaços de memória com mais consciência, realizamos nossa intervenção 
pedagógica.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: SIMONE VANZO 
Orientador: ANGELITA MARQUES VISALLI - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Fotografia:Patrimônio e Memória de Grandes Rios
Tema: História:Paraná e historiografia
Palavras-chave: Fotografia; Educação Patrimonial; História local; Memória
Resumo: Com base nas Diretrizes Curriculares da Rede Pública de Educação Básica do Estado 
do Paraná. (DCES), na disciplina de História, aponta em seus Conteúdos Estruturantes a 
importância de se trabalhar problemáticas contemporâneas que representam necessidades 
sociais reais, uma delas é a temática da História local. Partindo da ideia de tornar o ensino de 
História mais significativo para os educandos, permitindo a investigação dos lugares onde vive, 
tendo em vista a importância da dimensão local e o respeito pelo patrimônio que testemunha o 
passado e sua função à partir do valor histórico-social dos lugares de memória a serem 
preservados/ reformados/salvaguardados/reconstruídos/revitalizados/ e rememorados para 
sustentabilidade dos saberes e fazeres como forma de valorizar e conhecer a história local. No 
entanto, minha proposta tem por objetivo difundir e oportunizar um momento de sensibilização, 
reflexão e ressignificação do patrimônio histórico e cultural e dos espaços que nos remete 
memória, a partir de uma proposta de trabalho vinculado à Educação Patrimonial. Espero que por 
meio deste os educadores sejam os principais implementadores, uma vez que são eles que 
levarão aos educandos as noções básicas da Educação Patrimonial, podendo ser estendidas ao 
restante da comunidade, onde juntos possamos nos tornar agentes promotores ativos dessa 
educação e assim servir de instrumento que garanta o direito à memória e à cidadania, 
envolvendo a comunidade, levando-a apropriar-se e usufruir dos patrimônios, dos espaços 
urbanos e da cultura local.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: SIRLEI MARIA SIOFRE 
Orientador: Isabel Cristina Rodorigues - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: A HISTÓRIA DO COLÉGIO ALFREDO MOISES MALUF CONTADA PELAS PESSOAS 
QUE ALI PASSARAM
Tema: Fundamentos teórico-metodológico para o ensino de história
Palavras-chave: História Oral; Memória; Colégio Estadual Alfredo Moisés Maluf
Resumo: O trabalho descrito teve como objetivo escrever a história do Colégio Estadual Alfredo 
Moisés Maluf, com vistas à valorização de seu ambiente escolar tendo como principal recurso 
metodológico a História Oral. Essa pesquisa foi desenvolvida pelos alunos do 8º ano a partir da 
coleta de informações com discentes, docentes e funcionários que já passaram pela instituição. 
Os alunos coletaram informações e realizaram entrevistas; analisaram documentos, fotos, objetos 
e produziram textos sobre o assunto. Tanto o material coletado, quanto suas produções fazem 
parte desse artigo. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: SIRLEI MARIA SIOFRE 
Orientador: Isabel Cristina Rodorigues - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A HISTÓRIA DO COLÉGIO ALFREDO MOISES MALUF CONTADA PELAS PESSOAS 
QUE ALI PASSARAM
Tema: Fundamentos teórico-metodológico para o ensino de história
Palavras-chave: Memória; História Oral; Colégio Alfredo Moisés Maluf
Resumo: O trabalho descrito tem como objetivo escrever a história do Colégio Estadual Alfredo 
Moises Maluf, tendo como principal recurso metodológico a História Oral. Essa pesquisa será 
desenvolvida por alunos do 8º ano a partir da recolha de informações com discentes, docentes e 
funcionários que já passaram pela instituição. Os alunos coletarão informações e realizarão 
entrevistas; analisarão documentos, fotos e objetos; produzirão textos sobre o assunto, no qual 
tanto o material coletado, quanto suas produções farão parte do documento final produzido com 
vistas à valorização de seu ambiente escolar.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: SIRLENE APARECIDA CARNEIRO 
Orientador: Dulce Dirclair Huf Bais - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: JOÃO E O OUTRO PÉ DE FEIJÃO: UM RELATO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA
Tema: História social da criança a partir da narrativa do seu cotidiano.
Palavras-chave: História infantil; Cultura; Mediação docente; Aprendizagem.
Resumo: Neste trabalho, a história infantil “João e o pé de feijão” representou um suporte de 
valorização e sonhos para os sujeitos do campo. Nesse sentido, fica claro que as histórias 
vivenciadas, contadas e ou escritas, trazidas para a sala de aula com a contribuição de familiares, 
são valorosas para o desenvolvimento do conhecimento e concretização da aprendizagem. A 
teoria histórico-cultural destaca a apropriação de conhecimentos prévios, objetivados na 
sociedade que o estudante se insere. Sendo assim, utilizar os assuntos investigados na família 
sobre a própria cultura, a história infantil lida e o filme “João e os feijões mágicos” foram 
relevantes para a construção de narrativas escritas, propiciando novas experiências e vivências 
significativas. Essa experiência de construção de narrativas, na qual o professor trabalha com o 
aluno e não pelo aluno, envolvendo-os com a aprendizagem, despertou grande interesse em 
conhecer outras histórias infantis, pois, nas comunidades atendidas por escolas rurais, não é 
comum o uso de livros da literatura infantil, cabendo somente à escola oportunizar esse contato. 
Na sequência, foram elaborados painel para referenciar a comunidade e livros com as histórias 
escritas manualmente. A escrita representou a maior dificuldade discente. A exposição de 
produtos fabricados na sua comunidade, seguida de uma mostra para os pais e comunidade 
escolar, marcou a atuação desses “pequenos” no protagonismo de suas histórias. Essa prática de 
apropriação do saber, com mediação do professor, oportuniza encontrar o caminho para a 
formação de suas competências e habilidades, a fim de que, no futuro, o aluno identifique as 
possibilidades de apreender o conhecimento científico.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: SIRLENE APARECIDA CARNEIRO 
Orientador: Dulce Dirclair Huf Bais - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: JOÃO E O OUTRO PÉ DE FEIJÃO: AS FAMÍLIAS DO CINTURIÃO AGRÁRIO DA 
GRANDE CURITIBA SOB A ÓTICA INFANTIL
Tema: História social da criança a partir da narrativa do seu cotidiano.
Palavras-chave: Narrativas infantis; Comunidade agrícola; Protagonistas de sua história. 
Resumo: O objetivo principal deste estudo e consequente ações a serem desenvolvidas é 
destacar a importância do uso da narração na formação social do indivíduo. Para tanto se acredita 
que através do gesto narrativo há uma grande contribuição para a formação de cidadãos críticos. 
Sendo esta uma condição básica para o exercício da cidadania, levando o indivíduo a 
compreender o significado de se pronunciar através de sua própria voz, tomando consciência de 
seu protagonismo na história. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: SOILENE SABATOVICZ 
Orientador: Marcelo de Souza Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Peculiaridades sobre a História do Brasil até o século XIX
Tema: Fundamentos Teorico Metodológicos para a Disciplina de História
Palavras-chave: História do Brasil; higiene; civilidade
Resumo: Este Artigo apresenta os resultados do trabalho realizado no PDE, o qual teve como 
objetivo instigar os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental a pesquisar e descobrir 
peculiaridades sobre a História da higiene no Brasil, bem como, informações que pudessem 
contribuir para seu aprendizado na disciplina, promovendo maior significado aos conceitos 
históricos, instigando-os a problematizar as situações estudadas, desenvolvendo assim suas 
habilidades e competências para compreensão do passado e consequentemente sua consciência 
cidadã. A metodologia empregada foi a pesquisa através da internet, livros, revistas e conversas 
com familiares, promovendo debates, comparações do presente com o passado e analisando 
alguns vídeos sobre o tema, pois as questões de higiene e os bons modos, vêm sendo do 
interesse humano desde a antiguidade e quando a corte portuguesa aqui chegou, trouxe consigo 
costumes europeus que foram seguidos pelos habitantes desta terra. Nesse período houve 
mudanças de atitudes com relação aos moradores das cidades brasileiras e a higienização teve 
destaque entre os programas do governo. Com este trabalho, os alunos construíram seu 
conhecimento e compartilharam o mesmo com seus colegas, chegando à conclusão que o estudo 
da História pode ser mais interessante do que imaginavam. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: SOILENE SABATOVICZ 
Orientador: Marcelo de Souza Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: História da higiene no Brasil até o século XIX
Tema: Fundamentos teóricos-metodológicos
Palavras-chave: História do Brasil; higiene; civilidade
Resumo: Esta Produção Didático-pedagógica, organizada na forma de caderno temático, tem por 
objetivo instigar os alunos do 8º ano, a pesquisar e descobrir peculiaridades sobre a História do 
Brasil, bem como, informações que possam contribuir para seu aprendizado na disciplina. Para 
isso pretende-se trabalhar a higiene ao longo da História, principalmente no Brasil durante o 
século XIX, pois de acordo com as Diretrizes Curriculares de História, do Paraná, é imprescindível 
o trabalho com a História do Brasil, de modo a promover maior significado aos conceitos 
históricos nos alunos, instigando-os a problematizar as situações estudadas, desenvolvendo 
assim suas habilidades e competências para compreensão do passado e, consequentemente sua 
consciência cidadã. Os costumes higiênicos da Europa, tiveram avanços e retrocessos, 
principalmente no cuidado com a higiene, o que influenciou a população brasileira que tinha 
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contato com os europeus ou com os seus descendentes. As questões de higiene e os bons 
modos, vem sendo do interesse humano desde a antiguidade. Na Europa, principalmente entre as 
pessoas da corte, os bons modos,maneiras estas diretamente ligadas a higiene, passaram a 
representar um sinal de civilidade, contrário as maneiras rudes dos camponeses. No século XIX, 
quando a corte portuguesa aqui chegou, trouxe consigo costumes europeus que foram seguidos 
pelos habitantes desta terra. O Brasil tornou-se sede do governo português e apresentou a 
população seu príncipe, dom João e seus bizarros hábitos de higiene pessoal. Nesse período 
houve mudanças de atitudes com relação aos habitantes das cidades brasileiras e a higienização 
teve destaque entre os programas do governo.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: SONIA APARECIDA CAMARGO 
Orientador: Regina Celia Alegro - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Memórias de ontem,memórias de hoje:O Colégio Polivalente segundo as lembranças de 
seus alunos.
Tema: Fundamentos Téorico-Metodológicos para o Ensino de História
Palavras-chave: Memória e História; Lembranças; Colégio Polivalente
Resumo: Resumo: o objetivo geral que norteou o projeto, culminando no presente artigo, foi 
envolver os alunos e incentivá-los a pesquisar a memória do Colégio e refletir sobre as narrativas 
encontradas. Para alcançar esse objetivo destacamos as narrativas sobre o Colégio Polivalente 
de Londrina, segundo as lembranças de alunos que frequentaram esta instituição de ensino, em 
diversos momentos de sua história, de tal modo a confrontá-las entre si, isto é, confrontar as 
narrativas dos ex-alunos e dos atuais, entre as lembranças daqueles de “ontem” e os de “hoje”. A 
partir de tal confronto foi possível sensibilizar os atuais alunos do Colégio Polivalente para a 
pertinência histórica dos relatos de memória, bem como para a construção de uma identidade de 
comunidade escolar.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: SONIA APARECIDA CAMARGO 
Orientador: Regina Celia Alegro - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Novos Olhares Sobre a Cidade: memória e educação patrimonial
Tema: Fundamentos Téorico-Metodológicos para o Ensino de História
Palavras-chave: patrimônio e identidade; memória e ensino de história; Conj. Hab. Cafezal, 
Jardim Leonor e Jardim Santa Rita.
Resumo: O presente trabalho toma a memória e identidade de moradores e estudantes dos 
bairros Cafezal e Jardim Leonor como tema de estudo em sala de aula. Tem por objetivo retomar 
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e valorizar as próprias memórias e as memórias de outros na compreensão das narrativas 
históricas e de coletividades existentes, promovendo a autoestima dos alunos em sua 
comunidade. Realizaremos estudos dos bairros e das escolas neles situadas para compreender o 
desenvolvimento, a urbanização destes e a influência na identidade e memória de seus 
estudantes. Com a educação patrimonial pretendemos estimular nos alunos o sentido de 
identidade, uma vez que seu princípio básico é a experiência direta com bens e fenômenos 
culturais que nos conduzem à compreensão e valorização do objeto de estudo, num processo 
contínuo de descoberta. Considerando que esta proposta será realizada com os alunos do Ensino 
Médio, desenvolvemos atividades nas quais apresentamos os conceitos de memória, identidade e 
patrimônio a partir de leituras, discussões, juntamente com a análise de imagens e entrevistas.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: SONIA CRISTINA DE MELLO 
Orientador: Claercio Ivan Schneider - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: HISTÓRIA E HISTORICIDADE DO COLÉGIO ESTADUAL DE RIO DOCOURO: 
experiências de ensino de história local com estudantes do sexto ano do Ensino Fundamental
Tema: História e Historiografia do Paraná
Palavras-chave: História Local; Cidadania; Colégio Estadual de Rio do Couro; Educação do 
Campo.
Resumo: Este artigo apresenta os resultados da implementação da Produção Didática 
Pedagógica – Caderno Pedagógico, produzido como parte das atividades do Programa de 
Desenvolvimento Educacional – PDE, turma 2013, promovido pela Secretaria do Estado da 
Educação do Paraná. O estudo teve por objetivo compreender a historicidade do Colégio Estadual 
de Rio do Couro no município de Irati, bem como valorizar a cultura, as tradições, os hábitos das 
comunidades rurais que a escola atende o espaço que se frequenta, no qual se estabelecem 
sociabilidades. Buscou-se conhecer a história da escola a partir da compreensão e importância de 
sua própria história e da história local, proporcionando acesso ao conhecimento científico, 
formando cidadãos capazes de transformar o meio onde vivem, buscando seu espaço de trabalho 
seja no campo ou na cidade. Os alunos envolvidos no processo de implementação são de uma 
turma do 6o ano do Ensino Fundamental de uma escola estadual do Município de Irati – Paraná. 
O material de análise é constituído pelos registros escritos dos alunos e das observações diretas 
da pesquisadora: situações, comentários, atitudes, questionamentos, facilidades e dificuldades 
apresentadas no decorrer do processo de implementação. O estudo aponta que a história local 
desperta maior interesse às aulas de História, a contextualização dos conteúdos de forma 
interdisciplinar, a diversificação de atividades construídas e elaboradas pelos alunos, bom como a 
participação e envolvimento de todos, tornando o aprendizado mais significativo.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: SONIA CRISTINA DE MELLO 
Orientador: Claercio Ivan Schneider - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: História e historicidade do Colégio Estadual de Rio do Couro, Irati (1983-2013):escola rural 
e cidadania
Tema: História e Historiografia do Paraná
Palavras-chave: História local; Cidadania; Colégio Estadual de Rio do Couro; Educação do 
campo.
Resumo: Diante dos diversos desafios enfrentados pela escola relacionados à sua função, nos 
últimos anos, não podemos apresentar um ensino fragmentado e dissociado da realidade. A 
elaboração deste material pedagógico tem por objetivo repensar as práticas pedagógicas, 
valorizando a cultura, as tradições e os hábitos das comunidades rurais que o Colégio Estadual 
de Rio do Couro atende, visando esta instituição escolar do campo como um espaço de grande 
importância para o pleno desenvolvimento da cidadania. Conhecer a história da escola na qual se 
estuda é fundamental para compreender e valorizar o espaço que frequenta, no qual se 
estabelecem sociabilidades, contribuindo assim para que a história seja construída pelos alunos, 
família e comunidade, buscando relatos e registros do passado. A metodologia será desenvolvida 
a partir de estudos bibliográficos, atividades diversificadas, utilização de cartazes, desenhos, 
análises de imagens, textos relato/depoimentos de pessoas que vivenciaram este contexto 
histórico, elaboração de texto, elaboração e análise de dados, construção de gráficos e de um 
mural com exposição dos trabalhos para a comunidade escolar.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: SONIA MARIA NASCIMENTO 
Orientador: ALESSANDRA IZABEL DE CARVALHO - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: A INFLUENCIA DO TROPEIRISMO NA HISTORIA LOCAL DE PIRAI DO SUL
Tema: Paraná: História e Historiografia
Palavras-chave: TROPEIRISMO; INFLUENCIA; HIHISTÓRIA; IDENTIDADE; PIRAÍ DO SUL
Resumo: Este trabalho apresenta os resultados de cada uma das etapas desenvolvidas a partir 
do projeto intitulado “A influência do tropeirismo na história local de Piraí do Sul”. Considerando os 
aspectos históricos presentes na origem da cidade, buscou-se analisar até que ponto o 
tropeirismo fez parte da história e da identidade sociocultural do município, constatou-se sua 
contribuição para o surgimento e povoamento de Piraí do Sul, cidade integrante da rota dos 
tropeiros. Através das propostas presentes no projeto, buscou-se compreender e valorizar a 
história local. Nesse contexto o artigo aborda as seguintes etapas: consolidação do projeto, na 
qual foram realizados trabalhos em grupos e individuais, coleta de informações e visitar a marco 
históricos, despertando a curiosidade e a compreensão sobre o tema em questão.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: SONIA MARIA NASCIMENTO 
Orientador: ALESSANDRA IZABEL DE CARVALHO - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A IDENTIDADE CULTURAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL E O TROPEIRISMO
Tema: Paraná: História e Historiografia
Palavras-chave: TROPEIRISMO; ESTUDO DA HISTÓRIA LOCAL; CULTURA; PIRAÍ DO SUL
Resumo: A Unidade Didática que ora se apresenta é uma produção didático-pedagógica exigida 
pelo Programa de Educação da Escola Pública do Paraná (PDE). A temática abordada é “A 
Identidade Cultural do Município de Piraí do Sul e o Tropeirismo”. Considerando os aspectos 
históricos presentes na origem da cidade de Piraí do Sul, busca-se com o presente projeto 
analisar até que ponto o tropeirismo de fato faz parte da história e da identidade sociocultural do 
município, constatando-se e expondo ao final sua contribuição para surgimento e povoamento de 
Piraí do Sul, cidade integrante da Rota dos Tropeiros. Pedagogicamente, serão realizadas aulas 
dinâmicas com trabalhos em grupo e individuais, coleta de informações e visitas a marcos 
histórico, objetivando despertar a curiosidade e compreensão dos alunos sobre o tema em 
questão.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: SUELI REGINA CONRADO
Orientador: Luiz Alexandre Goncalves Cunha - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: A Emancipação territorail do Municipio de Ivaí - PR: origens e desenvolvimento
Tema: Paraná: história e historiografia
Palavras-chave: emancipação municipal; cidadania e território
Resumo: Neste trabalho foi analisado o processo histórico e geográfico para criação do município 
de Ivaí, a partir de suas identidades territoriais, também sobre as determinantes político-
econômicas que influenciaram na criação do município.O desenvolvimento desse trabalho foi 
voltado diretamente para a formação do aluno cidadão, consciente de que é no município que ele 
exerce diretamente sua cidadania, possibilitando e ampliando sua capacidade em compreender o 
lugar onde vive, proporcionando situações educativas de reflexão histórica e geográfica, visando o 
exercício de uma cidadania plena, facilitando aos alunos a compreensão das relações 
estabelecidas para a criação do território municipal. Por se tratar da história local, optou-se por 
duas modalidades de fontes históricas: história oral, entrevistas e questionários, onde as 
memórias estavam quase perdidas nas lembranças dos antigos moradores; e os livros de atas 
das prefeituras e Câmaras dos Vereadores de Ipiranga e Ivaí. A pesquisa resultou na Unidade 
Didática: A Emancipação Territorial do Município de Ivaí-PR: origens e desenvolvimento, que traz 
uma abordagem de como ocorreu a criação do Município de Ivaí, permitindo aos alunos entrarem 
em contato com o contexto histórico local, assimilando o conhecimento de maneira 
crítica,construtiva e ao mesmo tempo prazerosa pela forma como o material foi elaborado. A 
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intervenção pedagógica foi realizada na Escola Estadual Gil Stein Ferreira. EF. Ivaí – PR, com os 
alunos dos 7os anos A e B do período da manhã. Espera-se que esse trabalho possa servir de 
suporte para professores e alunos, assim como despertar o interesse para novas pesquisas 
relacionadas à história local. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: SUELI REGINA CONRADO
Orientador: Luiz Alexandre Goncalves Cunha - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Emancipação territorial do Municipio de Ivaí - PR: origens e desenvolvimento
Tema: Paraná: história e historiografia
Palavras-chave: emancipação municipal; cidadania e território
Resumo: Essa Unidade Didática tem por objetivo analisar o processo histórico e geográfico para 
criação do município de Ivaí, no contexto da formação de comunidades locais a partir de suas 
identidades territoriais, buscando compreender as determinantes político-econômicas que 
influenciaram na criação do município. O desenvolvimento desse trabalho está voltado para a 
formação do aluno cidadão, consciente de que é no município que ele exerce diretamente sua 
cidadania. Buscar-se-á a implementação de práticas educativas que possam possibilitar e ampliar 
as capacidades do educando em compreender o lugar onde vive, proporcionando situações 
educativas de reflexão histórica e geográfica, visando o exercício de uma cidadania plena, 
facilitando aos alunos a compreensão das relações estabelecidas para a criação do território 
municipal. Dessa forma, buscou-se referenciais que os ajudem a valorizar mais seu espaço de 
vivência e também fortalecer o espírito democrático, para que possam ser capazes de atuar no 
presente, após conhecer o passado e ajudar a construir um futuro melhor.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: SUELY FERREIRA DA SILVA 
Orientador: Sandra de Cassia Araujo Pelegrini - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: O uso do tablet no ensino de história: um estudo sobre conquistas femininas na segunda 
metade do século XX, expressas nas artes plásticas brasileiras
Tema: Fundamentos teóricometodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Tablet; História; Mulheres
Resumo: O presente trabalho descreve a trajetória realizada no Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE), cujo objetivo visou elaboração de reflexões didático-pedagógicas destinadas 
a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem por meio do uso do tablet nas escolas 
públicas Para tanto, tomou como tema central as “conquistas” femininas, na segunda metade do 
século XX, expressas nas artes plásticas brasileiras. Salienta-se, no entanto, que se trata de um 
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recurso a ser utilizado em várias disciplinas e distintos temas. A aplicação e implementação da 
proposta supracitada foi realizada através do curso ministrado aos professores do Colégio 
Estadual Alberto Santos Dumont , situado na cidade de Cafelândia, no estado do Paraná.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: SUELY FERREIRA DA SILVA 
Orientador: Sandra de Cassia Araujo Pelegrini - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: As contribuições de nova tecnologia e o uso do tablet no ensino de história: um estudo 
sobre conquistas femininas na segunda metade do século XX, expressas nas artes plásticas 
brasileiras
Tema: Fundamentos teóricometodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: tablet; história; mulheres
Resumo: O presente material didático-pedagógico refere-se a uma proposta de trabalho, de 
informática e história da Arte, para ser aplicado com os professores da Rede pública. O trabalho 
consistirá em abordar conceitos e conhecimentos do tablet no processo de ensino de história, 
fazendo uma reflexão sobre as conquistas femininas na segunda metade do século XX. O 
enfoque um enfoque na história sobre as mulheres brasileiras se dara a partir da apreciação das 
obras de Di Cavalcanti.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: TANIA MARA NEUBAUER
Orientador: Edilene Hatschbach Graupmann - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e 
Letras de União d

Etapa: Artigo

Título: HISTORIA LOCAL DE PORTO VITÓRIA (PR): a identidade histórica com destaque para a 
cultura alemã.
Tema: Paraná: História e historiografia
Palavras-chave: identidade histórica; memória; imigração; história local.
Resumo: O presente artigo é resultado de uma experiência educativa em sala de aula, com 
alunos do 6.º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Casimiro de Abreu, em Porto 
Vitória/PR, levando-os através da história locala valorização de sua identidade histórica, 
promovendo assim, o seu crescimento social e intelectual de modo que os mesmos possam 
interagir na sociedade. Para sua organização foi utilizado vários teóricos queproporcionaram a 
organização do material didático, o qual foi discutido durante o GTR, promovendo desta forma 
troca de experiências. As aulas foram organizadas a partir da abordagem das unidades temáticas: 
Identidade Histórica; Memória; Imigraçãoe história local, valorizando sua cultura e de seus 
familiares, fazendo-os sentir-se parte dessa história. Utilizando-se de entrevista com 
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questionários, interpretação de documentos e fotografia, passeios e visitas a locaisque ajudaram 
na construção da história do município, promovendo mudanças no processo de aprendizagem em 
sala de aula, tornando as aulas dinâmicas e prazerosas.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: TANIA MARA NEUBAUER
Orientador: Edilene Hatschbach Graupmann - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e 
Letras de União d

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: HISTORIA LOCAL DE PORTO VITÓRIA (PR):a identidade histórica com destaque para a 
cultura alemã.
Tema: Paraná: história e historiografia 
Palavras-chave: História local; identidade histórica; imigração alemã.
Resumo: Esta unidade didática tem como objetivo levar os alunos do sexto ano do turno 
vespertino a conscientização e a valorização da sua identidade histórica, dando oportunidade ao 
crescimento social e intelectual de modo que os mesmos possam a vir a interagir na sociedade. 
Observa-se, que os mesmos têm ideias pré-concebidas a respeito da história local e da sua 
formação étnica, como algo distante e que não lhe diz respeito, portanto, não se sentem sujeitos 
históricos ou partícipes do processo histórico local. Sendo a intervenção pedagógica bem 
estruturada, que envolva a família, professores e com a participação ativa dos alunos, será 
determinante para o desenvolvimento da consciência de ser um sujeito formador e transformador 
da história, pois, aprender história onde o educando passa a ser protagonista da mesma, acaba 
aguçando a curiosidade e consequentemente o desejo de resgatar e preservar traços culturais da 
sua comunidade. A metodologia a ser utilizada promoverá a interação de alunos, professores de 
outras áreas e toda comunidade escolar através de pesquisas, visitações, entrevistas, exposição 
de fotos e de objetos, produções textuais, culminando em uma exposição cultural, onde os alunos 
poderão mostrar o conhecimento adquirido sobre a sua história e a do Município de Porto Vitória.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: TANIA SALETE BUGHAY 
Orientador: ILTON CESAR MARTINS - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de 
União d

Etapa: Artigo

Título: A EXPERIÊNCIA DOS NEGROS NO BRASIL-NOVOS ENFOQUES PARA UMA NOVA 
HISTÓRIA
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Resgate; Negros; Afrodescendentes; cidadãos.
Resumo: A elaboração deste artigo é requisito básico para a conclusão do PDE - Programa de 
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Desenvolvimento Educacional - como política pública de Estado, regulamentada pela Lei 
Complementar nº 130, de 14 de julho de 2010. A partir dele, se estabelece o diálogo entre 
professores do ensino superior e da educação básica, através de atividades teórico-práticas 
orientadas, visando, como resultado, a produção de conhecimento e as mudanças qualitativas tão 
necessárias na prática escolar do ensino público paranaense. Portanto, aproveitando as 
possibilidades decorrentes de minha participação no PDE, mais as provocações advindas da Lei 
10.639/03 que instituiu a obrigatoriedade do ensino de história africana e afro-brasileira, no 
currículo das escolas, escolhemos, como tema central deste projeto, as novas possibilidades de 
estudo sobre a escravidão no Brasil, agenciando o negro em sua própria história, colocando-o 
como ser ativo de seu processo histórico. Além de uma bibliografia atualizada sobre o tema, 
baseada em João José Reis, Carlos Moore, Robert W. Slenes, etc... e os debates produzidos na 
Revista de História da Biblioteca Nacional, pudemos problematizar junto aos nossos alunos e a 
outros professores do GTR (Grupo de Trabalho em Rede) um novo olhar sobre a escravidão, 
sobre os negros escravizados e ver as contribuições histórico, social, cultural e biológicas, na 
sociedade brasileira. Foi um grande desafio tentar mudar a imagem do negro escravo, mostrando 
este indivíduo histórico enquanto agente de sua própria história, mostrando e revelando que, em 
vários momentos, eles agiram, recuaram e fizeram prevalecer até mesmo sua cultura.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: TANIA SALETE BUGHAY 
Orientador: ILTON CESAR MARTINS - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de 
União d

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A experiência dos negros no Brasil: novos enfoques para uma nova história.
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Resistência; Escravidão; África; Estratégia.
Resumo: O presente trabalho tem o intuito de trazer para a sala de aula a nova historiografia 
sobre o sistema escravista, que auxilie e permita ressignificar as ações que os diferentes sujeitos 
tiveram frente à escravidão. Igualmente queremos problematizar as articulações e os meios 
encontrados pelos negros escravizados, para negociar, compreendendo os caminhos legais, para 
reivindicar direitos consuetudinários. Sendo assim, utilizando-nos das informações descritas pelos 
autores Sidney Chalhoub, João José Reis, Ilton Cesar Martins, Hebe Mattos, entre outros, sobre o 
sistema de escravidão, à luz da atual historiografia, podemos apresentar a história dos 
escravizados, neste novo cenário, tendo em mente a lei 10.639/03, que trata a história da África e 
dos afrodescendentes brasileiros. Para tanto, nos utilizaremos das ideias formuladas nos relatos 
apresentados em artigos da revista de História da Biblioteca Nacional e o jogo “Detetives do 
Passado” desenvolvido pela professora Keila Grinberg, da UNIRIO para abordagem do assunto 
em sala de aula, cujos objetivos, com maior eficácia, poderemos atingir. Um deles é o debate 
mais equilibrado sobre a história dos negros no Brasil e, a partir dele, subsidiar a reflexão sobre a 
sociedade que temos e queremos.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: TATIANE PALMIERI
Orientador: VANDERLEI AMBONI - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
Parana

Etapa: Artigo

Título: A CONSTRUÇÃO DO BRASIL MODERNO: MONARQUIA E NOBREZA NO RIO DE 
JANEIRO (1808-1821)
Tema: Fundamentos teóricometodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Corte portuguesa; Brasil joanino; Cultura material; Educação.
Resumo: O presente artigo foi elaborado para o Programa de Desenvolvimento Educacional 
(PDE), da Secretaria de Estado da Educação (SEED), que objetiva a formação continuada dos 
professores da rede pública. Teve como público alvo os alunos do oitavo ano do Ensino 
Fundamental do Colégio Estadual Agostinho Stefanello, do município de Alto Paraná - Paraná, 
implementado no 1º semestre de 2014, e tem por finalidade contribuir para que os alunos 
entendam o processo histórico no Brasil joanino. Para este fim, analisamos as fontes primárias e 
a literatura secundária, presentes na historiografia, cinema e romance. Para tanto, nosso foco foi 
a produção da vida material nos seus aspectos econômico, social e cultural, pois a chegada da 
família real portuguesa transformou radicalmente os costumes e a vida na colônia, criando as 
bases para as atividades econômicas de livre mercado. Neste sentido, a chegada da corte 
portuguesa em 1808 constituiu um marco fundamental na história do Brasil e, particularmente, 
para o Rio de Janeiro. Diante disso, a cidade assumiu o status de sede de uma monarquia 
europeia e capital de um império colonial. Longe de ter sido uma fuga covarde e impensada, a 
transferência da corte para o Brasil deve ser entendida como estratégica, pois preservou as terras 
do reino e a soberania da Família Real. O príncipe regente, portanto, governou o Reino Unido de 
Brasil e Algarves com soberania e tomou várias medidas administrativas para organizar a 
sociedade portuguesa no Brasil. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: TATIANE PALMIERI
Orientador: VANDERLEI AMBONI - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A CONSTRUÇÃO DO BRASIL MODERNO: MONARQUIA E NOBREZA NO RIO DE 
JANEIRO (1808-1821)
Tema: Fundamentos teóricometodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: Brasil joanino; Cultura material; Educação
Resumo: Esta Unidade Didática foi desenvolvida para o Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE) da Secretaria de Estado da Educação (SEED). Esta pesquisa tem por 
finalidade analisar o processo histórico no Brasil joanino. Para este fim, analisaremos as fontes 
primária e a literatura secundária produzidas pela historiografia, cinema e romance. Para tanto, 
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nosso foco será a produção da vida material nos seus aspectos econômicos, sociais e culturais, 
pois a chegada da família real portuguesa transformou radicalmente os costumes e a vida na 
colônia, criando as bases para as atividades econômicas de livre mercado. Neste sentido, a 
chegada da Corte portuguesa em 1808, constitui um marco fundamental na história do Brasil e, 
particularmente, para o Rio de Janeiro. Diante disso, a cidade assume o status de sede de uma 
monarquia europeia e capital de um império colonial. Longe de ter sido uma fuga covarde e 
impensada, a transferência da Corte portuguesa para o Brasil deve ser entendida como 
estratégica, pois preservou as terras do reino e a soberania da Família Real. O príncipe regente, 
portanto, governou o Reino Unido de Brasil e Algarves com soberania e tomou várias medidas 
administrativas para organizar a sociedade portuguesa no Brasil, dentre elas a abertura dos 
portos, a instalação da imprensa, fundação da marinha, do hospital militar, de várias escolas de 
Ensino Superior, dentre elas a Escola Médica-Cirúrgica da Bahia, Biblioteca Real, Jardim 
Botânico, academia de Belas Artes e o Banco do Brasil.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: VALDACIR JOSE RAMAO 
Orientador: Ana Elisa de Castro Freitas - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: DIVERSIDADE ÉTNICA RACIAL: LIMITES E POSSIBILIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO 
DAS LEIS 10639/03 E 11645/08
Tema: ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO BRASILEIRA AFRICANA E INDÍGENA 
Palavras-chave: Diversidade étnica racial. Lei 10639/03. Lei 11645/08. Educação. Escola
Resumo: Este artigo é referente ao projeto de intervenção escolar do autor e tem como foco o 
tema da diversidade étnica racial negra e indígena. Seu desenvolvimento concentra-se no Colégio 
Estadual Deputado Arnaldo Faivro Busato, localizado no município de Pinhais, Estado do Paraná. 
As atividades focalizaram mais diretamente uma turma de primeiro ano do Ensino Médio, do 
período da manhã, embora as ações projetadas envolveu interlocutores cuja atuação envolveu 
todo o espaço político-pedagógico escolar. A pesquisa teve abordagem qualitativa com ênfase no 
método hermenêutico. Esta opção, potencializa a interlocução entre campos disciplinares tais 
como filosofia, sociologia e história. Teve-se como objetivo geral verificar os limites e as 
possibilidades de implementação das leis 10.639/03 e 11.645/08 no espaço escolar. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: VALDACIR JOSE RAMAO 
Orientador: Ana Elisa de Castro Freitas - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: DIVERSIDADE ÉTNICA RACIAL: LIMITES E POSSIBILIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO 
DAS LEIS 10639/03 E 11645/08
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Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Diversidade étnica racial; lei 10639/03; Lei 11645/08; Educação
Resumo: Este projeto de intervenção escolar tem como foco o tema da diversidade étnica racial 
negra e indígena. Seu desenvolvimento concentra-se no Colégio Estadual Deputado Arnaldo 
Faivro Busato, localizado no município de Pinhais, estado do Paraná. As atividades focalizam 
mais diretamente uma turma de primeiro ano do Ensino Médio, do período da manhã, embora as 
ações projetadas envolvam interlocutores cuja atuação abrange todo o espaço político-
pedagógico escolar. A pesquisa terá abordagem qualitativa com ênfase no método hermenêutico. 
Esta opção, em nosso entendimento, potencializa a interlocução entre campos disciplinares tais 
como filosofia, sociologia e história. O objetivo geral: é verificar as possibilidades e limites da 
implementação das leis 10.639/03 e 11.645/08 no espaço escolar. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: VALENTIN HOINATZ DE ANDRADE 
Orientador: MARIA JOSE MENEZES LOUREGA BELLI - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: A contribuição da erva mate na história do Paraná
Tema: História do Paraná
Palavras-chave: Erva mate, economia, Mate Leão, Universidade, urbanização, cultura.
Resumo: A erva mate permeia a história do Paraná desde os povos indígenas a atualidade, 
alterando as paisagens regionais e estimulando a formação de atividades produtivas 
complementares. Sua exploração abriu espaços políticos que contribuíram para a emancipação 
política do Paraná. A economia ervateira envolveu um conjunto de trabalhadores desempenhando 
funções diferenciadas que compreendia o plantio, colheita e comercialização, estimulando 
praticas industriais e exportadora. Reunindo recursos gerados pela economia ervateira, a elite 
intelectual como Vitor Ferreira do Amaral e Nilo Cairo criaram a Universidade Federal do Paraná, 
e este processo político, econômico acabou por desenvolver um sentimento paranista que 
destacava referenciais dados pelo conhecimento científico gerados por uma comunidade 
acadêmica. A vinda de imigrantes acarretou maior dinamismo sobre a erva mate, a medida que 
trouxe e consolidou novos hábitos, técnicas e costumes. Movimentou a economia do Paraná por 
aproximadamente 80 anos, projetando o Estado na economia internacional a medida que 
concorreu com outros produtos como o chá da China e o cacau. Muitas empresas surgiram em 
torno da exploração da erva mate, porém poucas perseveraram, haja vista a crise de 1929 que 
levou muitas empresas à falência, afetando os investimentos industriais e relações de trabalho. A 
fábrica Matte Leão fundada em 1901 em Curitiba, especializada em chá mate, garantiu espaço no 
mercado interno e externo superando os desafios de época e atendendo as demandas cada vez 
mais exigente. Hoje, embora a erva mate não seja a principal atividade econômica do estado, é 
inegável seu papel na formação da sociedade paranaense.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: VALENTIN HOINATZ DE ANDRADE 
Orientador: MARIA JOSE MENEZES LOUREGA BELLI - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A contribuição da erva mate na historia do Paraná
Tema: História do Paraná
Palavras-chave: Erva mate, Matte Leão, economia, Universidade, urbanização
Resumo: A economia da erva mate sempre permeou a história do Paraná, das comunidades 
indígenas aos nossos dias, envolveu todas as classes sociais, desde a produção à 
comercialização. A atividade ervateira contribuindo para abrir novos espaços, explorar regiões e 
os empresários do mate acabaram participando do processo de emanciapação do Paraná, o que 
acabou imprimindo um sentimento paranista na identidade do paranaense. o sentimento paranista 
. Com a economia ervateira, a elite intelectual como Vitor Ferreira do Amaral e Nilo Cairo criaram 
a Universidade Federal do Paraná. A vinda de imigrantes acarretou maior dinamismo na extração 
e comercialização da erva mate, a medida que trouxe e consolidou novos hábitos, técnicas e 
costumes. Movimentou a economia do Paraná por aproximadamente 80 anos, projetando o 
Estado na economia internacional a medida que concorreu com outros produtos como o chá da 
China e o cacau. Muitas empresas surgiram em torno da exploração da erva mate, porém poucas 
perseveraram nesse ramo haja vista a crise de 1929 que levou muitas empresas à falência, o que 
afetou os investimentos industriais e relações de trabalho. A fábrica Matte Leão fundada em 1901 
em Curitiba garantiu espaço no mercado interno e externo superando muitos dos desafios de 
época e atendendo as demandas de um mercado cada vez mais exigente. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: VANDA KRAUSE 
Orientador: ANDRE PAULO CASTANHA - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: ENSINO DE HISTÓRIA: ANALISANDO IMAGENS E APRENDENDO CONTEÚDOS
Tema: Metodologia do Ensino de História
Palavras-chave: História; Imagem; Análise de Imagem; Atividades Pedagógicas com Imagens.
Resumo: Este artigo é resultado do projeto de intervenção pedagógica, desenvolvido como parte 
das atividades do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, da Secretaria de Estado da 
Educação do Paraná, em parceria com a SETI e as instituições de ensino superior do Estado, 
cuja temática central foi o ensino de História em sala de aula. O objetivo é apresentar formas de 
promover o ensino e aprendizagem em História por meio de imagens, articuladas ao texto escrito. 
Nesse sentido analisamos os resultados da intervenção pedagógica junto aos alunos do Ensino 
Fundamental, turma do 9º A, turno matutino, do Colégio Estadual Padre Anchieta – Ensino 
Fundamental e Médio, localizado no município de Salgado Filho, Paraná, constituído por 29 
alunos. Para a aplicação do projeto utilizamos como recurso didático, os cinco passos da 
Pedagogia Histórico-Crítica, a partir de Gasparin (2007). Os resultados confirmam que a adoção 
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de outros recursos metodológicos estimula o aprendizado dos alunos possibilitando o despertar 
de valores como autonomia, interação social, planejamento para a execução das atividades 
propostas, olhar crítico sobre os conteúdos, além de despertar o gosto pela disciplina de história.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: VANDA KRAUSE 
Orientador: ANDRE PAULO CASTANHA - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: As imagens como ferramenta pedagógica nas aulas de História: uma metodologia de 
ensino e aprendizagem de História em consonância com o texto escrito
Tema: Fundamentos teóricometodológicos para o ensino de História
Palavras-chave: História; Imagem; Educação; Aprendizagem; Atividades pedagógicas.
Resumo: Entende-se que o uso adequado das imagens no ensino de História poderá contribuir 
para auxiliar alunos e professores na interpretação e apropriação dos conteúdos, fazendo com 
que a História deixe de ser apenas teórica, e incorpore elementos que torne seu estudo mais 
concreto e cognoscível. Objetiva apresentar uma proposta metodológica de ensino de História, 
que articule os conteúdos de História a partir do uso de imagens em consonância com o texto 
escrito. Pretende-se promover a aprendizagem em História a partir da análise e interpretação de 
imagens. Neste sentido se busca instrumentalizar os educandos para compreender que os 
denominados elementos iconográficos são produções de determinada época e são permeados de 
influências e percepções do autor ou do propósito da imagem, sobre determinados 
acontecimentos ou dos costumes do período. Apresenta-se o desenvolvimento de atividades 
pedagógicas com o intuito de que despertem nos alunos o interesse em estudar e compreender a 
História e, promover o aprendizado para a interpretação das imagens que permeiam a vida 
cotidiana. A metodologia de ensino aprendizagem em História apresenta-se, com ênfase na 
utilização de elementos imagéticos para a compreensão da História, conteúdo e da 
intencionalidade da iconografia. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: VANDERLEIA CANHA
Orientador: Armando Joao Dalla Costa - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: O Trabalho nas pedreiras de granito da Borda do Campo, um estudo de história local.
Tema: Paraná: História e Historiografia
Palavras-chave: História local; Cantaria; Extração de Granito; Relações de Trabalho.
Resumo: Este artigo tem por finalidade socializar as reflexões sobre a implementação do projeto 
de intervenção pedagógica “O Trabalho na cantaria: as relações de trabalho na extração de 
granito na comunidade da Borda do Campo, (1980-2013).” O trabalho da cantaria é muito 
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significativo para a comunidade da Borda do Campo em Quatro Barras e foi tomado como estudo 
de caso para a análise das relações de trabalho. Buscou-se evidenciar as transformações que 
ocorreram no período 1980-2013, destacando-se a questão ambiental e suas implicações na 
economia de extração do granito. Foi abordada também a ideia da cantaria enquanto patrimônio 
cultural imaterial. Produziu-se durante a implementação do projeto um acervo de fontes orais a 
partir de entrevistas com sujeitos históricos envolvidos. O projeto teve como fundamentação os 
pressupostos da investigação histórica. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: VANDERLEIA CANHA
Orientador: Armando Joao Dalla Costa - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O trabalho na cantaria: as relações de trabalho na extração de granito na comunidade da 
Borda do Campo, (1980-2013).
Tema: Paraná: história e historiografia.
Palavras-chave: Historia local; trabalho; cantaria; patrimônio histórico cultural; história oral.
Resumo: O trabalho na cantaria é muito significativo para a comunidade da Borda do Campo em 
Quatro Barras e será tomado como estudo de caso para o entendimento das relações de trabalho. 
Buscou-se evidenciar as transformações que ocorreram no período 1980-2013, destacando-se a 
questão ambiental e suas implicações na economia extração de granito. A atividade da Cantaria 
entendida como patrimônio cultural imaterial será abordada. Será produzido um acervo de fontes 
orais a partir de entrevistas com os sujeitos históricos envolvidos. O projeto será desenvolvido a 
partir de pressupostos da investigação histórica.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: VANDERLY ALVES RIBEIRO DE SOUZA 
Orientador: Jose Augusto Alves Netto - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras 
de Parana

Etapa: Artigo

Título: Memórias e Histórias do Município de Marilena (1967 a 2014)
Tema: Teoria da História
Palavras-chave: Patrimônio;Memórias;Preservação;História
Resumo: Este artigo apresenta reflexões e resultados obtidos na implementação do Projeto de 
Intervenção Pedagógica do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de 
Estado da Educação do Paraná (SEED). Este estudo foi desenvolvido no Colégio Estadual 
Princesa Izabel – EFM, na cidade de Marilena, estado do Paraná, com alunos do 9º ano do 
Ensino Fundamental, no primeiro semestre do ano letivo de 2014. O principal objetivo desse 
trabalho foi resgatar a História Cultural de Marilena, pois entendemos que o estudo da História 
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Local como muito importante para envolver o aluno e a comunidade, contribuindo para a formação 
de sua consciência histórica. Nesta pesquisa foi utilizada como metodologia de investigação a 
História Oral para captar as práticas culturais e memórias da cidade de Marilena. A metodologia 
foi constituída também por aplicação de questionários, visitas as instituições públicas, ao Porto 
Maringá e Museu de Memória Regional em Porto Primavera, estudo de textos, conceitos e 
discussões. Durante o desenvolvimento do trabalho foi observado que os objetivos propostos 
foram alcançados, pois os alunos demonstraram grande interesse pela História do Município em 
cada atividade resultando em compreensão das informações e dos conceitos sobre a História do 
Município. Conclui-se então que o trabalho realizado pode contribuir para a construção de sua 
identidade, o seu reconhecimento como agente histórico e a importância de sua contribuição à 
transformação da sociedade, bem como a valorização do patrimônio histórico local. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: VANDERLY ALVES RIBEIRO DE SOUZA 
Orientador: Jose Augusto Alves Netto - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras 
de Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Memórias e Histórias
Tema: Teoria da Hist\'ria
Palavras-chave: Patrimônio; Memórias; Preservação
Resumo: Esta Unidade Didática foi desenvolvida para o Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE) da Secretaria de Estado da Educação (SEED). Através do estudo sobre 
Histórias e Memórias de Marilena tem por objetivo resgatar a História Cultural do Município. 
Justifica-se essa proposta de pesquisa, pois entendemos o estudo da história local como muito 
importante por envolver o aluno e a comunidade, contribuindo com a formação da sua consciência 
histórica. Nesta pesquisa será utilizada como metodologia de investigação a história oral para 
captar as práticas culturais e memórias da cidade de Marilena. O contato com a história local 
proporcionará ao aluno perceber que um sujeito é fruto de um tempo histórico e das relações 
sociais que se estabelecem em um determinado tempo espaço. Esperamos como resultado desse 
projeto de intervenção o reconhecimento do aluno como agente histórico e a importância de sua 
contribuição à transformação da sociedade, e a valorização do patrimônio histórico local. Assim, 
passar a conhecer, valorizar e preservar a memória do município é ação necessária à sua 
formação como cidadão. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: VERA LUCIA BELO DA SILVA 
Orientador: Frank Antonio Mezzomo - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão

Etapa: Artigo

Título: A RELIGIOSIDADE AFRO-DESCENDENTE EM SALA DE AULA
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Manifestações religiosas; Processo de estigmatização; Cultura;
Resumo: Artigo é resultado de uma investigação decorrente do projeto intitulado a “Religiosidade 
afro-descendente em sala de aula”, ligado ao Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). 
Aplicado aos estudantes de 1º ano do Colégio Estadual José Alfredo de Almeida, no município de 
Mariluz/PR, buscou-se discutir as manifestações religiosas afro-descendentes, bem como 
compreender as origens históricas de seu processo de estigmatização no Brasil. Procurou-se 
envolver os estudantes em atividades lúdicas e exercícios reflexivos a fim de permitir reflexão 
crítica, compreensão e assimilação da temática abordada. Por meio das atividades realizadas, foi 
possível perceber que, a partir do entendimento dos estudantes a respeito das religiões de matriz 
africana, suas opiniões sofreram alterações. A princípio consideravam as religiões de identidade 
africana, em especial o Candomblé como sendo um fenômeno ligado ao mal, mas no decorrer do 
trabalho perceberam a ligação que estas têm com outras religiões e que os rituais são formas 
representativas do fenômeno, evidenciando a importância do trabalho dessa temática no cotidiano 
escolar.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: VERA LUCIA BELO DA SILVA 
Orientador: Frank Antonio Mezzomo - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A RELIGIOSIDADE AFRO-DESCENDENTE EM SALA DE AULA
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Manifestações religiosas; Processo de estigmatização; Identidades brasileiras;
Resumo: Tendo como linha de estudo a história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, o 
projeto de intervenção pedagógica busca discutir as manifestações religiosas afro-descendentes e 
problematizar as origens históricas de seu processo de estigmatização e discriminação no Brasil. 
Compreender as práticas religiosas numa abordagem cultural, parece compor elemento 
fundamental para entender a constituição das identidades brasileiras.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: VERA LUCIA STANISKI 
Orientador: KARINA KOSICKI BELLOTTI - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: Conhecimento da cultura polonesa e ucraniana através da visita ao parque Tingui e 
Bosque do Papa.
Tema: Fundamentos Teóricos Metodológicos para o Ensino de História
Palavras-chave: Imigração; religião; cultura; parques; monumentos. 
Resumo: O presente artigo trata da aplicação da Proposta de Intervenção, parte do Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE) no Estado do Paraná. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB), nº. 9394/96, em seu Art. 67, Título VI, “a formação de profissionais 
da educação [...] terá como fundamentos: I) a associação entre teorias e práticas, inclusive 
mediante a capacitação em serviço” (BRASIL, 1996). A pesquisa objetivou explorar o Parque 
Tingui e o Bosque do Papa – município de Curitiba – Paraná, como ferramentas pedagógicas no 
ensino da disciplina de História, no oitavo ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual 
Hasdrubal Bellegard, para que os educandos pudessem perceber as contribuições das imigrações 
dos povos ucranianos e poloneses na construção da história de nosso município e região onde os 
mesmos estão inseridos. Tais locais são considerados pontos turísticos da capital paranaense, ou 
seja, de acesso aberto a todos. Contudo, de acordo com relatos anteriores dos educandos, nem 
sempre são buscados com o olhar histórico e sim como lazer, o que possibilitou a articulação da 
teoria à prática educacional através do levantamento dos conhecimentos prévios sobre os 
ucranianos e os poloneses e sobre as indagações que os referidos locais podem responder 
através de imagens e/ou monumentos presentes nos parques. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: VERA LUCIA STANISKI 
Orientador: KARINA KOSICKI BELLOTTI - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Conhecimento da cultura polonesa e ucraniana através da visita aos parques Tingui e 
Bosque do Papa.
Tema: Fundamentos Teórico Medolológicos
Palavras-chave: Cultura;Identidade;Imigração;Parques,Monumentos.
Resumo: Não é um percurso fácil no meio de tantas tecnologias viabilizar o interesse dos 
educandos por bosques, praças e monumentos.Contudo, cabe ao professor a preocupação de 
conscientiza-los destes lugares, fazendo-os entender que estão buscando e aprendendo sobre a 
sua própria história. Neste sentido mostraremos através da visita aos parques Tingui e Bosque do 
Papa a influência da cultura polonesa e ucraniana e a religiosidade em Curitiba. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: VILMA BATTISTUZ DE ALMEIDA 
Orientador: Thiago Reisdorfer - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Olhares sobre o atendimento dado à criança e ao adolescente no Brasil 
Tema: História Social das Crianças
Palavras-chave: Políticas Públicas; Criança; Adolescente.
Resumo: O artigo que ora é apresentado traz os resultados de uma experiência pedagógica que 
foi desenvolvida com os alunos do nono ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual do 
Campo Cely Tereza Grezzana – EFM, durante o período de realização do Programa de 
Desenvolvimento Educacional – PDE, que é disponibilizado aos professores do Quadro Próprio 
do Magistério da Secretaria de Estado da Educação do Estado do Paraná – SEED. O objetivo 
básico do estudo consistiu na análise do tratamento dado à criança e ao adolescente no Brasil 
através da história e na análise das políticas públicas atuais voltadas para o assunto tendo a lei 
8.096/90 – ECA – como plataforma mediadora e norteadora dos debates e análises. O período da 
pesquisa vai da chegada dos portugueses ao Brasil até 2012. A pesquisa bibliográfica consistiu-se 
num estudo organizado de busca de dados e informações com aqueles autores que exploraram o 
tema e a fase da Implementação comprovou que é possível trabalhar temas que estão presentes 
no cotidiano dos alunos. Houve resposta e aceitação positiva por parte dos alunos envolvidos e a 
comunidade local participou de maneira expressiva através das entrevistas realizadas e dos 
questionamentos levados aos pais e familiares. A escola foi beneficiada com os resultados, pois 
todos tiveram oportunidade de aprender de maneira formal sobre o assunto. Para os alunos foi 
importante, pois serviu para debater e reavivar valores que talvez estivessem meio esquecidos e 
também para mostrar que a cidadania se constrói no dia a dia e dentro da sociedade em que se 
vive.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: VILMA BATTISTUZ DE ALMEIDA 
Orientador: Thiago Reisdorfer - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Olhares sobre o atendimento dado à criança e ao adolescente no Brasil
Tema: História Social das Crianças
Palavras-chave: Criança, Adolescente, Políticas Públicas
Resumo: A Unidade Didática que ora se apresenta discorre sobre a História da Assistência que 
foi dada à criança e ao adolescente no Brasil. Propõe-se através dela uma reflexão crítica a 
respeito das políticas públicas brasileiras voltadas para o tema da criança e do adolescente. É 
necessário levar em conta a indicação das Diretrizes Curriculares que está favorável a um 
currículo que disponibiliza a formação para que o aluno perceba a realidade tendo em vista sua 
transformação. A ênfase maior é dada à dimensão histórica de tais políticas, permitindo uma 
melhor reflexão da atualidade. O tema é pertinente para propiciar uma reflexão crítica aos alunos 
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que frequentam a escola e que são beneficiados pelo conjunto de projetos governamentais, 
especialmente o Bolsa Família. Os alunos beneficiados, além dos problemas de aprendizagem, 
tem apresentado pouco interesse pelos conteúdos que são apresentados em sala de aula. 
Pretende-se então fazer uma análise histórica do tratamento dado às crianças e adolescentes 
articulado a uma análise das Políticas Públicas atuais para esse grupo social. Haverá um 
constante dialogo com o cenário brasileiro a partir dos resultados da Lei 8.096/90. O grupo social 
pelo qual foi feita a opção de acompanhar está composto por cidadãos de diferentes classes, 
raças, gênero, situação pessoal e familiar, diversidade de crenças e especialmente diversidade de 
perspectiva de vida.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: VIVIANE APARECIDA DO DESTERRO FERREIRA TORRES 
Orientador: Jose Augusto Alves Netto - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras 
de Parana

Etapa: Artigo

Título: O desenvolvimento Histórico-cultural do município de Paranapoema (1964-2013). A 
contribuição da população africana no processo de formação da cidade. 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: História; Memória e Identidade; Afrodescendência.
Resumo: Este artigo, resultado da participação no Programa de Desenvolvimento Educacional do 
Paraná – PDE, da Secretaria de Estado da Educação (SEED), apresenta reflexões, estudos 
teóricos e pesquisa documental cerca dos elementos históricos e culturais dos afrodescendentes 
formadores do município de Paranapoema - PR bem como sobre sua inserção na região noroeste 
do Estado do Paraná. Teve por objetivo envolver a comunidade escolar, preferencialmente o 6º 
ano do Ensino Fundamental, no levantamento de dados por meio de fontes históricas primárias e 
também na reflexão sobre a Memória e a Identidade Local ressaltando a necessidade de uma 
aprendizagem que na prática evidencie a noção de pertencimento valorizando a diversidade 
cultural e a preservação da memória histórica. Esse estudo foi proposto para oportunizar aos 
educandos o conhecimento da produção do saber histórico propagador de valores despertando a 
vontade de conhecer suas origens através de um processo de aprendizagem significativa e 
motivadora conciliando o conhecimento empírico com o saber acadêmico por meio de ações 
práticas. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica de forma a abordar a racionalidade histórica 
cujos critérios estabelecem relacionar o novo modo de abordar o pensamento e a aprendizagem 
do conhecimento histórico, pela própria experiência e pelas mudanças temporais de seu mundo e 
de si mesmo de forma a orientar sua vivencia humana. Concluiu-se a importância da realização 
dessa ação educativa por tornar os educandos agentes críticos e participativos na ação que 
transformou a sociedade num lugar melhor para viver por meio da interferência e conhecimento 
consciente de sua realidade local.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: VIVIANE APARECIDA DO DESTERRO FERREIRA TORRES 
Orientador: Jose Augusto Alves Netto - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras 
de Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Desenvolvimento Histórico Cultural do Município de Paranapoema(1964-2013)a 
Contribuição da População Africana no Processo de Formação da Cidade
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Memória;Cultura;Paranapoema
Resumo: Este projeto tem como objetivo principal compreender e valorizar os elementos 
históricos e culturais dos afro-descendentes do município de Paranapoema e sua inserção na 
região noroeste do Paraná. A pesquisa bibliográfica primária considerou importantes as 
contribuições de autores como, PELEGRINI (2009), e LE GOFF (2000), dentre outros, onde 
procuramos enfatizar que a memória torna-se um elemento referencial identitário valoroso. Neste 
sentido, envolveremos os alunos do ensino fundamental e sua participação como coletores de 
memória local, despertando-lhes a ação investigatória, o gosto pela preservação da memória e do 
patrimônio histórico, estimulando a comunidade a apropriar-se dos bens culturais, e integrando-os 
a sua vivência cotidiana. Destacamos também a importância de se realizar um estudo da memória 
e o registro dos povos que colaboraram com a origem da nação brasileira para conhecimento e 
valorização das novas gerações, em especial no município de Paranapoema . Por fim, a 
preocupação básica deste estudo é refletir sobre a Memória e a Identidade da cultura afro 
descendente através de fontes históricas primárias onde pretendemos contribuir para uma busca 
de aprendizagem histórica significativa por meio de um saber motivador, através de estratégias 
tais como, o relato oral e as histórias de vida, relacionando-os e diferenciando-os dos 
conhecimentos prévios com o saber histórico adquirido pelos alunos através da pesquisa, das 
entrevistas, e do resgate das manifestações culturais do município, especialmente das suas 
famílias.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: WANDERLEY VALERIO
Orientador: Marcio Santos de Santana - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Uma análise crítica do negro nos livros didáticos e a discriminação racial no interior da 
escola.
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Discriminação racial, Lei 10.639/03, preconceitos, livros didáticos.
Resumo: O presente artigo tem por preocupação abordar a convivência entre os alunos do 
ensino fundamental de origem afrodescendente com as demais etnias, assim como coibir a 
discriminação dos educandos no interior da escola. Objetiva, ainda, fazer a análise de livros 
didáticos ofertados às escolas públicas pelo governo federal, através do Ministério da educação 
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(MEC) e o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), comparando o antes e o depois da Lei nº 
10.639/03, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana nas escolas públicas e privadas do país, almejando a promoção positiva da imagem dos 
negros em nossa sociedade. Salienta-se que o cotidiano escolar tem demonstrado diversas 
situações constrangedoras enfrentadas pelos afrodescendentes. Nesse contexto, o trabalho 
desenvolvido buscou debater e refletir coletivamente a cultura africana e a discriminação racial, 
com a finalidade de possibilitar mudanças de atitudes relacionadas a conceitos que possam levar 
a práticas discriminatórias. 

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: WANDERLEY VALERIO
Orientador: Marcio Santos de Santana - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Uma análise crítica da presença do negro nos livros didáticos e a discriminação no interior 
da escola.
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Discriminação racial; Lei 10.639/03; preconceito; livros didáticos.
Resumo: Esta Unidade Didática tem por objetivo a análise pelos alunos dos livros didáticos 
ofertados pelo Governo Federal, através do Programa PNLD, e utilizados pelas escolas públicas 
brasileiras. O trabalho busca promover a análise de textos e imagens dos livros de história do 
ensino básico antes e depois da Lei Federal nº 10.639/03. A mencionada Lei propôs novas 
diretrizes curriculares para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana para as escolas 
públicas e privadas do ensino fundamental e médio. Através de um trabalho comparativo, 
pretende-se analisar a forma que a história dos negros escravizados era abordada nas imagens e 
textos e se ocorreu ou está ocorrendo alguma mudança do tratamento dos afrodescendentes nos 
livros didáticos de História depois da implementação da referida Lei.Outrossim, o projeto almeja 
que os educandos compreendam a influência da cultura afro-brasileira e africana na formação da 
cultura brasileira, que se conscientizem da existência do racismo no Brasil, inclusive no ambiente 
escolar. Assim busquem formar opiniões de valorização dos afrodescendentes e de sua cultura, 
de modo a colocar fim às formas de discriminação e preconceitos persistentes em nossa 
sociedade

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: YEDA CARLA ZANLORENSI 
Orientador: Jair Antunes - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Colégio Estadual Antonio Xavier da Silveira:história biográfica de seu patrono
Tema: História do Paraná
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Palavras-chave: história, memória e comunidade escolar.
Resumo: Este artigo abordará um problema investigativo em torno da história e identidade do 
Colégio Estadual Antonio Xavier da Silveira e a importância da preservação da memória do 
patrono, Antonio Xavier da Silveira. Ainda referente ao tema, busca-se descrever a história da vida 
de Xavier que está ligada à origem da cidade de Irati, fazendo com que os alunos percebam a 
importância da preservação da memória como patrimônio cultural.Conhecer a nossa história é 
reconhecer-se como sujeito e não como objeto da história. Assim para assimilar a história da 
construção de outros povos, deve-se primeiro conhecer a história da própria cultura, saber como 
se deu essa construção e como foi o processo de evolução e desenvolvimento da mesma.

Disciplina / Área: HISTÓRIA

Professor PDE: YEDA CARLA ZANLORENSI 
Orientador: Jair Antunes - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: COLÉGIO ESTADUAL ANTONIO XAVIER DA SILVEIRA: HISTÓRIA BIOGRÁFICA DE 
SEU PATRONO
Tema: História do Paraná
Palavras-chave: história;memória; comunidade escolar.
Resumo: Este material pedagógico apresenta um problema investigativo em torno da história e 
identidade do Colégio Estadual Antonio Xavier da Silveira. Antonio Xavier da Silveira é patrono do 
C. E. A. X.S.. A história de sua vida e a participação na vida pública da cidade de Irati é pouco 
conhecida. Até mesmo no colégio, no qual é patrono, os alunos desconhecem a imagem que se 
encontra na entrada do Colégio. Conhecer a história local e a História do Paraná é Lei no Estado 
do Paraná de acordo com as Diretrizes Curriculares Estaduais, porém essa obrigatoriedade vai 
além disso. Conhecer a nossa história é reconhecer-se como sujeito e não como objeto da 
história. Assim para assimilar a história da construção de outros povos, deve-se primeiro conhecer 
a história da própria cultura, saber como se deu essa construção e como foi o processo de 
evolução e desenvolvimento da mesma. 

Os autores das produções são responsáveis pelo conteúdo, pela origem do material e pela escrita do texto, sendo a Comissão 
Organizadora isenta de qualquer responsabilidade em caso de plágio ou descumprimento de normas éticas, legais, científicas e 
gramaticais dos trabalhos apresentados.
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