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Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ADALGISA DA LUZ LONARDONI 
Orientador: Cláudia Priori - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: MULHERES MUÇULMANAS: AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E SIMBÓLICAS SOB A 
ÓTICA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
Tema: Ensino Religioso e História: cultura e história das religiões 
Palavras-chave: Islamismo, Mulheres, Relações de Gênero, História 
Resumo: Este artigo aborda a participação das mulheres muçulmanas na sociedade, a relação 
entre cultura islâmica, religião e política, dando ênfase na busca pela igualdade de gênero, 
premissa essa ligada à questão dos Direitos Humanos Internacionais. Com isso, realizamos a 
discussão no espaço escolar, promovendo a formação docente no intuito de ampliar o debate nas 
áreas do ensino de História, Ensino Religioso e outras. A implementação pedagógica ocorreu no 
Colégio Estadual Duque de Caxias - Ensino Fundamental e Médio, no município de Nova Olímpia 
- PR, com a participação de professores e professoras, assim como de agentes I, totalizando 14 
(catorze) profissionais, no formato de grupo de estudos, em que utilizamos a metodologia de 8 
(oito) encontros, com explanação de vídeos, documentários, debates, recorte de textos, 
finalizando com a exposição de cartazes informativos no combate à violência contra as mulheres. 
A realização desse trabalho proporcionou reflexões acerca do tema, contribuindo para o diálogo e 
o respeito às diferenças sociais, políticas e religiosas, chegando ao resultado de que a 
desigualdade entre homens e mulheres ainda é muito presente em alguns países, 
especificamente nos de religião islâmica, alvo de investigação dessa implementação, mas não 
apenas, e constatamos como o respeito à diversidade e a busca de igualdade de gênero precisa 
ainda ser alcançada. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ADALGISA DA LUZ LONARDONI 
Orientador: Cláudia Priori - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: MULHERES MUÇULMANAS: AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E SIMBÓLICAS SOB A 
ÓTICA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
Tema: Ensino Religioso e História: cultura e história das religiões 
Palavras-chave: Islamismo, Mulheres, Relações de gênero, Religião, 
Resumo: Esse projeto tem relevância ao lançar luz sobre temáticas que ainda precisam ser muito 
discutidas no espaço escolar, principalmente no ensino de história, no ensino religioso e demais 
áreas do conhecimento, com o intuito de abordar a participação das mulheres muçulmanas na 
sociedade, bem como discutir um tema que está estritamente ligado à questão dos Direitos 
Humanos Internacional no que se refere à cultura islâmica e à igualdade de gênero. Almeja-se 
que o desenvolvimento desse projeto proporcione novas reflexões que criem aberturas para o 
diálogo, o respeito às diferenças sociais, políticas e religiosas, bem como para a diversidade e a 
igualdade de gênero. Diante do mundo globalizado, a modernidade dos países ocidentais tem 
criado para os países islâmicos uma série de transtornos: a urbanização, a mobilidade física e 
social, o direito à educação, a ocupação de cargos, entre outros. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ADRIANO CÉSAR FARIA 
Orientador: Marlene Rosa Cainelli - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: CINEMA E HISTÓRIA: a utilização do cinema como ferramenta de ensino aprendizagem 
Tema: Fundamentos teóricos metodológicos para o ensino de História 
Palavras-chave: Cinema, Filmes, História 
Resumo: O presente trabalho teve por finalidade apresentar o projeto de intervenção pedagógica, 
que teve como finalidade, o desenvolvimento de uma metodologia, a partir do uso do cinema em 
sala de aula, com alunos (as) do terceiro ano do ensino médio, do Colégio Estadual Eudice 
Ravagnani de Oliveira, na cidade de Florestópolis-PR, no ano de 2017. A intervenção pedagógica 
se deu por meio do uso de filmes em sala de aula, que retrataram o período histórico como a 
Guerra de Canudos; os conflitos sociais da depressão econômica dos Estados Unidos no ano de 
1929; os campos de concentração da Segunda Guerra Mundial; a época da Ditadura de Getúlio 
Vargas no Brasil; o conflito da Guerra Fria dos Estados Unidos contra a União Soviética e por fim 
o ultimo filme a respeito à relação de um cidadão comum no Brasil que acabou conhecendo um 
militante de esquerda no período de ditadura militar em 1970 e consequentemente acabou sendo 
sequestrado e torturado pelos militares. Após a exibição dos filmes em sala de aula, foi proposto 
aos alunos, debates sobre os acontecimentos retratados nos filmes. Conclui-se que os alunos 
interagiram e demonstraram interesse de entender melhor os acontecimentos históricos de cada 
filme, tirando suas dúvidas com o professor e consequentemente, se tornando melhor 
esclarecidos sobre os assuntos dos filmes. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ADRIANO CÉSAR FARIA 
Orientador: Marlene Rosa Cainelli - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: CINEMA E HISTÓRIA: a utilização do cinema como ferramenta de ensino e aprendizagem 
Tema: Fundamentos teóricos metodológicos para o ensino de História 
Palavras-chave: História, cinema, cinema na sala de aula, fontes históricas 
Resumo: Esta unidade didática tem como intuito: Levar aos alunos pertencentes ao terceiro ano 
do Ensino Médio do período matutino do Colégio Estadual Eudice Ravagnani de Oliveira, situado 
no município de Florestópolis, a compreensão e o reconhecimento da história através do cinema, 
assim como o uso de metodologias diversificadas que, na prática, os auxiliarão a produzir e 
ampliar os conhecimentos históricos; Oportunizar-lhes a compreensão das relações sociais que 
se estabelecem nos âmbitos regionais, nacionais e internacionais. Nessa perspectiva, o ensino de 
história, vem ao encontro com realidade dos alunos promovendo o trabalho com o cotidiano que, 
os induz a refletir, modificar e ampliar os seus conceitos históricos. O presente projeto visa 
despertar nos alunos o interesse pelo conhecimento sobre a história e a relação direta com a 
construção de suas identidades. Para alcançar o nosso objetivo, faz-se necessário propor estudos 
que viabilizem o aprendizado histórico utilizando o cinema como fonte de pesquisa. Nesse 
contexto apresentado, saliento que estes objetivos serão alcançados por meio do o uso de fontes 
históricas como o cinema. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ALIANDRO MENDES DE OLIVEIRA 
Orientador: Maria Paula Costa - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Utilização de Histórias em Quadrinhos nas Aulas de História 
Tema: Fundamentos teóricos-metodológicos para o ensino de História 
Palavras-chave: História, quadrinhos, contexto, ensino, educação histórica 
Resumo: Este artigo apresenta o estudo realizado durante o PDE/2016 com alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, do Colégio Estadual Newton Felipe Albach, do município de Guarapuava-PR. O 
projeto propõe a utilização de histórias em quadrinhos de super-heróis produzidas nos Estados 
Unidos na década de 1960, nas aulas de História, como fonte para o estudo do contexto histórico 
no qual as mesmas foram produzidas, analisando questões sociais, políticas, econômicas, entre 
outras, objetivando o desenvolvimento de uma consciência histórica nos participantes e buscando 
uma metodologia de ensino que possa levar a tal objetivo, uma vez que um dos maiores desafios 
encontrados pelos professores em sala de aula na atualidade é a falta de motivação dos alunos 
para com o modelo tradicional de educação. Diante disso, é de fundamental importância para o 
professor a utilização de estratégias que chamem a atenção dos estudantes para a 
aprendizagem, que despertem o interesse para a cultura, para o saber, e que eles percebam que 
essa facilidade de acesso à informação pode ser utilizada para a ampliação dos conhecimentos, e 
não apenas como mera distração. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ALIANDRO MENDES DE OLIVEIRA 
Orientador: Maria Paula Costa - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Utilização de Histórias em Quadrinhos nas Aulas de História 
Tema: Fundamentos teóricos-metodológicos para o ensino de História 
Palavras-chave: História, quadrinhos, super-herói, fontes 
Resumo: Este projeto propõe a utilização de histórias em quadrinhos, que, no caso, serão 
histórias em quadrinhos de superheróis produzidas nos Estados Unidos na década de 1960, nas 
aulas de História como fonte para o estudo do contexto histórico no qual as mesmas foram 
produzidas, analisando questões sociais, políticas, econômicas, entre outras, objetivando o 
desenvolvimento de uma consciência histórica nos alunos e buscando uma metodologia de 
ensino que possa levar a tal objetivo, uma vez que um dos maiores desafios encontrados pelos 
professores em sala de aula na atualidade é a falta de motivação dos alunos para com o modelo 
tradicional de educação. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ALINDAMIR TOSIN DE ALMEIDA 
Orientador: Clayton Luíz da Silva - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
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Título: DIÁLOGO INTERCULTURAL ENTRE ESCOLA NÃO INDÍGENA E A ETNIA KAINGANG 
DA T.I. MARRECAS 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Lei nº 11645/08, Cultura Indígena, Diálogo Intercultural Lei nº 11645/08 - Cultura 
Indígena - Diálogo Intercultural 
Resumo: O presente trabalho teve como objetivo refletir sobre práticas pedagógicas a serem 
trabalhadas no espaço escolar, com o intuito de efetivar a Lei nº 11645/08 e possibilitar o diálogo 
intercultural entre indígenas e não-indígenas, no contexto do Colégio Estadual do Campo Dom 
Pedro I, situado na Região de Entre Rios, Distrito de Guarapuava-PR. A referida Lei determina a 
obrigatoriedade, no currículo oficial da rede de ensino, do estudo de História e Cultura Afro-
Brasileira e Indígena. Assim, procurou-se elencar atividades e ações que a efetivem quanto à 
temática do índio, proporcionando aos alunos um novo olhar sobre as culturas indígenas e 
abrindo caminhos para que o diálogo intercultural se concretize. Procurou-se também combater o 
olhar generalizador e discriminatório, bem como instigar uma educação voltada para uma 
cosmovisão capaz de abrir portas à construção de outro olhar sobre as culturas indígenas. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ALINDAMIR TOSIN DE ALMEIDA 
Orientador: Clayton Luíz da Silva - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: DIÁLOGO INTERCULTURAL ENTRE ESCOLA NÃO INDÍGENA E A ETNIA KAINGANG 
DA Terra Indígena MARRECAS 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Diversidade, Diálogo Intercultural, Escola 
Resumo: Esse trabalho tem como objetivo fazer algumas reflexões sobre a implementação da Lei 
11645/08, bem como a sua aplicabilidade em escolas públicas de forma concreta que valorizem 
as diversas culturas presentes no país, em especial a indígena. Partindo disso, a presente 
Unidade Didático-Pedagógica está organizada em três momentos: o (re) conhecer, discutindo a 
importância da cultura indígena na formação da cultura nacional brasileira; o vivenciar, ofertando 
momentos de vivência entre os estudantes da escola não indígena na aldeia, momento em que 
trabalharão com audiovisuais; por último, o organizar, editar e socializar, quando os estudantes 
trabalharão o material captado na aldeia e produzirão audiovisuais que serão socializados em 
mostra no colégio, apresentando ainda outros materiais produzidos ao longo da implementação 
didática. Espera-se que as atividades aqui planejadas levem a cabo a efetivação da lei sobre a 
cultura dos povos indígenas nos conteúdos escolares, contribuindo para a desconstrução de 
preconceitos em relação a essa matriz do povo brasileiro, de modo que os estudantes 
reconheçam a importância da cultura indígena na formação de sua própria cultura. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ANA PAULA HORNUNG DE FREITAS 
Orientador: José Roberto de Vasconccelos Galdino - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: USANDO AS TECNOLOGIAS PARA TRABALHAR OS CONTEÚDOS SOBRE 
PRECONCEITO RACIAL 
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Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Tecnologia, Redes Sociais, Preconceito, Racismo 
Resumo: O presente artigo tem como objetivo descrever intervenção pedagógica com alunos do 
9º Ano do Ensino Fundamental, no Colégio Estadual 31 de Março, no município de Ponta Grossa, 
Paraná, a partir do uso de tecnologias para trabalhar os conteúdos sobre preconceito racial. Para 
tanto, foram elaboradas 32 atividades em sala de aula, com os estudantes, através do trabalho 
com conteúdos que tratam dos enfrentamentos, lutas, dificuldades, injustiças, violências, 
perseguições, exposições nas redes sociais, e do preconceito contra os negros no Brasil hoje. 
Com a utilização de textos, poemas, músicas, filmes, documentários, buscou-se levar os 
estudantes a fazerem reflexões, discussões que pudessem gerar conhecimento e valores críticos 
para mudanças de formas de pensar, de agir diante do racismo que ainda é uma realidade nas 
escolas, nas comunidades, nas redes sociais. Os resultados foram debates, produção de 
materiais - como textos, músicas e poemas, vivências práticas que trouxeram um novo olhar, uma 
nova forma de pensar sobre a questão do preconceito racial em geral e nas redes sociais. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ANA PAULA HORNUNG DE FREITAS 
Orientador: José Roberto de Vasconccelos Galdino - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: USANDO AS TECNOLOGIAS PARA TRABALHAR OS CONTEÚDOS SOBRE 
PRECONCEITO RACIAL 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Preconceito - Racismo - Tecnologias 
Resumo: O presente trabalho objetiva apresentar a produção didático pedagógica a ser 
trabalhada durante a intervenção pedagógica na escola com os alunos, a partir do uso das 
tecnologias para trabalhar os conteúdos sobre preconceito racial, sob uma perspectiva dinâmica e 
atual. Perfazendo-se uma carga horária de 32 horas, trabalhando-se conteúdos que tratam dos 
enfrentamentos, lutas, dificuldades, injustiças, violência, perseguições, exposições nas redes 
sociais, dos negros no Brasil de hoje. Com o apoio de textos, filmes, músicas, poemas, 
documentários, suscita-se aos alunos fazerem reflexões, discussões que possam gerar 
conhecimentos e valores para mudanças na forma de pensar, agir diante do racismo que ainda é 
uma realidade nas escolas. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ANDRÉA DO ROCÍO NIZER SIQUEIRA 
Orientador: SANDRA REGINA DIAS DA COSTA - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: EDUCAÇÃO INCLUSIVA: professores frente ao desafio da inclusão 
Tema: Diversidade 
Palavras-chave: educação inclusiva, professor, currículo 
Resumo: Este artigo é uma reflexão sobre o papel do professor na escola pública em busca de 
condições para tornar a Educação Inclusiva uma realidade. Atualmente, muito se tem discutido 
sobre a inclusão, porém, na prática deparamos com muito despreparo e falta de conhecimento 
para trabalhar com os alunos portadores de necessidades educacionais especiais. Para a escola, 
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isso implica um repensar da prática pedagógica em todo o seu contexto. Para tanto, torna-se 
necessário que o professor assuma a responsabilidade pela inclusão educacional e que ele seja 
um agente ativo do processo educativo. Nesse sentido busca-se destacar como a educação 
inclusiva está sendo tratada e reconhecida na escola, bem como os encaminhamentos que a 
escola, como um todo, apresenta para acolher e incluir tantos excluídos. Assim, enfoca-se o papel 
do professor, que se entende como fundamental, pois, é ele que está à frente da turma como 
mediador do ensino para a aprendizagem dos alunos e elabora seu plano de trabalho docente de 
acordo com a realidade das turmas que leciona. Dessa forma, o professor é o principal articulador 
para a implementação eficaz da inclusão na escola. O professor recebe o aluno e sua família com 
anseios de aceitação, de justiça pelos direitos nem sempre respeitada e com expectativas de 
desenvolvimento, de melhoria na qualidade de vida. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ANDRÉA DO ROCÍO NIZER SIQUEIRA 
Orientador: SANDRA REGINA DIAS DA COSTA - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: EDUCAÇÃO INCLUSIVA: professores frente ao desafio da inclusão 
Tema: Diversidade 
Palavras-chave: Diversidade, inclusão, professor, aluno, direito 
Resumo: O presente projeto tem por objetivo sensibilizar os professores e a equipe pedagógica 
para refletir e debater sobre a Educação Inclusiva. Parte-se do reconhecimento da dificuldade que 
os professores encontram para adaptar suas salas de aula para o atendimento das crianças 
portadoras de necessidades educacionais especiais, fato que implica em mudança de atitude. 
Isso exige um fazer pedagógico, não apenas como imposição, legal em virtude das leis que 
normatizam as práticas educacionais do nosso país. Incluir não significa simplesmente matricular 
os educandos com necessidades especiais na classe comum, ignorando suas necessidades 
específicas, mas significa também dar ao professor o suporte necessário à sua ação pedagógica. 
Pensar de forma inclusiva significa atender a todos, considerando a diversidade, uma vez que 
considera que todos os alunos podem ter necessidades especiais em algum momento de sua vida 
escolar. Assim, com este projeto pretende-se contribuir para a reflexão e o debate sobre a 
Educação Inclusiva. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ANDRÉA GUGELMIN 
Orientador: Nádia Gaiofatto Gonçalves - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A História em páginas envelhecidas: o uso de revistas antigas em sala de aula 
Tema: Fundamentos Teóricos metodológicos para o ensino de História. 
Palavras-chave: Ensino de História, Fontes Históricas, Periódicos, Revistas, Seleções do 
Reader's Digest 
Resumo: Este artigo é um relato de aplicação de projeto elaborado dentro do PDE - Programa de 
Desenvolvimento Educacional, na disciplina de História, para o 9º ano do Ensino Fundamental da 
rede pública estadual paranaense. O objetivo foi a utilização de periódicos antigos - revistas, 
aliando aos conteúdos da Guerra Fria e ao cotidiano cultural da década de 1950 e 1960, como 
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documentos históricos inseridos no meio educacional, permitindo aos alunos conhecerem um 
recurso diferente, além daqueles que geralmente são utilizados em sala de aula. Os periódicos 
utilizados foram Revistas Seleções do Reader s Digest, onde os alunos puderam conhecer 
diferentes aspectos, desde os culturais, sociais, até os políticos e econômicos propagados por 
este veículo de comunicação, que no período estudado, chegou a ser a segunda maior revista de 
circulação no Brasil, divulgando os valores e ideologias da cultura norte-americana. 

 

Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ANDRÉA GUGELMIN 
Orientador: Nádia Gaiofatto Gonçalves - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A História em páginas envelhecidas: o uso de revistas antigas em sala de aula 
Tema: Fundamentos Teóricos metodológicos para o ensino de História. 
Palavras-chave: Ensino de História, Fontes Históricas, periódicos 
Resumo: A construção do conhecimento histórico em sala de aula, segundo as Diretrizes 
Curriculares da Educação - História, além da problematização e fundamentação na historiografia, 
ocorrem com o uso de fontes históricas. Percebendo os limites do livro didático, e a presença de 
inúmeros outros documentos que podem ser utilizados nas aulas de História, alguns de fácil 
acesso, esta produção sugere a utilização de periódicos antigos - revistas, que muitas vezes são 
descartadas para recorte - mas que, dependendo da temática, podem ter grande potencial para 
as aulas de História, por serem um documento da época em que foram editadas, transmitindo 
valores, costumes e representações. Como exemplo metodológico, dentro do tema apresentado, 
foi utilizada a Revista Seleções do Reader s Digest das décadas de 1950 e 1960. Esta proposta é 
que a periódica revista, enquanto documento e fonte histórica, não se encerre em si como 
recurso, aliando-se com a sugestão de outros recursos pedagógicos. 

 

Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ÂNGELO BARREIRO GONÇALVES 
Orientador: Frank Antônio Mesmo - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Igreja Católica e o golpe civil-militar de 1964 de uma perspectiva da história regional 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História. Conteúdos estruturantes e 
seus conteúdos básicos. 
Palavras-chave: Regime civil-militar, Igreja Católica, Escolinha do Povo, Marcha da Família com 
Deus pela Liberdade, 
Resumo: O objetivo do artigo é discutir a aproximação da Igreja Católica com o golpe civil-militar 
de 1964, em uma perspectiva da história regional. Analisamos as ações e repercussões político-
sociais da Igreja Católica, diante da criação da Escolinha do Povo e da Marcha da Família com 
Deus pela Liberdade realizada em 1964, em Campo Mourão, Paraná. Com base em entrevistas, 
imagens e notas publicadas por jornais de circulação regional, procuramos problematizar a 
presença religiosa na construção da legitimidade do golpe civil-militar. A articulação eclesiástica 
no fechamento da Escolinha do Povo, de orientação pedagógica freiriana, e o apoio da Igreja na 
organização das  marchas pela liberdade  evidenciam, em uma perspectiva regional, as 
proximidades do púlpito com as autoridades palacianas.·. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ÂNGELO BARREIRO GONÇALVES 
Orientador: Frank Antônio Mezzomo - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Igreja Católica e o golpe civil-militar de 1964 de uma perspectiva da história regional 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História. Conteúdos estruturantes e 
seus conteúdos básicos. 
Palavras-chave: História regional, Igreja Católica, Escolinha do Povo, Marcha da Família com 
Deus pela Liberdade, 
Resumo: O objetivo deste estudo é discutir a presença da Igreja Católica e o golpe civil-militar de 
1964, em Campo Mourão, numa perspectiva da história regional. Buscamos entender as ações e 
repercussões político-sociais da Igreja Católica, a partir da análise da experiência da Escolinha do 
Povo e da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Optamos por enfocar as relações da 
Igreja Católica com o golpe de 1964 pelo viés da história regional, atendendo ao exposto na Lei n. 
13.381/2001 que tornou obrigatório o ensino de conteúdos de História do Paraná no Ensino 
Fundamental e Médio e ancorados nas Diretrizes Curriculares de História, além de promover a 
produção historiográfica. Intentamos ainda, reflexionar com os professores acerca de estratégias 
de ensino por meio de recursos didáticos - jogos, músicas, vídeos, análise e interpretação de 
imagens -, vislumbrando a possibilidade de consolidação de práticas de ensino de história 
regional nas aulas, visando colaborar com a aprendizagem significativa dos estudantes. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ANTÔNIO BENEDITO PRODOZZIMO 
Orientador: Carla Cristina Nacke Conradi - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Reservas Indígenas em Diamante D'Oeste e região: constituição, impactos e identidades 
culturais 
Tema: História é Cultura afro-brasiliera, africana e indígena. 
Palavras-chave: Reservas indígenas, identidade, questões sociais, Guarani 
Resumo: Este artigo é a etapa final de um estudo maior, para analisar os resultados obtidos com 
a implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica do PDE 2017, intitulado Reservas 
indígena em Diamante D Oeste e Região: Constituição, Impactos e Identidades Culturais que foi 
desenvolvido com os alunos dos 1º Anos do Ensino Médio no Colégio Estadual Diamante D 
Oeste, Ensino Fundamental e Médio. Abordando a temática que envolve O Processo de 
Constituição das Reservas Indígenas Avá-Guarani Tekoha Añetete e Tekoha Itamará, e as 
principais mudanças culturais ocorridas no município de Diamante D Oeste e Região. O objetivo 
foi promover com os alunos a reflexão sobre a constituição das comunidades indígenas no 
município de Diamante D Oeste. Conclui-se com essa pesquisa, que as metodologias 
desenvolvidas promoveram a construção do respeito às diferenças culturais e conhecimento a 
cerca dessas comunidades como pertencentes à história de nossa sociedade, e a importância 
dessas comunidades indígenas, enquanto patrimônios culturais. 

 

 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_hist_unespar-campomourao_angelobarreirogoncalves.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_hist_unioeste_antoniobeneditoprodozzimo.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_hist_unioeste_antoniobeneditoprodozzimo.pdf


Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ANTÔNIO BENEDITO PRODOZZIMO 
Orientador: Carla Cristina Nacke Conradi - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Reservas indígenas em Diamante D oeste e Região: Constituição, Impactos e Identidades 
Culturais 
Tema: História é Cultura afro-brasileira, africana e indígena. 
Palavras-chave: Reservas Indígenas, Identidade, Questões Sociais, Guarani, 
Resumo: Esta Produção Didática Pedagógica (PDP), parte integrante do PDE/2016, intitulada 
Reservas indígenas em Diamante D oeste e Região: Constituição, Impactos e Identidades 
Culturais, será desenvolvida com os alunos do 1º Ano do Ensino Médio no Colégio Estadual 
Diamante D Oeste, Ensino Fundamental e Médio. Abordando a temática que envolve O Processo 
de Constituição das Reservas Indígenas Avá- Guarani Tekoha Añetete e Tekoha Itamará, e as 
principais mudanças culturais ocorridas no município de Diamante D Oeste e Região, Tendo 
como objetivo, refletir com os alunos sobre a constituição das comunidades indígenas no 
município de Diamante D Oeste e como o desenvolvimento econômico e o uso de tecnologia 
afetam diretamente a preservação das culturas existentes, estimulando a construção do respeito 
às diferenças culturais e a importância de compreender essas comunidades como pertencentes à 
história de nossa sociedade. A presente PDP elenca atividades voltadas a promoção e a 
conscientização dos educandos da preservação das comunidades indígenas, enquanto 
patrimônios culturais. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: APARECIDA DE FÁTIMA BOGO DE OLIVEIRA 
Orientador: Dennison de Oliveira - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A HISTÓRIA EM QUADRINHOS NA HISTORIOGRAFIA DO BRASIL IMPÉRIO (1822-
1824) 
Tema: Ensino Religioso e História: cultura e a história das religiões 
Palavras-chave: Ensino de história, história do império, HQs 
Resumo: RESUMO: A pesquisa aqui apresentada integra uma das exigências do Programa de 
Desenvolvimento Educacional da Secretaria de Educação do Estado do Paraná 2016/2017 e 
consiste em pesquisa bibliográfica aliada à prática pedagógica desenvolvida com alunos do 8º 
ano do Ensino Fundamental sobre a utilização das HQs (histórias em quadrinhos) como recurso 
didático para o ensino de História. A pesquisa mobiliza a HQ Da Colônia ao Império: Um Brasil 
para inglês ver (Schwarcz, 1982) como recurso pedagógico aliado ao livro didático Vontade de 
Saber História (Pellegrini; Dias; Gringerb, 2015) e se desenvolveu em etapas, resultando na 
produção de HQs feita pelos próprios alunos sobre o conteúdo trabalhado. 

 

Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: APARECIDA DE FÁTIMA BOGO DE OLIVEIRA 
Orientador: Dennison de Oliveira - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: A história em quadrinhos na historiografia do Brasil Império 
Tema: Ensino religioso e história: cultura e a história das religiões 
Palavras-chave: Ensino de história, Império ,HQs 
Resumo: Unidade Didático- Pedagógica A presente Unidade Didática, desenvolvida a partir do 
Programa de Desenvolvimento Educacional da Secretaria de Educação do Estado do Paraná 
2016/2017, foi elaborada tendo em vista a utilização de ferramentas didáticas alternativas na 
disciplina de História. A partir desta perspectiva, procuramos abordar o ensino aprendizagem 
através das Histórias em Quadrinhos (HQs) como recurso didático fértil para despertar a 
compreensão e interpretação dos alunos em relação aos fatos históricos do passado. Buscamos 
oferecer possibilidades de ensino aprendizagem por meio do recurso didático das HQs, tendo em 
vista que este recurso apresenta linguagem visual e textual interessante ao aluno. Fomentamos 
ainda a experiência de HQs produzidas pelos próprios alunos, sob orientação do professor de 
História. Neste sentido, objetivamos trabalhar os conteúdos didáticos a partir da perspectiva das 
HQs. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ARÍLDO FERREIRA DE CASTRO 
Orientador: WANDER DE LARA PROENÇA - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Patrimônio Familiar como Poder Político Local. O comportamento eleitoral no município de 
Faxinal - PR (1951-2015) 
Tema: Paraná: História e Historiografia 
Palavras-chave: História Regional e Local, Família, Poder Político, Eleição, Material didático, 
Resumo: O presente artigo apresenta uma pesquisa historiográfica sobre a história local, tendo 
como recorte de análise o poder executivo e legislativo no município de Faxinal, entre 1951 e 
2015. É resultado do projeto de implementação do PDE no ambiente escolar, que teve como 
objetivo introduzir alunos na prática de pesquisa e produção do conhecimento histórico mediante 
o manuseio de arquivos locais, depoimentos, registros de memória e participações interativas no 
desenvolvimento das atividades de intervenção pedagógica. Como resultado final, propõe-se que 
o trabalho produzido constitua-se em material de ensino para uso por professores no ensino de 
história do Paraná. 

 

 

Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ARÍLDO FERREIRA DE CASTRO 
Orientador: WANDER DE LARA PROENÇA - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Patrimônio Familiar como Poder Político Local. O comportamento eleitoral no município de 
Faxinal - PR (1951-2015) 
Tema: Paraná: História e Historiografia 
Palavras-chave: História Regional e Local, Família, Poder Político, Eleição, material didático, 
Resumo: A presente Unidade Didática visa realizar uma pesquisa historiográfica sobre a história 
local, tendo como recorte de análise o poder executivo e legislativo no município de Faxinal, entre 
1951 e 2015. Objetiva-se introduzir alunos na prática de pesquisa e produção do conhecimento 
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histórico mediante o manuseio de arquivos locais, depoimentos, registros de memória e 
participações interativas no desenvolvimento do projeto e na intervenção pedagógica. Como 
resultado final, propõe-se que o trabalho produzido constitua-se em material de ensino para uso 
por professores no ensino de história do Paraná. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: BIANCA NHALU BELI 
Orientador: Rodrigo Czajka - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Uma reflexão sobre o uso do cinema na sala de aula:o contexto da ditadura militar 
Tema: Fundamentos teóricos- metodológicos para o ensino de História 
Palavras-chave: cinema, ditadura militar, ensino de História 
Resumo: Este artigo tem por objetivo analisar como determinada produção cinematográfica 
brasileira pode ser utilizada em sala de aula, na disciplina de História, no ensino de História do 
Brasil Republicano. O principal objetivo do artigo é oferecer uma reflexão sobre as abordagens 
metodológicas no uso do cinema em sala para abordar, especificamente, o tema ditadura militar 
no Brasil. Além, de possibilitar uma discussão sobre as práticas pedagógicas que tem a produção 
cinematográfica como objeto de trabalho, incentivando a pesquisa, a inovação e a busca por 
novos caminhos no enfoque da construção/reconstrução do conhecimento histórico. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: BIANCA NHALU BELI 
Orientador: Rodrigo Czajka - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Uma reflexão sobre o uso do cinema na sala de aula: no contexto da Ditadura Militar no 
Brasil 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História 
Palavras-chave: cinema, ditadura militar, ensino de história 
Resumo: Este material discute o cinema como recurso metodológico no processo de ensino 
aprendizagem, apresenta uma proposta teórico-metodológica voltada para o professor com 
indicações de como usar filmes, na disciplina de História. Foi elaborada para ser aplicada com 
professores de História, em formato de oficinas pedagógicas. Este material está organizado em 8 
oficinas que discutem: O uso do Cinema na sala de Aula, Ensino de História e Cinema. 
Encaminhamentos metodológicos para o uso de filme no ensino do conteúdo: do eixo estruturante 
Relações de Poder - Ditadura Militar no Brasil. Planejamento de atividades para o uso de filmes. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: CARLOS ALEXANDRE MORIGI PEREIRA 
Orientador: Marlene Rosa Cainelli - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
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Título: ENSINANDO A HISTÓRIA AFRO BRASILEIRA E AFRICANA PARA O 
RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA: O USO DE TECNOLOGIAS NO 
PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: África, Valorização, Cultura, Lei 10,639/03, Ensino de história PDE, 
Resumo: O presente artigo é parte integrante das atividades do Programa de Desenvolvimento 
Educacional da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (PDE/PR). Onde as ações foram 
implementadas junto aos alunos do 6ºano A da Escola Estadual do Conjunto Habitacional Virgínio 
Seco do Município de São Pedro do Ivaí - Paraná, tendo como objetivo proporcionar aos referidos 
alunos a aprendizagem de um conteúdo estruturante da disciplina de História visto que é 
relevante e que consta nas diretrizes curriculares do Estado do Paraná, e que tem como objetivo 
principal o conhecimento da História da África sem a intervenção de outros povos, para que assim 
possamos conhecer e valorizar esta magnifica cultura, pois esta está entrelaçada à nossa história, 
uma vez que o Brasil é um país miscigenado, e essa miscigenação provém de diferentes culturas, 
mas especialmente a de nossos descendentes africanos, desta forma temos vários elementos em 
nossa Cultura que herdamos dos africanos, portanto faz se necessário desenvolver atividades 
voltadas para os esclarecimentos e aprofundamentos referente à História da África que não deixa 
de ser a nossa própria história. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: CARLOS ALEXANDRE MORIGI PEREIRA 
Orientador: Marlene Rosa Cainelli - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: ENSINANDO A HISTÓRIA AFRO BRASILEIRA E AFRICANA PARA O 
RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA: O USO DE TECNOLOGIAS NO 
PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: África, Valorização, Cultura, Lei 10,639/03, 
Resumo: Esta Unidade Didática será aplicada a alunos do Ensino Fundamental, e trabalhará o 
ensino de História da África antes da colonização europeia, tendo como base legal a Lei 
10.639/03, como forma de conhecimento e valorização da cultura africana. Neste sentido serão 
desenvolvidas atividades que tem como objetivo principal conduzir o aluno a compreender que na 
África não existiu apenas pobreza e escravidão, mas uma riqueza cultural imensa e inigualável, 
desmistificando a maneira pela qual estão acostumados a ver e ouvir sobre o continente africano. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: CARLOS YOSHIO OKAWATI 
Orientador: Gilmar Arruda - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A 'GEADA NEGRA' DE 1975 E O FIM DA MONOCULTURA DO CAFÉ NO NORTE DO 
PARANÁ NA MEMÓRIA COLETIVA DOS LONDRINENSES 
Tema: Paraná: história e historiografia 
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Palavras-chave: Cafeicultura, política econômica de 1964-1980, 'geada negra' de 1975, memória 
coletiva, 
Resumo: No dia 18 de julho de 1975, uma forte geada ocorreu na região do Norte do Paraná 
atingindo as plantações de café, ficando conhecida como geada negra de 75. O fenômeno natural 
que dizimou as plantações é mencionado pela historiografia e mantido na memória coletiva da 
cidade como responsável pelo fim da cultura cafeeira. No entanto, além desse episódio específico 
outros fatores externos já indicavam a decadência do café na região, como a política de 
substituição da cafeicultura por outras culturas dirigida pelo governo federal desde meados da 
década de 60. Nesse sentido, procura-se reexaminar a ideia da geada como a sepultura da 
cafeicultura, examinando fontes históricas, principalmente por meio de análise de jornais e da 
política econômica do governo federal pós o golpe militar de 1964. Busca-se refletir sobre a 
influência dessas mídias na memória coletiva dos londrinenses, questionando outros fatores que 
podem ter influenciado a decadência da cultura cafeeira. Abordaremos também a ação 
desenvolvida com os alunos do 9º ano do Colégio Estadual Pe. Wistremundo Roberto Perez 
Garcia e, também, as contribuições dos professores participantes do Grupo de trabalho em Rede 
- GTR. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: CARLOS YOSHIO OKAWATI 
Orientador: Gilmar Arruda - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Título: A 'GEADA NEGRA' DE 1975 E O FIM DA MONOCULTURA DO CAFÉ NO NORTE 
DO PARANÁ NO IMAGINÁRIO COLETIVO DOS LONDRINENSES 
Tema: Paraná: história e historiografia 
Palavras-chave: Cafeicultura, política econômica de 1964-1980, geada negra de 1975, 
imaginário coletivo 
Resumo: No dia 18 de julho de 1975, uma forte geada ocorreu na região do norte do Paraná 
atingindo as plantações de café, ficando conhecida como Geada Negra de 75. O fenômeno 
natural que dizimou as plantações é descrito na história da cidade como responsável pelo fim da 
cultura cafeeira. No entanto, além desse episódio específico outros fatores externos já indicavam 
a decadência do café na região. Nesse sentido, as políticas econômicas do período serão 
analisadas dentro do contexto da região norte do Paraná. A fim de reconstruir a versão da Geada 
Negra de 75, baseando-se em fatos e fontes históricas, principalmente por meio de análise de 
jornais, busca-se refletir sobre a influência dessas mídias nos imaginário coletivo dos 
londrinenses, questionando outros fatores que podem ter influenciado a decadência da cultura 
cafeeira. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: CARMEM CHANDOCHA 
Orientador: Oséias de Oliveira - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: MEMÓRIA E O ENSINO DA HISTÓRIA LOCAL 
Tema: Fundamentos Teóricos Metodológicos para o Ensino de História 
Palavras-chave: História Local, Fontes Históricas, História e Memória, O Papel do Historiador, 
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Resumo: Incitar os discentes do 6º ano à consciência histórica em torno da valorização da cultura 
local, a partir da análise, da compreensão da memória dos imigrantes e descendentes de 
poloneses foi um dos principais objetivos deste artigo. Por meio de entrevistas orais, análise de 
fontes materiais (fotos, objetos e documentos), imateriais, estudaram a trajetória desses 
imigrantes para fomentar a construção da consciência histórica a partir do estudo da história local. 
Além disso, na saída de campo, puderam analisar, compreender a construção da memória 
histórica do patrimônio histórico material, imaterial destas etnias, valorizando essas práticas 
culturais. Buscou-se fazer com que estes estudantes se sentissem inseridos na própria história, 
ou seja, sujeitos da História, compreendendo sua importância na formação da comunidade rio-
clarense. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: CARMEM CHANDOCHA 
Orientador: Oséias de Oliveira - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Memória e o Ensino da História Local 
Tema: Fundamentos Teóricos Metodológicos para o Ensino de História 
Palavras-chave: Ensino e História, Memória, História Local, História Oral 
Resumo: A proposta deste material é apresentar alguns referenciais teóricos, provocar reflexões 
e sugerir atividades aos professores e alunos sobre: o Ensino de História, Fontes Históricas, 
História Local, Memória e História Oral. Sabemos que a História não deve ser encarada como um 
fim, mas sim como o princípio de uma reflexão. Reconhecemos que a História não é formada por 
um conhecimento estático, pelo contrário, ela é dinâmica na medida em que professores e alunos, 
pensam, repensam e dialogam com os temas abordados no cotidiano em sala de aula. Nesta 
perspectiva, o conhecimento produzido propicia a produção de um saber científico. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: CAROLINA DO ROCÍO NIZER 
Orientador: Dennison de Oliveira - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: RESPEITO À DIVERSIDADE CULTURAL E RELIGIOSA: uma prática a ser desenvolvida 
na Educação Básica 
Tema: Ensino Religioso e História: Cultural e a História das religiões. 
Palavras-chave: Religião, Respeito, Diversidade, Lugar Sagrado, Hare Krishna, 
Resumo: Este artigo apresenta o resultado das ações que fizeram parte do processo de 
observação, problematização, fundamentação, contextualização e implementação do projeto para 
o Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE/2016, do Estado do Paraná, no Colégio 
Estadual Marechal Cândido Rondon, na Cidade de Curitiba. O desenvolvimento da atividade 
iniciou com a problematização denominada imaginação histórica, momentos de reflexão da 
temática e palestra com lideranças do Templo Hare Krishna. As atividades foram aplicadas para 
uma turma de estudantes do 6º ano do ensino fundamental. Por meio da aplicação do caderno 
pedagógico, esperou-se descobrir se a proposta elaborada a respeito da diversidade cultural e 
religiosa, lugar sagrado e Templo Hare Krishna seria capaz de levar os estudantes a 
questionarem sobre os fatos sociais que acontecem referentes à temática. Ao final do projeto, 
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observou-se que o trabalho com a temática é um ponto de partida rumo às transformações 
conceituais e de práticas nas instituições de ensino, a fim de garantir a importância do respeito à 
diversidade cultural e religiosa. A pesquisa ampara-se em Cassirer que estuda sobre as formas 
simbólicas e Gil Filho, que discute a paisagem, o espaço e os lugares sagrados. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: CAROLINA DO ROCÍO NIZER 
Orientador: Dennison de Oliveira - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: DIVERSIDADE CULTURAL E RELIGIOSA: O ESTUDO DO LUGAR SAGRADO A 
PARTIR DO TEMPLO HARE KRISHNA DE CURITIBA (ISKCON) 
Tema: Ensino Religioso e História: Cultural e a História das religiões. 
Palavras-chave: Diversidade, Religião, Lugar Sagrado 
Resumo: Este Caderno Pedagógico foi construído a partir da minha experiência como professora 
de Ensino Religioso, das leituras, cursos, seminários e estudos realizados no Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE/2016, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, com 
a finalidade de socializar os resultados realizados nos estudos do PDE e oferecer subsídios para 
o trabalho com o respeito à diversidade religiosa. O material, esta estruturado com 
fundamentação teórica, proposta de atividades e possibilidades de encaminhamentos 
metodológicos, norteando o trabalho desenvolvido com os estudantes do 6º ano do Ensino 
Fundamental - Anos Finais do Colégio Estadual Marechal Cândido Rondon em Curitiba. Pretende-
se que as reflexões de temáticas levem a superação da intolerância, preconceito e discriminação 
das religiões por se tratar de uma realidade ainda presente na sociedade e nos ambientes 
escolares e permitam um novo olhar dos estudantes para as diversas religiões levando ao 
respeito à diversidade cultural e religiosa. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: CLÁUDIA IRENE RIBEIRO 
Orientador: Ângela Ribeiro Ferreira - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O ENSINO DA HISTÓRIA LOCAL A PARTIR DA ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE O 
DESENVOLVIMENTO DA CIDADE DE CASTRO-PR E A CRIAÇÃO DAS IGREJAS CRISTÃS 
Tema: Paraná: história e historiografia 
Palavras-chave: Templos Religiosos, Patrimônio, Preservação, História Local 
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados da implementação da proposta didática A 
Distribuição dos Templos Religiosos na Formação da População na Cidade de Castro, 
desenvolvida com os alunos dos 9° anos da Escola Estadual Jardim das Araucárias na cidade de 
Castro. Para o desenvolvimento da proposta, buscou-se uma prática pedagógica atrativa e de 
qualidade e que partisse dos conhecimentos prévios dos alunos sobre a história de Castro. O 
trabalho partiu da história local, com o objetivo de, através do conhecimento da história das 
religiões, refletir sobre a influência da religiosidade na construção da identidade de um povo, 
associando os conhecimentos religiosos com sua prática. A partir do tema templos religiosos 
procurou-se também inserir a questão do patrimônio histórico levando os alunos a refletir sobre a 
importância de se preservar tudo aquilo que possa trazer vestígios da história de um lugar. As 
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atividades propostas mesclam leituras, discussões, visitas, reflexões, análises de fotos antigas e 
atuais, conduzindo assim ao processo ensino-aprendizagem e a formação de consciência 
histórica. A implementação do projeto, através das atividades e das saídas de campo, se propôs a 
contribuir para que o aluno conhecesse e aprendesse qual a relação do desenvolvimento da 
cidade de Castro associada ao surgimento das igrejas cristãs bem como a importância da 
valorização e preservação do patrimônio histórico de sua cidade. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: CLÁUDIA IRENE RIBEIRO 
Orientador: Ângela Ribeiro Ferreira - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Distribuição dos Templos Religiosos 
Tema: Paraná: história e historiografia 
Palavras-chave: Igreja, Patrimônio, História Local 
Resumo: Esta unidade didática tem por objetivo buscar através do conhecimento da história das 
religiões, refletir sobre a influência da religiosidade na construção da identidade de um povo, 
associando os conhecimentos religiosos com sua prática. Sob o título A distribuição dos templos 
religiosos na formação da população na cidade de Castro, buscar-se-á que os alunos reconheçam 
a importância dos templos religiosos na cidade de Castro e a influência da imigração europeia no 
município. Com o desenvolvimento do projeto espera-se que os alunos percebam como o 
surgimento dos templos religiosos em Castro revela o processo de laicização do espaço público 
brasileiro e a diversificação religiosa na sociedade castrense. A atividade desenvolvida nesta 
unidade didática tem como objetivo principal, a reflexão dos alunos sobre a importância do 
patrimônio histórico/cultural/religioso, na formação de uma sociedade, por meio de discussões, 
pesquisas, visitas e entrevistas. As atividades desenvolvidas nesta unidade didática têm como 
objetivo principal, a reflexão dos alunos sobre a importância do patrimônio 
histórico/cultural/religioso, na formação de uma sociedade, por meio de discussões, pesquisas, 
visitas e entrevistas. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: CLAUDIMERE TEREZINHA JONER 
Orientador: German Adolfo Ocampo Sterling - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Problematizando a Identidade Brasiguaia na Sala de Aula 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o Ensino de História 
Palavras-chave: Migração, brasiguaio, identidade, preconceito, fronteira, 
Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar e problematizar as atividades e a pesquisa sobre a 
migração recente dos brasiguaios. Essas foram realizadas no decorrer de nossa Implementação, 
na Escola Estadual do Campo Aurélio Piloto, que promoveu discussões teóricas, trouxe para a 
escola e entrevistou familiares de alunos brasiguaios e realizou a produção de documentários em 
vídeo, pelos próprios alunos. Essas atividades na sala de alunos permitem perceber a 
complexidade do fenômeno da imigração e dificuldade de caracterizar os sujeitos e as 
experiências de vida dos brasiguaios, a partir de um modelo. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: CLAUDIMERE TEREZINHA JONER 
Orientador: German Adolfo Ocampo Sterling - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Migrações recentes: problematizando a identidade brasiguaia em sala de aula 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o Ensino de História 
Palavras-chave: Migrações, identidade brasiguaia, 
Resumo: Os processos migratórios sempre estiveram presentes na história da humanidade e se 
fizeram de formas e por razões diferentes, nas diferentes épocas e nas mais diversas regiões do 
planeta. O atual projeto tem como objetivo problematizar a questão das migrações da população 
brasileira e paraguaia durante os últimos anos e como se faz presente no cotidiano escolar e no 
processo educativo. Nesse Projeto buscaremos refletir sobre as mudanças culturais e de 
identidade que ocorrem com as famílias migrantes ao saírem do Brasil e no seu retorno, 
descrevendo e problematizando as relações delas com os nativos desses dois países (Brasil e 
Paraguai). Objetivamos, com isso diminuir os preconceitos presentes no ambiente escolar, bem 
como, promover a reflexão sobre a busca da identidade dos brasiguaios em nosso município e 
Estado. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: CLÁUDIO ROBERTO DA SILVA FARIA 
Orientador: Fábio Luciano Lachtechen - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: 'O protesto implícito da música de Raul Seixas no período ditatorial no Brasil' 
Tema: Fontes Históricas 
Palavras-chave: Raul Seixas, Ditadura militar no Brasil, Fontes Históricas, 
Resumo: A utilização da música como fonte histórica é um instrumento que envolve a palavra 
escrita. Devemos utilizar a vivência do aluno e seu conhecimento prévio para incentivá-lo à leitura 
e compreensão de fatos históricos, então é primordial que este ato seja a redescoberta de novas 
ideias. A música pode representar a realidade da época em que foi produzida, sendo assim fonte 
histórica privilegiada. Para que o aluno compreenda a importância da música em relação à 
história, é necessária a tomada de consciência de que a música é um recurso documental. Por 
isso, propôs-se o projeto O protesto implícito da música de Raul Seixas no período ditatorial no 
Brasil, que apresentou como problema a seguinte questão: Como a compreensão das músicas de 
Raul Seixas implica no entendimento do período ditatorial, no Brasil, e consequentemente o 
sentimento da sociedade da época? Este projeto teve por objetivo geral propor um projeto voltado 
aos discentes do 9º ano, utilizando as músicas de Raul Seixas como fonte histórica e 
desenvolvimento de cidadania. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: CLÁUDIO ROBERTO DA SILVA FARIA 
Orientador: Fábio Luciano Lachtechen - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: 'O protesto implícito na música de Raul Seixas no período ditatorial no Brasil' 
Tema: Fontes Históricas 
Palavras-chave: fontes históricas, ditadura militar, raul seixas 
Resumo: A utilização de músicas como fontes históricas é um instrumento que envolve a palavra 
escrita. Devemos utilizar a vivência do aluno e seu conhecimento prévio para incentivá-lo à leitura 
e compreensão de fatos históricos. Então é primordial que este ato seja a redescoberta de ideias. 
A música pode representar muito bem a realidade da época em que foi produzida, sendo assim 
fonte histórica e para que o aluno compreenda a importância da música em relação à história, é 
necessária a tomada de consciência de que a música é um recurso documental. Por isso propôs-
se o projeto O protesto implícito da música de Raul Seixas no período ditatorial no Brasil, que 
apresentou como problema a seguinte questão: Como a compreensão das músicas de Raul 
Seixas implica no entendimento do período ditatorial, no Brasil, e consequentemente o sentimento 
da sociedade da época? E teve por objetivo geral propor um projeto voltado aos discentes do 9º 
ano, utilizando as músicas de Raul Seixas como fonte histórica e desenvolvimento de cidadania. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: CLÉZIA CECCON GARBOSSA 
Orientador: MILTON STANCZYK FILHO - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Retratos da escravidão: a imagem como construção no ensino-aprendizagem 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: História, livro didático, imagem, escravidão, preconceito, 
Resumo: As imagens fazem parte do nosso cotidiano e possuem um forte poder de transmissão 
de mensagens. Se bem exploradas e analisadas, as podem levar à problematização dos fatos 
históricos criando uma representação da realidade da época. Além disso, o uso adequado das 
imagens no ensino de História contribui para fomentar olhares questionadores e formar opiniões 
mais críticas através de indagações que os possibilitem questionar os acontecimentos históricos 
que serviram de base para formação da sociedade brasileira. Neste contexto, este artigo tem por 
objetivo relatar ações e atividades desenvolvidas em face da implementação da Produção 
Didático Pedagógica desenvolvida durante o PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional), 
com alunos do 2º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Arnaldo Busato do Município 
de Verê no Estado do Paraná. A temática definida para a produção didática foi à discussão das 
imagens sobre a escravidão no Brasil, contidas nos livros didáticos de História da Rede Estadual 
de Ensino do Paraná. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: CLÉZIA CECCON GARBOSSA 
Orientador: MILTON STANCZYK FILHO - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Retratos da escravidão: a imagem como construção no ensino-aprendizagem 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: História, livro didático, imagem, escravidão, preconceito, 
Resumo: A temática definida para esta Produção Didático-Pedagógica consiste em discutir as 
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imagens sobre a escravidão no Brasil, apresentadas nos livros didáticos de História do 2º Ano do 
Ensino Médio das escolas da rede estadual do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Francisco 
Beltrão, Paraná. A presente produção visa levar os educandos a indagações que os possibilitem 
questionar os acontecimentos históricos que serviram de base para formação da sociedade 
brasileira. Percebe-se que as imagens fazem parte do nosso cotidiano, e que as mesmas 
possuem um forte poder de transmissão de mensagens. Diante disso, será possível, ao 
educando, averiguar a influência das imagens e identificar as percepções e informações 
subentendidas nelas, contidas sobre o tema escravidão no Brasil? Entende-se que o uso 
adequado das imagens no ensino de História poderá contribuir para que os alunos, através da 
utilização das imagens como fonte histórica, interpretem e se apropriem da disciplina de História, 
para que a mesma se torne fomentadora de olhares questionadores e formadora de opiniões mais 
críticas. Assim, o tema da presente pesquisa, questiona: como os livros didáticos de História 
utilizam imagens para construir o ideal de escravidão? 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: DAIANE APARECIDA TREVISAN 
Orientador: Fábio André Hahn - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Fundamentos teóricos metodológicos para o Ensino de História 
Tema: Fundamentos teóricos metodológicos para o Ensino de História 
Palavras-chave: Fontes históricas, Aprendizagem, Vestígios arqueológicos, Educação escolar, 
Resumo: O artigo é resultado final das pesquisas desenvolvidas no Programa de 
Desenvolvimento Educacional da Secretaria de Estado da Educação do Estado do Paraná - PDE, 
entre os anos de 2016 e 2017. A proposta foi desenvolver material didático-pedagógico para 
alunos do 6º ano do Ensino Fundamental sobre a utilização das fontes no ensino de História, 
realizando a aplicação e avaliação dos impactos no processo de aprendizagem. Avaliou-se, 
portanto, como se aprende história a partir do uso de diferentes fontes históricas em sala de aula, 
neste caso, mais especificamente, com vestígios arqueológicos. Como resultado, constatou-se 
que a utilização de materiais mais direcionados e o desenvolvimento de atividades práticas com a 
utilização de fontes, paralelamente à formação teórica, permitiu melhor desempenho no processo 
de aprendizagem, resultando na compreensão da constituição das narrativas e na formação de 
uma consciência mais apurada do papel da história na formação humana. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: DAIANE APARECIDA TREVISAN 
Orientador: Fábio André Hahn - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Eu pesquisador? As fontes históricas como fundamento para aprendizagem 
Tema: Fundamentos teóricos metodológicos para o Ensino de História 
Palavras-chave: Fontes Históricas, Arqueologia, Fotografia, Jornal 
Resumo: O objetivo deste material didático é apresentar ao professor de história atividades 
práticas para o trabalho com as fontes históricas em sala de aula, com os alunos de 6º ano do 
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Ensino Fundamental. Buscamos trabalhar o conceito de fontes históricas a partir da Escola dos 
Annales, que trouxe a ampliação documental para a construção da narrativa histórica. Por ser um 
grande tema, fizemos o recorte para três tipos de fontes históricas: fontes materiais - vestígios 
arqueológicos, fontes visuais - fotografia e fontes escritas - notícias/jornal. O enfoque do tema é 
como aprender história tendo as fontes históricas como fundamento para aprendizagem, 
possibilitando ao aluno um conhecimento autônomo a partir de análise, investigação, 
interpretação e a busca de soluções problemas com o uso das fontes históricas. Outro ponto 
fundamental do trabalho é incentivar o aluno a perceber-se como um sujeito histórico, envolto em 
um processo de relações humanas no tempo presente e no passado, e com a autonomia do saber 
ser capaz de escrever sua história no futuro. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: DANIELE SIKORA 
Orientador: ANA CLAUDIA URBAN - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: REFLEXÕES SOBRE APRENDIZAGEM HISTÓRICA: Um estudo das narrativas históricas 
de jovens estudantes sobre a Guerra do Paraguai 
Tema: Fundamentos teóricos metodológicos para o ensino de História 
Palavras-chave: Educação Histórica, Aprendizagem Histórica, Consciência Histórica, Narrativa 
Histórica, Guerra do Paraguai, 
Resumo: Este texto tem por objetivo apresentar algumas reflexões acerca da aprendizagem 
histórica a partir do campo da Educação Histórica, por meio da análise das narrativas históricas 
produzidas por estudantes no contexto do PDE - 2016/2017. O conceito de narrativa histórica 
encontrou seu aporte nas teorias de Jörn Rüsen (2014), que a definiu como manifestação da 
consciência histórica dada pela linguagem. Desse modo, as análises das produções escritas e 
desenhos e das imagens selecionadas pelos estudantes se concentraram nas apropriações das 
fontes históricas, nas compreensões do conteúdo substantivo Guerra do Paraguai e em aspectos 
da aprendizagem histórica. As categorias de análise das narrativas históricas usadas neste 
estudo foram elaboradas com base nas pesquisas de Barca e Gago (2004) e nas proposições de 
Barca (2007) e Urban (2016). As reflexões proporcionadas pelo estudo das narrativas históricas 
demonstraram que os encaminhamentos e a exploração de fontes históricas na perspectiva da 
Educação Histórica foram capazes de mobilizar a aprendizagem histórica e mudar a relação dos 
estudantes com o ensino de História. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: DANIELE SIKORA 
Orientador: ANA CLAUDIA URBAN - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: APRENDIZAGEM HISTÓRICA: AS NARRATIVAS HISTÓRICAS DE JOVENS 
ESTUDANTES SOBRE A GUERRA DO PARAGUAI 
Tema: Fundamentos teóricos metodológicos para o ensino de História 
Palavras-chave: Educação Histórica, Aprendizagem Histórica, Consciência Histórica, Narrativa 
Histórica, Guerra do Paraguai, 
Resumo: A busca por novas possibilidades para o ensino e aprendizagem nas aulas de História, 
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direcionou a produção desta Unidade Didática, cujo aporte teórico, encontrasse fundamentado no 
campo da Educação Histórica. O elemento central para a compreensão da aprendizagem 
histórica é a consciência histórica, isto é, uma combinação entre passado, presente e futuro. 
Aprendendo o passado e atribuindo um sentido prático no presente, os indivíduos orientam suas 
ações no futuro e esse conjunto de operações mentais se expressa por meio de narrativas 
históricas. Esta Produção Didático-pedagógica, visa implementar os pressupostos da Educação 
Histórica, da formação da consciência histórica e da produção de narrativas históricas na 
abordagem dos conteúdos da Guerra do Paraguai (1864-1870), em uma turma de 2º ano do 
Ensino Médio. Nesse percurso, o trabalho com fontes e documentos históricos contemplará não 
apenas as causas e os eventos militares da guerra, mas também, os sujeitos históricos, como os 
Voluntários da Pátria, as mulheres e as crianças, que de diferentes formas vivenciaram esse 
conflito. Para o estudante externar sua aprendizagem histórica, atividades de produção de 
narrativas serão desenvolvidas em vários momentos dos estudos da Guerra do Paraguai. 

 

Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: DANIUEBER LUSTRI DOS SANTOS 
Orientador: Marlene Rosa Cainelli - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A História dos 'pioneiros' poloneses do distrito da Warta contada a partir de imagens, 
fotografias e da história oral 
Tema: Fundamentos Teórico-metodológicos para o Ensino de História 
Palavras-chave: História local, Memórias, Fontes, Warta, 
Resumo: O presente artigo é resultado da conclusão do projeto de implementação realizado em 
exigência ao Programa de Desenvolvimento da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, no 
período de 2016/2017. O trabalho foi realizado junto aos alunos do 8º ano, no Colégio Estadual 
Brasílio de Araújo, na cidade de Bela Vista do Paraíso-Pr. E teve como propósito a 
conscientização e o reconhecimento da História local como importante para o ensino e 
aprendizagem da história. Com o uso de metodologias diversificadas que são importantes para o 
desenvolvimento de um ensino de história de qualidade. Neste trabalho foram utilizadas 
pesquisas bibliográficas, entrevistas e o uso de imagens, fotografias e pesquisa de campo que 
colaboraram para o estudo acerca da história local. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: DANIUEBER LUSTRI DOS SANTOS 
Orientador: Marlene Rosa Cainelli - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A História dos 'pioneiros' poloneses do distrito da Warta contada a partir de imagens, 
fotografias e da história oral 
Tema: Fundamentos Teórico-metodológicos para o Ensino de História 
Palavras-chave: Fontes históricas, Imagens, história oral, história local, Pioneiros poloneses 
Resumo: A presente Produção Didático-Pedagógica tem como intuito analisar a história dos 
pioneiros do distrito da Warta por meio de imagens, fotografias e história oral. O recorte temporal 
estudado será entre os anos de 1930 e 1970. O estudo será centrado na compreensão da história 
local utilizando metodologias que levem os alunos a analisar as entrelinhas dos registros 
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históricos. Diante disso, a Produção Didático-Pedagógica visa despertar o interesse acerca da 
história da sua região e a relação direta com a construção de suas respectivas identidades. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: DÉBORA GISELLI BERNARDO 
Orientador: AÍLTON JOSÉ MORELLI - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Os círculos de diálogo como metodologia complementar no processo de ensino e 
aprendizagem de História 
Tema: História Social da Criança 
Palavras-chave: História, Metodologia de ensino, Círculos de diálogo, Educação histórica 
Resumo: O presente artigo é resultado dos estudos desenvolvidos durante o Programa de 
Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná (PDE), nos anos de 2016 e 2017. Tais 
estudos tiveram por objeto a metodologia de círculos de diálogo, advinda da Justiça Restaurativa, 
aplicada de modo complementar ao processo de ensino e aprendizagem nas aulas de História. O 
objetivo foi buscar superar o baixo desempenho de muitos alunos na disciplina, resultado do 
desinteresse, da indisciplina, das dificuldades perante as metodologias tradicionais, da pouca 
participação dos alunos nas aulas, entre outros fatores observados. Para organizar as aulas e 
aplicar o projeto de intervenção pedagógica elaborado ao longo do Programa, foram utilizados, 
além da metodologia dos círculos de diálogo, os pressupostos da aula-oficina, dando ênfase no 
trabalho dos alunos com fontes históricas. Foi desenvolvido um material didático a ser 
implementado em sala de aula, cujos resultados foram, em geral, satisfatórios, pois a maioria dos 
alunos demonstrou interesse pelas aulas, participando delas ativamente, apresentando, como 
consequência, bons desempenhos nas avaliações. 

 

Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: DÉBORA GISELLI BERNARDO 
Orientador: AÍLTON JOSÉ MORELLI - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso de processos circulares no ensino e aprendizagem de História 
Tema: História Social da Criança 
Palavras-chave: História, Metodologia de ensino, Práticas restaurativas, Processos Circulares, 
Círculos de diálogo 
Resumo: Esta Unidade Didática constitui-se num material de apoio para subsidiar a aplicação do 
Projeto de Intervenção Pedagógica na escola, que faz parte do Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE) do Estado do Paraná. Este material versa sobre as possibilidades de uso de 
práticas restaurativas no processo de ensino e aprendizagem. O objetivo é verificar se tais 
práticas resultam numa aprendizagem mais significativa e participativa dos alunos na disciplina de 
História. Dentre os princípios restaurativos estão: o diálogo, a empatia, a comunicação não 
violenta, o protagonismo. Dentre as práticas ancoradas nesses princípios, tem-se os círculos de 
diálogo, que visam estimular a expressão de ideias sobre um tema, respeitando-se os diferentes 
pontos de vista. É útil em sala de aula, pois pode ser usado para fomentar debates acerca de 
assuntos abordados a partir de vários tipos de fontes. Sua abordagem é dialógica, inclusiva e 
integradora. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: DENÍLSON MARTINS 
Orientador: Alfredo Moreira da Silva Junior - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Educação Eleitoral - O ensino da história eleitoral do Brasil para a prática da cidadania 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Democracia, Cidadania, Eleições, 
Resumo: Este artigo é uma conclusão sobre os resultados das metodologias utilizadas na 
implementação do projeto de intervenção pedagógica no 2º ano do Ensino Médio no Colégio 
Estadual David Carneiro em Guapirama, no Estado do Paraná. Os resultados foram bastante 
satisfatórios, e as dificuldades enfrentadas apenas embasaram a pertinência de todo esse projeto, 
como uma adição ao conteúdo do currículo de História no Ensino Médio. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: DENÍLSON MARTINS 
Orientador: Alfredo Moreira da Silva Junior - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Educação Eleitoral - O ensino da história eleitoral do Brasil para a prática da cidadania 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Cidadania, Eleições, Democracia 
Resumo: Essa produção didático-pedagógica é construída com base na formação da cidadania 
através do desenvolvimento do conhecimento do processo eleitoral brasileiro como um todo. 
Passando por códigos, leis, costumes, particularidades, etc. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: DILMA PORTES DE OLIVEIRA 
Orientador: Francisco Ferreira Junior - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: HISTÓRICO DA POPULAÇÃO INDÍGENA NO ESTADO DO PARANÁ SEUS 
DESDOBRAMENTOS E POSSIBILIDADES EDUCATIVAS 
Tema: Paraná: História e Historiografia 
Palavras-chave: cultura indígena, vazio demográfico, valorização 
Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar os resultados dos trabalhados 
desenvolvidos no âmbito do Projeto de Intervenção Pedagógica que visa aprimorar os 
conhecimentos dos alunos sobre o desenvolvimento da temática indígena, ocorrido ao longo dos 
estudos do PDE. Este estudo aponta diferentes formas de abordagens acerca da cultura indígena, 
visando à construção do conhecimento histórico sobre estes povos, bem como desconstruir junto 
ao educando a falsa ideia de vazio demográfico anterior à chegada dos colonizadores no Brasil e 
Paraná; e assim demonstrar a maciça presença dos ameríndios no território brasileiro e 
paranaense, questionando seu paulatino desaparecimento. Os estudos foram realizados com 
base nos autores RIBEIRO, (2010) DIRETRIZES CURRICULARES, (2008) E MOTTA et al, 
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(2000). Procurou-se demonstrar, com a realização da pesquisa e dos trabalhos práticos, que o 
saber indígena muito contribuiu para a formação da nossa cultura, encontrando-se presente, na 
língua, nas ervas medicinais, na culinária e nos usos e costumes da sociedade contemporânea. 
E, ainda e principalmente, contribuir para a socialização do saber a da cultura indígena entre os 
estudantes e na comunidade escolar como um todo, combatendo a superficialidade de enfoque 
da temática nos livros didáticos e promovendo reflexões com maior profundidade teórica de 
conceitos acerca dos povos indígenas. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: DILMA PORTES DE OLIVEIRA 
Orientador: Francisco Ferreira Junior - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Histórico da População indígena no Paraná seus desdobramentos e possibilidade 
educativas 
Tema: Paraná: História e Historiografia 
Palavras-chave: Cultura indígena, valorização, vazio demográfico, colonizadores 
Resumo: Esta Produção Didática Pedagógica propõe estudo sobre a temática indígena, visando 
ampliar o conhecimento dos alunos sobre a cultura dos povos indígenas do estado do Paraná, 
tem como objetivo desconstruir junto aos alunos a ideia do vazio demográfico anterior à chegada 
dos colonizadores e demonstrar a presença maciça dos ameríndios, questionando seu paulatino 
desaparecimento. Para assim aprimorar o conhecimento e a valorização sobre o histórico da 
cultura indígena paranaense. A qual aponta necessidade da construção de um novo olhar sobre a 
história, ressaltando a influência e a contribuição destes povos para a formação da sociedade 
brasileira. Desenvolvendo atividades teóricas e práticas as quais se apresentam sob forma de 
aula expositiva, leitura e interpretação de textos, resolução de atividades, confecção de mural, 
mostra de artesanatos indígenas, exploração da culinária indígena e pesquisa de campo a serem 
aplicadas em 32 aulas com os alunos do 8ºano A do período matutino do Colégio Estadual do 
Campo José de Alencar EFMN. Como resultado espera se que os alunos ampliem o 
conhecimento e valorizem a trajetória do povo indígena, bem como sua constante luta pela 
sobrevivência ao longo da história. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: DIRCEU ALCHIERI 
Orientador: ANDRÉ PAULO CASTANHA - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: USINA BAIXO IGUAÇU: História E Análise Socioambiental 
Tema: Paraná: História e Historiografia 
Palavras-chave: Capanema e região, Construção da Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu, 
Desenvolvimento sustentável, Moradores atingidos, 
Resumo: Este estudo tem o objetivo de analisar os impactos históricos e socioambientais 
gerados pela construção da Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu sobre a população residente no 
município de Capanema e região. Para tanto, procurou-se promover um levantamento histórico do 
uso e da ocupação do solo da região, desde seu início; avaliar o processo de licenciamento 
ambiental do empreendimento em questão e observar a participação das comunidades nessas 
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ocupações, buscando, também, explicitar as mudanças de organização social sofridas pela 
população a partir da instalação da Usina; debateu-se alternativas à utilização das áreas alagadas 
para fins econômicos que beneficiem a população, conscientizando os alunos sobre a relação 
entre o homem e a natureza, visando o desenvolvimento sustentável. Participaram do projeto os 
alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Rocha Pombo - EFMN. Os alunos 
são moradores de Capanema, município onde a Usina Baixo Iguaçu está sendo construída, e 
participantes dos problemas que têm sido gerados nessa construção. Fez-se o uso de 
questionário, entrevistas, exposição de trabalhos, visitas ao canteiro de obras para mostrar como 
está a construção, seus benefícios e malefícios em relação aos moradores atingidos, levando os 
alunos a se envolverem no estudo da problemática, articulando o conflito local a uma 
problemática de abrangência nacional. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: DIRCEU ALCHIERI 
Orientador: ANDRÉ PAULO CASTANHA - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: USINA BAIXO IGUAÇU: HISTÓRIA E ANÁLISE SOCIOAMBIENTAL 
Tema: Paraná: História e Historiografia 
Palavras-chave: Impactos socioambientais, Degradação ambiental, conflito social 
Resumo: O estudo terá como base pedagógica a história local, com a temática voltada para a 
influência direta na vida dos munícipes de Capanema PR, a partir da construção da Usina de 
Baixo Iguaçu. Dentro desse contexto, com o acompanhamento da direção e equipe pedagógica 
do Colégio Estadual Rocha Pombo EFMN, busca juntamente com os alunos, a pesquisa 
necessária para identificar todos os problemas, sejam eles sociais, econômicos ou ambientais. 
Considera-se primordial e importante à formação crítica dos alunos sobre o assunto em questão, 
por isso iremos trabalhar com os alunos do nono ano do Ensino Fundamental, para serem 
conhecedores da sua história, haja vista que são envolvidos diretamente nos conflitos causados 
pelo não pagamento aos proprietários atingidos pela barragem, até o presente momento. A 
necessidade de expansão do setor elétrico brasileiro, com a priorização da eletricidade devido ao 
vantajoso potencial hídrico brasileiro, tem acarretado historicamente situações de conflito entre 
instituições, desencadeando processos resultantes em mobilização da população, embate 
político. A existência desses conflitos é fator de insegurança para empreendedores quanto à 
viabilidade de seus investimentos, para cidadãos quanto à segurança de seus direitos e qualidade 
de vida e para autoridades quanto aos limites de seus poderes de decisão. Na maioria dos casos 
as áreas afogadas são áreas produtivas e de grande diversidade de fauna e flora, demandando a 
relocação de contingentes de pessoas atingidas com promessas e garantias nem sempre 
cumpridas. Esses conflitos se constituem em importantes situações para articular a história local, 
com a problemática nacional e promover a conscientização dos estudantes. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ÉDISON DONIZETTI JÁRDIM 
Orientador: Henrique Klenk - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Candomblé expressão da cultura e religiosidade do negro no Brasil 
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Tema: Ensino Religioso e História: cultura e a história das religiões 
Palavras-chave: Lei 10,639/2003, Racismo, Candomblé, Cultura Afro-Brasileira 
Resumo: O projeto tem por finalidade discutir o Candomblé, expressão da cultura e religiosidade 
do negro no Brasil, por meio de elaboração de aulas de história, formar uma consciência capaz de 
valorizar a Contribuição Africana, a Lei Federal 10.639/2003 torna obrigatório o ensino de História 
e Cultura Africana e Afro-Brasileira nas escolas. Contempla um novo repensar sobre as questões 
de valorização da diversidade étnico-racial e cultural brasileira. A metodologia de análise será de 
Pesquisa-ação, oferecendo aos pesquisadores meio para produzir informações e conhecimentos 
para compreender os problemas que ocorrem entre a teoria e a prática. É uma proposta que visa 
desenvolver nos alunos interesse para uma reflexão e análise, devido à baixa autoestima e 
preconceitos evidentes pelo desconhecimento da cultura e da religiosidade africana que contribuiu 
para a desvalorização da população negra. Pretende-se possibilitar a apreciação de elementos, 
como sua riqueza cultural por meio das músicas, danças, comidas e vídeos informativos, 
formando uma consciência histórica capaz de valorizar a Contribuição Africana como 
pertencimento da identidade nacional. Na História da África não encontramos nenhuma forma de 
documento escrito no passado, toda a cultura preservada foi trazida por relatos orais, de geração 
em geração, sendo caracterizada como uma cultura oral, a qual se destinará este estudo. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ÉDISON DONIZETTI JÁRDIM 
Orientador: Henrique Klenk - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Candomblé expressão da cultura e religiosidade do negro no Brasil 
Tema: Ensino Religioso e História: cultura e a história das religiões 
Palavras-chave: Lei 10,639/2003, Racismo, Candomblé, Cultura Afro-Brasileira 
Resumo: O projeto tem por finalidade discutir o Candomblé, expressão da cultura e religiosidade 
do negro no Brasil, por meio de elaboração de aulas de história, formar uma consciência capaz de 
valorizar a Contribuição Africana, a Lei Federal 10.639/2003 torna obrigatório o ensino de História 
e Cultura Africana e Afro-Brasileira nas escolas. Contempla um novo repensar sobre as questões 
de valorização da diversidade étnico-racial e cultural brasileira. A metodologia de análise será de 
Pesquisa-ação, oferecendo aos pesquisadores meio para produzir informações e conhecimentos 
para compreender os problemas que ocorrem entre a teoria e a prática. É uma proposta que visa 
desenvolver nos alunos interesse para uma reflexão e análise, devido à baixa autoestima e 
preconceitos evidentes pelo desconhecimento da cultura e da religiosidade africana que contribuiu 
para a desvalorização da população negra. Pretende-se possibilitar a apreciação de elementos, 
como sua riqueza cultural por meio das músicas, danças, comidas e vídeos informativos, 
formando uma consciência histórica capaz de valorizar a Contribuição Africana como 
pertencimento da identidade nacional. Na História da África não encontramos nenhuma forma de 
documento escrito no passado, toda a cultura preservada foi trazida por relatos orais, de geração 
em geração, sendo caracterizada como uma cultura oral, a qual se destinará este estudo. 
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Título: URBANIZAÇÃO E CRESCIMENTO POPULACIONAL DA CIDADE DE SABÁUDIA DE 
1970 A 2010 
Tema: PARANÁ: HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA 
Palavras-chave: história local, urbanização, industrialização, 
Resumo: Na Educação básica, o ensino de História, previsto nas propostas curriculares, deve 
investigar a história local como meio de despertar o interesse e proporcionar ao aluno a 
compreensão do ambiente em que vive. Visto deste ângulo, a história local está sob o enfoque de 
identificação, de modo que gere vínculos com processos históricos mais abrangentes. Dessa 
forma, será objetivo deste estudo compreender o processo histórico das mudanças da 
urbanização e do crescimento populacional da cidade de Sabáudia assim como suas 
transformações físicas, econômicas e sociais. As atividades apresentadas neste artigo foram 
desenvolvidas no Colégio Estadual Sabáudia - Ensino Fundamental e Médio, com os alunos do 9º 
Ano. Foram utilizados diversos recursos e fontes de pesquisa, como documentários, depoimentos, 
questionários, fotografias, etc, com a finalidade de refletir sobre as consequências da inversão 
rural/urbana. As intervenções pedagógicas consistiram em pesquisa realizada pelos alunos e 
produção de uma exposição na escola com as informações colhidas, fotos e gráficos. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ÉDNA CODOGNOTTO SCHIAVO 
Orientador: Gilmar Arruda - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: URBANIZAÇÃO E CRESCIMENTO POPULACIONAL DA CIDADE DE SABÁUDIA DE 
1970 A 2010 
Tema: PARANÁ: HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA 
Palavras-chave: história local, urbanização, industrialização 
Resumo: Na Educação básica, o ensino de História, previsto nas propostas curriculares, deve 
investigar a história local como meio de despertar o interesse e proporcionar ao aluno a 
compreensão do ambiente em que vive. Visto deste ângulo, a história local está sob o enfoque de 
identificação, de modo que gere vínculos com processos históricos mais abrangentes. Dessa 
forma será objetivo deste estudo compreender o processo histórico das mudanças da 
urbanização e do crescimento populacional da cidade de Sabáudia e suas transformações físicas, 
econômicas e sociais. As atividades serão desenvolvidas no Colégio Estadual Sabáudia - Ensino 
Fundamental e Médio, com os alunos do 9º Ano, para melhor entendimento sobre o assunto, será 
utilizado um vídeo histórico do envolvimento da Companhia Norte do Paraná no surgimento das 
primeiras cidades com objetivo de aguçar a curiosidades da pesquisa sobre a cidade de 
Sabáudia, iniciando com uma pesquisa de campo, por meio do questionário direcionado aos 
pioneiros com objetivo de levantar as consequências da inversão rural/urbana na visão dos 
mesmos, para análise e diálogo com as fontes primárias, estabelecendo a continuidade da 
história. As intervenções pedagógicas consistirão, então, na pesquisa pelos alunos que serão 
levados a analisar o levantamento dos dados, na qual será produzida uma exposição na escola 
com as informações colhidas: fotos e gráficos, para o entendimento das mudanças ocorridas 
neste período, destacando os aspectos positivos e pontos a serem melhorados na urbanização e 
no desenvolvimento, possibilitando melhoria na qualidade de vida dos moradores. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ÉDNA COELHO 
Orientador: Húdson Siqueira Amaro - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O BRASIL E SUAS/NOSSAS AFRICANIDADES 
Tema: Cultura Afro-brasileira e africana 
Palavras-chave: PDE, História da África, História Afro-Brasileira, Preconceito, 
Resumo: Este estudo dos resultados da implementação da produção didático-pedagógica do 
Projeto de Intervenção Pedagógica, uma das atividades do Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE) da Secretaria Estadual de Educação do Paraná (SEED/PR). O tema 
trabalhado refere-se à importância de responder a indagação do porquê se estudar história, esta 
que muitas vezes é considerada como passado. Enfoca ainda, a compreensão da relevância da 
figura do negro, assim como História da África e História afro-brasileira para a formação da nossa 
cultura hoje. Por meio das relações étnico-raciais, há ainda o intuito de contribuir para minimizar, 
e até, em longo prazo, erradicar práticas institucionais discriminatórias e preconceituosas que 
frequentemente, acontecem dentro do espaço escolar. Tal temática foi implementada no Colégio 
Estadual Humberto de Campos - EFEM. Esta pesquisa exploratória descritiva, na qual se utilizou 
a pesquisa de campo, enfoca as vertentes temáticas da busca por promover uma valorização da 
história dos povos africanos e a cultura afrodescendente e sua importância na construção 
histórica e cultural do nosso país. Ficando clara, a importante e fundamental relevância de se 
tratar dessa temática na disciplina de história e propor sua discussão e reflexão, pois é preciso 
que os alunos conheçam o mais amplamente possível a respeito da formação da cultura brasileira 
e, consequentemente, lutar contra o preconceito e o racismo na sociedade brasileira. 

 

Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ÉDNA COELHO 
Orientador: Húdson Siqueira Amaro - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O BRASIL E SUAS/NOSSAS AFRICANIDADES 
Tema: FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS PARA O ENSINO DA HISTÓRIA 
Palavras-chave: PDE, HISTÓRIA, BRASIL, NEGROS, 
Resumo: Este trabalho tem por objetivo conhecer e valorizar a história dos povos africanos e a 
cultura afrodescendente e sua importância na construção histórica e cultural do país. É de 
fundamental relevância tratar sobre essa temática na disciplina de história e propor discussão e 
reflexão, pois é preciso que os alunos conheçam, veridicamente, a formação da cultura brasileira 
e, consequentemente, com o intuito de lutar contra o preconceito e o racismo na sociedade 
brasileira. Visto que a Cultura Afro-brasileira insere-se no currículo escolar na forma de 
reconhecimento das fortes e benéficas influências que a cultura africana exerce sobre a 
constituição da história, da cultura e dos costumes, sendo um dos pilares fundamentais para a 
formação do Brasil. As ações propostas fundamentam-se em estudo de literatura africana e 
práticas artísticas que servirão de suportes didáticos para a implementação e logo, assimilação do 
conteúdo de historia, a fim de compreender a gênese da formação da cultura afro-brasileira, 
assim como realizar práticas educativas, conscientes de sua função social, na qual, refletem 
sobre a dimensão das relações humanas com abordagens das relações étnico raciais, com o 
intuito de minimizar e /ou erradicar práticas institucionais discriminatórias e preconceituosas que 
frequentemente, acontecem dentro do espaço escolar, fomentando um ensino voltado para a 
diversidade racial respeitada e valorizada. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ELIANA DUTRA DE OLIVEIRA 
Orientador: Márcio Luiz Carreri - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: 'SEU TIO QUE BEM TE DEZEJA DE CORAÇÃO' - A MIGRAÇÃO MINAS GERAIS - 
NORTE PIONEIRO DO PARANÁ NA DÉCADA DE 1940. O CASO JOÃO DUTRA NETTO - 
BIOGRAFIA, MEMÓRIA E HISTÓRIA 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História 
Palavras-chave: História, Memória, Migração, 
Resumo: Este texto tem como base o projeto realizado junto ao Programa de Desenvolvimento 
Educacional iniciado em 2016 e trata da relação de história e memória tendo como objeto a 
memória familiar e a preservação de documentos da Família Dutra, que saiu de Minas Gerais, na 
década de 1940, para a região de Ribeirão do Pinhal. A pesquisa se ampara, dentre outros, em 
Le Goff e Pierre Nora que estudam os lugares da memória. Os objetos de análise foram 
documentos deixados 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ELIANA DUTRA DE OLIVEIRA 
Orientador: Márcio Luíz Carreri - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: 'SEU TIO QUE BEM TE DEZEJA DE CORAÇÃO' - A MIGRAÇÃO MINAS GERAIS - 
NORTE PIONEIRO DO PARANÁ NA DÉCADA DE 1940. O CASO JOÃO DUTRA NETTO - 
BIOGRAFIA, MEMÓRIA E HISTÓRIA 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História 
Palavras-chave: João Dutra Netto, Diáspora, Minas Gerais, Norte Pioneiro Paraná, 1940 
Resumo: Eventos diaspóricos marcam a vida de inúmeras pessoas que visando melhores 
condições de vida e/ou outros interesses rumam para outros lugares na busca por este ideal. 
Pretende-se realizar um estudo de caso, tendo por base a vinda da Família do senhor João Dutra 
Netto para o Norte Pioneiro do Paraná migrando do Estado de Minas Gerais na década de 1940, 
assim se deu o processo de migração da Família Dutra na região hoje conhecida como Ribeirão 
do Pinhal, sua chegada e estabelecimento partiram do interesse na extensão de domínios e 
ocupação de terras devolutas, desenvolvendo a lavoura e estabelecendo moradia. A chegada da 
Família Dutra nesta região do Norte Pioneiro do Paraná ajuda a entender o processo de formação 
do lugar, mas confere a possibilidade de se perceber elementos dos processos culturais 
investigando questões relacionadas à memória e identidade, como também sociabilidade, entre 
outros. Quando não se tem evidências concretas, parte-se de pistas para se resgatar a história da 
formação de um povo, o apelo pela memória se apresentará como fundamental a fim de conduzir 
às reflexões, todavia, faz-se necessária ponderação ao utilizar a memória como metodologia de 
trabalho, esforço que realizamos nessa atividade. Como objeto de estudo documentos diversos, 
cartas e fotografias legados pelo senhor João Dutra Netto à família que possibilita entender o 
processo de mudança, fixação em um outro local. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ELIANE BACELAR ALARCON 
Orientador: Nádia Gaiofatto Gonçalves - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A música brasileira como fonte histórica no ensino da ditadura 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História 
Palavras-chave: Ensino de História, Música, Ditadura, Prática Pedagógica, 
Resumo: O presente artigo tem por objetivo apresentar a música como fonte histórica no período 
da ditadura militar. Portanto, a proposta foi contextualizar a música neste período a partir de 
práticas pedagógicas para os alunos de um Colégio Estadual de Curitiba, na região do Boqueirão. 
Deste modo foram realizadas atividades com duas turmas de 9ºs anos trazendo músicas que 
contemplaram este período, bem como objetos desta época como fonte histórica para que os 
alunos tivessem um contato direto. Através dessas atividades foi possível perceber a importância 
de dinamizar as aulas para que elas sejam mais motivadoras, fator este que foi possível constatar 
no final do semestre quando foi realizada uma avaliação acercada dos conhecimentos adquiridos 
pelos alunos o que desvelou que o conteúdo foi assimilado de forma satisfatória. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ELIANE BACELAR ALARCON 
Orientador: Nádia Gaiofatto Gonçalves - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A música brasileira como fonte histórica no ensino da ditadura 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História 
Palavras-chave: Fontes Históricas, Música brasileira, linguagens históricas, Registros, Período 
militar 
Resumo: Essa pesquisa pretende abordar o uso da Música brasileira no ensino de história. Ao 
utilizar essa metodologia, contendo a música como fonte histórica, o aluno perceberá, como forma 
de expressão de ideias uma linguagem reconhecendo ainda sua influência na vida social, política 
e econômica do país. Será abordada a questão da música brasileira no período da ditadura militar 
1968-1975, tema a ser aplicado no 9°ano dos anos finais do Ensino Fundamental, analisando os 
acontecimentos desse período. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ELIANE D’AVILA 
Orientador: Josafá Moreira da Cunha - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Lei Maria da Penha nas Escolas: desconstruindo a violência doméstica, familiar e de 
gênero 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Direitos Humanos, Lei Maria da Penha, Violência contra a mulher, 
Resumo: Esta unidade pedagógica é o resultado de minhas inquietações sobre a violência de 
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gênero, doméstica e familiar. Acreditando que a sociedade pode ser mais humana e menos 
violenta e que o coletivo pode contribuir para esta transformação, decidi doar um pouco do meu 
tempo e conhecimento para desenvolver uma atividade de cunho social. A História é uma 
disciplina, por excelência, interdisciplinar, o que me possibilitou a escolha desse tema e o trabalho 
com direitos humanos para combater a violência doméstica, familiar e de gênero. O objetivo 
desse projeto é desafiar os professores do Colégio Padre Arnaldo Jansen - EFM a contribuir com 
a transformação de comportamentos violentos e incentivar respeito aos direitos humanos no 
âmbito doméstico, familiar e, principalmente, da violência de gênero, especialmente contra as 
mulheres, por meio de intervenção pedagógica, inserindo temas nas aulas curriculares. A 
proposta de formação de professores está organizada com palestras para formação de conceitos 
iniciais, oficina para reflexão sobre o tema e atividade especifica na unidade pedagógica. As 
atividades contemplam a construção de um plano estratégico à vítima de violência doméstica e 
familiar, desenvolvido ao longo do curso, com a apresentação desse plano construiu ao longo da 
formação no último módulo. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ELIANE D’AVILA 
Orientador: Josafá Moreira da Cunha - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Lei Maria da Penha nas Escolas: desconstruindo a violência doméstica, familiar e de 
gênero 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Direitos Humanos, Lei Maria da Penha, Violência contra a mulher, 
Resumo: Esta unidade pedagógica é o resultado de minhas inquietações sobre a violência de 
gênero, doméstica e familiar. Acreditando que a sociedade pode ser mais humana e menos 
violenta e que o coletivo pode contribuir para esta transformação, decidi doar um pouco do meu 
tempo e conhecimento para desenvolver uma atividade de cunho social. A História é uma 
disciplina, por excelência, interdisciplinar, o que me possibilitou a escolha desse tema e o trabalho 
com direitos humanos para combater a violência doméstica, familiar e de gênero. O objetivo 
desse projeto é desafiar os professores do Colégio Padre Arnaldo Jansen - EFM a contribuir com 
a transformação de comportamentos violentos e incentivar o respeito aos direitos humanos no 
âmbito doméstico, familiar e, principalmente, da violência de gênero, especialmente contra as 
mulheres, por meio de intervenção pedagógica, inserindo temas nas aulas curriculares. A 
proposta de formação de professores está organizada com palestras para formação de conceitos 
iniciais, oficina para reflexão sobre o tema e atividade específica na unidade pedagógica. As 
atividades contemplam a construção de um plano estratégico à vítima de violência doméstica e 
familiar, desenvolvido ao longo do curso, com a apresentação deste plano no último módulo. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ELIANE SALETE ZAPOTOCZNY 
Orientador: Dulceli de Lourdes Tonet Estacheski - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências 
e Letras de União da Vitória 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O ENSINO SOBRE AS RELAÇÕES DE GÊNERO EM DIFERENTES RELIGIÕES 
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Tema: Ensino Religioso e História: cultura e a história das religiões 
Palavras-chave: gênero, relações de poder, mulheres, religiões, costumes 
Resumo: Em algumas religiões as mulheres apresentam um papel de destaque e em outras são 
consideradas inferiores, ocupam um papel de subordinação. De acordo com as Diretrizes 
Curriculares de Gênero e Diversidade Sexual da Secretaria de Estado de Educação do Paraná 
(2010) é obrigação da escola mudar essa forma de pensar sobre gênero e buscar maior igualdade 
social entre homens e mulheres. O estudo da religião na história é muito importante para que 
possamos reconstruir a identidade cultural e social do povo brasileiro, pois esta tem grande 
influência em nosso cotidiano.  A religião é antes de tudo, uma construção sócio-cultural. Portanto 
discutir religião é discutir transformações sociais, relações de poder, de classe, de gênero, de 
raça/etnia; é adentrar num complexo sistema de trocas simbólicas, de jogos de interesse, na 
dinâmica da oferta e da procura; é deparar-se com um sistema sócio-cultural permanentemente 
redesenhado; [...] (Souza, 2004, p.122-123). O papel das mulheres nas religiões passou por 
várias transformações, desde a sua adoração pela fertilidade até ser totalmente negada, tratada 
com desprezo sendo inferiorizada. Nas religiões afro-brasileiras, o papel das mulheres tem maior 
destaque, comparando-se com outras religiões. Quanto a outras religiões, muitos hábitos já 
mudaram, mas as mulheres continuam lutando para que muitos costumes ainda mudem. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ELIANE SALETE ZAPOTOCZNY 
Orientador: Dulceli de Lourdes Tonet Estacheski - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências 
e Letras de União da Vitória 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O PAPEL DAS MULHERES NAS DIFERENTES TRADIÇÕES RELIGIOSAS 
Tema: Ensino Religioso e História: cultura e a história das religiões 
Palavras-chave: Religiões, mulheres, gênero, relações de poder, 
Resumo: Analisando o cotidiano de nosso Colégio Estadual São Cristóvão, percebi que existe 
uma grande diversidade religiosa entre os alunos e alunas. Em cada final de ano nas formaturas 
sempre há uma celebração na Igreja Católica, em que a maioria dos formandos e formandas 
participam juntamente com a comunidade escolar. Isso gerou um debate na sala de aula, em que 
os alunos e alunas questionaram sobre as diferenças religiosas e qual o papel das mulheres nas 
múltiplas religiões. O objetivo desse trabalho é Investigar historicamente a trajetória e a função 
das mulheres em diferentes religiões e os resultados dela em nosso cotidiano. Como metodologia 
de trabalho, faremos a investigação através de um questionário de pesquisa para os (as) alunos 
(as) e para as pessoas responsáveis por eles (as), apresentação do projeto através de slides, 
leitura de texto, debate, visualização e análise de slides de uma história em quadrinhos e 
produção de uma história em quadrinhos, pesquisa na sala de informática, imagens para análise, 
elaboração de painéis para exposição no colégio e socialização dos resultados desses estudos 
com a comunidade escolar. 

 

Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ÉLIDE PIAIA 
Orientador: Carla Cristina Nacke Conradi - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
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Título: A presença de confissões religiosas toleradas, mas não reconhecidas pela sociedade 
cascavelense: Umbanda e Candomblé 
Tema: Ensino Religioso e História: cultura e a história das religiões 
Palavras-chave: Religiosidade, Cultura Afro-Brasileira, Lei nº 10,639/03, 
Resumo: O artigo analisa o papel cultural das expressões religiosas, bem como apresenta o 
resultado do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, desenvolvido durante o Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE - 2016/2017, do Estado do Paraná. Esta pesquisa teve como 
objetivo possibilitar discussões, reflexões, análises, conhecimentos e avaliações acerca das 
religiões de matriz africana existentes em Cascavel, as quais existem na invisibilidade. A reflexão 
sobre a temática se justifica pela pertinência do tema e evidências de pouca abordagem na 
comunidade escolar, principalmente pela importância de se desconstruir socialmente o 
preconceito e a discriminação que sofre a população negra, particularmente em relação a sua 
religiosidade. Portanto, a partir de uma perspectiva de inclusão social, foi analisado sua 
composição, seus aspectos históricos, sociais, econômicos e o aspecto cultural dessas 
expressões de fé. O projeto foi desenvolvido com os/as professores/as de diversas áreas, 
articulando-se com a Equipe Multidisciplinar do Colégio Estadual Padre Pedro Canísio Henz em 
Cascavel/PR, durante os meses de fevereiro á maio de 2017, tratando a diversidade cultural e a 
presença dos/as umbandistas e candomblecistas na sociedade cascavelense. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ÉLIDE PIAIA 
Orientador: Carla Cristina Nacke Conradi - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A presença de confissões religiosas toleradas, mas não reconhecidas pela sociedade 
cascavelense: Umbanda e Candomblé 
Tema: Ensino Religioso e História: cultura e a história das religiões 
Palavras-chave: Cultura Afro-brasileira, Manifestações Religiosas, Lei Federal 10639/03 
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica será desenvolvida no Colégio Estadual Padre 
Pedro Canísio Henz, da cidade de Cascavel-PR, com professores de História, Ensino Religioso e 
Equipe Multidisciplinar, a qual se insere no contexto da obrigatoriedade da Lei Nº 10.639/03. 
Neste contexto a mesma tem por objetivo sequenciar o projeto que trata sobre a presença de 
confissões religiosas toleradas, mas que não são reconhecidas pela sociedade cascavelense. 
Sendo assim, a proposta é debater, de forma positiva e critica, estimulando a reflexão acerca da 
diversidade religiosa, étnica e cultural, colocando em evidência a necessidade de se dar um novo 
olhar aos rituais religioso afro, principalmente a Umbanda e o Candomblé. Nessa perspectiva o 
embasamento teórico dessa Unidade Didática se assenta na metodologia e referencial da História 
Cultural e História Oral e na produção bibliográfica especializada e existente sobre o tema. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ELÍGIA CRISTINE REIS 
Orientador: Isabel Cristina Rodrigues - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Etnocentrismo:diversidades indígenas no Paraná 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
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Palavras-chave: Etnocentrismo, Indígenas, Paraná, 
Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar os resultados das ações e estratégias 
didático-pedagógicas referentes ao tema Etnocentrismo: diversidades indígenas no Paraná , com 
o intuito de proporcionar ao educando o entendimento da história e cultura dessas populações, 
bem como desmistificar equívocos históricos, etnocêntricos, enraizadas dentro e fora do contexto 
escolar. O público alvo foram os alunos dos 6º ano da Educação Básica e a proposta de ensino 
iniciou por meio da aplicação de um questionário com o objetivo de identificar e diagnosticar os 
conhecimentos que os educandos possuíam das populações indígenas que habitam o território 
paranaense. O resultado da sondagem apontou o desconhecimento da existência desses povos e 
uma visão distorcida dos fatos historiográficos. Nesta perspectiva, a fim de superar atitudes 
preconceituosas e racistas, o estudo de diversas referências historiográficas permitiu ao 
educando, relacionar o passado com o presente, comparar e principalmente construir uma nova 
narrativa, que olhe a cultura dessas populações por ela mesma, e não pelo o olhar enviesado do 
outro. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ELÍGIA CRISTINE REIS 
Orientador: Isabel Cristina Rodrigues - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Elaboração de uma proposta de ensino voltada ao estudo da história das populações 
indígenas no Paraná 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Indígenas, Paraná, Etnocentrismo 
Resumo: A construção da história deturpada das populações indígenas reflete dentro e fora da 
sala de aula, quando se percebe por parte da comunidade escolar e dos educandos comentários 
depreciativos, preconceituosos, racistas, ou ainda, o desconhecimento da existência da 
população indígena no território paranaense. O que se pretende ao elaborar esta produção 
didática é proporcionar aos educandos por meio de análise de diversos documentos (fontes 
históricas) o conhecimento das simbologias e a organização social das populações indígenas que 
viveram e vivem no território paranaense. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ELIMAR CRISTIANE GUIMARÃES 
Orientador: Simone Sartori Jabur - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do 
Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: REFLEXÃO HISTÓRICA E AÇÃO EDUCATIVA : O DRAMA DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES DURANTE A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL E A CONSCIÊNCIA DOS 
DIREITOS ADQUIRIDOS 
Tema: FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS PARA O ENSINO DE HISTÓRIA 
Palavras-chave: Direitos, ECA, segunda guerra, reflexão histórica 
Resumo: O presente artigo discute-se novas estratégias para trabalhar a intolerância e o 
preconceito que se espalham em meio aos jovens da atualidade, por meio das fontes históricas. 
Ao perceber esse comportamento de algumas crianças e jovens em sala de aula, escolhe-se o 
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tema: O drama de crianças e adolescentes durante a segunda guerra mundial, e a consciência 
dos direitos adquiridos, por meio do E.C.A., pois, o próprio apresenta-se como assunto histórico 
denso e de interesse dos alunos do 9º ano do ensino Fundamental, contudo o ponto de partida 
para a reflexão histórica de alunos e professor a realizar um trabalho qualitativo e indicativo em 
buscar novas maneiras de pensar as problemáticas encontradas. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ELIMAR CRISTIANE GUIMARÃES 
Orientador: Simone Sartori Jabur - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do 
Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: REFLEXÃO HISTÓRICA E AÇÃO EDUCATIVA : O DRAMA DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES DURANTE A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL E A CONSCIÊNCIA DOS 
DIREITOS ADQUIRIDOS 
Tema: FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS PARA O ENSINO DE HISTÓRIA 
Palavras-chave: Holocausto, crianças, direitos 
Resumo: O projeto trata-se de um estudo que demonstra o drama em que viveram as crianças 
durante o Holocausto, em contrapartida a construção dos direitos adquiridos das crianças por 
meio do ECA. É uma reflexão em relação à construção desses direitos com o passar do tempo. 

 

 

Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ELISABETE CARDOSO 
Orientador: JOSÉ HENRIQUE ROLLO GONÇALVES - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: MANDAGUARI - UM RESGATE ATRAVÉS DA FOTOGRAFIA 
Tema: HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA 
Palavras-chave: História, Mandaguari, memória, fotografia 
Resumo: O presente artigo apresenta-se como resultado da conclusão do projeto realizado em 
exigência ao Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE da Secretaria de Educação do 
Estado do Paraná no período de 2016/2017implementado no CEEBJA Santa Clara, município de 
Mandaguari - PR, disciplina de História do Ensino Fundamental II. Teve como objetivo geral 
contribuir para que o aluno da Educação de Jovens e Adultos reconheça sua identidade social e 
desperte o desejo pela busca de suas memórias individuais e coletivas para que possam exercer 
seus papéis de cidadãos ativos, críticos, criativos e democráticos. Tece algumas considerações 
sobre o desenvolvimento do município de Mandaguari nas décadas de 1970 a 1990, período de 
grandes transformações urbanas causadas pelo êxodo rural pós geada negra que dizimou os 
cafezais da região. A proposta de trabalho é a utilização de fontes históricas como forma de 
preservar a memória familiar com destaque à fotografia, produto das novas tecnologias da 
comunicação, aliada da educação como forma de ajudar o aluno a pensar historicamente e 
valorizar sua história de vida e de seus familiares. A perspectiva é incentivar os discentes a 
conhecerem a história através dos registros familiares e assim compreenderem como acontece o 
processo de preservação da memória das famílias e as contribuições do processo de 
rememoração para a constituição do sujeito histórico.
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Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ELISABETE CARDOSO 
Orientador: JOSÉ HENRIQUE ROLLO GONÇALVES - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: HISTÓRIA LOCAL: UM RESGATE ATRAVÉS DA FOTOGRAFIA 
Tema: HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA 
Palavras-chave: História, Mandaguari, memória, fotografia 
Resumo: A Unidade Didática contempla a produção do saber histórico em sala de aula, 
destacando a participação do aluno como sujeito no processo educativo. Propõe um trabalho com 
fontes históricas como forma de preservar a memória familiar e produzir uma subjetividade no 
estudante que considere o conhecimento histórico na trama da vida. Para tanto, optamos por 
trabalhar a fotografia, produto das novas tecnologias da comunicação, aliada da educação, como 
forma de ajudar o aluno a pensar historicamente, valorizar sua história de vida e de seus 
familiares. A perspectiva é incentivar os discentes a vasculharem os registros familiares e 
analisarem a história a partir do cotidiano, possibilitando uma visão do que está a sua volta. Com 
o uso do registro fotográfico compreenderemos como acontece o processo de preservação da 
memória das famílias dos alunos e as contribuições do processo de rememoração para a 
constituição do sujeito histórico. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ELISÂNGELA ARAÚJO DOS SANTOS DE SIQUEIRA 
Orientador: Roberto Carlos Massei - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Uma História de histórias: o cinema e a representação da infância nos séculos XIX e XX 
Tema: Fundamentos Teóricos- Metodológicos para o Ensino de História 
Palavras-chave: História, Fonte Fílmica, Cinema, Infância, 
Resumo: Este artigo, Uma História de histórias: o cinema e a representação da infância nos 
séculos XIX e XX é o resultado final do PDE, Programa de Desenvolvimento Educacional da 
Secretaria de Estado de Educação do Paraná, ocorrido durante os anos de 2016 e 2017, para os 
alunos do 7º ano B da Escola Estadual João Alfredo Costa - Município de Ibaiti. Essa produção 
teve como finalidade refletir sobre a prática da leitura da fonte fílmica em sala de aula. Em 
síntese, teve como objetivo despertar o interesse dos alunos pela leitura histórica e suas fontes e, 
consequentemente, pela disciplina de História, levando os alunos não somente a conhecerem a 
história do cinema, desde seu surgimento no final do século XIX e início XX, mas também a 
condição socioeconômica das crianças nesse período por meio da utilização do filme como fonte 
para o estudo dos conteúdos de história. Também se constituiu intenção deste trabalho, colocar 
os alunos em contato, cada vez mais, com os dispositivos eletrônicos e seus recursos disponíveis 
dentro ou fora da escola. Principalmente por existirem professores que apresentam dificuldades 
em lidar com estes dispositivos, privando com isso os alunos que vivem numa sociedade 
totalmente midiática, o acesso a esses dispositivos. O artigo apresenta as reflexões teóricas, a 
implementação em sala de aula, bem como as discussões e contribuições do GTR (Grupo de 
Trabalho em Rede). 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ELISÂNGELA ARAÚJO DOS SANTOS DE SIQUEIRA 
Orientador: Roberto Carlos Massei - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Uma História de histórias: o cinema e a representação da infância nos séculos XIX e XX 
Tema: Fundamentos Teóricos- Metodológicos para o Ensino de História 
Palavras-chave: História, Fonte Fílmica, Cinema, Infância, 
Resumo: Percebe-se que os alunos do Ensino Fundamental anos finais, há alguns anos, 
apresentam desinteresse pela leitura histórica, suas fontes e, consequentemente pela disciplina 
de História. Por isso pretende-se com esta Unidade Didática, não somente levar os alunos do 7º 
ano a conhecerem a história do cinema, no final do século XIX e início XX, mas também 
oportunizar uma análise da condição socioeconômica das crianças e de sua representação nesse 
período, através da utilização da fonte fílmica para o estudo dos conteúdos de História. Outro 
aspecto relevante dessa proposta é a inclusão digital, haja vista que está voltada também para 
alunos que estão cada vez mais em contato com os dispositivos eletrônicos e seus recursos 
disponíveis, dentro ou fora da escola - embora se constate cotidianamente que existem 
professores que apresentam dificuldades em lidar com estes dispositivos e que muitas vezes 
acabam privando os alunos do uso deles. Com isso, pretende-se levar professor e aluno ao 
encontro de novas metodologias. No entanto, faz-se necessário um cuidado ao se fazer uso 
desses dispositivos e da fonte fílmica para que não se realize uma mediação inadequada, com 
metodologias ultrapassadas, para que não se levante uma barreira entre os alunos e a disciplina 
de História. Pretende-se, com este trabalho, romper paradigmas e propor aos alunos um trabalho 
de filmagem e fotografia sobre o cotidiano da cidade. Busca-se a formação de sujeitos 
autônomos, críticos, participativos na construção do conhecimento do meio social em que vivem. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ELIZABETE CRISTINA CORRADINI DE SOUZA 
Orientador: Ângelo Aparecido Priori - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: MANDAGUAÇU: HISTÓRIA LOCAL E MEMÓRIA 
Tema: Paraná: história e historiografia 
Palavras-chave: Ensino fundamental, História, Paraná, 
Resumo: Este Projeto de Intervenção Pedagógica tem como finalidade delinear a 
intencionalidade das ações a serem implementadas, tendo relação direta com as atividades 
curriculares previstas para série. Partindo de uma problemática da realidade vivida e percebida. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ELIZABETE CRISTINA CORRADINI DE SOUZA 
Orientador: Ângelo Aparecido Priori - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O estudo da história e memória do município de Mandaguaçu 
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Tema: Historiografia: História do Paraná 
Palavras-chave: Ensino, História local, Memória, 
Resumo: Este trabalho apresenta e analisa uma ação pedagógica realizada com alunos do 
ensino fundamental II, na disciplina de História o estudo da história do Município de Mandaguaçu 
e as suas principais mudanças, tendo como principal objetivo Promover estudo sobre a memória e 
origem histórica do município de Mandaguaçu, compreendendo a importância do estudo da 
história local para a formação do aluno crítico e consciente das principais mudanças e 
permanências no desenvolvimento desta localidade no decorrer nas décadas de 1950, 1960, 
1970, 1980, 1990, através da comparação de fotos antigas (antes) e fotos atuais (depois). Essas 
ações partem da minha preocupação com a busca dos registros históricos, documentos antigos, 
fotografias e entrevistas, tendo como base uma metodologia de ensino e aprendizagem que tenha 
significado e sentido nos conteúdos de História por parte dos alunos e do pressuposto da 
existência do paralelo entre as explicações prévias dos alunos e aquelas explicações registradas 
na história do pensamento científico. A ação pedagógica desenvolvida recorreu à História do 
Município como um recurso das experiências locais e potencialmente enriquecedor para promover 
nos alunos mudanças conceituais e assim aproximá-los do processo de produção do 
conhecimento científico e valorizar o espaço em que vivem. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ELÓI PICKLER 
Orientador: Cláudia Monteiro - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: As Tecnologias de Vídeo e Imagem no Estudo da Ascensão do Regime Nazista na 
Alemanha e da Segunda Guerra Mundial 
Tema: Fundamentos teóricos metodológicos para o ensino de História 
Palavras-chave: Vídeo, Guerra, Ideologia, Propaganda, Nazismo 
Resumo: O presente artigo é o resultado da intervenção pedagógica realizada no Colégio 
Estadual Frentino Sackser - Ensino Fundamental e Médio - Toledo/Pr, através do Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE/2016-2017. Neste período, foram aplicadas, junto aos 
estudantes do 9º Ano período vespertino, algumas ferramentas de imagem e vídeo no intuito de 
tornar a aula de história mais atraente e proporcionar a aproximação do ensino de história à 
realidade dos estudantes, principalmente no que diz respeito ao uso de tecnologias. A partir da 
utilização de imagens e vídeos nas aulas se torna possível perceber um ensino expressivo, com 
propostas mais significativas para o ensino de história, pois é possível trabalhar conteúdos de 
história envolvendo os estudantes em situações relevantes, que os levem a refletir sobre a 
realidade em que vivem, podendo construir e reconstruir o conhecimento histórico. O estudo 
aponta para a compreensão de que a utilização de ferramentas tecnológicas as quais fazem parte 
do contexto vivido pelos alunos favorece a relação com o conhecimento histórico já produzido, 
desenvolvendo a consciência histórica. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ELÓI PICKLER 
Orientador: Cláudia Monteiro - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: As Tecnologias de Vídeo e Imagem no Estudo da Ascensão do Regime Nazista na 
Alemanha e da Segunda Guerra Mundial 
Tema: Fundamentos teóricos metodológicos para o ensino de História 
Palavras-chave: Vídeo, Segunda Guerra Mundial, Ideologia, Propaganda, Nazismo 
Resumo: A organização do projeto de intervenção foi pensada a partir de constatação prática, 
vivenciada por aproximadamente vinte anos de trabalho onda se percebe que aprendizagem de 
alguns componentes curriculares, na disciplina, apresenta grande dificuldade e que o 
conhecimento histórico, muitas vezes, não cria nos estudantes, atitudes que levem a prática da 
cidadania. Este trabalho está inserido na linha de pesquisa: Fundamentos Teóricos Metodológicos 
para o ensino de história e pretende seu desenvolvimento utilizando algumas tecnologias 
disponíveis as quais podem tornar a aula de história mais dinâmica, atrativa e produtiva para todo 
o grupo envolvido. A partir da utilização de vídeo e imagem como ferramentas, pretende-se que o 
estudante participe como protagonista no processo de aprendizagem. Tecnologias tais como 
vídeo, imagens e algumas ferramentas da internet que estão à disposição no colégio ou em poder 
do professor e/ou dos estudantes tem a finalidade de contribuir. Neste sentido serão utilizados os 
filmes A Onda e O Triunfo da Vontade, além de várias imagens e da ferramenta do Drive para 
produções em conjunto. Vale lembrar que, enquanto discutimos e utilizamos novas tecnologias 
existem discussões e autores que apresentam destaques e contrariedades a respeito da questão 
da utilização ou do excesso do manuseio destes instrumentos modernos, aqui tratados como 
mídias, com crianças e adolescentes tanto em atividades de aprendizagem quanto em momentos 
de lazer e de trabalho. De acordo com a visão de alguns estudiosos, as tecnologias servem para 
distrair e inibir a criatividade das crianças. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ENI APARECIDA VALIATI 
Orientador: Daniela Vallandro de Carvalho - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: 'De escravos a trabalhadores domésticos': Trajetória histórica e legislativa de uma classe 
batalhadora - direitos, legislação, cidadania (Fins do século XIX à contemporaneidade) 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História 
Palavras-chave: Trabalhador doméstico, História dos direitos trabalhistas, Legislação, Cidadania, 
Resumo: O artigo apresentado traz para estudo a trajetória histórica do trabalhador doméstico no 
Brasil. Apresenta-se o relato da implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica realizada 
em na Educação de Jovens e Adultos de nível médio, cuja maioria dos estudantes é composta 
por trabalhadores com vários trabalhadores domésticos que não conhecem a história da 
profissão, tampouco possuem conhecimento acerca das leis e garantias concernentes à atividade. 
Entendeu-se a proposição do estudo como necessário para que o estudante obtenha 
conhecimento dessa categoria sob uma perspectiva histórica, obtendo informações da trajetória 
deste trabalho, surgido no Brasil em fins do século XIX, com os escravos domésticos. Priorizou-se 
conjuntamente à discussão, apresentar o longo caminho trilhado por estes trabalhadores na 
construção de leis, na garantia de direitos e na conquista da cidadania. O projeto foi debatido com 
os alunos/trabalhadores no sentido de dar visibilidade a estes profissionais tão imprescindíveis na 
composição da comunidade escolar. Buscou-se articular o Conteúdo Estruturante Relações de 
trabalho, de forma a reconhecer as contradições de cada época e os impasses sociais da 
atualidade, permitindo que o estudante entendesse como as relações de trabalho foram 
construídas no processo histórico e como determinam a condição de vida do conjunto da 
população. Partindo-se de uma revisão histórico-bibliográfica e do trabalho desenvolvido em sala 
de aula utilizando-se o material didático elaborado como base à implementação, foi possível 
construir uma análise sobre as permanências e rupturas operadas tanto nos estigmas, 
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estereótipos, como também na representação e auto representação desses sujeitos de ontem e 
de hoje. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ENI APARECIDA VALIATI 
Orientador: Daniela Vallandro de Carvalho - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: De escravos a trabalhadores domésticos: Trajetória histórica e legislativa de uma classe 
batalhadora - direitos, legislação, cidadania (Fins do século XIX à contemporaneidade) 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História 
Palavras-chave: Trabalhador doméstico, História dos direitos trabalhistas, Legislação, Cidadania, 
Resumo: O Material Didático apresentado constitui-se em uma Unidade Didática e tem como 
tema o estudo da trajetória histórica do trabalhador doméstico no Brasil, o desenvolvimento do 
trabalho se dará em uma escola de Educação de Jovens e Adultos de nível médio, cuja maioria 
dos estudantes é composta de trabalhadores e, dentre eles, vários trabalhadores domésticos que 
não conhecem a história da profissão, tampouco possuem conhecimento acerca das leis e 
garantias concernentes à atividade profissional. Optou-se por propor este estudo por entendê-lo 
como necessário para que o estudante obtenha conhecimento dessa categoria sob uma 
perspectiva histórica, obtendo informações da trajetória deste trabalho, surgido no Brasil em fins 
do século XIX, com os escravos domésticos também a caminhada histórica até a atualidade com 
a construção de leis, a garantia de direitos e a conquista da cidadania. Pelo projeto o 
conhecimento será oferecido e debatido junto aos alunos, no sentido de dar visibilidade a estes 
profissionais tão importantes na composição da comunidade escolar. Pretende-se articular os 
Conteúdos Estruturantes de forma a reconhecer as contradições de cada época, os impasses 
sociais da atualidade e analisá-los a partir de suas causas, permitindo que o estudante entenda 
como as relações de trabalho foram construídas no processo histórico e como determinam a 
condição de vida do conjunto da população. Partindo-se de uma revisão histórico-bibliográfica e 
do trabalho com fontes orais, será possível construir uma análise sobre as permanências e 
rupturas operadas tanto nos estigmas, estereótipos, como também na representação e auto 
representação desses sujeitos de ontem e de hoje. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: EURICO DA SILVA FERNANDES 
Orientador: Luíz Felipe Viel Moreira - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O estudo do revisionismo histórico brasileiro na sala de aula: os casos da 'ditabranda' da 
Folha de S. Paulo e da 'ditadura à brasileira' de Marco Antonio Villa 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História: correntes historiográficas 
Palavras-chave: escola, revisionismo histórico, golpe, 'ditabranda', intelectual 
Resumo: Este artigo visa discutir uma direita intelectual e sua especializada operação histórica a 
fim de alcançar a revisão da história do golpe e da ditadura civil-militar (1964-1985) e desta forma 
torná-los mais aprazíveis às memórias das direitas contemporâneas do Brasil. Visa também 
relatar experiências da sistematização deste estudo numa escola pública do Estado do Paraná. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: EURICO DA SILVA FERNANDES 
Orientador: Luíz Felipe Viel Moreira - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Um historiador chamado Marco Antonio Villa e a grande mídia na revisão do golpe e da 
ditadura militar (1964-1985) 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História: correntes historiográficas 
Palavras-chave: Escola, Golpe, Ditadura, História, Revisionismo 
Resumo: O objetivo dessa Unidade Didático-pedagógica é propor recursos metodológicos para o 
estudo e ensino de uma recente produção historiográfica e midiática relativa ao golpe e a ditadura 
militar (1964-1985). Tal produção, bastante profícua entre os anos de 2004 e 2014, insere-se 
numa corrente revisionista da história que busca revisitar temas, desconstruir suas antigas 
interpretações críticas e forjar elementos aprazíveis para a reconfiguração da memória da direita 
nacional. Para os revisionistas, a ditadura deixou de ser um movimento de classe das elites 
brasileiras para tornar-se um fenômeno ocorrido pelo déficit democrático de toda a sociedade, 
inclusive dos segmentos destituídos violentamente do poder em 1964. Analisar essa produção 
contrapô-la a uma academicamente mais respeitável, bem como perceber os lugares de onde 
seus autores falam, pode ser importante ao demonstrar aos alunos como a história e a memória 
são também campos de disputa pela imposição de significados que não necessariamente 
condizem com o passado, mas mais com a posição social e política ocupada pelo intelectual e 
pela mídia no tempo presente. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: FABIANE MARIA FERREIRA 
Orientador: ROSENEIDE MARIA BATISTA - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 
Letras do Paraná 
 
Etapa: Artigo 

Título: Plano de Trabalho Docente - Concepções Teóricas Metodológicas para a Disciplina de 
História 
Tema: Fundamentos teóricos metodológicos para o ensino de História 
Palavras-chave: Plano de Trabalho Docente, Método da Prática Social, História 
Resumo: RESUMO: Este artigo é resultado do Projeto de Pesquisa do Programa de 
Desenvolvimento Educacional para os professores da rede estadual de educação intitulado Plano 
de Trabalho Docente - Concepções Teóricas Metodológicas para a Disciplina de História. Este 
projeto foi elaborado ao observar as necessidades da instituição escolar em relação ao 
planejamento das aulas fundamentadas na Pedagogia Histórico Crítica. Para tal, foi desenvolvido 
material didático que indica as possibilidades de elaboração do Plano de Trabalho Docente para a 
disciplina de História e intervenção pedagógica através deste referencial teórico, resultando em 
curso de extensão. Após todo esse processo, concluímos que há viabilidade em elaborar o 
planejamento das aulas à luz da teoria proposta, e que, a constante formação do profissional de 
educação é fundamental para a efetivação de uma aprendizagem significativa dos alunos. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: FABIANE MARIA FERREIRA 
Orientador: ROSENEIDE MARIA BATISTA - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 
Letras do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Plano De Trabalho Docente: Concepções Teóricos Metodológicas para a Disciplina de 
História 
Tema: Fundamentos teórico metodológicos para o ensino de História 
Palavras-chave: Plano de Trabalho Docente, História, Método da Prática Social 
Resumo: Entre as atribuições do professor está a elaboração do Plano de Trabalho Docente, 
documento associado à equipe pedagógica da escola, responsável por orientar e acompanhar o 
desenvolvimento das aulas do professor. A proposta deste trabalho é analisar as possibilidades 
de planejamento através do Plano de Trabalho Docente para as aulas de História fundamentado 
no Método da Prática Social. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: FERNANDA PINTO FERREIRA 
Orientador: Nádia Gaiofatto Gonçalves - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A pesquisa histórica na Educação Básica 
Tema: Fundamentos Teórico-metodológicos para o Ensino de História 
Palavras-chave: Ensino de História, Pesquisa Histórica, Fonte Histórica, Narrativa Histórica, 
Resumo: Este artigo trata do planejamento, realização e discussão de resultados do Projeto de 
Intervenção Pedagógica na Escola, intitulado O aluno como pesquisador do conhecimento 
histórico em sala de aula: uma possibilidade de estudo a partir do uso de fontes históricas 
encontradas em arquivos familiares, pensado entre os anos de 2016 e 2017, durante participação 
no Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná. O objetivo era desenvolver 
uma proposição didática, que contribuísse para uma aprendizagem significativa de alunos do 
sexto ano da Educação Básica a respeito dos procedimentos da pesquisa histórica, perpassando 
por conteúdos como a história da família e da localidade, com o intuito de sanar ou amenizar a 
dificuldade que os alunos possuem com o trato das fontes históricas. A implementação do projeto 
foi bem recebida pelos estudantes e demonstrou a relevância de inserir no Plano de Trabalho 
Docente atividades que proporcionem a produção do conhecimento histórico pelo educando. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: FERNANDA PINTO FERREIRA 
Orientador: Nádia Gaiofatto Gonçalves - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A pesquisa histórica em sala de aula: seleção e análise de fontes, sistematização de 
informações e produção de narrativa 
Tema: Fundamentos Teóricos-metodológicos para o Ensino de História 
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Palavras-chave: Ensino de História, Pesquisa histórica, Fonte histórica, Narrativa histórica 
Resumo: Essa Unidade Didática propõe reflexões teóricas e sugestões metodológicas a respeito 
da realização da pesquisa histórica e da produção de narrativa pelo aluno com orientação do 
professor. Com a intenção de propiciar maior clareza ao educando a respeito dos aspectos 
conceituais, cognitivos e procedimentais da disciplina de História, para que esse possa realizar a 
análise de fontes históricas com maior eficiência nos anos posteriores de escolarização e em 
outros espaços de vivência. O que contribuirá para que o aluno compreenda melhor e aprimore as 
relações sociais que o cercam. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: FLÁVIA SANSALONI 
Orientador: ANA CLÁUDIA URBAN - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A experiência histórica dos alunos do 6º ano A do Colégio Estadual André Andreatta com 
a fonte literária Odisseia de Ruth Rocha 
Tema: Fundamentos teóricos e metodológicos para o Ensino de História 
Palavras-chave: Didática da História, Fonte histórica, Narrativas históricas, Pensamento histórico 
Resumo: Esse artigo comunica os resultados da implementação do Projeto de Intervenção 
Pedagógica da linha de pesquisa, Fundamentos Teóricos e Metodológicos para o Ensino de 
História do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). Buscou-se observar em que 
medida a fonte literária, contribui para a formação da consciência histórica dos alunos do 6º ano A 
do Colégio Estadual André Andreatta, localizado no município de Quatro Barras/PR. A 
metodologia que orientou a pesquisa foi a qualitativa e o aporte teórico foi o filosofo da História 
Jörn Rüsen. A pesquisa também se apoiou nos estudos de Bloch, Cainelli, Cooper, Pesavento e 
Schmidt. Ao analisar as narrativas produzidas pelos alunos, durante o processo de aprendizado 
constatou-se que a intervenção contribuiu para que o pensamento histórico dos alunos se 
tornasse mais elaborado. 

 

Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: FLÁVIA SANSALONI 
Orientador: ANA CLÁUDIA URBAN - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A fonte literária, Odisseia, adaptado por Ruth Rocha na formação do pensamento histórico 
dos alunos de 6º ano do Ensino Fundamental 
Tema: Fundamentos teóricos e metodológicos para o Ensino de História 
Palavras-chave: Educação histórica, Fonte, Literatura, Consciência histórica, Aprendizado, 
Resumo: A elaboração dessa Unidade Didática, bem como a escolha do seu público alvo, se 
justifica pelo fato do 6º ano do Ensino Fundamental ser um período de mudanças e desafios para 
as crianças das escolas públicas do Paraná. O objetivo principal é refletir sobre a importância da 
fonte literária, na formação da consciência histórica dos alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental 
do Colégio Estadual André Andreatta. A metodologia de pesquisa que foi utilizada é a qualitativa, 
baseada nos pressupostos teóricos e metodológicos da Educação Histórica. Esse método de 
ensino e aprendizagem de História, também denominado, Didática da História, tem por objetivo a 
investigação do aprendizado em História. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: FRANCISCO CARDOZO DE OLIVEIRA 
Orientador: Josafá Moreira da Cunha - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A PRESENÇA DO NEGRO NA FORMAÇÃO DE CURITIBA: DIÁLOGOS NA 
COMUNIDADE ESCOLAR 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: negro, trabalho, presença 
Resumo: Neste estudo foi realizada uma revisão bibliográfica sobre a existência e a participação 
do negro em Curitiba. Realizou-se uma descrição sobre a história e memória do negro, sua 
participação na economia e influencias na sociedade, personagens que se destacaram e fontes 
histórias da arquitetura que representam a participação na construção da cidade. Em seguida, foi 
aplicado o resultante do estudo em turmas de um colégio de Curitiba, onde se desenvolveu 
através de exposições variadas e discussões a importância do negro dentro do quadro social, 
político e cultural da cidade. Também foi discutido entre educandos, educadores e funcionários a 
questão de preconceito e racismo pela cor da pele. O principal objetivo deste estudo foi vislumbrar 
a capacidade e potencialidades do ser humano indiferente da sua cor de pele, e trazer ao 
destaque parte da história de Curitiba que ficou ignorado. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: FRANCISCO CARDOZO DE OLIVEIRA 
Orientador: Josafá Moreira da Cunha - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A presença do negro na formação de Curitiba: diálogos na comunidade escolar 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Negro, Trabalho, Presença, 
Resumo: Justificativa - Escolhi este tema, porque é de obrigatoriedade na implementação da Lei 
10.639/03, na qual se prevê o ensino da história e cultura afro-brasileira, africana em todas as 
disciplinas do ensino Fundamental e médio. A minha intenção é problematizar e fazê-los refletir a 
forma da desvalorização que havia na concepção de trabalho na mão de obra negra nas 
economias de exportação e importação no Paraná. (Chá mate e o tropeirismo). . Possibilitar o 
estudo de algumas fontes históricas e personagens negras que se destacaram. . Desvendar a 
história do negro cativo e livre. Objetivo - Propiciar a visibilidade negra. Metodologia - Textos, 
imagens, vídeos, cartazes e slides. 

 

Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: GENI APARECIDA LOPES 
Orientador: AÉCIO RODRIGUES DE MELO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Conhecendo a história e obra do cidadão ribeirãoclarense Luiz Carlos Paraná 
Tema: Fundamentos teóricos e metodológicos para o ensino de história 
Palavras-chave: História, Sujeitos participativos, Luís Carlos Paraná 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_hist_ufpr_franciscocardozodeoliveira.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_hist_ufpr_franciscocardozodeoliveira.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_hist_ufpr_franciscocardozodeoliveira.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_hist_uenp_geniaparecidalopes.pdf


Resumo: No trabalho cotidiano dos professores de história percebe-se uma grande dificuldade 
em fazer com que nossos alunos, contextualizem os temas abordados e se percebam como 
agentes participativos e transformadores de suas próprias histórias. Neste sentido, este projeto 
tem por objetivo promover o resgate da história do município de Ribeirão Claro é romper com 
alguns paradigmas que os alunos têm sobre a disciplina, mostrar-lhe que são só agentes 
fazedores de suas próprias histórias usando como exemplo o cidadão ribirãoclarense Luís Carlos 
Paraná, lavrador, humilde, nascido na cidade de Ribeirão Claro e que tornou-se uma importante 
personalidade da música popular brasileira. 

 

Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: GENI APARECIDA LOPES 
Orientador: AÉCIO RODRIGUES DE MELO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Conhecendo a história e obra do cidadão ribeirãoclarense Luiz Carlos Paraná 
Tema: Fundamentos teóricos e metodológicos para o ensino de história 
Palavras-chave: História, Sujeitos participativos, Luís Carlos Paraná 
Resumo: No trabalho cotidiano dos professores de história percebe-se uma grande dificuldade 
em fazer com que nossos alunos, contextualizem os temas abordados e se percebam como 
agentes participativos e transformadores de suas próprias histórias. Neste sentido, este projeto 
tem por objetivo promover o resgate da história do município de Ribeirão Claro é romper com 
alguns paradigmas que os alunos têm sobre a disciplina, mostrar-lhe que são só agentes 
fazedores de suas próprias histórias usando como exemplo o cidadão ribirãoclarense Luís Carlos 
Paraná, lavrador, humilde, nascido na cidade de Ribeirão Claro e que tornou-se uma importante 
personalidade da música popular brasileira. 

 

Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: GERALDO JOSÉ BUENO 
Orientador: WANDER DE LARA PROENÇA - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Manifestações Religiosas de Matriz Africana: Construção de Material de Ensino para 
Abordagem da História e Cultura Afro-Brasileira no Ambiente Escolar 
Tema: Ensino Religioso e História: cultura e a história das religiões 
Palavras-chave: Religiões de matriz africana, Preconceito, Educação, Material de ensino 
Resumo: Observando as práticas pedagógicas relacionadas ao cumprimento das Leis 10.639/03 
e 11.645/08, percebeu-se que há certa resistência dos professores em se trabalhar, dentro dos 
conteúdos propostos pelas leis, à temática religiosa. Dentre as razões para tal resistência está o 
preconceito contra as religiões de matriz africana, a alegação do desconhecimento ou da falta de 
bibliografias específicas sobre o tema e do receio de enfrentamento de alunos e pais que nutrem 
o preconceito religioso. Considerando esse problema e visando sua superação, foram realizados, 
como parte do projeto de intervenção do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, 
encontros com professores e equipe pedagógica do Colégio Estadual Antonio Diniz Pereira - 
Ensino Fundamental e Médio, do Município de Ivaiporã. Nesses encontros foram analisados 
textos, documentários e a legislação vigente sobre a temática, fazendo a ampliação, discussão de 
questões em grupo e montagem de textos sobre o que o professor pensa sobre o assunto 
proposto. O trabalho realizado resultou na elaboração de material de ensino que contempla, de 
forma isenta e não confessional, dentro de uma perspectiva histórica, os principais elementos que 
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caracterizam as religiões de matriz africana. O material pedagógico produzido foi disponibilizado à 
escola para utilização pelos professores, alunos e comunidade escolar. 

 

Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: GERALDO JOSÉ BUENO 
Orientador: WANDER DE LARA PROENÇA - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Manifestações Religiosas de Matriz Africana: Construção de Material de Ensino para 
Abordagem da História e Cultura Afro-Brasileira no Ambiente Escolar 
Tema: Ensino Religioso e História: cultura e a história das religiões 
Palavras-chave: Observando as práticas pedagógicas relacionadas ao cumprimento das Leis 
10,639/03 e 11,645/08, percebeu-se que há certa resistência dos professores em se trabalhar, 
dentro dos conteúdos propostos pelas leis, à temática religiosa, Dentre as razões para tal 
Resumo: Observando as práticas pedagógicas relacionadas ao cumprimento das Leis 10.639/03 
e 11.645/08, percebeu-se que há certa resistência dos professores em se trabalhar, dentro dos 
conteúdos propostos pelas leis, à temática religiosa. Dentre as razões para tal resistência está o 
preconceito com relação às religiões de matriz africana, a alegação do desconhecimento ou da 
falta de bibliografias específicas sobre o tema e do receio de enfrentamento de alunos e pais que 
nutrem o preconceito religioso. Com este trabalho há a intenção de elaboração de materiais de 
ensino que contemplem, de forma isenta e não confessional, dentro de uma perspectiva histórica, 
os principais elementos que caracterizam as religiões matriz africana. Para concretização deste 
trabalho serão realizados encontros com professores e equipe pedagógica do C.E. Antonio Diniz 
Pereira - E.F.M., do Município de Ivaiporã. Nesses encontros serão analisados textos, 
documentários e a legislação vigente sobre a temática, fazendo a ampliação, discussão de 
questões em grupo e montagem de textos sobre o que o professor pensa sobre o assunto 
proposto. Todas essas atividades resultarão na confecção de material pedagógico que será 
disponibilizado à escola para possível utilização pelos professores, alunos e comunidade escolar. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: GÉRSON PRESTES 
Orientador: Alfredo Moreira da Silva Junior - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O processo ensino-aprendizagem de História: entendendo os conteúdos curriculares 
através de diferentes linguagens históricas 
Tema: FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS PARA O ENSINO DE HISTÓRIA. 
Palavras-chave: Ensino, Linguagens, metodologia, historiografia 
Resumo: O presente projeto tem por finalidade propor a utilização de diferentes linguagens 
históricas, bem como a produção de material didático com a intenção de auxiliar os alunos na 
compreensão dos conteúdos curriculares de história. Esta pesquisa faz-se necessária em virtude 
da predominância, ainda hoje de uma metodologia com prática discursiva, baseada apenas na 
repetição e transposição didática de conteúdos. A metodologia terá embasamento na pesquisa 
bibliográfica a parir de diversos autores que trabalham com a temática, visando levantar dados 
que possibilite uma melhor compreensão das linguagens históricas e sua aplicação no contexto 
escolar. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: GÉRSON PRESTES 
Orientador: Alfredo Moreira da Silva Junior - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O processo ensino-aprendizagem de História: entendendo os conteúdos curriculares 
através de diferentes linguagens históricas 
Tema: FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS PARA O ENSINO DE HISTÓRIA. 
Palavras-chave: Ensino, Linguagens, metodologia, historiografia 
Resumo: O presente projeto tem por finalidade propor a utilização de diferentes linguagens 
históricas, bem como a produção de material didático com a intenção de auxiliar os alunos na 
compreensão dos conteúdos curriculares de história. Esta pesquisa faz-se necessária em virtude 
da predominância, ainda hoje de uma metodologia com prática discursiva, baseada apenas na 
repetição e transposição didática de conteúdos. A metodologia terá embasamento na pesquisa 
bibliográfica a parir de diversos autores que trabalham com a temática, visando levantar dados 
que possibilite uma melhor compreensão das linguagens históricas e sua aplicação no contexto 
escolar. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: GISELE PITOLI 
Orientador: Sandro Marlus Wambier - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Cidadania e Manutenção da Cultura e Identidade Étnica das Populações Indígenas no 
Paraná 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Cultura Indígena, Cidadania, Políticas Públicas, 
Resumo: A presente artigo destaca a importância de propiciar no ambiente escolar a discussão 
sobre os conceitos de cidadania aplicada à questão da manutenção da cultura e identidade étnica 
dos povos indígenas, em observação à implementação da Lei 11.645/08 que dispõe sobre o 
ensino de História e da Cultura Indígena na disciplina de História. O mesmo propiciará reflexões 
sobre a importância da valorização e do respeito à Cultura Indígena. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: GISELE PITOLI 
Orientador: Sandro Marlus Wambier - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Cidadania e Manutenção da Cultura e Identidade Étnica das Populações Indígenas no 
Paraná 
Tema: Diálogos Curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Cultura Indígena, Cidadania, Políticas Públicas, 
Resumo: A presente Produção Didática-Pedagógica na escola destaca a importância de propiciar 
no ambiente escolar a discussão sobre os conceitos de cidadania aplicada à questão da 
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manutenção da cultura e identidade étnica dos povos indígenas, em observação à implementação 
da Lei 11.645/08 que dispõe sobre o ensino de História e da Cultura Indígena na disciplina de 
História. O mesmo propiciará reflexões sobre a importância da valorização e do respeito à Cultura 
Indígena. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: GISELLE SIMONE DOS SANTOS LOPES 
Orientador: Lucas André Berno Kolln - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ESTUDO IN LOCO NAS AULAS DE HISTÓRIA - UM RECURSO METODOLÓGICO COM 
VIDA PRÓPRIA 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Aula de campo, Ensino de História, História local, 
Resumo: Este artigo apresenta o resultado da experiência realizada através do Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE), na Escola Estadual Guimarães Rosa do município de Assis 
Chateaubriand - PR, no período de abril a junho/2017. Ao longo da implementação foram 
realizadas aulas de campo com alunos do 8º e 9º anos, ou seja, foram retirados alunos de dentro 
da unidade escolar e levados à Vila Rural Raio de Luz. Nessa atividade, vários fatos se fizeram 
presentes, cada um causa e efeito da pesquisa de campo, as dificuldades na implementação do 
projeto, seu resultado, suas perspectivas e frustrações, a reação dos alunos, dos pais, dos 
demais envolvidos na atividade. Em suma essas aulas de campo acabaram se tornando objeto de 
reflexão. A proposta inicial seria aplicar aulas de campo como recurso complementar às 
atividades desenvolvidas em sala, no entanto, a aula de campo tornou-se um elemento com vida 
própria dentro dessa proposta. E esse texto, de modo singelo, tenta descrever e analisar a 
experiência. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: GISELLE SIMONE DOS SANTOS LOPES 
Orientador: Lucas André Berno Kolln - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: PENSAR A QUESTÃO DA TERRA A PARTIR DA REALIDADE VIVIDA NA VILA RURAL 
RAIO DE LUZ DE ASSIS CHATEAUBRIAND 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Agricultura Familiar, agronegócio e manutenção da terra 
Resumo: O presente projeto visa um estudo in loco da Vila Rural Raio de Luz de Assis 
Chateaubriand para proporcionar aos alunos do 9º ano subsídios para a reflexão e a 
problematização acerca do papel que a Vila desempenha no município, e como se coloca diante 
das discussões sobre a questão da terra na história contemporânea do Brasil. Diante desse 
estudo os alunos poderão compreender quais são as maiores dificuldades que os moradores 
enfrentam, o que os levaram a procurar o programa, quais são suas expectativas para o futuro, 
em suma, conhecer algumas das dinâmicas de sua organização. Através de realização e análise 
das entrevistas, fotos e impressões colhidas ao longo da aula de campo, os alunos poderão 
entabular um diálogo entre esses materiais e as discussões realizadas sobre História do Brasil e 
sobre a questão da terra. O objetivo centra-se sobre a reflexão com base na realidade cotidiana 
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dos alunos, utilizando um exemplo de história local como escopo para pensar questões históricas 
mais amplas, bem como contribuir para a lapidação de um senso crítico e da capacidade de 
pensar historicamente sua própria realidade. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: GLÁUCIA PEREIRA DE GODOY 
Orientador: JORGE PAGLIARINI JUNIOR - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: AGRICULTURA FAMILIAR: representações e práticas rurais presente no cotidiano escolar 
iretamense 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Agricultura familiar, Homem do campo e da cidade, representações culturais 
Resumo: O trabalho é resultado dos estudos realizados durante as atividades do Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE 2016/2017 e tem por objetivo apresentar os resultados da 
intervenção pedagógica realizada com os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II do Colégio 
Estadual José Sarmento Filho, em Iretama /Pr. Nele abordamos o conhecimento histórico 
propiciado nas aulas de História, o qual, na maioria das vezes, parte de conteúdos trabalhados a 
partir de uma realidade muito distante daquela em que o aluno está inserido, consequentemente, 
dificultando o entendimento da necessidade de o sujeito sentir - se parte integrante desse 
processo histórico. Diante desse quadro epistemológico, avaliamos quais seriam os 
posicionamentos norteadores de acordo com a linha de estudo diálogo curricular com a 
diversidade para a construção de uma história local e/ou regional tendo por base as relações de 
trabalho da agricultura familiar, nos seus desafios, resistências e construções culturais no 
município de Iretama, nas três últimas décadas. Metodologicamente, realizamos entrevistas, 
coleta de documentos familiares e estudos estatísticos, bem como visitação e produção teatral, 
comtemplando às representações do campo presentes nos discursos e nas práticas decorrentes 
ao trabalho da agricultura familiar. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: GLÁUCIA PEREIRA DE GODOY 
Orientador: JORGE PAGLIARINI JUNIOR - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: AGRICULTURA FAMILIAR: representações e práticas rurais presente no cotidiano escolar 
iretamense 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Agricultura familiar, Práticas culturais, Campo e cidade, Ensino de historia e 
cidadania, 
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica tem como objetivo a produção de conhecimento 
histórico voltado aos discursos e práticas que envolvem a agricultura familiar em Iretama-Pr 
durante as três últimas décadas. A sua base temática aborda relações de trabalho e comtempla 
os desafios, resistências e construções culturais que envolvem a agricultura familiar. A sua 
metodologia pauta-se numa abordagem qualitativa, utilizando de práticas e ações preocupadas 
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com a interação do aluno no processo de ensino e pesquisa, através de estudos de textos 
referentes à concentração de terras no Brasil e estrutura fundiária do município, bem como de 
atividades de visitação, palestras e estudo de festas municipais relacionadas ao mundo rural, 
finalizando com a produção, ensaio e apresentação de peça teatral. Em todas essas ações 
propõe-se uma reflexão e socialização das ideias e opiniões dos alunos. Espera-se comtemplar 
aspectos presentes nas práticas cotidianas dos alunos, numa perspectiva histórico crítica, 
valorizadora dos sujeitos enquanto sujeitos de sua própria história. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: HELENA FLOR DE LIMA 
Orientador: German Adolfo Ocampo Sterling - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O MUSEU COMUNITÁRIO ENQUANTO ELEMENTO ARTICULADOR ENTRE O 
PASSADO E O PRESENTE: CONTRIBUIÇÕES E PERSPECTIVAS PARA O ENSINO DE 
HISTÓRIA 
Tema: Paraná História e Historiografia 
Palavras-chave: MUSEU, MEMÓRIA, HISTÓRIA ORAL, 
Resumo: A temática para está proposta de intervenção pedagógica gira em torno do museu 
comunitário e suas possibilidades metodológicas na guarda e análise de fontes oral e da cultura 
material para o ensino de história. Essa temática encontra-se inserida na área de pesquisa 
Paraná: história e historiografia; articulando-se com a linha de estudo o patrimônio histórico e as 
fontes históricas no estudo da História do Paraná. Esse trabalho dialoga com a dimensão 
educativa que o museu comunitário oferece á disciplina de História. Compreender o museu 
enquanto um espaço articulador entre o passado e o presente amplia as condições existentes 
para o ensino e aprendizagem de história. O ensino da história não se restringe a uma reprodução 
dos fatos em ordem cronológica e linear, com ênfase apenas em mitos fundadores ou em fatos 
históricos, desconsiderando-se as diversas relações e contradições pelas quais o homem vivencia 
em sociedade. Não há como ensinar história sem que o aluno se veja inserido nela e perceba as 
influências da mesma na formação de sua identidade sociocultural. O ensino implica em levar o 
aluno a perceber-se enquanto ser histórico e social que, embora não determinado, sofre 
influências de seu meio e nele pode intervir. Dentro do ensino de História o trabalho com a 
museologia se constitui como fundamental por contribuir com o diálogo entre o passado e o 
presente. O museu é um espaço que comporta fontes inesgotáveis de discussões e que 
possibilitam a compreensão de fatos históricos e culturais. Assim esse trabalho se justifica pela 
possibilidade educativa que o museu oferece. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: HELENA FLOR DE LIMA 
Orientador: German Adolfo Ocampo Sterling - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O MUSEU COMUNITÁRIO ENQUANTO ELEMENTO ARTICULADOR ENTRE O 
PASSADO E O PRESENTE: CONTRIBUIÇÕES E PERSPECTIVAS PARA O ENSINO DE 
HISTÓRIA 
Tema: Paraná história e historiografia 
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Palavras-chave: MUSEU, MEMÓRIA, HISTÓRIA ORAL, PATRIMÔNIO 
Resumo: A temática para está proposta de intervenção pedagógica gira em torno do museu 
comunitário e suas possibilidades metodológicas na guarda e análise de fontes oral e da cultura 
material para o ensino de história. Essa temática encontra-se inserida na área de pesquisa 
Paraná: história e historiografia; articulando-se com a linha de estudo o patrimônio histórico e as 
fontes históricas no estudo da História do Paraná. Esse trabalho dialoga com a dimensão 
educativa que o museu comunitário oferece á disciplina de História. Compreender o museu 
enquanto um espaço articulador entre o passado e o presente amplia as condições existentes 
para o ensino e aprendizagem de história. O ensino da história não se restringe a uma reprodução 
dos fatos em ordem cronológica e linear, com ênfase apenas em mitos fundadores ou em fatos 
históricos, desconsiderando-se as diversas relações e contradições pelas quais o homem vivencia 
em sociedade. Não há como ensinar história sem que o aluno se veja inserido nela e perceba as 
influências da mesma na formação de sua identidade sociocultural. O ensino implica em levar o 
aluno a perceber-se enquanto ser histórico e social que, embora não determinado, sofre 
influências de seu meio e nele pode intervir. Dentro do ensino de História o trabalho com a 
museologia se constitui como fundamental por contribuir com o diálogo entre o passado e o 
presente. O museu é um espaço que comporta fontes inesgotáveis de discussões e que 
possibilitam a compreensão de fatos históricos e culturais. Assim esse trabalho se justifica pela 
possibilidade educativa que o museu oferece. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: HELENICE BARION 
Orientador: ASTOR WEBER - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A HISTÓRIA DOS XETÁ: PROBLEMATIZAÇÕES E CONCEITOS 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: História, Colonização, Xetá, Cultura, 
Resumo: A temática da pesquisa relacionou-se à História e cultura indígena e foi realizada com 
os alunos do 6º Ano do Colégio Estadual Douradina - EMF. Esse trabalho objetivou apresentar 
alguns aspectos da história e cultura dos Xetás que viviam na região Serra dos Dourados antes 
da vinda dos colonizadores, hoje município de Douradina-PR. Mesmo depois da implementação 
da lei 11.645/08 no âmbito escolar sobre a história e cultura indígena, os livros didáticos tendem a 
abordar a participação dessas sociedades em função do colonizador, sem tratá-los como sujeitos 
da sua própria história. Essa representação reforça a tendência etnocêntrica e vitimista de grande 
parte da historiografia que trata os povos indígenas como seres primitivos, selvagens, inferiores e 
sem autonomia. Para desmistificar alguns desses preconceitos encontrados nos relatos do século 
XIX sobre os Xetás foram problematizados com os alunos os conceitos de cultura, primitivismo e 
etnocentrismo a partir das representações que os alunos possuíam sobre os índios. Foram 
realizadas várias atividades com destaque para a análise de fontes, documentários/vídeos, 
debates sobre preconceito, visita a exposição de imagens dos índios Xetá e da formação do 
município na biblioteca pública municipal, recolha de informações sobre o cotidiano das 
remanescentes Xetá que residem em Douradina. Essas atividades possibilitaram aos discentes 
compreenderem que os Xetás fazem parte da história local. Muitas das características culturais e 
sociais dos tempos coloniais sofreram modificações em virtude da própria capacidade e/ou 
necessidade de readaptação dos Xetás a sociedade nacional em formação. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: HELENICE BARION 
Orientador: ASTOR WEBER - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A HISTÓRIA DOS XETÁ: PROBLEMATIZAÇÕES E CONCEITOS 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Xetá, indígenas, conceitos, cultura, 
Resumo: A temática dessa produção didático-pedagógica está relacionada à História e cultura 
indígena e será realizada com os alunos do 6º ano do Colégio Estadual Douradina- EFM. Esse 
trabalho objetiva recuperar a história e cultura dos índios Xetá que viviam na região Serra dos 
Dourados, atual município de Douradina-PR, antes da vinda dos colonizadores europeus. Mesmo 
depois da implementação da lei 11.645/08 no âmbito escolar sobre a história e cultura indígena, 
os livros didáticos tendem a abordar a participação dessas sociedades em função do colonizador, 
sem tratá-los como sujeitos da sua própria história. Essa representação apenas reforça a 
tendência etnocêntrica e vitimista de grande parte da historiografia que trata os povos indígenas 
como seres primitivos, selvagens, incultos, inferiores, incivilizados, ingênuos e sem autonomia. 
Para desmitificar alguns desses preconceitos, que são encontrados nos relatos do século XIX 
sobre os Xetá, serão problematizados com os alunos os conceitos de cultura, primitivismo e 
etnocentrismo. Esse caderno pedagógico está estruturado por um conjunto de atividades 
organizadas, como: pesquisas, leituras bibliográficas, análise de fontes históricas, debates, 
documentários e entrevistas. Espera-se que o aluno compreenda como ocorreu o processo de 
desterritorialização dos índios Xetá, como resistiram/negociaram e algumas das suas práticas 
culturais e sociais. Pretende-se ainda com essas atividades que os alunos reflitam os 
preconceitos sobre os índios de maneira geral. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: IARA LUZIA SALES DA LUZ 
Orientador: Róbson Laverdi - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A concentração fundiária no campo em Telêmaco Borba: a produção do conhecimento 
histórico pelos alunos a partir das experiências sociais no assentamento São Luiz II de Sapopema 
(Sapopema/PR 
Tema: Paraná: História e historiografia. 
Palavras-chave: Concentração de terras, Telêmaco Borba, Assentamento São Luiz II, 
Construção do conhecimento histórico, 
Resumo: Esse artigo busca fazer uma reflexão acerca da implementação do trabalho PDE 
realizado, nas três turmas de 9º ano da Escola Padre José de Anchieta no município de Telêmaco 
Borba, Paraná. Esse trabalho possibilitou aos alunos uma reflexão histórica acerca da 
concentração de terras no Brasil com destaque ao contexto local e regional. O tema se mostrou 
necessário devido a uma constatação de alta concentração de terras naquele município, onde 
mais de 90% das terras pertencem a um único proprietário. O que se percebe a partir das 
narrativas que contam a história da cidade e que se tornaram uma verdade no tempo, devido à 
maneira com que foram construídas, é que a concentração de terras se apresenta como algo 
natural. O objetivo fundamental do trabalho foi de construir com os alunos uma reflexão histórica 
para desnaturalizara ideia de posse da terra e fazê-los perceber o tema como um fenômeno social 
excludente, contribuindo para promover desigualdades sociais e econômicas. A atividade didático-
pedagógica no campo da história foi pautada pela investigação do conhecimento prévio dos 
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alunos, seguida de leituras e explicações sobre diversos tipos de documentos e linguagens como 
leis, músicas, documentários, filme, entrevistas, testemunhos, além da produção textual, cuja 
análise foi elaborada pelos próprios alunos. Cada atividade foi planejada de. maneira a fazê-los 
pensar o tema de forma crítica. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: IARA LUZIA SALES DA LUZ 
Orientador: Róbson Laverdi - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A concentração fundiária no campo em Telêmaco Borba: a produção do conhecimento 
histórico pelos alunos a partir das experiências sociais no assentamento São Luiz II de Sapopema 
(Sapopema/PR) 
Tema: Paraná: História e historiografia. 
Palavras-chave: Concentração de terras, Telêmaco Borba, Assentamento São Luiz II, 
Construção do conhecimento histórico, 
Resumo: A História deve ensinar o aluno a ler o mundo de forma crítica, compreendendo 
historicamente sua realidade. Inspirado neste objetivo, e tendo como ponto de partida a realidade 
de meus alunos, este material quer levar o aluno a entender como se constituiu a concentração 
de terras no Brasil. Telêmaco Borba concentra mais de 90% de seu território nas mãos da Klabin, 
grande produtora de papel e celulose. Embora a concentração de terras no município seja um 
caso particular ela é vista com muita naturalidade. O aluno será levado a entender como se 
constituiu a concentração de terras em todo o território nacional e particularmente em Telêmaco 
Borba, compreendendo todos os seus complicadores e consequências. Será apresentada a ele a 
história do Assentamento São Luiz II, como uma alternativa a concentração. O objetivo 
fundamental é ressignificar a ideia que o aluno tem de posse da terra. Para isso ele será levado a 
problematizar o tema, construindo seu conhecimento sobre a realidade vivida. 

 

Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ILZA MARIA RIBEIRO BONACIN DE OLIVEIRA 
Orientador: Marisa Noda - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O uso de fontes iconográficas para ensinar História Antiga aos alunos de 6º ano 
Tema: Fundamentos teóricos metodológicos para o ensino de História 
Palavras-chave: Imagem, Metodologia, Aprendizagem, 
Resumo: O presente artigo faz parte das atividades do PDE - Programa de Desenvolvimento 
Educacional - da Secretaria de Estado da Educação do Paraná e busca relatar os resultados do 
projeto de intervenção pedagógica desenvolvido no primeiro semestre de 2017 com alunos do 
sexto ano do Ensino Fundamental II do Colégio Estadual Barbosa Ferraz, na cidade de Andirá- 
Paraná. Esta proposta tem como principal objetivo principal contribuir com atividades de análise 
de imagens e fazer com que essas experiências em sala de aula criem situações que façam os 
alunos interagir, trocar informações e indagar, formando um ambiente de aprendizagem mais 
prazeroso e significativo. A implementação deste material visa despertar uma motivação nos 
alunos, efetivando a aprendizagem. Acredita-se que este trabalho poderá propor aos alunos 
formas diferentes de compreender a disciplina de História. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ILZA MARIA RIBEIRO BONACIN DE OLIVEIRA 
Orientador: Marisa Noda - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso de fontes iconográficas para ensinar História Antiga aos alunos de 6º ano 
Tema: Fundamentos teóricos metodológicos para o ensino de História 
Palavras-chave: História, Educação, Imagem, 
Resumo: Esta produção didático pedagógico tem como objetivo principal contribuir com 
atividades de análise de imagens e fazer com que essas experiências em sala de aula criem 
situações que façam os alunos interagir, trocar informações e indagar, formando um ambiente de 
aprendizagem mais prazerosa e significativa. Trazer sugestões de metodologias para os 
professores trabalharem com os alunos do 6ºano do ensino fundamental. A implementação deste 
material visa despertar uma motivação nos alunos, efetivando a aprendizagem. Acredita-se que 
este trabalho poderá propor aos alunos formas diferentes de compreender a disciplina de história. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ISABEL CRISTINA POCAS 
Orientador: Marlene Rosa Cainelli - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: HISTÓRIA DE LONDRINA: MEMÓRIAS GUSTATIVAS - A HISTÓRIA SOBRE A MESA 
Tema: Fundamentos teóricos metodológicos para o ensino de História. 
Palavras-chave: História da Alimentação, História Local, História Oral, História de Londrina, 
Resumo: O presente artigo tem como objetivo mostrar a proposta de intervenção pedagógica 
pautada nos fundamentos teóricos da História Local e História Oral; onde os (as) alunos (as) 
foram desafiados a trabalhar com a história oral tendo como objetivo resgatar as memórias 
gustativas dos (as) moradores do Bairro Jardim do Sol, em Londrina no Paraná. Essa pesquisa 
permitiu que os (as) alunos (as) se deparassem com outras propostas pedagógicas de construção 
da História, relacionada com a história local. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ISABEL CRISTINA POCAS 
Orientador: Marlene Rosa Cainelli - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Sabores de Londrina - Memórias gustativas: a história sobre a mesa 
Tema: Fundamentos teóricos metodológicos para o ensino da História 
Palavras-chave: memória, pesquisa, alimentação, história local 
Resumo: Observando o desinteresse, por parte de um grande número de alunos (as), pelos 
conteúdos históricos, pretendo através deste projeto de intervenção pedagógica e uso da história 
oral, que os mesmos redirecionem sua percepção com relação ao aprender e apreender a 
História numa perspectiva histórica diferenciada relacionada à História Local. Também temos a 
intenção que o projeto permita ao aluno (a) que ele (a) se perceba como sujeito da História. Os 
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Parâmetros Curriculares Nacionais e o documento curricular do Paraná para o Ensino Médio 
(1999), apresentam atividades relacionadas com o estudo do meio e da localidade que são 
indicadas como renovadoras para o ensino de História e salutares para o desenvolvimento da 
aprendizagem. Temos como principal objetivo incentivar os (as) alunos (as) a atitudes 
investigativas com base na História Local/Oral, com base na pesquisa a respeito das memórias 
gustativas de pessoas comuns e anônimas. Pretendemos realizar um trabalho que proporcione 
uma série de atividades, em relação à temática, que vai desde análise de fonte oral, fotografias 
das pessoas entrevistadas ou dos pratos referentes as memórias gustativas, além dos livros de 
receita, ou das próprias receitas. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: IVONE RODE PINZ 
Orientador: Selma Martins Duarte - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: DIREITOS E DEVERES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO CONTEXTO ESCOLAR 
Tema: História Social da Criança 
Palavras-chave: Infância, Adolescência, Direitos e Deveres, Ambiente Escolar, 
Resumo: O presente artigo é parte de um trabalho de pesquisa desenvolvido para o Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE) e está relacionado com o conceito de infância, seu 
surgimento e as mudanças ao longo da história, além de abordar a história da criança no Brasil, 
sua trajetória relacionada aos direitos e deveres, e principais intelectuais que escrevem sobre o 
assunto. Este estudo, relacionando os conceitos de infância e sua história social é resultado de 
preocupações vindas dos anos de trabalho como educadora em contato com estes sujeitos, que 
muitas vezes se apresentam indefesos e ao mesmo tempo cheios de vida e personalidade. 
Trabalhar a história social da infância na cidade de Nova Santa Rosa, tem grande relevância, uma 
vez que esta é uma comunidade relativamente pequena, com aproximadamente 8.000 habitantes 
e é extremamente tradicionalista. Situar as crianças e adolescentes na sociedade por meio do 
conhecimento dos seus direitos e deveres possibilita a desconstrução de muitos pensamentos 
preconceituosos e a resolução de problemas de interpretação da legislação em questão. A 
principal intenção deste estudo foi questionar os meios de promoção de direitos e as mudanças 
ocorridas após a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Quais as 
contribuições e fragilidades desse sistema de proteção da criança e do adolescente, assim como 
o amparo dado à escola neste processo e quais soluções efetivas podem ser construídas com 
base nestes meios. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: IVONE RODE PINZ 
Orientador: Selma Martins Duarte - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: DIREITOS E DEVERES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO CONTEXTO ESCOLAR 
Tema: História Social da Criança 
Palavras-chave: Infância, Direitos, Deveres, Ambiente Escolar, 
Resumo: O presente trabalho de pesquisa para o Programa de Desenvolvimento Educacional 
está relacionado com o conceito de infância, seu surgimento e as mudanças ao longo da história, 
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além de abordar a história da criança no Brasil, sua trajetória e principais estudiosos do assunto. 
A escolha pelo estudo da infância e sua história social é resultado de preocupações vindas dos 
anos de trabalho como professora em contato com estes seres muitas vezes indefesos e ao 
mesmo tempo cheios de vida e personalidade. Trabalhar a história social da infância na cidade 
em que atuo Nova Santa Rosa, será muito interessante, uma vez que esta é uma comunidade 
relativamente pequena, com aproximadamente 8.000 habitantes e extremamente tradicionalista, e 
situar as crianças e adolescentes na sociedade por meio do conhecimento dos seus direitos e 
deveres poderá desconstruir muitos pensamentos preconceituosos e problemas de interpretação 
da legislação em questão. A principal intenção deste estudo é questionar os meios de promoção 
de direitos e as mudanças ocorridas após a promulgação destes documentos. Quais são as 
fragilidades e contribuições desse sistema de proteção da criança e do adolescente, como a 
escola está amparada neste processo e quais as soluções efetivas que podem ser construídas 
com base nestes meios. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: IZAEL BATISTA 
Orientador: Paulo Eduardo Dias de Mello - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Ensinar e aprender História da Idade Média através de imagens: uma proposta para os 
professores do Ensino Médio 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História. 
Palavras-chave: Análise de imagens, Idade Média, Associação, 
Resumo: Depois que a internet foi popularizada, o acesso dos alunos à informação tornou-se 
mais fácil. Desse modo o professor tornou-se dispensável aos olhos dos alunos. Este projeto, 
portanto, tem a finalidade de trazer novos elementos para a problematização na sala de aula e 
promover a interação entre alunos e professor. A linha historiográfica norteadora dos estudos, 
será a Escola Nova, através da Escola dos Annales. Como protótipo da linha de estudos, será 
utilizada a Idade Média, século VII ao XV, onde houve muita produção cultural. Através da 
aplicação do estudo desse período, os professores adquirirão conhecimentos para aplicação em 
estudos do mesmo gênero para outros períodos da história. Esta pesquisa baseia-se na 
afirmação de Schimidt e Cainelli (2004) que afirmam que o aprendizado é duradouro e eficiente, 
quando se associa uma imagem ao tema. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: IZAEL BATISTA 
Orientador: Paulo Eduardo Dias de Mello - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Ensinar e aprender História da Idade Média através de imagens: uma proposta para os 
professores do Ensino Médio 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História. 
Palavras-chave: Ensino, História, Motivação, Interpretação, Imagens 
Resumo: Depois que a internet foi popularizada, o acesso dos alunos à informação tornou-se 
mais fácil. Desse modo o professor tornou-se dispensável aos olhos dos alunos. Este projeto, 
portanto, tem a finalidade de trazer novos elementos para a problematização na sala de aula e 
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promover a interação entre alunos e professor. A linha historiográfica norteadora dos estudos, 
será a Escola Nova, através da Escola dos Annales. Como protótipo da linha de estudos, será 
utilizada a Idade Média, século VII ao XV, onde houve muita produção cultural. Através da 
aplicação do estudo desse período, os professores adquirirão conhecimentos para aplicação em 
estudos do mesmo gênero para outros períodos da história. Esta pesquisa baseia-se na 
afirmação de Schimidt e Cainelli (2004) que afirmam que o aprendizado é duradouro e eficiente, 
quando se associa uma imagem ao tema. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: JANAÍNA APARECIDA PINTO 
Orientador: Luíz Rogério Oliveira da Silva - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O TROPEIRISMO: CAUSOS PARA CONTAR E RECONTAR 
Tema: Fundamentos teóricos metodológicos para o ensino de História. 
Palavras-chave: Tropeirismo, fontes orais, história em quadrinhos 
Resumo: O presente trabalho visa mostrar a importância de falar sobre o tropeirismo na escola, 
com ênfase no que é aprendido dentro da sala de aula, mostrando como existem muitos contos e 
relatos interessantes e que são de grande valia para os estudantes. Além disso, também propôs-
se colocar a relação das HQs com o ensino de história, colocando atividades nessa área lúdica 
para complementar o estudo sobre o tropeirismo, efetivando e perpetuando os aprendizados 
obtidos por meio de outras atividades e trabalhos desenvolvidos em sala de aula. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: JANAÍNA APARECIDA PINTO 
Orientador: Luíz Rogério Oliveira da Silva - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Tropeirismo, causos para contar e recontar 
Tema: Fundamentos teóricos metodológicos para o ensino de História. 
Palavras-chave: Tropeirismo, fontes orais, história em quadrinhos, 
Resumo: Durante o processo de ensino e aprendizagem pode-se perceber que os alunos de 
Ensino Médio demonstram muito interesse pelas histórias em quadrinhos. Acredita-se que um 
conteúdo pode ser inserido por meio de análise e pesquisa, em diversas fontes históricas, como 
mapas, imagens, fotografias, canções, histórias orais, pesquisas bibliográficas e conciliá-las. 
Acredita-se também que é possível, proporcionar ao educando a base teórica para a composição 
de história em quadrinhos por meio dessa pesquisa e análise. Assim pretende-se pesquisar sobre 
o Tropeirismo e, como consequência, sobre a figura do Tropeiro, tendo como objetivo incentivar a 
pesquisa enfocando a História Regional. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: JANAÍNA SCHIMANESKI 
Orientador: Cláudio Luíz DeNipoti - IES: UEPG 
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Etapa: Artigo 
 
Título: A escola como espaço de aprendizado para além dos conteúdos 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Relações de Gênero, Mulher, Igualdade, Escola, Violência 
Resumo: O presente artigo refere-se a uma Intervenção Pedagógica, relacionada às questões de 
gênero, aplicada no Colégio Ana Divanir Boratto, da cidade de Ponta Grossa, com alunos e 
alunas das turmas do 9º ano do Ensino Fundamental II. O citado colégio está inserido em uma 
comunidade desfavorecida social e economicamente e, associado a isso, configura-se um quadro 
de considerável número de evasão escolar por parte das meninas que acabam repetindo as 
histórias familiares, nas quais estão inseridas e abandonam a escola por não perceberem 
perspectiva de futuro na educação. Assim, este projeto foi desenvolvido numa visão de relações 
de gênero, com enfoque na questão da violência contra a mulher, que é muito grande na 
comunidade e no empoderamento das mulheres através dos conhecimentos ofertados pela 
escola, para que possam permanecer no processo de escolarização e se auto construir 
autonomamente e emancipatoriamente em seus futuros. Para tanto, pretendeu-se verificar as 
melhores possibilidades de inserção das discentes no contexto escolar e na melhoria do 
aproveitamento ensino-aprendizagem, enfatizando o reconhecimento e valorização da mulher na 
sociedade, de forma, que propicie isso a sua comunidade por meio do que lhes é transmitido na 
escola. Utilizou-se de pesquisa-ação de caráter qualitativo e exploratório, com base no 
levantamento de dados e o encaminhamento da intervenção de modo a sensibilizar para a 
reversão do quadro apresentado. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: JANAÍNA SCHIMANESKI 
Orientador: Cláudio Luíz DeNipoti - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Escola como espaço de aprendizado para além dos conteúdos 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Relações de Gênero, Mulher, Igualdade, Escola, Violência 
Resumo: A Unidade aqui apresentada é uma Produção Didático-Pedagógica exigida pelo 
Programa de Desenvolvimento da Escola Pública do Paraná (PDE). Esta pesquisa está voltada 
para alunos e alunas do 9º Ano do Ensino Fundamental. Consiste em buscar alternativas de 
estudos sobre a Representatividade da Mulher, numa visão de Relações de Gênero com enfoque 
na questão da violência contra a mulher que é muito grande na comunidade, para que assim se 
transmita um conhecimento que possa ser significativo, propiciando às alunas construir-se 
autonomamente e emancipatoriamente em seus futuros e, também, desta forma estar diminuindo 
a evasão escolar, verificando melhores possibilidades de inserção das discentes no contexto 
escolar e na melhoria do aproveitamento ensino-aprendizagem, enfatizando o reconhecimento e a 
valorização da mulher na sociedade. Que através de diálogos, leituras, entendimento de vídeos, 
trabalhos individuais e coletivos, apreciação de músicas, reflitam sobre suas vidas e reconheçam-
se como agentes de transformação das mesmas, percebendo-se como sujeitos históricos, e 
também atuantes em suas comunidades. Este trabalho será desenvolvido no Colégio Estadual 
Ana Divanir Boratto, no município de Ponta Grossa, no ano de 2017. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: JANETE APARECIDA CARBULIN 
Orientador: Daniela Vallandro de Carvalho - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: 'A LITERATURA - NEGRA - COMO VISÃO': OS ESCRITOS DE CAROLINA MARIA DE 
JESUS COMO FONTES PARA O ENSINO DE HISTÓRIA E DA EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL 
NO BRASIL 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Identidade, Questões Raciais, Preconceito, Negro, População Afrodescendente, 
educação étnico-racial 
Resumo: Este artigo tem o objetivo de refletir sobre o uso da Literatura como fonte para o estudo 
da história voltado à inclusão racial brasileira. A partir da análise do livro Quarto de Despejo de 
Carolina Maria de Jesus pretendemos aprofundar os conhecimentos nas relações étnico-raciais. A 
escolha do livro ajudou-nos a abrir um leque de possibilidades, uma vez que, através da narrativa 
em primeira pessoa da autora nos conduz a relatos de sua vida, de forma autobiográfica: mulher 
negra, favelada que escreve sobre seu mundo de pobreza e ao mesmo tempo se insere no 
mundo dos dominantes através da sua escrita, da sua literatura. Assim, buscaremos evidenciar a 
relação entre Literatura e História, considerando o diálogo entre ambas e, nesse caso optando 
pela Literatura marginal, dando, voz e vez a um grupo que por séculos foi silenciado: a população 
negra brasileira. Esse trabalho se insere no âmbito da História Cultural, campo de estudo que se 
desenvolveu significativamente a partir dos anos de 1990 no Brasil. Nesse sentido, o objetivo 
desse artigo é analisara obra Quarto de Despejo, diário de Carolina Maria de Jesus em uma 
perspectiva histórica, procurando desconstruir estereótipos presentes na sociedade brasileira. Ao 
utilizar essa obra literária, pretende-se mostrar a vida de uma descendente de escravos, mãe 
solteira de três filhos pequenos, moradora da favela de Canindé, que estudou somente até a 
segunda série do Ensino Primário e que vivia de catar papel. Serão tratadas, entre esses 
objetivos, questões levantadas pela própria escrita da Carolina Maria de Jesus, como: fome 
cotidiana, miséria, abusos 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: JANETE APARECIDA CARBULIN 
Orientador: Daniela Vallandro de Carvalho - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: 'A LITERATURA - NEGRA - COMO VISÃO': OS ESCRITOS DE CAROLINA MARIA DE 
JESUS COMO FONTES PARA O ENSINO DE HISTÓRIA E DA EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL 
NO BRASIL 
Tema: Diálogos com a Diversidade 
Palavras-chave: Alteridade, preconceito, estereótipos, 
Resumo: Essa unidade didática, refere-se às atividades que serão realizadas nas trinta e duas 
aulas que serão utilizadas para implementação do meu projeto de intervenção pedagógica, 
durante o primeiro semestre de 2017 com os alunos da primeira série do Ensino Médio no Colégio 
Estadual Dom Carlos. 

 

 
 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_hist_unicentro_janeteaparecidacarbulin.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_hist_unicentro_janeteaparecidacarbulin.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_hist_unicentro_janeteaparecidacarbulin.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_hist_unicentro_janeteaparecidacarbulin.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_hist_unicentro_janeteaparecidacarbulin.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_hist_unicentro_janeteaparecidacarbulin.pdf


Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: JAYME LEONARDO DUBIELA 
Orientador: Sandro Marlus Wambier - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O reconhecimento e a valorização da cultura africana no Brasil 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Cultura Africana, Capoeira, Culinária Afro 
Resumo: Este artigo tem como objetivo abordar a importância da cultura africana na formação da 
identidade cultural brasileira, através de alguns exemplos, enfatizando as características gerais da 
Capoeira e da Culinária Africana presente na alimentação brasileira. A metodologia utilizada foi a 
pesquisa-ação, possibilitando entender qual o nível de conhecimento e conscientizar os alunos à 
respeito da cultura afro. A intervenção pedagógica foi aplicada a alunos do 8º ano do Ensino 
Fundamental no Colégio Estadual Juventude de Santo Antônio, Balsa Nova-PR. Foram realizados 
narrativas históricas, discussões, cartazes, exposições à respeito do tema. O resultado desta 
intervenção foi positivo, já que os alunos puderam perceber quais elementos presentes no seu dia 
a dia são advindos da cultura africana e se tornaram conscientes da luta dos mesmos no 
passado. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: JAYME LEONARDO DUBIELA 
Orientador: Sandro Marlus Wambier - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O reconhecimento e a valorização da cultura africana no Brasil 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Cultura Africana, Capoeira, Culinária Afro, 
Resumo: Este Caderno Pedagógico tem como objetivo responder à questão proposta no Projeto 
de Intervenção Pedagógica apresentado ao Programa de Desenvolvimento Pedagógico no ano de 
2016/17. Neste Projeto indagamos como perceber a influência da Cultura Africana na formação 
da identidade cultural brasileira, através de alguns exemplos, enfatizando as características gerais 
da Capoeira e da Culinária Africana presente na alimentação brasileira. Destaca-se também a lei 
10639/03 demonstrando que a obrigatoriedade do estudo da Cultura afro não deve ficar apenas 
para uma data, ou seja, a Consciência Negra, mas que realmente faça parte do planejamento 
anual dos professores. Partindo destas perspectivas, apresentamos aqui o Caderno Pedagógico: 
O reconhecimento e a valorização da cultura africana no Brasil. Nele, o professor encontrará uma 
fundamentação teórica à cerca do tema e algumas sugestões de atividades, textos e vídeos para 
trabalhar o tema em questão. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: JOÃO MIGUEL FRANCO DE ANDRADE 
Orientador: ALESSANDRA IZABEL DE CARVALHO - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
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Título: Público e Privado: valorizando os interesses coletivos 
Tema: História Social das Crianças 
Palavras-chave: Cidadania, Corrupção, Jeitinho Brasileiro, 
Resumo: Atualmente temos nos deparado com o fortalecimento dos interesses privados em 
detrimento dos interesses coletivos. O indivíduo tem lançado mão de diversos recursos que 
permitam a concretização de seus anseios, porém o faz recorrendo a suas relações pessoais e, 
portanto, conseguindo soluções particulares. Este artigo é resultado de diversas reflexões 
realizadas junto de nossos alunos sobre os muitos casos em que a gestão pública é utilizada para 
fins privados e como isso enfraquece o sentido de coletividade. 

 

Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: JOÃO MIGUEL FRANCO DE ANDRADE 
Orientador: ALESSANDRA IZABEL DE CARVALHO - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Público e Privado: valorizando os interesses coletivos 
Tema: História Social das Crianças 
Palavras-chave: ética, interesses coletivos, corrupção 
Resumo: Desenvolvido a partir das reflexões identificadas no projeto, esta produção didático-
pedagógica propõe atividades diversas com a intenção de estimular nossos educandos a 
refletirem sobre sua própria vida, as situações que observam a sua volta, nos noticiários, etc., 
para a partir daí, dar um pequeno, mas importante passo, em direção a uma sociedade pautada 
na ética. 

 

Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: JOCIANE FRANCISCA PEREIRA 
Orientador: WANDER DE LARA PROENÇA - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ESTÉTICA, ARTE E CULINÁRIA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA O ENSINO DE 
HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Lei 10,639/2003, História, Cultura afro-brasileira, Estética, Práticas pedagógicas, 
Resumo: Este artigo apresenta os resultados de um Plano de Implementação Pedagógica, pelo 
Programa de Desenvolvimento da Educação - PDE, desenvolvido junto a alunos do 6º Ano do 
Ensino Fundamental, da Escola Estadual do Campo, da Vila Gandhi, no município de Primeiro de 
Maio, Paraná. O objetivo foi o de valorizar a cultura afrodescendente, reconhecendo a sua 
presença nos diversos segmentos da sociedade, especialmente dentro das escolas, trazendo à 
tona a arte, culinária, religião, estética, música e dança, respaldadas na lei 10.639/03. 

 

Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: JOCIANE FRANCISCA PEREIRA 
Orientador: WANDER DE LARA PROENÇA - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: O ensino da história e cultura afro-brasileira e africana: construção de práticas 
pedagógicas para o diálogo com a diversidade e democratização das relações étnico-raciais no 
ambiente escolar 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Ensino, cultura afro-brasileira, diversidade, práticas pedagógicas, 
Resumo: O trabalho versará sobre a implementação da Lei 10.639/2003, que tornou obrigatório o 
ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, com intuito de tratar das questões étnico-
raciais, afirmando o direito a esta diversidade na educação escolar, rompendo com o silêncio 
sobre a realidade afro-brasileira nos currículos e práticas escolares. Como estratégia, serão 
desenvolvidas Oficinas e um Desfile de penteados e cabelos de origem afro, objetivando a 
cidadania e a compreensão das contribuições afrodescendentes para a História brasileira. 

 

 

Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES DO CARMO 
Orientador: SAMARA MENDES ARAÚJO SILVA - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: EVASÃO ESCOLAR E VULNERABILIDADE SOCIAL: Aspectos da Realidade sócio-
educacional no Colégio Estadual Professor Anderson Rangel (Fazenda Rio Grande-PR) 
Tema: História Social das Crianças 
Palavras-chave: Evasão escolar, vulnerabilidade social, capital cultural, Alunos Multiplicadores, 
Resumo: Objetivando inserir na rotina escolar estratégias didáticas oriundas da compreensão do 
processo educativo inserido na realidade social e com intuito de proporcionar aos alunos do 3º 
ano - Ensino Médio a permanência no espaço escolar e continuidade na educação formal, 
contribuindo, assim, para diminuição dos índices de evasão escolar. As estratégias didáticas 
contidas neste material foram desenvolvidas pautadas pelo interesse de se entender os motivos 
que levam tantos estudantes do Ensino Médio a abandonar seus estudos. Organizado em grupos 
com o número reduzido de alunos, procedimento que facilitará o trabalho de alunos 
multiplicadores. A utilização destas estratégias se justifica como forma adequada de intervenção 
concreta na realidade da educação básica e propor alterações nas práticas educativas. Os 
conceitos de vulnerabilidade social e capital cultural são tomados como principais referências 
teóricas para se compreender as razões do abandono escolar. As atividades presentes nesta 
Unidade estão distribuídas em 7 encontros com os alunos e 1 (um) com os professores. Cada 
encontro é composto por: tema, objetivos, justificativa, metodologia e avaliação. Os temas foram 
selecionados através de pesquisa direta com estudantes de Ensino Médio do Colégio Estadual 
Professor Anderson Rangel (Fazenda Rio Grande - PR) Este material contém orientações para 
que seja realizada a multiplicação entre os alunos e na Semana pedagógica com os professores.·. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: EVASÃO ESCOLAR E VULNERABILIDADE SOCIAL: Aspectos da Realidade sócio-
educacional no Colégio Estadual Professor Anderson Rangel (Fazenda Rio Grande-PR) 
Tema: História Social das Crianças 
Palavras-chave: Evasão escolar, vulnerabilidade social, capital cultural, Alunos Multiplicadores, 
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Resumo: Objetivando inserir na rotina escolar estratégias didáticas oriundas da compreensão do 
processo educativo inserido na realidade social e com intuito de proporcionar aos alunos do 3º 
ano - Ensino Médio a permanência no espaço escolar e continuidade na educação formal, 
contribuindo, assim, para diminuição dos índices de evasão escolar. As estratégias didáticas 
contidas neste material foram desenvolvidas pautadas pelo interesse de se entender os motivos 
que levam tantos estudantes do Ensino Médio a abandonar seus estudos. Organizado em grupos 
com o número reduzido de alunos, procedimento que facilitará o trabalho de alunos 
multiplicadores. A utilização destas estratégias se justifica como forma adequada de intervenção 
concreta na realidade da educação básica e propor alterações nas práticas educativas. Os 
conceitos de vulnerabilidade social e capital cultural são tomados como principais referências 
teóricas para se compreender as razões do abandono escolar. As atividades presentes nesta 
Unidade estão distribuídas em 7 encontros com os alunos e 1 (um) com os professores. Cada 
encontro é composto por: tema, objetivos, justificativa, metodologia e avaliação. Os temas foram 
selecionados através de pesquisa direta com estudantes de Ensino Médio do Colégio Estadual 
Professor Anderson Rangel (Fazenda Rio Grande - PR) Este material contém orientações para 
que seja realizada a multiplicação entre os alunos e na Semana pedagógica com os professores. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: JOSÉ CARLOS PARRA 
Orientador: RICARDO TADEU CAIRES SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências 
e Letras do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A criança escrava no Brasil escravista (1500-1888) 
Tema: História Social da Criança no Brasil 
Palavras-chave: História da Infância, Escravidão, Resistência escrava, Brasil, 
Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar as relações sociais e o cotidiano da criança 
escrava no Brasil escravista (sécs. XVI-XIX). Para compreensão e análise dessas relações, 
realizou-se uma busca nas seguintes fontes: relatos de viajantes, iconografia, literatura e também 
à vasta produção historiográfica sobre a história da escravatura no Brasil. Após a análise crítica 
das fontes e da bibliografia, feita à luz do materialismo histórico dialético, desenvolveu-se uma 
unidade didático-pedagógica denominada: A criança escrava no Brasil escravista (1500-1888), 
cuja implementação se deu no Colégio Estadual Reynaldo Massi - EFM, junto aos alunos do 2º 
Ano do Ensino Médio. A apresentação do material didático propiciou aos alunos um 
aprofundamento sobre a História Social da Criança no Brasil e no mundo, dando um enfoque 
especial sobre a criança escrava no Brasil entre os anos (1500-1888). 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: JOSÉ CARLOS PARRA 
Orientador: RICARDO TADEU CAIRES SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências 
e Letras do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A criança escrava no Brasil escravista (1500-1888) 
Tema: História Social da Criança no Brasil 
Palavras-chave: História da Infância, escravidão, resistência escrava, Brasil, 
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Resumo: Esta Unidade Didática tem como objetivo problematizar as relações sociais e o 
cotidiano da criança escrava no Brasil escravista (sécs. XVI-XIX). Para tanto, recorreremos à 
análise de variadas fontes, tais como: relatos de viajantes, iconografia, literatura e também à 
vasta produção historiográfica sobre a história da escravatura no Brasil. Após a análise crítica das 
fontes e da bibliografia, feita à luz do materialismo histórico dialético, buscaremos elaborar uma 
unidade didática para ser aplicada aos alunos do 2º Ano do Ensino Médio do Colégio Estadual 
Reynaldo Massi, no município de Diamante do Norte, PR. Assim, almejamos trabalhar o cotidiano 
da criança escrava, dando destaque para a importância da família escrava e as adversidades 
enfrentadas pelos escravos na manutenção dos seus laços de parentesco e sociabilidade. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: JOSÉ ELIAS LARA 
Orientador: Lucas André Berno Kolln - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O estabelecimento das relações passado presente nas aulas de História e suas 
implicações 
Tema: Trabalho e Movimentos Sociais 
Palavras-chave: Relação passado-presente, Ensino de História, Revolução Francesa, 
Resumo: Este artigo é requisito para a conclusão do Programa de Desenvolvimento da Educação 
do Paraná (PDE) e tem como objetivo demonstrar a importância do adequado estabelecimento 
das relações passado-presente nas aulas de História, com o intuito de torná-las mais atrativas 
para os alunos. Busca, dessa forma, cumprir a proposta de promoção de uma formação mais 
abrangente e integral com vistas à cidadania. Além disso, o estudo da relação passado-presente 
é utilizado para compreender a natureza dialética do processo histórico e das percepções sobre 
ele, possibilitando sublinhar a historicidade da realidade social em que se encontram estudantes e 
professores. Para isso, o tema da Revolução Francesa foi discutido de forma verticalizada, 
suscitando uma reflexão sobre a maneira como aquele movimento revolucionário, que se 
encontra distante de nós no tempo e no espaço, relaciona-se com o Brasil contemporâneo e, 
consequentemente, com o dia a dia dos nossos alunos. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: JOSÉ ELIAS LARA 
Orientador: Lucas André Berno Kolln - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O ESTABELECIMENTO DAS RELAÇÕES PASSADO-PRESENTE NAS AULAS DE 
HISTÓRIA E SUAS IMPLICAÇÕES 
Tema: Trabalho e movimentos sociais 
Palavras-chave: Relação passado-presente, Ensino de História, Revolução Francesa 
Resumo: A implementação desse projeto implica, primeiramente, no estudo verticalizado de três 
referenciais teóricos: o Positivismo; o Marxismo e a Escola de Annales. O intuito dessa primeira 
etapa é chamar a atenção para as diferentes possibilidades da produção historiográfica bem 
como da subjetividade da historiografia. Em uma segunda etapa, serão estudados quatros textos 
clássicos sobre o tema Revolução Francesa, com o objetivo de demonstrar como as questões do 
presente influenciam a leitura do passado, conferindo dinamismo a História. Posteriormente, 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_hist_unioeste_joseeliaslara.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_hist_unioeste_joseeliaslara.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_hist_unioeste_joseeliaslara.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_hist_unioeste_joseeliaslara.pdf


faremos uma comparação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) com a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), buscando chamar a atenção para as 
permanências do passado no mundo contemporâneo. Finalizaremos com uma apresentação por 
parte dos alunos do ensino médio para os alunos do oitavo ano do ensino fundamental do tema 
abordado, na perspectiva em que foi estudado, ou seja, demonstrando as relações passado-
presente. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: JUCÉIA APARECIDA VOLPS 
Orientador: Alfredo Moreira da Silva Junior - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Diversidade Cultural e Racial: da origem a criminalização do preconceito 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade/ História 
Palavras-chave: História, Preconceito, Diversidade cultural, Escola, 
Resumo: Os problemas relacionados a situações de discriminação e preconceito no interior da 
escola contradizem a máxima de que a escola recebe a todos igualmente e que a mesma seria 
um local de defesa da mesma. A falta de conhecimento acerca dos termos e definições sobre 
racismo, preconceito racial, a falta de percepção de que vivemos numa sociedade com 
diversidade racial e cultural e que essa realidade deve ser respeitada, é um dos fatores que 
agravam a situação, pois, não são conhecidas e muito menos debatidas no cotidiano escolar. 
Somam-se a estes fatos, a permanência latente do mito de democracia racial branca e a visão 
eurocêntrica defendida até então nos materiais disponibilizados, representados nos livros 
didáticos, que levam educadores e alunos a reproduzir consciente ou inconscientemente os 
preconceitos. É necessário reconhecer que o Brasil é um país pluriétnico e multirracial e que 
todos os agentes envolvidos na educação, não somente os professores, mas também a família e 
a sociedade podem e devem contribuir para erradicar as atitudes preconceituosas e reverter esse 
quadro. Diante do exposto, é necessário que ocorram atitudes proativas e práticas de 
desconstrução do preconceito e reversão da ideologia racista que permeiam o cotidiano escolar e 
criar subsídios que possam ajudar no desenvolvimento do processo de transformação da 
consciência. 
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Professor PDE: JUCÉIA APARECIDA VOLPS 
Orientador: Alfredo Moreira da Silva Junior - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Diversidade Cultural e Racial: da origem a criminalização do preconceito 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade/ História 
Palavras-chave: Preconceito, Diversidade cultural, Diversidade Racial, Criminalização, Escola, 
Resumo: Os problemas relacionados a situações de discriminação e preconceito no interior da 
escola contradizem a máxima de que a escola recebe a todos igualmente e que a mesma seria 
um local de defesa da mesma. A falta de conhecimento acerca dos termos e definições sobre 
racismo, preconceito racial, a falta de percepção de que vivemos numa sociedade com 
diversidade racial e cultural e que essa realidade deve ser respeitada, é um dos fatores que 
agravam a situação, pois, não são conhecidas e muito menos debatidas no cotidiano escolar. 
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Somam-se a estes fatos, a permanência latente do mito de democracia racial branca e a visão 
eurocêntrica defendida até então nos materiais disponibilizados, representados nos livros 
didáticos, que levam educadores e alunos a reproduzir consciente ou inconscientemente os 
preconceitos. É necessário reconhecer que o Brasil é um país pluriétnico e multirracial e que 
todos os agentes envolvidos na educação, não somente os professores, mas também a família e 
a sociedade podem e devem contribuir para erradicar as atitudes preconceituosas e reverter esse 
quadro. Diante do exposto, é necessário que ocorram atitudes proativas e práticas de 
desconstrução do preconceito e reversão da ideologia racista que permeiam o cotidiano escolar e 
criar subsídios que possam ajudar no desenvolvimento do processo de transformação da 
consciência. 
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Professor PDE: JUCIANI MAY 
Orientador: Marcos Luís Ehrhardt - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ALIMENTAR-SE OU COMER?: HÁBITOS ALIMENTARES NO MUNICÍPIO DE 
MARECHAL CÂNDIDO RONDON E A IDENTIFICAÇÃO CULTURAL ALÉM DO 'GERMANISMO' 
Tema: Paraná: história e historiografia 
Palavras-chave: Cultura, Etnia, Identidade, Tradição, Festas Típicas 
Resumo: Desenvolveu-se no projeto de Intervenção Pedagógica o estudo sobre alguns conceitos 
como: cultura, etnia, identidade e tradições a partir de hábitos alimentares e festas típicas no 
município de Marechal Cândido Rondon. Foram utilizados documentos historiográficos, imagens, 
entrevistas e filmes para debater esses conceitos concomitantes com o conteúdo em História do 
Brasil das Imigrações, principalmente após a abolição da Escravatura no final do Século XIX, com 
o incentivo de grupos Europeus que viessem ao Brasil para substituir essa mão de obra e de 
Embranquecer a população. Essas imigrações não trazem apenas pessoas, mas juntamente com 
elas vêm seus hábitos, costumes, tradições, identidades, idiomas e etc. Neste contexto, a partir 
da Alimentação e seus aspectos culturais, a análise se deu com objeto de estudo o Jantar Italiano 
no distrito de Novo Horizonte buscando desconstruir a ideia hegemônica de cidade germânica em 
Marechal Cândido Rondon, mostrando através da sua culinária e festas que existem outras 
representações étnicas e culturais. Para desenvolver o estudo, optamos pela abordagem 
metodológica da Nova História Cultural, que se baseiam em noções de práticas e representações, 
que neste caso será analisado objetos culturais que estão sendo produzidos e indivíduos que 
produzem e recebem esta cultura, relacionando-se com outros saberes que fazem os métodos 
discursivos e os símbolos, no caso os pratos apresentados nas festas típicas, e as apresentações 
culturais que objetivam representar a sua etnia, até a apresentação com roupas que tentam 
representar a sua etnia. 
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Título: ALIMENTAR-SE OU COMER?: HÁBITOS ALIMENTARES NO MUNICÍPIO DE 
MARECHAL CÂNDIDO RONDON E A IDENTIFICAÇÃO CULTURAL ALÉM DO 'GERMANISMO' 
Tema: Paraná: história e historiografia 
Palavras-chave: Cultura, Etnia, Identidade, Tradição, Pratos Típicos 
Resumo: Esta é uma atividade de elaboração do material didático-pedagógico para o 
desenvolvimento do projeto de intervenção pedagógica exigido pelo PDE - Programa de 
Desenvolvimento Educacional, que propõe fazer uma investigação histórica por meio da 
discussão de conceitos como cultura, etnia, tradição e práticas alimentares através de análise de 
documentos e eventos no município de Marechal Cândido Rondon procurando entender à 
historicidade da invenção das tradições a partir de diferentes pratos típicos apresentados que 
carregam estes conceitos e como eles são inventados e ou reinventados. Como base para a 
investigação, será analisada o Jantar Italiano promovido pelo Distrito de Novo Horizonte e se dará 
dentro da proposta das Diretrizes Curriculares da disciplina de História sob a fundamentação 
teórica da Nova História Cultural que terá como atividade final uma narrativa histórica.·. 
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Título: EDUCAÇÃO E TRABALHO DOCENTE FRENTE AOS DESAFIOS DAS POLÍTICAS 
NEOLIBERAIS NO BRASIL E NO PARANÁ (1988-2015) 
Tema: PARANÁ: HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA 
Palavras-chave: Neoliberalismo, Políticas Educacionais, Relações de trabalho docente 
Resumo: Esse artigo apresenta uma análise do processo de implementação pedagógica do 
projeto intitulado Educação e trabalho docente frente às políticas neoliberais no Brasil e no 
Paraná (1988-2015), enquanto requisito do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), da 
Secretaria de Educação do Estado do Paraná, no ano de 2016, cujo objetivo foi o de desenvolver 
um curso de formação para docentes da rede pública de Educação do Estado do Paraná. O 
encaminhamento metodológico ocorreu por meio de encontros dirigidos, e se estruturou no eixo 
de análise e problematização histórica sobre as políticas neoliberais implementadas no Brasil e no 
Paraná ao longo das décadas de 1980 e de 2010, buscando verificar se tal processo histórico 
teve por ventura, influência nas políticas públicas voltadas para a educação e sobre a realidade 
concreta e cotidiana do trabalho docente. Os resultados, obtidos a partir de amplos debates nos 
encontros, permitiram evidenciar de que modo às políticas educacionais colaboraram para alterar 
a realidade ou corroboraram a permanência das desigualdades sociais e culturais da comunidade 
escolar, além da análise sobre os possíveis reflexos que esse processo histórico pode ter 
desempenhado sobre a realidade concreta da educação no país e das condições de trabalho 
docente. 
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Título: PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA: EDUCAÇÃO E TRABALHO DOCENTE FRENTE 
AOS DESAFIOS DAS POLÍTICAS NEOLIBERAIS NO BRASIL E NO PARANÁ (1988-2015) 
Tema: PARANÁ: HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA 
Palavras-chave: Neoliberalismo, Políticas Educacionais, Relações de trabalho docente 
Resumo: Este Caderno Pedagógico é parte integrante dos requisitos do PDE e servirá de base 
para uma proposta pedagógica de formação para docentes da rede pública de Educação. O 
desenvolvimento da proposta será por meio de encontros dirigidos, e se estrutura a partir do 
estudo de dois momentos históricos: a conjuntura de transição entre os anos 1980-1990 e a 
contemporaneidade mais recente, nos anos 2000-2010. O eixo de análise e problematização 
histórica serão as políticas neoliberais implementadas no Brasil e no Paraná ao longo destas 
décadas e buscar-se-á verificar se tal processo histórico teve influência nas políticas públicas 
voltadas para a educação e sobre a realidade concreta e cotidiana do trabalho docente. Deste 
modo, pretende-se estudar de que maneira as políticas educacionais - entrelaçadas às 
transformações socioeconômicas e históricas mais amplas - colaboraram para alterar a realidade 
ou corroboraram a permanência das desigualdades sociais e culturais. A metodologia para 
realização do projeto se dará por meio de reflexão e debate com os cursistas sobre o tema em 
estudo, fundamentado em textos teóricos, análise de dados estatísticos e fontes documentais 
(orais e imagéticas), que visem o entendimento sobre os possíveis reflexos que esse processo 
histórico possa ter desempenhado sobre a realidade concreta do ensino e da educação no país. 
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Orientador: Federico José Alvez Cavanna - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 
Letras do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A HISTÓRIA CONSTRUÍDA DO PONTO DE VISTA DAS MÍDIAS: O OLHAR DOS 
ALUNOS 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO ESTADUAL 'SERTÃOZINHO' - LITORAL -
PR E SUAS NARRATIVAS 
Tema: Metodologia do Ensino da História 
Palavras-chave: Mídias, Educação Histórica, Consciência Histórica, aula-oficina 
Resumo: A importância do projeto localiza-se especificamente nas carências dos jovens 
estudantes em tratar as mídias como fontes construtora da História considerada verdadeira, 
concepção esta observada e analisada nas ideias prévias dos alunos por meio de questões de 
entrevista. Assim, a sala de aula, torna-se um ambiente de questionamentos e pesquisas por 
meio das fontes históricas e estratégia de uma prática docente no modelo de aula oficina, na 
perspectiva de Educação Histórica, com o intuito de compreender o ensino de história como 
norteador, para os alunos obterem sucesso em sua vida, formar uma consciência histórica, 
designada para compreensão de um novo sujeito. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: KELLEN MENDES FREITAS 
Orientador: Federico José Alvez Cavanna - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 
Letras do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_hist_unioeste_karolinarosabusnello.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_hist_unioeste_karolinarosabusnello.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_hist_unespar-paranagua_kellenmendesfreitas.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_hist_unespar-paranagua_kellenmendesfreitas.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_hist_unespar-paranagua_kellenmendesfreitas.pdf


Título: A HISTÓRIA CONSTRUÍDA DO PONTO DE VISTA DAS MÍDIAS. o OLHAR DOS 
ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO 
Tema: Didática da História 
Palavras-chave: Carências, mídias, ideias prévias, Educação Histórica, 
Resumo: A importância do projeto localiza-se justamente e especificamente nas carências dos 
jovens estudantes em tratar as mídias como fontes construtora da História verdade, concepção 
esta observada e analisada nas ideias prévias dos alunos por meio de questões de entrevista. 
Assim, espera-se em construir uma prática docente, na perspectiva de Educação Histórica, com o 
intuito de compreender o ensino de história como uma grande oportunidade para os alunos 
obterem sucesso em sua vida, formar uma consciência histórica, designada para compreensão de 
um novo sujeito. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: KELLY VON KNOBLAUCH STRAUBE 
Orientador: ALCIMARA APARECIDA FOETSCH - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências 
e Letras de União da Vitória 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A CONSTRUÇÃO E A TRANSFORMAÇÃO DO ESPAÇO SOB O PRISMA DA 
CONSCIÊNCIA ONTOGENÉTICA: UMA ANÁLISE A PARTIR DO TROPEIRISMO NAS CIDADES 
GÊMEAS DE PORTO UNIÃO DA VITÓRIA (PR/SC) 
Tema: História do Paraná - História e Historiografia 
Palavras-chave: História Local, Tropeirismo, Educação, Consciência Ontogenética, 
Resumo: A partir do tema norteador: A construção e a transformação do espaço sob o prisma da 
consciência ontogenética: uma análise a partir do Tropeirismo nas cidades gêmeas de Porto 
União da Vitória (PR/SC), e partindo da disciplina de História, na Linha de Estudo em  História do 
Paraná - História e Historiografia  realizou-se a presente pesquisa sobre as questões acerca da 
História Local enfatizando dois aspectos: a transformação da paisagem em função da atuação 
dos atores locais (tempo); e, a configuração territorial resultante desta atuação (espaço). Nesta 
perspectiva, objetivou-se compreender a constituição dos sujeitos enquanto construtores e 
transformadores da realidade em virtude de seu pertencimento histórico. Como pano de fundo, 
discutiu-se o ciclo econômico do Tropeirismo, no século XIX, responsável pelo surgimento das 
atuais cidades gêmeas de Porto União (SC) e União da Vitória (PR). Fazendo uso da proposta do 
desenvolvimento da consciência ontogenética a partir do uso das fontes proposto por Jörn Rüsen 
e tomando como base o contexto histórico do Tropeirismo, acreditou-se na possibilidade da 
conscientização do aluno enquanto sujeito histórico em desenvolvimento, identificando-o como 
sujeito socialmente participativo e construtor de inúmeras realidades projetadas e definidas por 
ele mesmo como ator social e escritor de sua própria História. 
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Título: A construção e a transformação do espaço e do cidadão sob o prisma da consciência 
ontogenética: uma análise a partir do Tropeirismo nas cidades gêmeas de Porto União da Vitória 
(PR/SC) 
Tema: História do Paraná - História e Historiografia 
Palavras-chave: História Local, Tropeirismo, Educação, Consciência Ontogenética, 
Resumo: A partir do tema norteador: A construção e a transformação do espaço sob o prisma da 
consciência ontogenética: uma análise a partir do Tropeirismo nas cidades gêmeas de Porto 
União da Vitória (PR/SC), e partindo da disciplina de História, na Linha de Estudo em História do 
Paraná - História e Historiografia propõe-se pesquisar as questões acerca da História Local 
enfatizando dois aspectos: a transformação da paisagem em função da atuação dos atores locais 
(tempo); e, a configuração territorial resultante desta atuação (espaço). Nesta perspectiva, 
objetiva-se compreender a constituição dos sujeitos enquanto construtores e transformadores da 
realidade em virtude de seu pertencimento histórico. Como pano de fundo, discute-se o ciclo 
econômico do  Tropeirismo, no século XIX, responsável pelo surgimento das atuais cidades 
gêmeas de Porto União (SC) e União da Vitória (PR). Fazendo uso da proposta do 
desenvolvimento da consciência ontogenética a partir do uso das fontes proposto por Jörn Rüsen 
e tomando como base o contexto histórico do Tropeirismo, acredita-se que é possível a 
conscientização do aluno enquanto sujeito histórico em desenvolvimento, identificando-o como 
sujeito socialmente participativo e construtor de inúmeras realidades projetadas e definidas por 
ele mesmo como ator social e escritor de sua própria história. 
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Título: Umuarama e as suas identidades: sob o olhar dos alunos do 6º ano do Colégio Estadual 
Padre Manuel da Nóbrega 
Tema: Paraná: história e historiografia 
Palavras-chave: Ensino de História, História Local, Identidade, Cidade 
Resumo: O artigo apresenta resultados do projeto de PDE, no qual se objetivou analisar 
historicamente o município de Umuarama - PR a partir de um estudo de identidades, voltado para 
o ensino de História, que teve como público-alvo os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. A 
pesquisa está estruturada no método qualitativo, e avalia as múltiplas representações e práticas 
dos alunos com a cidade de Umuarama, tendo-se por ancoragem a Pesquisa-Ação. Entre os 
resultados positivos deste processo, podem-se destacar as problematizações alcançadas 
mediante a utilização do material didático produzido, bem como a formação profissional como um 
todo. 
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Título: Umuarama e as suas identidades: sob o olhar dos alunos do 6º ano do Colégio Estadual 
Padre Manuel da Nóbrega 
Tema: Paraná: história e historiografia 
Palavras-chave: Ensino, História Local, Identidade, Cidade 
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo a análise histórica do município de Umuarama- 
PR, a partir de um estudo sobre História e ensino de História, pautado nos debates de 
identidades, tendo com público alvo alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. A pesquisa será 
realizada através do método qualitativo e terá por base levantamento de informações advindas da 
Pesquisa-Ação. Serão realizados estudos sobre a história da cidade, produções de textos, 
questionários de entrevistas com os responsáveis, produção de imagens, mapas mentais e 
análises de vídeos. A pesquisa de campo será base da construção de material didático- 
pedagógico. Espera-se com esse trabalho proporcionar ao aluno um ambiente para a discussão 
sobre a relevância da história regional e a construção de sua própria história. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: 'O Livro da Vida e suas contribuições para o ensino de História 
Tema: Fundamentos teóricos metodológicos para o ensino de História 
Palavras-chave: Freinet - Livro da Vida - memória - escola - História 
Resumo: Este artigo é resultado das ações previstas dentro do projeto de intervenção 
pedagógica implementada no Centro de Atendimento Integrado à Criança e ao Adolescente Reitor 
Alvaro Augusto Cunha Rocha vinculado à Universidade Estadual de Ponta Grossa. O mesmo se 
propõe a analisar o cotidiano escolar através da prática coletiva em torno da técnica do Livro da 
Vida, visando à compreensão se e de que modos esta técnica pedagógica criada por Celestin 
Freinet na primeira metade do século XX, contribui para o desenvolvimento do aprendizado 
histórico entre estudantes do 6º ano do ensino fundamental. O objetivo geral deste trabalho é 
caracterizar o Livro da Vida como fonte histórica auxiliar na preservação da memória escolar e 
como recurso/técnica para o ensino de História. A abordagem desta temática justifica-se pela 
necessidade em assegurar a continuidade das vivencias escolares interrompidas na transição dos 
alunos dos anos iniciais para os anos finais do ensino fundamental, nas escolas existentes no 
CAIC/UEPG. Para o desenvolvimento das atividades que deram origem a este artigo foram 
analisados alguns exemplares de Livros da Vida elaborados entre 1993 à 2013, pertencentes à 
escola Reitor Alvaro Augusto Cunha Rocha, que concedeu acesso às produções dos estudantes. 
Visando a utilização desta técnica Freinet, no cotidiano da Escola Estadual Professora Hália 
Terezinha Gruba, os alunos do 6º ano do ensino fundamental puderam identificar mudanças e 
permanências nas ações executadas no interior do espaço escolar, e alteraram suas noções 
sobre as fontes históricas.
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Título: O Livro da Vida no CAIC/UEPG:possibilidades de uso como recurso didático e como fonte 
histórica, com alunos do 6º ano do ensino fundamental 
Tema: Fundamentos teórico metodológicos para o ensino de História 
Palavras-chave: Freinet, fonte histórica, ensino de historia, memória escolar 
Resumo: Esta Unidade Didática tem por objetivo caracterizar o Livro da Vida como fonte histórica 
auxiliar na preservação da memória escolar e como recurso/técnica para o ensino de História. 
Sua elaboração justifica-se pela necessidade em assegurar a continuidade das vivencias 
escolares interrompidas devido à transição dos alunos dos anos iniciais para os anos finais do 
ensino fundamental, nas escolas integradas no interior do CAIC/UEPG. Outros fatores que 
justificam a organização deste material são a ampliação dos objetos de pesquisa e a aproximação 
da disciplina de Historia ao que é vivenciado pelo aluno, em seu cotidiano escolar. A pesquisa foi 
desenvolvida através da análise qualitativa de dados obtidos em alguns exemplares de Livro da 
Vida, pertencentes ao acervo da escola, produzidos por estudantes no de 1993 a 2003. Com a 
finalidade de valorizar os princípios pedagógicos que norteiam a escola em que ocorrerá a 
implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica e a utilização desta unidade didática, foram 
realizados encontros com os professores atuantes na Escola Estadual Profª Halia T. Gruba, 
solicitando sua colaboração para a efetivação das atividades propostas neste material. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: GÊNERO E SEXUALIDADE NA ESCOLA: UMA ABORDAGEM SOBRE A 
COMPLEXIDADE NA PRÁTICA PEDAGÓGICA PARA PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Educação Sexual, sexualidade, formação continuada, 
Resumo: O presente artigo busca defender a relevância do tratamento pedagógico sobre a 
sexualidade no âmbito escolar a partir dos referenciais de gênero e diversidade sexual, propondo 
subsídios para o trabalho de professores e professoras que se pautam no discurso de não se 
sentirem a vontade para tratar da sexualidade na escola, por não possuírem formação inicial nem 
continuada sobre o assunto. Discutir a sexualidade na Escola não é uma escolha neutra, e sim 
fundamentada numa postura pedagógica que compreende uma determinada visão de mundo, de 
sociedade, de sujeito histórico, de prática social, de cultura, de linguagem, de corpo, de aluno, de 
professor, de educação e mesmo de Escola. 
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Título: Gênero e sexualidade na perspectiva da diversidade sexual 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Sexualidade, gênero, Identidade de gênero, orientação sexual 
Resumo: Esta Unidade Didática foi realizada com a intenção de produzir subsidio para os 
docentes buscando uma mudança de olhar para as questões de gênero e sexualidade na 
perspectiva da diversidade sexual, no cotidiano escolar do Colégio Presidente Abraham Lincoln. 
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Quanto à temática, esta Unidade tem dentre outros, o objetivo de promover o debate e apresentar 
propostas de atividades para a busca de respostas a problemas vivenciados na escola e na 
sociedade. Na perspectiva de contribuir para essa discussão, a proposta é uma metodologia que 
busca através de uma fundamentação e de suas atividades elaborar um conjunto de ações para 
auxiliar o trabalho em sala de aula e articular o pensar sobre a temática, aguçando então o olhar 
discente em relação a esse processo. 
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Título: São Jorge do Ivaí: História e Memória 
Tema: História e Historiografia 
Palavras-chave: PDE, História Local, São Jorge do Ivaí, Identidade Histórica 
Resumo: Este estudo trata sobre os resultados da implementação da produção didático-
pedagógica do Projeto de Intervenção Pedagógica, uma das atividades do Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria Estadual de Educação do Paraná (SEED/PR). 
O tema trabalhado refere-se à produção do conhecimento histórico abordando as características 
principais da História e da memória de um povo. Trata-se de uma ação pedagógica desenvolvida 
com alunos do 6º ano do ensino fundamental II, na disciplina de História realizando um estudo do 
município de São Jorge do Ivaí, tendo como principal objetivo compreender junto à comunidade 
escolar o processo de colonização do município de São Jorge do Ivaí, a partir de meados do 
século XX, resgatando e valorizando a história local e as suas principais mudanças da ocupação 
econômica e humana da região. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Reconhecimento da História de São Jorge do Ivaí 
Tema: História e Historiografia 
Palavras-chave: Ensino, História Local, Memória 
Resumo: Este trabalho tem o intuito de refletir sobre a produção do conhecimento histórico 
abordando as características principais da História e da memória de um povo. Trata-se de uma 
ação pedagógica desenvolvida com alunos do 6º ano do ensino fundamental II, na disciplina de 
História realizando um estudo do município de São Jorge do Ivaí, tendo como principal objetivo 
compreender junto à comunidade escolar o processo de colonização do município de São Jorge 
do Ivaí, a partir de meados do século XX, resgatando e valorizando a história local e as suas 
principais mudanças da ocupação econômica e humana da região. 

 

Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: LUÍZ CÉSAR DE FRANÇA 
Orientador: Odinei Fabiano Ramos - IES: UNICENTRO 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_hist_uem_lucianesartori.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_hist_uem_lucianesartori.pdf


 
Etapa: Artigo 
 
Título: Juventude e participação política: reflexão historiográfica sobre conceitos de cidadania e 
política 
Tema: A História Social das Crianças 
Palavras-chave: cidadania, política, democracia, participação, direitos, 
Resumo: Este artigo relata a implementação do projeto desenvolvido com alunos do Grêmio 
Estudantil e representante de turmas no Colégio Estadual Liane Marta da Costa - EFM, 
Guarapuava PR, como parte do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) do Estado do 
Paraná - 2017. O principal objetivo do estudo foi o de promover uma reflexão historiográfica em 
forma de grupos de estudos, buscando compreender conceitos de cidadania, direito, política e 
democracia. A partir das reflexões, buscou-se ampliar as percepções dos educandos sobre as 
práticas e representações políticas, propondo aos jovens, um novo olhar sobre política. Desta 
forma, ao discutir a política presente em atividades cotidianas, procurou-se despertar nos 
estudantes o interesse pelo estudo e reflexões sobre a temática. Para o desenvolvimento do 
projeto os conceitos de cidadania, política, democracia, conscientização e participação foram 
utilizados. Na discussão destas noções recorreu-se às contribuições de autores como Sposito 
2003, Dayrell 2003, Melucci 1992, Foracchi 1997. Metodologicamente foram desenvolvidos 
debates, pesquisas, ações e atividades com os educandos, com o objetivo de conscientizá-los 
que o mundo da política existe próximo a eles. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: De Estudantes a Cidadãos: Formação e Participação Política do Grêmio Estudantil no 
Colégio Liane Marta da Costa - (Guarapuava - PR - 2016/2017) 
Tema: A História Social das Crianças 
Palavras-chave: Juventude, política, cidadania, educação 
Resumo: O presente Projeto será realizado no Colégio Estadual Liane Marta da Costa no ano de 
2017. Através dele pretende-se fazer um amplo debate Político, organizado sob a forma de 
Grupos de Estudos, a serem desenvolvidas com os alunos do Grêmio Estudantil do Colégio, com 
temáticas variadas, tendo como objetivo problematizar, discutir e construir uma reflexão 
historiográfica, pensando os conceitos fundamentais de juventude, política, e cidadania, como 
uma construção social e transformadora da realidade. As temáticas a serem trabalhadas com os 
membros do Grêmio Estudantil do Colégio serão: 1. O que é ser Jovem? 2. O Jovem como 
Sujeito Social. 3. O Papel da Escola. 4. A Importância da Política. 5. O que se entende por 
Cidadania. 6. Cidadania no Brasil. 7. O Papel da Democracia. 8. Abordagens da mídia sobre as 
ocupações das Escolas. A partir dos Grupos de Estudos, espera-se que os estudantes se 
organizem de forma autônoma e democrática, e possam participar ativamente das tomadas de 
decisões da escola enquanto instância colegiada. Isso deve estimular a ação dos estudantes para 
a construção de conhecimentos, propiciarem a criticidade e a reflexão. 

 

Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: LUZINETE DO NASCIMENTO RESENDE TEIXEIRA 
Orientador: AÉCIO RODRIGUES DE MELO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
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Etapa: Artigo 
 
Título: O uso de fontes históricas locais no resgate da história do município de Andirá 
Tema: Fundamentos Teóricos e Metodológicos para o ensino de História 
Palavras-chave: História local, Memória, Identidade, Fontes históricas 
Resumo: Este artigo foi desenvolvido a partir da proposta de pesquisa sobre o uso de fontes 
históricas locais no resgate da história do município de Andirá. Desta forma o aluno passa a 
compreender como se deu a evolução social, política e econômica no município e como está 
sendo abordada a história local dentro do contexto histórico regional. O principal objetivo do 
trabalho foi resgatar a história local, através de fontes históricas locais, levando o aluno a ter um 
maior comprometimento com a disciplina de História e maior interesse na busca por materiais 
ligados à memória. Nesta pesquisa foram utilizadas como metodologias: análises de 
documentários, fotografias antigas e atuais, aplicação de questionários, recolhimento de objetos 
antigos, visitação aos lugares de memórias, estudos de textos, mapas e exposição dos materiais 
recolhidos pelos alunos. Durante o andamento do projeto, percebeu-se que as metas foram 
atingidas, pois os alunos demonstraram grande interesse pela história do município. Além disso, 
se reconheceram como sujeitos históricos e passaram a valorizar a sua história e a história local, 
entendendo que fazem parte desse processo. 

 

Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: LUZINETE DO NASCIMENTO RESENDE TEIXEIRA 
Orientador: AÉCIO RODRIGUES DE MELO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso de fontes históricas locais no resgate da história do município de Andirá 
Tema: Fundamentos Teórico-Metodológico para o ensino de História 
Palavras-chave: história local, história regional, fontes históricas 
Resumo: A escolha do tema se deu a partir das observações que venho realizando no meu dia a 
dia em sala de aula, pois um dos maiores desafios dos professores é caminhar para um ensino de 
qualidade que possa atingir o fundamental objetivo de uma escola, a aprendizagem do aluno. Ao 
pensarmos na realidade da sala de aula, com um elevado número de alunos com acentuadas 
dificuldades de aprendizagem e desmotivados para os estudos, é necessário que o professor de 
história repense como ensinar a história de forma mais motivadora e dinâmica. Porém como 
ensinar? Como motivar? Com isso, o objetivo do professor será elaborar uma proposta de 
pesquisa sobre o ensino da História Local em conexão com a História do Paraná, para entender 
como se deu a evolução social e econômica no município de Andirá e como está sendo abordada 
a história local dentro do contexto histórico regional. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MARCELO TADEU DE PAULA 
Orientador: Marlene Rosa Cainelli - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A disciplina de História no ensino fundamental: multimodos e múltiplas representações na 
aprendizagem significativa com o uso das TICs 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História 
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Palavras-chave: Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, Multimodos e Múltiplas 
Representações, Aprendizagem Significativa, Fontes Históricas, 
Resumo: O presente artigo é o resultado da conclusão do projeto de intervenção pedagógica 
realizado em exigência ao Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE da Secretaria de 
Educação do Estado do Paraná no período de 2016/2017, em parceria com a Universidade 
Estadual de Londrina - UEL. A intervenção ocorreu no 6º ano, no Colégio Estadual Prof.ª Maria 
Cintra de Alcântara, na cidade de Tamarana - Pr. Esse estudo teve como objetivo geral explorar 
as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) subjacente à aprendizagem 
significativa, tendo como base, a teoria metodológica multimodos e múltiplas representações no 
ensino de história, adaptada por mim a partir de Carlos Eduardo Laburú; Marcelo Alves Barros; 
Osmar Henrique Moura da Silva. Além disso, buscou-se, através da análise de diferentes fontes 
históricas, conscientizar o aluno sobre a importância de valorizar a história. Através do uso de 
metodologias diferenciadas, em que o aluno passa a ser o produtor do seu próprio conhecimento, 
procurando despertar o interesse pelo estudo da História. Neste trabalho foram utilizadas 
pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, através da coleta de documentos escritos, fontes 
orais, fotografias entre outros, que contribuiu para o estudo e aprendizado da história. Um dos 
objetivos do projeto foi contribuir para que o aluno possa se conscientizar do seu papel de 
cidadão enquanto sujeito participante na construção da história. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MARCELO TADEU DE PAULA 
Orientador: Marlene Rosa Cainelli - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A disciplina de História no ensino fundamental: multimodos e múltiplas representações na 
aprendizagem significativa com o uso das TICs 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História 
Palavras-chave: Multimodos e múltiplas representações, aprendizagem significativa, Ensino de 
história, TICs, 
Resumo: O presente projeto/PDE realizado no corrente ano de 2016, intenta superar os vícios 
didatico/metodológicos do pensamento histórico na série inicial, sexto ano do ensino fundamental 
de uma escola pública estadual. Objetiva apresentar multimodos e múltiplas representações como 
teoria/metodológica de maneira a atingir a aprendizagem significativa no ensino de historia, 
discutir metodologias inovadoras para o ensino de História, trabalhar a ideia de tempo histórico, 
analise de documentos e outros tipos de fontes históricas (imagens/textos) como instrumentos 
para melhorar o ensino de história em sala de aula, levando o aluno a tirar informações das fontes 
analisadas possibilitando assim o uso das tecnologias existentes na escola para desenvolver as 
competências do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação no ensino de historia. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MÁRCIA AMBRÓSIO DA SILVA 
Orientador: Nádia Gaiofatto Gonçalves - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: História Local: Possibilidades e usos da fotografia como fonte histórica 
Tema: Fundamentos teóricos-metodológicos para o ensino de História 
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Palavras-chave: Fonte Histórica, Fotografia, História Local, Ensino de História, Fazenda Rio 
Grande, 
Resumo: Este artigo é resultado das pesquisas e estudos desenvolvidos durante o Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE), em parceria com a Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), onde tivemos a oportunidade de, junto com os professores e orientadores elaborar o 
projeto, o qual nos permitiu discussões teórico-metodológicas que possibilitaram novas 
abordagens para o trabalho com fontes históricas, em especial, a fotografia. Desta forma, visamos 
à melhoria no desenvolvimento intelectual dos educandos, bem como, despertar o seu interesse 
pela sua própria história. Nesta perspectiva, o objetivo deste trabalho é contribuir para a 
discussão sobre metodologias de ensino utilizadas atualmente no ambiente escolar e o uso 
didático das fotografias como fonte histórica, refletindo sobre o estudo da História Local do 
Município de Fazenda Rio Grande (PR), com os alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental do 
Colégio Estadual Desembargador Jorge Andriguetto. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MÁRCIA AMBRÓSIO DA SILVA 
Orientador: Nádia Gaiofatto Gonçalves - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: História Local: Possibilidades e usos da Fotografia como fonte histórica 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História 
Palavras-chave: Fonte Histórica, Fotografia, História Local, 
Resumo: Esta Unidade Didática tem como objetivo repensar as metodologias utilizadas 
atualmente em sala de aula na disciplina de História, ressaltando a preocupação que existe em 
ligar a teoria à prática, quer dizer, aproximar o educando do processo de aprendizagem. 
Procuramos apresentar algumas abordagens metodológicas para a análise das imagens 
fotográficas utilizadas como fonte histórica, estimulando a valorização da história de vida do 
educando e do lugar onde vive, por isso, há a necessidade de estudar a História Local para que 
ocorra o desenvolvimento do processo histórico do aluno. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MÁRCIA APARECIDA LENARTOVICZ 
Orientador: WANDER DE LARA PROENÇA - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A participação da mulher nas diferentes tradições religiosas: estudo de gênero como 
material pedagógico para o ensino fundamental 
Tema: Ensino Religioso e História: Cultura e história das religiões 
Palavras-chave: Religiões, Mulher, Liderança religiosa, Discriminação, Apucarana, 
Resumo: O presente artigo é resultado das atividades relativas ao Programa de Desenvolvimento 
Educacional do Paraná (PDE), realizadas com os alunos do 8º ano A do Colégio Estadual do 
Campo Coronel José Luiz dos Santos, na cidade de Apucarana - PR, tendo como abordagem 
temática questões religiosas e de gênero. O contexto atual demonstra quão necessário é que 
temas como estes sejam discutidos no ambiente escolar. São analisadas a participação e a 
atuação das mulheres nas diferentes tradições religiosas judaico-cristãs e espírita ao longo do 
tempo e na atualidade. Mesmo reconhecendo que atualmente existe a possibilidade de atuação 
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de mulheres em todas as esferas da sociedade, ainda existem religiões tradicionais que relutam e 
resistem em permanecer com estrutura hierárquica que privilegia o masculino - fato que de 
alguma maneira reforça as atitudes que desqualifica o sexo feminino para o desempenho de 
funções superiores no interior das igrejas e também na sociedade de forma geral. Os reflexos 
desta discriminação são vistos e percebidos com muita frequência e repetidamente são 
repassados valores que demonstram ainda um grande distanciamento entre direitos e deveres 
das mulheres e dos homens. Entretanto, sabe-se que as mulheres não estiveram ausentes no 
processo de formação e aperfeiçoamento das religiões ao longo da história e, juntamente como 
os homens que professaram a fé, elas também se mantiveram próximas do sagrado. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MÁRCIA APARECIDA LENARTOVICZ 
Orientador: WANDER DE LARA PROENÇA - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O papel da mulher nas diferentes tradições religiosas: estudo de gênero como material 
pedagógico no ensino fundamental 
Tema: Ensino Religioso e História: cultura e a história das religiões 
Palavras-chave: Religião, mulher, participação em segmentos religiosos, discriminação 
Resumo: O presente trabalho aborda temas de origem religiosa e de gênero, que é necessário 
que sejam discutidos no ambiente escolar. Neste sentido, nosso objetivo é analisar a participação 
e atuação das mulheres nas diferentes tradições religiosas judaico-cristãs e de matrizes africanas 
ao longo do tempo e na atualidade. Mesmo reconhecendo que atualmente existe a possibilidade 
de atuação de mulheres em todas as esferas da sociedade ainda existem algumas religiões 
tradicionais que relutam e resistem em permanecer com estrutura hierárquica que privilegia o 
masculino - fato que de alguma maneira reforça as atitudes que desqualifica o sexo feminino para 
o desempenho de funções superiores no interior das igrejas e também na sociedade de forma 
geral. Os reflexos desta discriminação são vistos e percebidos com muita frequência e 
repetidamente são repassados valores que demonstram ainda um abismo entre direitos e deveres 
das mulheres e dos homens. Entretanto, sabe-se que as mulheres não estiveram ausentes no 
processo de formação e aperfeiçoamento da religião ao longo da história. Assim como os homens 
de fé, elas também se mantiveram perseverantes e confiantes no Sagrado. Os trabalhos serão 
desenvolvidos com os/as alunos/as do 8º ano A, do ensino fundamental, que realizarão pesquisa 
para o levantamento de informações sobre a história de alguns segmentos religiosos da cidade de 
Apucarana. Também serão realizadas palestras e entrevistas com líderes de alguns dos 
segmentos religiosos. E ao final será elaborado um relatório final detalhado que poderá servir 
como material pedagógico para a abordagem do tema em outros contextos escolares. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MÁRCIA DAL-COMUNI MAGNINI 
Orientador: Maura Regina Petruski - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Imigração Polonesa no Município de São João do Triunfo 
Tema: Fundamentos Teóricos Metodológicos para o ensino de História 
Palavras-chave: Imigração- polonês- cultura- tradição- memória 
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Resumo: Este artigo diz respeito à Imigração Polonesa que ocorreu no Município de São João do 
Triunfo no final do século XIX e início do século XX. É resultado do trabalho realizado durante os 
anos de 2016 e 2017, com os alunos do 9º ano A matutino, do Colégio Estadual Francisco Neves 
filho, Ensino Fundamental, Médio e Normal, como etapa de conclusão do Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE, promovido pela Secretaria de Estado da Educação do 
Paraná. Seu objetivo foi investigar a memória histórica cultural dos poloneses e o seu legado 
nesse município, sendo que com esta investigação os alunos puderam conhecer melhor a sua 
própria história de vida e também a história de seus familiares descendentes de poloneses que 
contribuíram para a formação da sociedade triunfense. O estudo foi direcionado com a utilização 
de diferentes metodologias como forma de despertar nos adolescentes a consciência histórica 
para a preservação cultural dessa etnia. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MÁRCIA DAL-COMUNI MAGNINI 
Orientador: Maura Regina Petruski - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Imigração Polonesa no Município de São João do Triunfo 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História 
Palavras-chave: imigração, polonês, cultura, tradição, memória 
Resumo: Esta produção didático pedagógica diz respeito à Imigração Polonesa que ocorreu no 
Município de São João do Triunfo no final do século XIX e início do século XX. Esse trabalho será 
realizado com os alunos do 9º ano A, do turno matutino do Colégio Estadual Francisco Neves 
filho, Ensino Fundamental, Médio e Normal no ano de 2017. Pretendemos investigar a memória 
histórica cultural dos poloneses que aqui chegaram e deixaram como legado a sua cultura, 
tradição e costumes para o nosso povo que na grande maioria dos habitantes do Município é 
descendente desta etnia. Com esta investigação histórica, os nossos alunos poderão conhecer 
melhor a sua própria história de vida e também a história de seus familiares descendentes de 
poloneses que contribuíram para a formação de nossa sociedade triunfense. O estudo será 
direcionado para os alunos através dos objetos antigos (fontes materiais) e também uma visita 
para o museu Bromado com o objetivo de despertar nos adolescentes essa consciência histórica 
para a preservação cultural de sua etnia, valorizando desta forma, a memória e o legado cultural 
deixado por esses povos em nossa região. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MÁRCIA DE VARGAS 
Orientador: Sandro Marlus Wambier - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: História das Mulheres negras no Brasil: no enfrentamento da discriminação e violência 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Mulher Negra, Violência, Discriminação Políticas Públicas, Racismo, 
Resumo: Esse artigo tem como objetivo colocar em foco a imagem da mulher negra, que 
contribuiu de forma incessante na construção do país, como sujeito histórico participativo, que 
apesar de todas as dificuldades que encontraram e encontram, não desistiram de lutar pelo seu 
reconhecimento e contra a discriminação e violência que sofreram desde a escravidão até os dias 
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de hoje. A metodologia utilizada foi a pesquisa-ação para analisar a contribuição da mulher negra 
no trabalho, nas suas relações sociais, assim como entender como enfrentou e enfrenta o 
racismo, o classismo e o sexismo no Brasil. A intervenção pedagógica foi aplicada a alunos de 3º 
ano do Ensino Médio no Colégio Estadual Casemiro Karman, Campo Largo- PR. Foram 
realizados trabalhos com fontes históricas como: textos, poemas, vídeos, música, pesquisa de 
dados no bairro, e posteriormente desenvolver: narrativas históricas, tabelas, cartazes, folders e 
charges, visando a conscientização dos mesmos. O resultado desta intervenção foi positivo, pois 
os alunos perceberam que situação vive a mulher negra e a sua dificuldade para ser reconhecida 
e respeitada dentro da sociedade, e a sua luta para superar a discriminação e a violência que 
sofrem. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MÁRCIA DE VARGAS 
Orientador: Sandro Marlus Wambier - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A História das Mulheres Negras no Brasil: no enfrentamento da discriminação e violência 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Mulheres Negras, Discriminação, Violência, 
Resumo: A linha de estudo escolhida para produção didático pedagógica é Diálogos Curriculares 
com a Diversidade, compreendendo a necessidade de garantir a implementação da lei 10639/03 e 
a importância de se trazer à luz a História da Mulher Negra no Brasil que tem sua luta pouco 
evidenciada pela historiografia brasileira. Esta pesquisa tem o objetivo de promover o 
reconhecimento da imagem dessa mulher que tanto contribuiu para construção do país, como 
sujeito histórico participativo, e que apesar de todas as dificuldades, não desistiu de lutar pelo seu 
reconhecimento e contra a discriminação e violência sofrida desde a escravidão até os dias de 
hoje. A metodologia utilizada foi a pesquisa-ação para analisar a contribuição da mulher negra no 
trabalho, nas suas relações sociais, assim como entender como enfrentou e enfrenta o racismo, o 
classismo e o sexismo no Brasil. É importante que os alunos analisem e compreendam como as 
Políticas Públicas podem ajudar no combate à desigualdade de classe e promover a igualdade 
racial e de gênero para que, desta forma, essas mulheres sejam respeitadas e valorizadas como 
seres humanos criativos e capazes de ascender social e intelectualmente, combatendo assim, o 
racismo, a discriminação e a violência. 

 

Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MÁRCIA FREDERICO HIGASHI 
Orientador: Carlos Nilton Poyer - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Tradições Religiosas: caracterização do patrimônio histórico cultural presente no cemitério 
Tema: Ensino Religioso e História: cultura e a história das religiões 
Palavras-chave: Identidade, Memória, Cultura, Cemitério, 
Resumo: Este artigo propõe apresentar os resultados do Projeto de Intervenção Pedagógica do 
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE: Tradições Religiosas: caracterização do 
patrimônio histórico cultural presente no cemitério. Aplicou-se a Unidade Didática, que é parte 
integrante do projeto, em uma turma de 6º Ano do Ensino Fundamental Anos Finais do Colégio 
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Estadual Professor Paulo Alberto Tomazinho, no município de Umuarama, Paraná. Tendo como 
objetivo identificar a Identidade e Memória que compõem o patrimônio histórico e cultural no 
cemitério municipal umuaramenses entre os anos de 1980 a 1990, a partir de atividades 
vinculadas tanto a educação formal, como informal. A metodologia utilizada perpassa pelos 
métodos históricos comparativos e estatísticos, com leitura de imagens, fotos, textos e formulário 
para sondagem do conhecimento prévio dos educandos. Após diagnóstico, houve a formação da 
caixa de lembranças de história, que apresentou a descrição dos temas apresentados, finalizando 
como uma narrativa histórica destacando os principais conceitos como Patrimônio histórico 
cultural, Tradições religiosas e cemitério. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MÁRCIA FREDERICO HIGASHI 
Orientador: Carlos Nilton Poyer - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Tradições Religiosas: caracterização do patrimônio histórico cultural presente no cemitério 
Tema: Ensino Religioso e História: cultura e a história das religiões 
Palavras-chave: Identidade, Memória, Cultura, Cemitério 
Resumo: O presente trabalho buscará identificar a identidade e memória que compõem o 
patrimônio histórico e cultural presente no cemitério municipal de Umuarama PR, entre os anos de 
1980 - 1990, a partir de atividades vinculadas tanto a educação formal como a informal. O projeto 
será aplicado com alunos do 6 Ano onde a metodologia a ser utilizado perpassa pelos métodos 
histórico, comparativo e estatístico com leitura de imagens, fotos, textos e formulário para 
sondagem de que os alunos sabem previamente do conteúdo Patrimônio histórico cultural, 
Tradições religiosas e cemitério. Após esse diagnóstico teremos a caixa de lembrança da família, 
que apresentará a descrição dos temas apresentados, finalizando como uma narrativa histórica 
destacando os principais conceitos.·. 

 

Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MÁRCIA REGINA POMINI 
Orientador: WANDER DE LARA PROENÇA - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O PAPEL DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NA APLICAÇÃO DAS LEIS SOBRE O 
ENSINO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA, AFRICANA E INDÍGENA NA 
EDUCAÇÃO ESCOLAR 
Tema: DIÁLOGOS CURRICULARES COM A DIVERSIDADE 
Palavras-chave: Equipe Multidisciplinar, Lei nº 10,639/03, Lei nº 11,645/08, História e cultura 
afro-brasileira e indígena, 
Resumo: O presente estudo analisa os desafios e possibilidades na implementação das leis nº 
10.639/03 e nº 11.645/08, que inclui o ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e 
indígena na rede básica de ensino, a fim de propor intervenções pedagógicas por meio das 
equipes multidisciplinares. Os obstáculos referentes à aplicação das leis, a falta de material 
didático e a formação dos professores motivaram a escolha deste tema considerado pertinente e 
atual dentro das escolas. A metodologia eleita para a confecção deste trabalho é a pesquisa-
ação, a qual requer ação tanto nas áreas da prática quanto da pesquisa, de modo que, em maior 
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ou menor medida, terá características tanto da prática rotineira quanto da pesquisa científica. 
Foram realizados minicursos como parte da implementação. No artigo final estão previstas 
intervenções, tais como, encontros com professores em forma de curso, discussão da temática 
nas equipes multidisciplinares, aplicação de questionários para levantamento de dados, utilização 
de filmes, a fim de elucidar e contribuir com a formação continuada de professores e comunidade 
escolar para abordagem desta temática em sala de aula e dentro da escola. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MÁRCIA REGINA POMINI 
Orientador: WANDER DE LARA PROENÇA - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O PAPEL DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NA APLICAÇÃO DAS LEIS SOBRE O 
ENSINO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA, AFRICANA E INDÍGENA NA 
EDUCAÇÃO ESCOLAR 
Tema: DIÁLOGOS CURRICULARES COM A DIVERSIDADE 
Palavras-chave: Equipe multidisciplinar, Leis nº 10,639/03, Lei nº 11,545/08, História e cultura 
afro-brasileira e indígena, 
Resumo: Este projeto tem como objetivo apresentar os desafios e possibilidades na 
implementação das leis nº 10.639/03 e nº 11.545/08, que inclui o ensino de história e cultura 
africana, afro-brasileira e indígena na rede básica de ensino, a fim de propor intervenções 
pedagógicas por meio das equipes multidisciplinares. Os obstáculos referentes à aplicação das 
leis, a falta de material didático e a formação dos professores motivou a escolha deste tema 
considerado pertinente e atual dentro das escolas. Algumas questões norteiam este trabalho: 
Quais os desafios e as possibilidades de efetivar na ação docente os conteúdos indicados na lei 
nº 10.639/03 e nº 11.545/08? O que impede a aplicabilidade das referidas leis em sua totalidade? 
A formação docente nos cursos universitários contempla a aplicabilidade destas leis? Se a 
referida lei faz parte do Projeto Político Pedagógico das escolas, por que a aplicabilidade não é 
consolidada? Na aplicação do Projeto de intervenção estão previstas as seguintes questões: 
encontros com professores em forma de curso, discussão da temática nas equipes 
multidisciplinares, aplicação de questionários para levantamentos de dados, utilização de filmes a 
fim de elucidar e contribuir com a formação continuada de professores e comunidade escolar esta 
temática em sala de aula e dentro da escola. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MÁRCIA ROSANE MAIESKI 
Orientador: Luíz Rogério Oliveira da Silva - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ENGENHEIROS REBOUÇAS E A TEMÁTICA DO PRECONCEITO RACIAL NO PARANÁ 
Tema: DIÁLOGOS CURRICULARES COM A DIVERSIDADE 
Palavras-chave: Racismo, Irmãos Rebouças, Ferrovia Curitiba-Paranaguá, 
Resumo: O presente trabalho versa sobre a história dos Engenheiros Rebouças, os irmãos André 
e Antônio, jovens negros responsáveis pela construção de muitas obras de engenharia 
importantes para o país até hoje. A organização deu-se a partir de três etapas: a discussão sobre 
racismo; a apresentação dos Irmãos Rebouças, a partir das suas biografias; e as obras que eles 
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empreenderam ao longo de suas carreiras. A aplicação do trabalho deu-se com o 3. ano do 
Ensino Médio do Colégio Estadual Tenente Sprenger, de Pinhais, com o qual desenvolveu-se 
inúmeras atividades práticas e teóricas, desde o trabalho com música, poesia, vídeos, textos, até 
a viagem de trem pela Ferrovia Curitiba-Paranaguá. A exposição de todos os trabalhos realizados 
foi o ponto máximo de tudo, uma vez que deu a oportunidade para muitos outros alunos 
conhecerem esta história. O trabalho com o GTR mostrou-se também muito produtivo e 
enriquecedor, onde os cursistas puderam conhecer as propostas do PDE, bem como trocar 
experiências. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MÁRCIA ROSANE MAIESKI 
Orientador: Luiz Rogério Oliveira da Silva - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: ENGENHEIROS REBOUÇAS E A TEMÁTICA DO PRECONCEITO RACIAL NO PARANÁ 
Tema: DIÁLOGOS CURRICULARES COM A DIVERSIDADE 
Palavras-chave: Racismo, Irmãos Rebouças, Obras, 
Resumo: O trabalho refere-se ao racismo e suas manifestações. Não o racismo negativo que a 
sociedade insiste em abordar, mas enfatizando o papel positivo do negro, na figura de dois 
personagens importantes da história brasileira: os irmãos Rebouças. André e Antônio Rebouças 
foram homens negros que viveram num período difícil, e que ainda assim conseguiram destacar-
se na área de engenharia. Assim, esta pesquisa aborda este tema em três partes: o racismo no 
ambiente escolar; a vida dos irmãos Rebouças; as obras dos irmãos Rebouças. O público 
escolhido para este trabalho é o 3º ano do Ensino Médio noturno, com o qual acredita-se que 
possa haver uma maior interação para que o trabalho se desenvolva com eficiência. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MARCIA TEIXEIRA MEDINA 
Orientador: Rodrigo Czajka - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Escola que Temos e o Brasil que Queremos: Juventude e Estudantes e Movimentos 
Sociais no Brasil do Século XXI 
Tema: História e Movimentos Sociais: Juventude e Participação Politica no Brasil 
Palavras-chave: Movimentos Sociais, Juventude, Participação Politica, CEEBJA, 
Resumo: O presente artigo é o resultado da intervenção pedagógica realizada em exigência ao 
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE da Secretaria de Educação do Estado do 
Paraná no período de 2016/2017. A intervenção ocorreu com alunos do Centro Estadual de 
Educação Básica para Jovens e Adultos - Ensino Fundamental e Médio - CEEBJA Lais Miqueloto, 
em Curitiba, no qual abordou a necessidade de se buscar estímulos no processo de ensino 
aprendizagem, tornando os alunos capazes de estabelecer a compreensão da importância da 
participação política dos jovens no Brasil. O objetivo da pesquisa foi compreender a escola 
pública como um espaço de participação política, de debates sobre questões relacionadas à 
educação e à sociedade de modo geral, e de transformação social. A fundamentação teórica teve 
como base as leituras realizadas em livros, artigos nas mídias eletrônicas e revistas, onde buscou 
fundamentar o tema a ser pesquisado. A metodologia de investigação foi caracterizada como 
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Pesquisa-ação. Tornou-se relevante à pesquisa no cotidiano escolar, visto que é um assunto atual 
e faz parte do contexto atual. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MARCIA TEIXEIRA MEDINA 
Orientador: Rodrigo Czajka - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Escola que Temos e o Brasil que Queremos: Juventude e Estudantes e Movimentos 
Sociais no Brasil do Século XXI 
Tema: História e Movimentos Sociais: Juventude e Participação Politica no Brasil 
Palavras-chave: Movimentos Sociais, Juventude, Participação Politica, CEEBJA, 
Resumo: A proposta desse trabalho busca analisar a participação política dos jovens, no Brasil, 
no contexto das manifestações de junho de 2013 e das ocupações das escolas públicas pelos 
estudantes secundaristas, momento em que os jovens protestaram contra o aumento das tarifas 
do transporte público, também reivindicaram o direito a um transporte gratuito e de qualidade e 
lutaram contra a corrupção na política. Objetiva a compreensão da escola pública como um 
espaço de participação política, de debates sobre questões relacionadas à educação e à 
sociedade de modo geral, e de transformação social. Propõe uma reflexão sobre a relação 
juventude e participação política e sobre os espaços e as formas de participação juvenil. A 
proposta se direciona aos educandos da educação de jovens e adultos e traz uma visão de ação 
didático-pedagógica que valoriza a postura crítica, o conhecimento do aluno, as suas formas de 
intervenção na sociedade no intuito de possibilitar uma outra perspectiva de política e o interesse 
pela escola como um meio de se exercer a cidadania. Parte do princípio de que a aprendizagem 
histórica se efetiva quando o conhecimento passa a ser experiência e quando ele se apropria do 
que aprendeu para ler e explicar o seu mundo. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MARCOS CESAR AUGUSTO 
Orientador: Maria Paula Costa - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: CULTURA RELIGIOSA AFRO-BRASILEIRA NO MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA - PR 
Tema: História Ensino Religioso e História: cultura e a história das religiões. 
Palavras-chave: Sociedade, Cultura, Religião, Afro-Brasileira, 
Resumo: Esse artigo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos do Projeto de pesquisa 
sobre A Cultura Religiosa Afro-Brasileira no Município de Clevelândia - PR. Desenvolvido com 
intuito de aprofundarmos estudos referentes às religiões de matrizes africanas, para que 
possamos construir novos saberes sobre essa contribuição cultural trazida e desenvolvida pelos 
povos africanos e afro-brasileiros. A implementação pedagógica ocorreu no Colégio Estadual 
Professora Terezinha Rodrigues da Rocha Ensino Fundamental e Médio, com agentes 
educacionais e professores de diversas disciplinas que compõe o Currículo Básico do Ensino 
Público do Estado do Paraná que atuam neste município. O estudo dessa temática visa 
ampliarmos nossas discussões em torno dos aspectos culturais ligados aos povos africanos e 
afro-brasileiros, cuja contribuição vai muito além das questões econômicas, porque estes povos 
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não contribuíram apenas como mão de obra para o progresso de nosso país, mas sim trouxeram 
sua cultura a qual ajudou a construir a sociedade brasileira. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MARCOS CESAR AUGUSTO 
Orientador: Maria Paula Costa - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Cultura Religiosa Afro-Brasileira no Município de Clevelândia- Pr 
Tema: História Ensino Religioso e História: Cultura e a História das Religiões. 
Palavras-chave: Sociedade, Cultura, Religião, Afro-Brasileira, 
Resumo: Sendo a escola um dos principais espaços de socialização do indivíduo e uma 
instituição que tem como principal objetivo promover a aquisição e a produção de conhecimentos 
sobre o que é produzido por meio do esforço físico ou intelectual do ser humano torna-se 
compreensível ao aluno associar fatos ou invenções e relaciona acontecimentos facilitando a 
compreensão e a interpretação de tudo aquilo que está relacionado diretamente ou indiretamente 
ao meio ou as condições em que vive. Observa-se hoje uma valorização das diferentes culturas e 
das suas formas de manifestações, principalmente da cultura afro-brasileira. Essa valorização das 
diferentes manifestações culturais nos impulsiona a procurar aprofundarmos os conhecimentos de 
forma que venha a nos possibilitar reelaborar nossos questionamentos assim poderemos adquirir 
novos saberes que nos conduzirão a compreensão de certos fenômenos que até então não 
tínhamos conhecimento, dessa forma vamos ampliando nosso entendimento e consequentemente 
fortalecendo o respeito que temos e que devemos propagar em relação às diferenças culturas. O 
objetivo de promover estudos sobre as religiões de matriz africana é aprofundarmos nossos 
entendimentos para que possamos contribuir no processo de desconstrução de conceitos 
equivocados que parte de nossa sociedade ainda tem em relação a esses segmentos religiosos 
que causam muitas vezes constrangimento social aos seus adeptos devido às discriminações que 
ainda sofrem. Diante da diversidade cultural existente em nosso meio é imprescindível que a 
escola trabalhe continuamente procurando sensibilizar o educando para que o mesmo conviva de 
forma harmoniosa na sociedade, respeitando e valorizando o outro. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MARIA CLEUCI DA SILVA PROBST 
Orientador: CAROLINE TECCHIO - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A POLIFONIA EM TORNO DA TAREFA ESCOLAR 
Tema: Fundamentos teórico- metodológicos para o ensino de História 
Palavras-chave: Tarefa escolar, aprendizagem, responsabilidade, cidadania, avaliação, 
Resumo: Este artigo do Programa de Desenvolvimento Educacional-PDE, tem como objetivo 
analisar a importância das tarefas de casa no ambiente escolar para o ensino-aprendizagem, 
junto com os alunos do 8º ano C, do Colégio Estadual Professora Leni Marlene Jacob, localizado 
em Guarapuava-PR. Por meio da análise de documentos sobre o tema, da interpretação e 
avaliação dos benefícios da tarefa escolar para o ensino e aprendizagem, verificou-se como 
professores e alunos veem a atividade para casa, além dos encaminhamentos que garantem-na. 
Com base nos dados apresentados no estudo e análise de questionários com os docentes, 
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percebe-se, que a escola ao utilizar-se desta ferramenta pedagógica com uma rotina específica, 
os envolvidos adquirem maior compreensão do conteúdo e se apropriam dos saberes propostos 
pelo professor. A metodologia de pesquisa foi bibliográfica e qualitativa, através de questionários 
com professores da turma escolhida e com aos alunos, e análise das tarefas para casa, atribuídas 
durante o processo de implementação do referido projeto. A fundamentação teórica para a 
elaboração desta pesquisa está embasada nas pesquisas de Pedro Rosário, Isabel Barca e 
Marília Gago. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MARIA CLEUCI DA SILVA PROBST 
Orientador: CAROLINE TECCHIO - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A POLIFONIA EM TORNO DA TAREFA ESCOLAR 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História 
Palavras-chave: Tarefa escolar, aprendizagem, responsabilidade, cidadania, avaliação 
Resumo: Para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra, são desenvolvidas várias 
atividades, e a tarefa escolar é uma delas. Tanto a que se faz em sala de aula quanto àquela que 
vai para casa pode normatizar a vida escolar dos educandos desde que haja uma harmonia entre 
a escola, o aluno e seus responsáveis, e consequentemente sua vida num todo. É necessário 
pesquisarmos os benefícios e os efeitos da tarefa para o melhor aproveitamento dos 
conhecimentos escolares e a conscientização dos pares envolvidos. A tarefa escolar é um dos 
elementos que proporciona ao educando ser agente da própria aprendizagem. Por isso pretende-
se verificar nesta produção se a tarefa escolar agrega valor ao aluno. Se a atividade 
proporcionada para introduzir, fixar ou revisar conteúdos tem a intenção de colaborar com a 
formação do indivíduo enquanto cidadão. Torna-se indispensável uma ampla reflexão com a 
comunidade escolar sobre as implicações da educação, como seus objetivos, metas, 
responsabilidades de todos os envolvidos e parcerias. Com a aplicação deste projeto espera-se 
investigar os motivos que levam os alunos a fazerem ou deixarem de fazer as tarefas escolares. E 
assim através de uma pesquisa-ação-qualitativa objetiva-se analisar a importância de tarefas de 
casa para o ensino-aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MARIA CRISTINA BRAZIEL 
Orientador: Vanda Fortuna Serafim - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Religiosidade e Cultura Afro-Brasileira no Paraná: o olhar bibliográfico sobre o Povo Sutil 
(séc. XX) 
Tema: Paraná: história e historiografia 
Palavras-chave: História do Paraná, Cultura Afro-Brasileira, Povo Sutil, Religiosidade 
Resumo: O presente artigo apresenta uma pesquisa bibliográfica sobre o Povo Sutil, 
remanescentes dos escravos islamizados que fizeram a Revolta dos Malês, na Bahia, em 1835. 
Fugindo da repressão, chegaram ao Paraná, por volta de 1850. Liderados pelos irmãos Subtil, 
vieram para o nosso estado e receberam o nome de Povo Sutil. Permaneceram aqui, passando 
por todas as regiões, até 1960, quando foram expulsos pelas Companhias Imobiliárias e de 
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Colonização. Embora tenham vivido no estado por mais de 100 anos, não aparecem na 
historiografia oficial. A pesquisa visa resgatar a História do Paraná, valorizar a cultura de uma 
parcela considerável da população, já que somos o estado do Sul que possui maior quantidade de 
negros. A religiosidade de matriz africana é a que sofre maior preconceito, desde o período 
colonial. Discutiremos com alunos de 8º ano, como eles fizeram para resistir à opressão e garantir 
a manutenção de traços da sua Cultura Africana. Os referenciais consistiram principalmente em 
João José Reis, Nina Rodrigues, Nelson Brito Rodrigues e Mirian Furtado Hartung. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MARIA CRISTINA BRAZIEL 
Orientador: Vanda Fortuna Serafim - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Religiosidade e Cultura Afro-Brasileira no Paraná: o olhar bibliográfico sobre o povo sutil 
(séc. XX) 
Tema: Paraná: história e historiografia 
Palavras-chave: Educação, História do Paraná, religiosidade, Povo Sutil 
Resumo: A Unidade Temática objetiva apresentar a Comunidade do Sutil, uma comunidade rural, 
situada em Ponta Grossa - PR. Remanescentes dos escravos muçulmanos que fizeram a Revolta 
dos Malês, na Bahia em 1835, chegaram ao Paraná por volta de 1850. Aqui passaram a ser 
conhecidos como Povo Sutil. A religiosidade de seus moradores é bastante acentuada, professam 
o catolicismo e tem São Benedito como santo padroeiro, fazendo uma tradicional festa anual em 
sua homenagem. Mesmo assim, conservam traços da religiosidade africana como: benzimentos e 
feitiços, o uso de plantas medicinais e rituais fúnebres. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ROCHA 
Orientador: Bruno Flavio Lontra Fagundes - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Preservação Material e Imaterial de uma Tradição 
Tema: História e Historiografia - O conceito de História Local e a História do Paraná 
Palavras-chave: Patrimônio, Tradições, Cultura, 
Resumo: O envolvimento da história sobre a Preservação Material e Imaterial de uma tradição 
contextualiza o conhecimento sobre o passado e compreende as bases do mundo 
contemporâneo com sua formação cultural, gerando condições de conhecer o ambiente através 
de memorial que representa os espaços e suas tradições. O objetivo deste trabalho é apresentar 
o resgate do conhecimento científico sobre o Patrimônio Cultural Material e Imaterial, no caso a 
folia de reis no município de Ubiratã, estado do Paraná. Uma vez que o aluno não valoriza as 
tradições que o cercam, sendo importante um estudo detalhado da história local para que 
mantenha a preservação desta cultura. O embasamento para esta pesquisa é de natureza 
qualitativa, do tipo pesquisa-ação, tendo como instrumento de coletas de dados questionários, 
visitas ao museu, vídeos, leitura de textos e análises de fotos/imagens e discussões acerca dos 
mesmos, produção de trabalhos com textos e painéis. Através desta inclui-se confecção de 
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material didático, implementação na escola. Espera-se que o aluno reconheça a história do local 
onde vive e seja capaz de manter as tradições culturais do lugar. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ROCHA 
Orientador: Bruno Flavio Lontra Fagundes - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A PRESERVAÇÃO MATERIAL E IMATERIAL DE UMA TRADIÇÃO 
Tema: História e Historiografia - O conceito de História Local e a História do Paraná 
Palavras-chave: Patrimônio, Tradições, Cultura, 
Resumo: O que se pretende na aplicação desta unidade é o resgate do conhecimento científico 
sobre o Patrimônio Cultural Material e Imaterial no caso a folia de reis no município de Ubiratã, 
Estado do Paraná. Uma vez que o aluno não valoriza as tradições que o cercam, sendo 
importante um estudo detalhado da história local para que mantenha a preservação desta cultura. 
A pesquisa será de natureza qualitativa, do tipo pesquisa ação, tendo como instrumento de 
coletas de dados questionários, vídeos, leitura de textos e análises de fotos/imagens e discussões 
acerca dos mesmos, produção de trabalhos com textos e painéis. Através desta inclui-se 
confecção de material didático, implementação na escola. Espera-se que o aluno reconheça a 
história do local onde vive e seja capaz de manter as tradições culturais do lugar. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MARIA DE CECCO GAMBIM 
Orientador: Nadia Gaiofatto Goncalves - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A COMPREENSÃO DA HISTÓRIA LOCAL A PARTIR DA PERSPECTIVA DA HISTORIA 
SOCIAL DA CRIANÇA 
Tema: HISTÓRIA SOCIAL DA CRIANÇA 
Palavras-chave: Ensino de História, História Local, História social da criança, Formação 
Histórica, Fontes históricas, 
Resumo: Buscou-se, nesse artigo, refletir especificamente sobre aspectos relativos ao ensino de 
História e de história local, na perspectiva de enfocar a sua aplicabilidade e significado para 
professores e alunos. Para tanto, apresentou-se um quadro geral do ensino de História em busca 
das possibilidades de abordagens da história local em sala de aula. A apreensão da própria 
dinâmica da sociedade suscitada pelo movimento da história acaba trazendo às claras práticas 
sociais que evidenciam a necessidade da abordagem da história social da criança e seus valores, 
buscando superar o peso da rígida estrutura eurocêntrica que ainda permeia o ensino de História. 
O estudo da história social das crianças é indispensável ao conhecimento da educação 
contemporânea, e pode contribuir para o desenvolvimento integral do estudante e sua realização 
como cidadão. O principal objetivo deste artigo é trazer elementos teóricos e práticos para a 
discussão da história local a partir da perspectiva da História Social da Criança, partindo da 
história dos estudantes. As metodologias utilizadas nas atividades procuraram favorecer um 
ensino de História comprometido com a inserção da história local em sala de aula, valorizando o 
cotidiano dos alunos e auxiliando-os a compreender sua história e seu papel na construção da 
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identidade. Por meio das atividades desenvolvidas, procurou-se reiterar que o ensino de História, 
contemplando as várias capacidades e habilidades necessárias à constituição da formação 
histórica, aliado à construção de identidades pessoais e sociais relacionadas à memória, tem o 
potencial de estabelecer um diálogo entre o conhecimento científico e o cotidiano do estudante. 
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Professor PDE: MARIA DE CECCO GAMBIM 
Orientador: Nadia Gaiofatto Goncalves - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: COMPREENSÃO DA HISTÓRIA LOCAL A PARTIR DA PERSPECTIVA DA HISTÓRIA 
SOCIAL DA CRIANÇA 
Tema: História Social da Criança 
Palavras-chave: História local, Criança, Identidade 
Resumo: O objetivo deste trabalho é discutir a História Local, na qual o Colégio Estadual Walde 
Rosi Galvão, do Município de Pinhais está inserido, a partir da perspectiva da História Social da 
Criança. Visando a contribuir para a discussão sobre o relacionamento intergerações, este projeto 
de intervenção pedagógica pretende proporcionar uma abordagem histórico-cultural-social. Com 
isso rever as origens, a história local e a trajetória de vida dos alunos do sexto ano, com base em 
autores que fundamentem a História Social da Criança e a História Local. Serão utilizados relatos 
familiares que identifiquem e façam refletir sobre quem se é, e quem se quer ser, entre outras 
fontes históricas. Busca-se por meio deste trabalho, contribuir para a reflexão e mediação de 
conflitos entre as gerações, na medida em que os alunos compreendam melhor sua história, seu 
espaço e sua identidade. Desta forma, serão estabelecidas relações e vínculos com a história 
local, na construção de identidades pessoais e sociais, partindo-se para uma estimulação de suas 
capacidades e habilidades em aprender na perspectiva histórica/ interdisciplinar. 

 

Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MARIA JOSE DE CAMPOS 
Orientador: MAURICIO DE AQUINO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Ensino de História e Diversidade: Uma proposta de Implementação das Leis 10.639/03 e 
11.645/08 sobre História e Cultura Africana, Afro-Brasileira e Indígena 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Ensino de história, História Africana, História Afro-brasileira, História Indígena, 
Diversidade cultural, 
Resumo: Este artigo aborda a implementação das leis n.º 10.639/03 e n.º 11.645/08 que se 
referem ao ensino de história em vista de ações que permitam construir aprendizagens 
conceituais e atitudinais de valorização da diversidade cultural a partir de estudos históricos sobre 
cultura africana, afro-brasileira e indígena. O Projeto de Intervenção Pedagógica foi realizado 
junto aos estudantes do 9º ano do ensino fundamental da Escola Estadual João XXIII, localizada 
na cidade de São Jerônimo da Serra, Paraná. O ensino de história se caracteriza como forma de 
conhecimento, porém, para ser contemporâneo ao que a sociedade estabelece com relação à 
formação dos indivíduos, tal processo precisa assumir a sua função intelectual, humana e política 
considerando a educação para a cidadania de sujeitos autônomos e reflexivos e não 
simplesmente à mera transmissão de conteúdo. A sociedade brasileira configura-se por uma 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_hist_ufpr_mariadececcogambim.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_hist_ufpr_mariadececcogambim.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_hist_uenp_mariajosedecampos.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_hist_uenp_mariajosedecampos.pdf


multiplicidade étnica que resultou de um processo histórico que introduziu num mesmo contexto 
três grupos distintos majoritários: povos indígenas, europeus e africanos. Além desses grupos 
considerados referenciais e predominantes, urge citar a migração de outros grupos de diferentes 
regiões do mundo para o Brasil. A temática das culturas africanas e indígenas, no que diz respeito 
à escola, ao se considerar a diversidade, tem como valor máximo o reconhecimento e o respeito 
às diferenças e não o elogio à desigualdade ou ainda a omissão diante dela. Este artigo é 
resultado da conclusão das atividades desenvolvidas no Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE, promovido pelo governo do Estado do Paraná e gerenciado pela Secretaria 
de Estado da Educação - SEED. 
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Professor PDE: MARIA JOSE DE CAMPOS 
Orientador: MAURICIO DE AQUINO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Ensino de História e Diversidade: uma proposta de implementação das Leis 10.639/03 e 
11.645/08 sobre História e Cultura africana, Afro-Brasileira e Indígena 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: História, Diversidade, Cultura Africana, conscientização 
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógico organizada no formato de uma Unidade Didática 
pretende se constituir em instrumento metodológico pedagógico para uma abordagem positiva por 
meio da conscientização e valorização dos alunos, referentes aos conteúdos de Ensino de 
História e Diversidade: uma proposta de implementação das Leis 10.639/03 e 11.645/08 sobre 
História e Cultura africana, Afro-Brasileira e Indígena em sala de aula. Objetivando implementar 
ações que permitam construir aprendizagens conceituais e atitudinais de valorização da 
diversidade cultural a partir de estudos históricos sobre cultura africana, afro-brasileira e indígena 
junto aos estudantes do nono ano do período da tarde do ensino fundamental, da Escola Estadual 
João XXIII. Visto que esse assunto é pouco explorado na escola e precisa melhor ser trabalhado 
abordarei na implementação atividades relevantes que contribua na formação desses alunos, pois 
os mesmos estão em fase formação e precisa de orientação de como conduzir seus direitos e 
deveres, respeito o outro, resultando, assim, em pessoas mais conscientes de seu papel na 
sociedade. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MARIANNE SILVA 
Orientador: Marlene Rosa Cainelli - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A escolha de diretores das escolas públicas paranaenses:uma abordagem histórica para 
alunos do ensino médio 
Tema: Fundamentos teórico-metodológico do ensino de História 
Palavras-chave: Democracia, Cidadania, Eleições, Diretores, Aula-Oficina, PDE 
Resumo: Este artigo apresenta a sistematização das atividades desenvolvidas durante o 
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), da Secretaria de Estado da Educação do 
Paraná (SEED/PR), durante os anos de 2016/17, vinculado à Universidade Estadual de Londrina 
(UEL). O Projeto de Intervenção Pedagógica A escolha dos diretores das escolas públicas 
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paranaenses: uma abordagem histórica para alunos do Ensino Médio e as atividades elaboradas 
na Produção Didático-Pedagógica foram implementados no Colégio Estadual Ricardo Lunardelli 
em uma turma de alunos (as) do 3º ano do Ensino Médio, período matutino, no município de 
Porecatu, Paraná. O projeto e as atividades propostas tiveram como eixos norteadores a questão 
histórica do processo eletivo de diretores das escolas públicas paranaenses e a participação dos 
alunos neste processo democrático. Foi desenvolvido o estudo histórico e reflexivo acerca dos 
conceitos de cidadania e democracia no intuito de compreender o processo de escolha de 
escolha dos diretores das escolas públicas do Estado do Paraná e o papel da comunidade escolar 
discente nesses momentos e espaços democráticos. A produção do material didático-pedagógico 
teve como fundamentação metodológica os estudos da historiadora portuguesa Isabel Barca 
(2004), através de aulas-oficinas. 
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Professor PDE: MARIANNE SILVA 
Orientador: Marlene Rosa Cainelli - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A escolha de diretores das escolas públicas paranaenses:uma abordagem histórica para 
alunos do ensino médio 
Tema: Fundamentos teórico-metodológico do ensino de História 
Palavras-chave: eleições , escolas públicas , democracia , participação política 
Resumo: A produção didática foi elaborada em forma de uma Unidade Didática. A intervenção 
pedagógica contemplará os alunos das 1ª séries do ensino médio do período matutino do Colégio 
Ricardo Lunardelli na cidade de Porecatu. Para a sua elaboração pensou-se em abordar o tema 
de forma bastante prática e isso está evidente no encaminhamento das atividades propostas 
neste material pedagógico que tem como grande objetivo trabalhar historicamente as formas de 
escolhas dos diretores das escolas públicas no Paraná de maneira reflexiva e crítica. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MARINEIDE DE LOURDES ROCO 
Orientador: Edmeia Aparecida Ribeiro - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: As reivindicações das mulheres, por meio do jornal 'Nós Mulheres', na década de 70 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Mulher, Reivindicações, Movimento Feminista, Jornal Nós Mulheres, 
Implementação Pedagógica, 
Resumo: A chamada sociedade moderna tem apontado grandes transformações e neste cenário 
encontra-se o papel da Mulher que vem ganhando seu espaço, destacando-se na política, na 
educação, na ciência, entre outros. Para que essa atuação fosse possível, mulheres de todo 
mundo lutaram por seus direitos, por dignidade e por reconhecimento enquanto ser humano. Com 
a finalidade de abordar alguns elementos desta trajetória, o presente estudo mencionou 
referências sobre o surgimento e desenvolvimento do movimento Feminista no Brasil, a partir 
1970, apontando o papel da mídia alternativa. Por meio de publicações realizadas por grupos 
feministas, o Jornal Nós Mulheres constituiu-se em um espaço de fortalecimento e visibilidade das 
questões sociais relacionadas ao tema. Na implementação pedagógica realizada no Colégio 
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Padre José Herions, com alunos e alunas do 9º ano do Ensino Fundamental, foi analisado e 
trabalhado com o jornal enquanto fonte histórica apresentando as reivindicações das mulheres 
por meio do jornal Nós Mulheres, nos meados dos anos de 1976 a 1978. 
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Professor PDE: MARINEIDE DE LOURDES ROCO 
Orientador: Edmeia Aparecida Ribeiro - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: As reivindicações das mulheres, por meio do jornal 'Nós Mulheres', na década de 70 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Mulher, Sociedade, Reivindicações, Movimento Feminista, Jornal Alternativo, 
Resumo: A chamada sociedade moderna tem apontado grandes transformações e neste cenário 
encontra-se o papel da Mulher que vem ganhando seu espaço, destacando-se na política, na 
educação, na ciência, entre outros. Para que essa atuação fosse possível, mulheres de todo 
mundo lutaram por seus direitos, por dignidade e por reconhecimento enquanto ser humano. Com 
a finalidade de abordar alguns elementos desta trajetória, o presente estudo pretende mencionar 
referências sobre o surgimento e desenvolvimento do movimento Feminista no Brasil, a partir 
1970, apontando o papel da mídia alternativa. Por meio de publicações realizadas por grupos 
feministas, o Jornal Nós Mulheres constituiu-se em um espaço de fortalecimento e visibilidade das 
questões sociais relacionadas ao tema. O objetivo principal é apresentar as reivindicações das 
mulheres por meio do jornal Nós Mulheres, nos meados dos anos de 1976 a 1978. 
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Professor PDE: MARISA APARECIDA CESTARI 
Orientador: Ricardo Marques de Mello - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Trabalho Infantil: um comparativo entre a revolução industrial e os dias atuais 
Tema: História Social das Crianças 
Palavras-chave: Trabalho Infantil, Revolução Industrial, exploração, 
Resumo: Resumo: a exploração do trabalho infantil é um problema do mundo contemporâneo 
que tem efeitos negativos no processo educacional. Justamente por isso, precisa ser mais bem 
conhecido, difundido e combatido de diversas formas, entre elas no próprio ambiente escolar. 
Nesse sentido, este projeto tem o objetivo de realizar um estudo comparativo entre a exploração 
do trabalho infantil na primeira revolução industrial, no século XVIII, e aquela que ocorre 
atualmente, especificamente com a realidade dos alunos da Escola Estadual Dr. Antenor 
Pâmphilo dos Santos, em Iporã- PR. Para desenvolver o projeto, usaremos a seguinte 
metodologia: aula expositiva sobre o tema, em perspectiva histórica, ressaltando as semelhanças 
e diferenças entre o contexto britânico de exploração do trabalho infantil e o contexto brasileiro, 
precisamente o da cidade de Iporã - PR; exibição de um filme, documentários e vídeos abordando 
a temática, Trabalho Infantil, repensando a exploração da mão-de-obra infantil, produção de 
cartazes com frases, textos e imagens, confeccionados pelos próprios alunos; pesquisa a ser 
desenvolvida com os alunos, sob orientação e coordenação da professora PDE; apresentação 
para alunos e professores de toda a Escola da peça teatral, encenada pelos alunos do 8º ano. 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_hist_uel_marineidedelourdesroco.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_hist_unespar-campomourao_marisaaparecidacestari.pdf


Esperamos que este trabalho aumente o grau de consciência histórica de alunos e professores 
sobre o tema, que é relevante e persistente. Além dessa intervenção pedagógica, produziremos 
um artigo detalhando a experiência pedagógica desenvolvida de modo que outros professores da 
rede possam se apropriar das ideias gerais desse projeto e aplicá-las à sua própria realidade 
escolar. 
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Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Trabalho Infantil: um comparativo entre a revolução industrial e os dias atuais 
Tema: História Social das Crianças 
Palavras-chave: Trabalho Infantil, Revolução Industrial, exploração, 
Resumo: Resumo: a exploração do trabalho infantil é um problema do mundo contemporâneo 
que tem efeitos negativos no processo educacional. Justamente por isso, precisa ser mais bem 
conhecido, difundido e combatido de diversas formas, entre elas no próprio ambiente escolar. 
Nesse sentido, este projeto tem o objetivo de realizar um estudo comparativo entre a exploração 
do trabalho infantil na primeira revolução industrial, no século XVIII, e aquela que ocorre 
atualmente, especificamente com a realidade dos alunos da Escola Estadual Dr. Antenor 
Pâmphilo dos Santos, em Iporã- PR. Para desenvolver o projeto, usaremos a seguinte 
metodologia: aula expositiva sobre o tema, em perspectiva histórica, ressaltando as semelhanças 
e diferenças entre o contexto britânico de exploração do trabalho infantil e o contexto brasileiro, 
precisamente o da cidade de Iporã - PR; exibição de um filme, documentários e vídeos abordando 
a temática, Trabalho Infantil, repensando a exploração da mão-de-obra infantil, produção de 
cartazes com frases, textos e imagens, confeccionados pelos próprios alunos; pesquisa a ser 
desenvolvida com os alunos, sob orientação e coordenação da professora PDE; apresentação 
para alunos e professores de toda a Escola da peça teatral, encenada pelos alunos do 8º ano. 
Esperamos que este trabalho aumente o grau de consciência histórica de alunos e professores 
sobre o tema, que é relevante e persistente. Além dessa intervenção pedagógica, produziremos 
um artigo detalhando a experiência pedagógica desenvolvida de modo que outros professores da 
rede possam se apropriar das ideias gerais desse projeto e aplicá-las à sua própria realidade 
escolar. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MARISTELA FAUST MACHADO 
Orientador: ANA CLAUDIA URBAN - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A EDUCAÇÃO HISTÓRICA COMO POSSIBILIDADE DE TRABALHO SOBRE A LEI 
10639/03 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Educação Histórica, Narrativas, Lei 10639/03, História africana e afro-brasileiro 
Resumo: O estudo e as contribuições deste trabalho têm como objetivo conscientizar e promover 
ações que levem o aluno a repensar suas atitudes e conceitos em relação à temática abordada 
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pela Lei 10639/03. De acordo com a citada lei, que orienta a Política Nacional de Educação, é 
obrigatório o ensino da história africana e afro-brasileira de forma articulada em todos os níveis e 
modalidades do processo educativo, tendo como objetivo ampliar o debate sobre a temática em 
classes da Educação Básica. As ações de intervenção pedagógica foram realizadas com alunos 
do 8º ano do Ensino Fundamental, no Colégio Estadual La Salle Ensino Fundamental e 
Médio/Curitiba, durante o primeiro semestre de 2017. A metodologia que norteou as práticas 
relacionadas a História Africana e afro-brasileira foi ancorada nos pressupostos da Educação 
Histórica que assume, entre outros aspectos, uma forma própria de ensinar e aprender em 
História, propondo o estudo com fontes históricas com a finalidade de desenvolver a consciência 
histórica, neste caso, de forma particular, o tema central da lei 10639/03. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MARISTELA FAUST MACHADO 
Orientador: ANA CLAUDIA URBAN - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Educação Histórica: uma proposta metodológica para o ensino da História africana e 
afro-brasileira 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Educação-Histórica, narrativas, Lei 10639/03, História africana, afro-brasileiro 
Resumo: O estudo e as contribuições desse trabalho têm como objetivo, conscientizar e 
promover ações que levem o aluno a repensar suas atitudes e conceitos, compreender que o 
preconceito, é prejudicial à sociedade. De acordo com a Lei n° 10639/03, que orienta a Política 
Nacional de Educação, é obrigatório o ensino da história africana e afro-brasileira, de forma 
articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, tendo como objetivo 
combater este problema. A aprendizagem da História Africana e afro-brasileira através da 
metodologia da Educação Histórica, onde serão propostas várias atividades de pesquisa, leitura 
de documentos a respeito desta temática e de como a Educação Histórica, que apresenta uma 
forma própria de ensinar e aprender em História, propondo o estudo das fontes com a finalidade 
de formar a consciência histórica, pode ajudar a entender este tema. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MARISTELA SCHLLEMER 
Orientador: Francisco Ferreira Junior - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Visões sobre a criança: a construção histórica das políticas públicas em relação a criança 
e ao adolescente 
Tema: História Social das Crianças 
Palavras-chave: Criança, Adolescente, Direitos, Família, Escola 
Resumo: Na sociedade atual, há a existência de um desequilíbrio entre as funções que a família 
e o Estado desempenham na educação de crianças e adolescentes, sendo um consenso velado a 
atribuição a esse último o papel mais importante na formação dos jovens de hoje. A criança e o 
adolescente no Brasil têm amplamente garantido os seus direitos: saúde, educação, alimentação, 
esporte, lazer, cultura, respeito e convivência com sua família. O dever de assegurar esses 
direitos é atribuído pela Constituição Federal Brasileira de 1988. O Estado que seria o garantidor 
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dos direitos da criança e do adolescente, nem sempre cumpre seu papel. Quando falamos de 
infância muitas vezes nos deparamos com concepções que desconsideram o seu real significado, 
e isso depende do contexto no qual surge e se desenvolve e também das relações sociais nos 
seus aspectos econômico, histórico, cultural e político, entre outros. A ausência de 
representações da vida da criança, que ocorre até a Idade Média, tem como motivo o 
desinteresse por uma fase da vida que se mostrava tão instável e ao mesmo tempo 
representativa em um período onde as taxas tanto de natalidade como de mortalidade infantil 
eram elevadas. Pretende-se com esse trabalho analisar, através de fontes legislativas, o 
desenvolvimento histórico das políticas públicas em relação à criança e ao adolescente, visando 
compreender o papel atual do Estado e da família em relação às questões educacionais. O 
projeto será realizado com os alunos do 3º ano do Ensino Médio no Colégio Estadual Professor 
Jaime Rodrigues em Guaíra, Paraná. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MARISTELA SCHLLEMER 
Orientador: Francisco Ferreira Junior - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Visões sobre a criança: a construção histórica das políticas públicas em relação a criança 
e ao adolescente 
Tema: História Social das Crianças 
Palavras-chave: Criança, Adolescente, Direitos, Família, Escola 
Resumo: Na sociedade atual, há a existência de um desequilíbrio entre as funções que a família 
e o Estado desempenham na educação de crianças e adolescentes, sendo um consenso velado a 
atribuição a esse último o papel mais importante na formação dos jovens de hoje. A criança e o 
adolescente no Brasil têm amplamente garantido os seus direitos: saúde, educação, alimentação, 
esporte, lazer, cultura, respeito e convivência com sua família. O dever de assegurar esses 
direitos é atribuído pela Constituição Federal Brasileira de 1988. O Estado que seria o garantidor 
dos direitos da criança e do adolescente, nem sempre cumpre seu papel. Quando falamos de 
infância muitas vezes nos deparamos com concepções que desconsideram o seu real significado, 
e isso depende do contexto no qual surge e se desenvolve e também das relações sociais nos 
seus aspectos econômico, histórico, cultural e político, entre outros. A ausência de 
representações da vida da criança, que ocorre até a Idade Média, tem como motivo o 
desinteresse por uma fase da vida que se mostrava tão instável e ao mesmo tempo 
representativa em um período onde as taxas tanto de natalidade como de mortalidade infantil 
eram elevadas. Pretende-se com esse trabalho analisar, através de fontes legislativas, o 
desenvolvimento histórico das políticas públicas em relação à criança e ao adolescente, visando 
compreender o papel atual do Estado e da família em relação às questões educacionais. O 
projeto será realizado com os alunos do 3º ano do Ensino Médio no Colégio Estadual Professor 
Jaime Rodrigues em Guaíra, Paraná. 

 

 

Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MARISTELA TEREZINHA FREDERICK 
Orientador: Selma Martins Duarte - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
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Título: Aprender para lembrar e não esquecer: memórias sobre a Ditadura Civil-Militar no Brasil e 
seus reflexos em Cascavel Pr 
Tema: Pesquisa do Paraná: história e historiografia, articulada nas diferentes temporalidades e 
experiências dos sujeitos, captadas pelas fontes e historiografia sobre o Paraná. 
Palavras-chave: Ditadura Civil-Militar, Memória, Esquecimento, Tempo presente, 
Resumo: O presente artigo é resultado das atividades desenvolvidas no PDE (Programa de 
Desenvolvimento Educacional) da Secretaria de Estado da Educação do Paraná e tem como 
objetivos apresentar o relato da Implementação Pedagógica, realizado no Colégio Estadual 
Victório Emanuel Abrozino que tratou da memória da ditadura civil-militar no Brasil através da 
bibliografia. Buscou-se ainda refletir acerca da experiência de colegas professores participantes 
do Grupo de Trabalho em Rede (GTR) organizado pela autora. Os anos de 1964 a 1985 foram 
marcados por uma agressiva intervenção militar no plano político e social. Muitas informações 
deste período foram lacradas para se construir um ideário coletivo do esquecimento das terríveis 
torturas e desaparecimentos. As escolas apesar de contemplarem em suas grades curriculares o 
tema Ditadura Militar no Brasil, não denunciaram os algozes dos crimes cometidos e não 
abordaram o terrorismo de estado praticados no Brasil. O projeto de Implementação Pedagógica 
foi desenvolvido a partir desta intencionalidade, que buscou compreender o processo da origem 
desta desmemoria e sua vinculação com o tempo presente, visto que em 2015 ocorreram 
campanhas, iniciada nas redes sociais e depois passando para as ruas, clamando a volta da 
Ditadura Militar. Assim, analisou-se a disputa pela memória em torno da Ditadura Civil-Militar no 
Brasil aproximando o estudo de alguns aspectos na cidade de Cascavel - Pr, o qual atingiu-se 
através das evidências encontradas nas passagens e manifestações do período ditatorial 
ocorridas na cidade. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MARISTELA TEREZINHA FREDERICK 
Orientador: Selma Martins Duarte - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Aprender para lembrar e não esquecer: memórias sobre a Ditadura Civil-Militar no Brasil e 
seus reflexos em Cascavel Pr 
Tema: Pesquisa do Paraná: história e historiografia, articulada nas diferentes temporalidades e 
experiências dos sujeitos, captadas pelas fontes e historiografia sobre o Paraná. 
Palavras-chave: Memória, Esquecimento, Ditadura, 
Resumo: O presente trabalho se propõe a resgatar a memória sobre a Ditadura Civil-Militar em 
Cascavel - Pr. Os anos de 1964 a 1985 no Brasil foram marcados por uma agressiva intervenção 
militar no plano político e social. Muitas informações deste período foram lacradas para se 
construir um ideário coletivo do esquecimento das terríveis torturas e desaparecimentos. Tem-se 
como objetivo analisar a disputa pela memória em torno da Ditadura Civil-Militar no Brasil, 
aproximando o estudo de alguns aspectos na cidade de Cascavel-Pr. Como recurso pedagógico 
será utilizado os depoimentos disponíveis na obra COMBATENTES: tempos de falar. Espera-se 
que os alunos possam refletir sobre as lutas pela memória e suas vinculações com o tempo 
presente, e de compreenderem como estes posicionamentos são disseminados via redes sociais. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MARLENE FAEDA MORAES 
Orientador: Alfredo Moreira da Silva Junior - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
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Etapa: Artigo 
 
Título: A Disseminação da Dança Afro no Contexto Escolar 
Tema: Diálogo Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: cultura, dança, afro, negro, disseminação 
Resumo: A implementação das Leis10.639/03 e 11.645/08 sobre o ensino da história e cultura 
afro-brasileira e indígena na disciplina de História, despertou- me a apresentar um trabalho 
voltado para área educacional. Cujo objetivo é estimular os educandos a apreciar uma cultura 
obtida pelos povos africanos que ao chegarem ao nosso país trouxeram consigo uma bagagem 
cheia de riquezas a qual se transformou numa mistura étnica muito diversificada. Com esse 
Projeto espero conscientizar o meu público-alvo a valorizar essa cultura que tanto contribuiu para 
a formação de nossa sociedade. Traços fortes dessa cultura podemos encontrar na religião, 
culinária, dança e música, folclore e as festividades populares. Portanto meu Projeto será voltado 
para a música e dança afro, será aplicado junto aos alunos do 2º Ano do Ensino Médio do Colégio 
Lucy Requião de Mello e Silva, porque, ao longo de minha prática docente, foi possível perceber 
uma ausência de conteúdos que envolvam a temática afro-brasileira mais precisamente a Dança 
Afro na prática cotidiana escolar como canalizadora do racismo, preconceitos e desigualdades 
sociais. Mesmo tendo sido criadas leis e medidas específicas persistem os problemas raciais. 
Farei uma análise de tempo contínua, onde a base de períodos será à entrada dos africanos no 
Brasil na época da escravidão, falando como se desenvolveu a dança em nosso país e quais seus 
valores, seguindo com as mudanças sofridas nos dias atuais. O Projeto será desenvolvido à partir 
de pesquisas, vídeos, murais, palestra com profissional da área e apresentação. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MARLENE FAEDA MORAES 
Orientador: Alfredo Moreira da Silva Junior - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Disseminação da Dança Afro no Contexto Escolar 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: racismo, dança afro, história, cultura afro brasileira, negros 
Resumo: A Unidade Didática aqui exposta é uma produção didático- pedagógica prescrita pelo 
Programa Desenvolvimento da Educação Pública do Paraná (PDE). Esta pesquisa voltada para 
alunos do 2º Ano do Ensino Médio, pelo fato de notar-se através de atitudes com atividades de 
sala de aula o descaso para com a Cultura Afro Brasileira. Dentro deste contexto o Projeto de 
Intervenção tem por objetivo o resgate e valorização dessa cultura, combatendo o racismo e as 
várias formas de discriminação, levando os alunos a uma identificação positiva com a origem afro 
descendentes, através de implementação de atividades lúdicas, danças e manifestações culturais, 
uma prática plena de satisfação e cidadania, de informação e de formação de conhecimento, 
ponto de partida para fazerem uma reflexão sobre si mesmo e da realidade, as quais estão 
inseridos. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MATILDE PODOLAK 
Orientador: Carlos Eduardo Schipanski - IES: UNICENTRO 
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Etapa: Artigo 
 
Título: A charge e o riso no ensino da História 
Tema: Fundamentos teóricos metodológicos para o ensino da História 
Palavras-chave: charge, criticidade, república velha, 
Resumo: Para que tenhamos alunos críticos precisamos utilizar de recursos didáticos diversos, 
recursos esses que despertem a criticidade dos mesmos, e que ao mesmo tempo sejam atraentes 
aos educandos, uma vez que a escola concorre com atrativos fora dela muito mais interessantes 
para os alunos. Dessa forma o uso de charges no ensino da História vem contribuir para que as 
aulas tornem se cada vez mais atrativas. Como recurso didático pedagógico, a charge tem como 
finalidade satirizar e interpretar o momento Histórico de maneira que o educando estude com 
prazer, divertindo-se ao produzir por meio do desenho aquilo que entendeu, e também 
demonstrando que realmente assimilou o conteúdo, produzindo o conhecimento a partir do que 
recebeu e internalizou. Além disso, permitirá que o aluno veja a imagem como discurso e possa 
atribuí-la um sentido social, reconhecendo-se como parte desse processo. A proposta da 
utilização da charge no ensino de História é proporcionar uma leitura critica do mundo, fazendo 
com que o aluno entenda o que se passa, tendo uma ligação direta com o conteúdo que está 
sendo trabalhado; o cerceamento da prática cidadã e a resistência contra a exclusão política e 
social. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MATILDE PODOLAK 
Orientador: Carlos Eduardo Schipanski - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A charge e o riso no ensino da História 
Tema: Fundamentos teóricos metodológicos para o ensino da História 
Palavras-chave: Consciência histórica, República Velha, História, Cidadania, 
Resumo: Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma proposta de leitura, análise e 
produção de charges utilizando várias imagens e ideologias, com os alunos de 9º Ano do Colégio 
Estadual Professora Leni Marlene Jacob, a fim de que desenvolvam o interesse pela História, e 
assim concentrem-se nas diversas interpretações, de modo a levá-los a observar os diferentes 
efeitos de sentido que delas decorrem. As charges veiculadas pela mídia, comumente usam 
mecanismos linguísticos e também imagens, que tendem não só acordar nosso inconsciente para 
a persuasão, também como extraordinários disseminadores de valores e ideologias. Sendo assim, 
faz-se necessário uma leitura crítica, onde as pessoas estão sendo soterradas constantemente 
por imagens apelativas, textos arguciosos e ambíguos, e representações com muita carga 
ideológica. Então, tem-se o objetivo de aliar o interesse pela imagem com a aquisição do 
conhecimento em história, dando enfoque para A república Velha, nesta tipologia textual. 
Portanto, ler com criticidade a imagem imposta pela mídia ou não, faz com que os alunos 
entendam como ela vem sendo representada ao longo do tempo, levando-os a compreender 
quais conceitos e valores nascem dessa leitura, já que história é de grande relevância neste 
determinado momento. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MICHELLE SILVA DIAS 
Orientador: Luis Ernesto Barnabe - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_hist_unicentro_matildepodolak.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_hist_unicentro_matildepodolak.pdf


 
Etapa: Artigo 
 
Título: O uso do Teatro Antigo em sala de aula: ludicidade e conceitos históricos 
Tema: Fundamento Teórico Metodológico para o Ensino de História 
Palavras-chave: Ensino de História, Cidadania, Teatro, Grécia Antiga, 
Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar as intervenções desenvolvidas no âmbito das 
atividades do PDE e analisar a importância do uso de peças teatrais aliadas ao trabalho com 
conceitos históricos. Ao se trabalhar os conteúdos referentes ao período da Grécia Antiga - e a 
articulação entre o teatro, religião e vida política em Atenas - e o conceito de cidadania ateniense 
em contrapondo com o conceito de cidadania, pretendia-se desenvolver noções de sociedade 
democrática com os alunos. Dessa forma, ao salientar a importância de utilizar novas abordagens 
e metodologias para trabalhar essa temática, propõe-se a utilização do teatro como ferramenta 
pedagógica, evidenciando nos resultados da implementação que houve mais interesse dos alunos 
a partir da proposta da aprendizagem utilizando o lúdico, possibilitando uma melhoria na 
aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MICHELLE SILVA DIAS 
Orientador: Luis Ernesto Barnabe - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso do Teatro Antigo em sala de aula: ludicidade e conceitos históricos 
Tema: Fundamentos Teóricos Metodológicos para o ensino de História 
Palavras-chave: Ensino de História, teatro, Grécia Antiga, 
Resumo: O presente trabalho tem como proposta estimular uma maior interação dos alunos com 
os conteúdos referentes ao período da Grécia Antiga, trabalhando conceitos históricos referentes 
a polis grega a partir de intervenções teatrais. Dessa forma estimulará os alunos a compreender o 
conceito de sociedade democrática, trabalhando o conceito de cidadania ateniense em 
contraponto com o conceito de cidadania moderna, partindo de um conjunto de ações, articuladas 
com o teatro, religião e vida política em Atenas. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MIRIAM IZELLI 
Orientador: Paulo Eduardo Dias de Mello - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Aprender Através do Patrimônio Histórico: Uma experiência com alunos do 9º ano do 
Ensino Fundamental em uma escola pública de Ponta Grossa/PR 
Tema: Paraná: História e Historiografia 
Palavras-chave: Patrimônio, Memória, História local, Ensino de História, 
Resumo: O artigo propõe reflexões e faz um relato sobre uma experiência de ensino e 
aprendizagem e os resultados obtidos pela implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica 
na escola General Osório, situada em Ponta Grossa/PR, sobre o tema do patrimônio histórico 
local em articulação com a história local e regional. O Projeto teve por objetivo propor, 
implementar e avaliar proposta de trabalho executados com os alunos do 9º ano C visando 
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envolver e sensibilizá-los sobre a questão do Patrimônio histórico local. Procurou-se nessa 
trajetória analisar não só os resultados alcançados, mas também descrever os caminhos 
escolhidos e os percalços surgidos de uma experiência real e concreta de trabalho bem como as 
estratégias utilizadas para superá-las. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MIRIAM IZELLI 
Orientador: Paulo Eduardo Dias de Mello - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Aprender através do Patrimônio Histórico: uma experiência com alunos do 9º ano do 
Ensino Fundamental em uma escola pública de Ponta Grossa/PR 
Tema: Paraná: História e Historiografia 
Palavras-chave: patrimônio histórico, história local 
Resumo: A Unidade aqui apresentada é uma Produção Didático-pedagógica exigida pelo 
Programa de desenvolvimento da Educação Pública do Paraná (PDE). Esta pesquisa está voltada 
para alunos de 9º Ano do Ensino Fundamental. Propõe uma experiência de ensino e 
aprendizagem envolvendo o patrimônio histórico local como forma de conhecer, valorizar e 
preservar a identidade e a memória local, objetivando-se colocar o aluno como participante do 
processo de construção do conhecimento histórico a respeito dos bens culturais presentes no 
espaço em que ocupa , valorizando-o como sujeito na transformação de sua própria realidade. 
Este projeto será realizado no Colégio Estadual General Osório, no município de Ponta Grossa e 
desenvolvido no ano de 2017. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MOISES WAGNER FRANCISCON 
Orientador: Bruno Flavio Lontra Fagundes - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Inimigos se veem: o cinema americano representa os soviéticos durante a Segunda 
Guerra e vice-versa - cinema em sala de aula 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História 
Palavras-chave: Cinema, Guerra-Fria, sócio-história cinematográfica, 
Resumo: O presente artigo é fruto do minicurso homônimo ministrado no primeiro semestre de 
2017 para professores de história da rede pública e graduandos em história da Fecilcam/Unespar. 
Com a utilização da teoria sócio-histórica cinematográfica de Marc Ferro, procurou-se 
disponibilizar aos cursistas ferramentas teórico-metodológicas de análise fílmica. Ao mesmo 
tempo, empregaram-se autores como Napolitano e Morán para o uso dessa análise fílmica em 
sala de aula, resultando na elaboração de planos de aula para os diferentes filmes elencados. A 
fonte para a análise fílmica foram filmes soviéticos e americanos sobre a Segunda Guerra, que 
promovessem uma caracterização do aliado no conflito. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MOISES WAGNER FRANCISCON 
Orientador: Bruno Flavio Lontra Fagundes - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Inimigos se veem: o cinema americano representa os soviéticos durante a Segunda 
Guerra e vice-versa 
Tema: Linha de estudo Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História, área de 
Didática da História: fontes históricas 
Palavras-chave: Cinema, Segunda Guerra Mundial, análise fílmica 
Resumo: É recorrente entre os professores a queixa de falta de sugestões de material fílmico 
propício para o trabalho em sala de aula e de instruções de como utilizá-lo com os alunos. De que 
há uma lacuna para seu aproveitamento nos livros didáticos e nos demais materiais pedagógicos. 
A esses problemas, soma-se a de falta de contato com teorias de análise fílmica. O curso de 
extensão visa diminuir esse lapso no tocante às representações mútuas de americanos e 
soviéticos no cinema. Apresenta-se uma lista de fontes documentais, material teórico e didático-
pedagógico sobre o uso de películas na escola, além do objetivo de se produzir, com os 
professores, atividades práticas para uso em sala de aula ao fim do curso de extensão, com 32 
horas de duração. Procura-se fornecer, igualmente, o contexto histórico dessa produção fílmica e 
como o cinema se serviu da história para reforçar os pressupostos ideológicos do regime a que 
estava vinculado. Prevê-se, ao fim do curso, que seus participantes sejam capazes de criar 
análises próprias para outros filmes e documentários, que tenham instrumentação teórica e 
prática para seu uso em sala de aula e que possam realizar atividades práticas em sala de aula, 
com seus alunos. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MONICA REGINA PENTEADO 
Orientador: Angela Ribeiro Ferreira - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A HISTÓRIA E AS HISTÓRIAS DE VIDA COMO ESTRATÉGIAS PARA 
PROBLEMATIZAR A DROGADICÇÃO DE ADOLESCENTES E JOVENS DA EJA 
Tema: História Social das Crianças 
Palavras-chave: Drogadicção, História de Vida, ensino de História 
Resumo: A modernidade trouxe consigo algumas necessidades e exigências, prazeres e 
confortos cuja busca desenfreada acabou desencadeando grande número de vícios e até mesmo 
neuroses. Aos poucos o homem moderno foi-se tornando individualista e cada vez mais afastou-
se do convívio familiar e dos grupos sociais saudáveis. Num ambiente de disputa por status ou 
reconhecimento, sempre mergulhado em obrigações e cercado pelo medo do insucesso, algumas 
vezes recorre a artifícios de fuga para suportar as pressões e angústias. Entre estas alternativas 
estão às drogas, que podem ser lícitas - reconhecidas e socialmente aceitas ou ilícitas - proibidas, 
discriminadas, por serem consideradas pesadas e altamente destrutivas. Se levarmos em conta o 
resultado de pesquisa relativa ao consumo de algum tipo de droga por jovens e adolescentes 
acima de 15 anos que chega a 40% dos entrevistados e do consumo de álcool que alcança um 
patamar de 80%, é presumível que estes resultados influenciem a vida pessoal, familiar, social e 
escolar destes indivíduos. A escola é o espaço de ensino, de aprendizagem, de construção de 
cidadania e socialização, de preservação da saúde, da vida e de emancipação humana. Dessa 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_hist_unespar-campomourao_moiseswagnerfranciscon.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_hist_unespar-campomourao_moiseswagnerfranciscon.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_hist_uepg_monicareginapenteado.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_hist_uepg_monicareginapenteado.pdf


forma, deve propor estratégias metodológicas que permitam não só detectar o uso, consumo e 
abuso das drogas, mas também buscar possíveis alternativas para o problema. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MONICA REGINA PENTEADO 
Orientador: Angela Ribeiro Ferreira - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Minha Vida sem Drogas 
Tema: História Social das Crianças 
Palavras-chave: drogadição, adolescência, histórias de vida 
Resumo: Este material pedagógico foi produzido com o objetivo de subsidiar equipes 
pedagógicas ou professores que pretendam trabalhar com a temática das drogas nos 
estabelecimentos de ensino onde atuam a partir de uma metodologia diferenciada. Sua produção 
teve como ponto de partida o Projeto de Pesquisa Pedagógica, fruto dos estudos desenvolvidos 
no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) no ano de 2016. O formato escolhido é 
Unidade Didática e consiste em sugestões de temáticas e atividades que serão utilizadas durante 
o período de Implementação Pedagógica do referido projeto, mas que também poderão ser 
aproveitadas por professores de qualquer disciplina. A intenção é refletir com os alunos sobre a 
História e as suas próprias Histórias através da escrita de suas histórias de vida. O objetivo é 
propor alternativas de discussões sobre a realidade do uso das drogas por eles mesmos ou por 
familiares, amigos, colegas de escola e através da escrita das suas histórias de vida fazer uma 
autocrítica que lhes permita rever fatores desencadeantes do uso, as consequências do consumo 
continuado, prováveis mudanças em suas relações pessoais devido à presença das drogas e 
expectativas de mudança para o seu futuro. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MONICA REGINA SALVADOR 
Orientador: JOSE HENRIQUE ROLLO GONCALVES - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Reflexos da geada de 1975 para o desenvolvimento socioeconômico de Mandaguari 
Tema: Paraná: História e Historiografia 
Palavras-chave: Café, geada negra, desenvolvimento socioeconômico, Mandaguari, 
Resumo: O presente artigo é resultado da intervenção pedagógica realizada na Escola Estadual 
São Vicente Pallotti, Ensino Fundamental, em Mandaguari-PR, e teve como público alvo os 
alunos do ensino fundamental II, através do programa de desenvolvimento Educacional - PDE 
2016/2017. Teve como objetivo o conhecimento sobre a história do café no Paraná, em especial 
no município de Mandaguari na década de1970 passando por seu período áureo, pois, apesar 
dos contratempos climáticos, o café se tornou um produto capaz de atrair inúmeros colonizadores 
de várias regiões brasileiras e até do exterior. Tivemos também as crises econômicas que 
afetaram sua produção e seu comércio e a geada negra de 1975 que dizimou praticamente todos 
os cafezais do estado do Paraná, trazendo grandes mudanças na vida das pessoas e também 
reflexos no desenvolvimento socioeconômico de Mandaguari e toda a região. A culminância na 
geada de 1975, fato marcante que mudou os rumos da economia e da demografia regional do 
Paraná foi de apresentar uma história local que trouxe grandes transformações na vida das 
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pessoas que viviam do café e que hoje são personagens ocultos em uma história tão cheia de 
informações e relatos. Com uma metodologia diversificada, utilizando a pesquisa bibliográfica, 
estudos audiovisuais sobre a cultura do café no Paraná e a Geada Negra de 1975 e 
principalmente nas entrevistas, foi possível proporcionar aos alunos um conhecimento mais amplo 
dos efeitos da geada de 1975 para a sociedade de Mandaguari. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MONICA REGINA SALVADOR 
Orientador: JOSE HENRIQUE ROLLO GONCALVES - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Reflexos da geada de 1975 para o desenvolvimento socioeconômico de Mandaguari-PR 
Tema: Paraná: História e Historiografia 
Palavras-chave: Café, geada negra, desenvolvimento socioeconômico, Mandaguari, 
Resumo: A Unidade Didática Pedagógica consiste na elaboração de materiais didático-
pedagógicos para os alunos do Ensino Fundamental II da Escola Estadual São Vicente Pallotti de 
Mandaguari-PR, sobre a cultura do café e a Geada Negra de 1975 refletindo no desenvolvimento 
socioeconômico de Mandaguari. Esta unidade tem como objetivo produzir um material de fácil 
interpretação e a valorização do cotidiano dos alunos, com o objetivo de resgatar, através de 
fontes documentais, o momento histórico da cultura do café e a Geada Negra de 1975 e as suas 
implicações sociais e econômicas em suas vidas e de sua comunidade. A metodologia utilizada é 
o estudo bibliográfico juntamente com o estudo audiovisual sobre a cultura do café no Paraná e a 
Geada Negra de 1975, através de livros, entrevistas, sites da internet, documentários e outros. 
Em seguida organizaremos uma exposição com todo o material produzido e coletado. Os alunos 
elaborarão textos, que farão parte de uma exposição para a comunidade escolar. 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: MONICA STORTO 
Orientador: Luis de Castro Campos Jr - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ISLAMISMO NO SÉCULO XXI: UM OLHAR HISTÓRICO SOBRE A RELIGIÃO E O 
AVANÇO DO FUNDAMENTALISMO NO MUNDO CONTEMPORÂNEO 
Tema: Ensino Religioso e História: a história e a cultura das religiões 
Palavras-chave: Religião, Islamismo, Tolerância, Fundamentalismo, 
Resumo: O Islamismo é a religião que mais cresce no mundo e, no Brasil, ainda é visto com 
vários preconceitos e sem esclarecimentos. Assim, o objetivo do trabalho atual é analisar 
historicamente a religião islâmica, buscando compreender suas principais doutrinas, símbolos e 
manifestações, de modo contextualizá-los com a atualidade. Foram ministrados 7 (sete) encontros 
com os alunos do 3º ano do ensino médio de uma escola pública, utilizando filmes, 
documentários, debates, questionários, produção de textos e, por fim, uma pesquisa produzida 
pelos próprios alunos, destacando o Islamismo no mundo atual e como ele é reproduzido pelas 
atuais mídias. O trabalho buscou contribuir com a desmistificação da religião Islâmica, 
apresentando esclarecimentos sobre os preconceitos existentes. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: MONICA STORTO 
Orientador: Luis de Castro Campos Jr - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O islamismo no século XXI: um olhar histórico sobre a religião e o avanço do 
fundamentalismo no mundo contemporâneo 
Tema: Ensino Religioso e História: cultura e a história das religiões 
Palavras-chave: religião, islamismo, tolerância, fundamentalismo 
Resumo: A presente Produção Didático-Pedagógica proposta tem por intuito aprofundar o 
conhecimento dos alunos a respeito da religião islâmica, compreendendo seus principais 
preceitos, crenças e tradições para desconstruir noções preconceituosas, criadas com base em 
generalizações de alguns grupos fundamentalistas. Analisando, historicamente, a religião 
islâmica, buscando compreender suas principais doutrinas, símbolos e manifestações, de modo a 
entendê-los de forma mais clara e contextualizá-los com o mundo atual. 

 

Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: NADIA CECILIA AUGUSTO ASSUNCAO 
Orientador: Edmeia Aparecida Ribeiro - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Frente Negra Brasileira - 1931 a 1937 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Frente Negra Brasileira, Resistência, Preconceito, Implementação pedagógica, 
Negros, 
Resumo: Este artigo procura refletir sobre A Frente Negra Brasileira, uma organização fundada 
em 1931 que tinha como objetivo inserir os afrodescendentes na vida social e política de nosso 
país. O objetivo principal ao estudar a Frente Negra Brasileira, é compreender a importância 
dessa organização para a população negra na década de 1930 e perceber as formas de 
resistência desse povo contra o racismo e preconceito. Com esse trabalho pretendeu-se ampliar o 
conhecimento dos educandos sobre os movimentos de resistência dessa parcela da população, 
sua contribuição no campo econômico, cultural e político de nosso país.·. 

 

Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: NADIA CECILIA AUGUSTO ASSUNCAO 
Orientador: Edmeia Aparecida Ribeiro - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Frente Negra Brasileira - 1931 a 1937 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Movimento, Resistência, Preconceito, Política, Organização, 
Resumo: O tema do trabalho é sobre o movimento de resistência Frente Negra Brasileira, uma 
organização que foi fundada em 1931 e se tornou a mais importante organização política de 
massa do século XX. A Frente Negra procurou inserir os negros dentro da sociedade, 
incentivando para que eles estudassem e lutassem por seus direitos. Torna-se de grande 
relevância esse trabalho para que os alunos possam perceber que os negros não aceitaram 
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passivamente a condição imposta e que desde o período colonial até os dias de hoje, os negros e 
seus descendentes resistiram e resistem das mais variadas formas contra o preconceito e o 
racismo, como foi o caso da Frente Negra Brasileira que de organização social se transformou em 
partido político. Para a implementação deste projeto pretende-se trabalhar com o livro Frente 
Negra Brasileira - depoimentos, organizado por Quilombolas com entrevistas e textos de Márcio 
Barbosa. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: NATALIA MARMACHUK KOLECHA 
Orientador: Alexandra Lourenco - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O Lugar do Gênero na Sociedade Atual: a situação da mulher e suas lutas 
Tema: Ensino Religioso e História: Cultura e a história das Religiões 
Palavras-chave: Desigualdade de gênero, feminismo, violência contra mulher, 
Resumo: As desigualdades entre homens e mulheres sempre foram muito visíveis em todos os 
setores sociais, a dominação masculina perpetua desde o surgimento da humanidade, isto 
ocorreu em relação ao trabalho, aos recursos econômicos e sociais, decisões políticas, além da 
violência contra a mulher e o controle da sexualidade. A partir do momento que a mulher 
ingressou no campo de trabalho, passou a ajudar nas despesas domesticas, mas ainda sem a 
mínima valorização, além de acumular as tarefas do lar, o trabalho e o cuidado com os filhos. Ao 
perceber que poderia ser agente de transformação de sua realidade, passando a conquistar o seu 
espaço, passou a fazer parte de movimentos, associações, levando a sociedade a notar a sua 
presença e a perceber seu valor, deu-se início ao rompimento da condição de subordinação e de 
recepção passiva, atuando com isso de forma participativa e com maior valor como ser humano. 
Surge a luta pela igualdade de gênero, uma luta por direitos e pela construção da cidadania 
feminina, que não aconteceu de maneira tranquila e nem um pouco fácil, foi uma batalha longa e 
árdua. Mesmo alcançando alguns objetivos, pouco se aproveitou, já que as características 
históricas carregadas por anos, uma sociedade ainda patriarcal, onde o homem era o detentor do 
poder e da autoridade. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: NATALIA MARMACHUK KOLECHA 
Orientador: Alexandra Lourenco - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Lugar do Gênero na Sociedade Atual: a situação da mulher e suas lutas 
Tema: Ensino Religioso e História: Cultura e a história das Religiões 
Palavras-chave: Desigualdade de gênero, feminismo, violência contra mulher, 
Resumo: As desigualdades entre homens e mulheres sempre foram muito visíveis em todos os 
setores sociais, a dominação masculina perpetua desde o surgimento da humanidade, isto 
ocorreu em relação ao trabalho, aos recursos econômicos e sociais, decisões políticas, além da 
violência contra a mulher e o controle da sexualidade. A partir do momento que a mulher 
ingressou no campo de trabalho, passou a ajudar nas despesas domesticas, mas ainda sem a 
mínima valorização, além de acumular as tarefas do lar, o trabalho e o cuidado com os filhos. Ao 
perceber que poderia ser agente de transformação de sua realidade, passando a conquistar o seu 
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espaço, passou a fazer parte de movimentos, associações, levando a sociedade a notar a sua 
presença e a perceber seu valor, deu-se início ao rompimento da condição de subordinação e de 
recepção passiva, atuando com isso de forma participativa e com maior valor como ser humano. 
Surge a luta pela igualdade de gênero, uma luta por direitos e pela construção da cidadania 
feminina, que não aconteceu de maneira tranquila e nem um pouco fácil, foi uma batalha longa e 
árdua. Mesmo alcançando alguns objetivos, pouco se aproveitou, já que as características 
históricas carregadas por anos, uma sociedade ainda patriarcal, onde o homem era o detentor do 
poder e da autoridade. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: NOELI CRISTINA PEROBELLI 
Orientador: Roberto Leme Batista - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Condição de existência dos trabalhadores pobres durante a revolução industrial inglesa 
(1780-1848) 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o Ensino de História 
Palavras-chave: Revolução Industrial, exploração, trabalhador pobre, lutas 
Resumo: O presente artigo é resultado da experiência pedagógica desenvolvida por meio do 
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE 2016/2017 com alunos do 8º ano do Ensino 
Fundamental da Escola Estadual Eurides Cavalcanti Tenório-EF, no município de Cruzeiro do Sul. 
O objetivo foi compreender as transformações que ocorreram no mundo do trabalho, desde o 
período artesanal até a grande indústria, no contexto da Revolução Industrial Inglesa. Ao mesmo 
tempo fazer uma reflexão sobre a existência dos trabalhadores pobres do campo e da cidade no 
período de 1780 a 1848. Para tanto, apresentamos uma discussão teórica a partir de uma 
pesquisa bibliográfica dos historiadores Mantoux, Thompson, Hobsbawm, Engels, entre outros, 
visando apresentar uma abordagem temática crítica, com análise de diferentes fontes 
documentais, como documentos impressos, audiovisuais e imagens. O tema contribuiu para que 
os alunos compreendessem as transformações ocorridas durante a Revolução Industrial Inglesa 
na vida dos trabalhadores; os cercamentos e formação da mão de obra operária; os trabalhadores 
pobres e as leis assistencialistas e ainda, os movimentos trabalhistas. Apresentamos, no final, um 
breve relato desta experiência. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: NOELI CRISTINA PEROBELLI 
Orientador: Roberto Leme Batista - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A condição de existência dos trabalhadores pobres durante a revolução industrial inglesa 
(1780-1848) 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o Ensino de História 
Palavras-chave: Revolução Industrial, exploração, trabalhador pobre, 
Resumo: Esta Unidade Didática visa apreender o período da Revolução Industrial, com ênfase na 
questão dos trabalhadores pobres. Analisa as condições de vida e trabalho da classe 
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trabalhadora do período, discute desde a transição do trabalho artesanal para o trabalho 
manufatureiro e consequentemente para o trabalho assalariado na grande indústria. O objetivo é 
entender as transformações econômicas e sociais que afetaram a vida daqueles que viviam do 
trabalho. A produção da unidade se deu por meio de leituras da historiografia clássica sobre o 
tema. Empreendemos um esforço para produzir um material voltado para o ensino dos conteúdos 
para as turmas do 8º ano do Ensino Fundamental. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: OLGA DRABECKI 
Orientador: Carlos Eduardo Schipanski - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A influência das canções de Chico Buarque de Hollanda como protesto à Ditadura Militar 
no Brasil 
Tema: Fundamentos Teórico-Metodológicos para o Ensino de Historia 
Palavras-chave: Ditadura Militar, Música Popular Brasileira, Protesto, 
Resumo: Este artigo se constitui como resultado da pesquisa intitulada: A Ditadura Militar e a 
música popular Brasileira como forma de resistência ao regime, apresentada ao Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE) oferecido pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná 
aos professores da rede estadual de educação, realizado nos anos de 2016 e 2017. Descreve a 
experiência obtida com o desenvolvimento de uma Unidade Didática em que foram utilizadas as 
canções do cantor e compositor Chico Buarque de Hollanda com o objetivo de promover reflexões 
e discussões sobre a Ditadura Militar no Brasil, promovendo a compreensão do presente através 
do passado com atividades diferenciadas, que gerassem interesse, mobilização, senso crítico, 
socialização, troca de experiências, criatividade e, principalmente o aprendizado de forma 
dinâmica na disciplina de História. Neste sentido, foi revelado aos alunos que é possível conhecer 
o passado e trilhar seu caminho de forma dinâmica, criativa e que além de conhecer esse 
passado auxiliar na preservação da memória, mostrando a íntima relação entre passado e 
presente através das músicas de Chico Buarque de Hollanda como documento histórico que 
possibilita um aprendizado interativo e dinâmico, indo além dos métodos tradicionais de ensino. 
Deste modo, a música pode ser considerada como uma fonte valiosíssima de estudo, pois 
possibilita o despertar para uma nova consciência histórica, favorecendo o desenvolvimento da 
autonomia, da criticidade e da criatividade. Levando o aluno a perceber-se como sujeito histórico 
pertencente a essa história. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: OLGA DRABECKI 
Orientador: Carlos Eduardo Schipanski - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A influência das canções de Chico Buarque de Hollanda como protesto à Ditadura Militar 
no Brasil 
Tema: Fundamentos Teórico-Metodológicos para o Ensino de Historia 
Palavras-chave: Ditadura Militar, Música Popular Brasileira, Protesto, 
Resumo: O presente projeto propõe uma reflexão sobre a Ditadura Militar no Brasil, tendo em 
vista que é um conteúdo recente na história e memória do país. Neste sentido, pretende-se 
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promover reflexões sobre o conhecimento do passado, desvelar o presente e que além de 
conhecer esse passado, dar vida a ele mostrando a íntima relação entre ambos, através da 
música de Chico Buarque de Hollanda como documento histórico que possibilitará um 
aprendizado interativo e dinâmico, indo além dos métodos tradicionais de ensino. Deste modo, a 
música pode ser considerada como uma fonte valiosíssima de estudo, pois possibilita o despertar 
para uma nova consciência histórica favorecendo o desenvolvimento da autonomia, da criticidade 
e da criatividade. Levando o aluno a perceber-se como sujeito histórico pertencente a essa 
história. E, desta forma, promover a aquisição de novos conhecimentos e contribuir para a 
construção da identidade do aluno como agente histórico crítico-reflexivo. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: OLINDA MARIA ZANON 
Orientador: Claudia Monteiro - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: MEMÓRIA DA DITADURA MILITAR E O MOVIMENTO REVOLUCIONÁRIO 8 DE 
OUTUBRO NO OESTE DO PARANÁ 
Tema: Paraná: História e Historiografia 
Palavras-chave: Ditadura, Memória, Democracia, Política 
Resumo: Esta pesquisa tem objetivo de conhecer atuação dos militares no Oeste do Paraná e 
seus desdobramentos, bem como a participação do Movimento Revolucionário 8 de outubro - MR-
8. Foi através de leituras e pesquisas que conhecemos a participação de civis, bem como 
empresas que financiaram o golpe ocorrido no Brasil em 31 de março de 1964. Este Golpe que 
mudou a história de nosso país. País que proporciona liberdade, igualdade, fraternidade aos seus 
cidadãos, cujo golpe foi marcado com violência, medo, tortura, privações, censura e ate morte de 
pessoas antes mesmo de serem consideradas culpadas. A pesquisa oportunizou conhecimento e 
contato com ex-militantes e outros pioneiros da região que contaram suas experiências e 
momentos que continuam marcados em suas memórias deste período ditatorial no Brasil. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: OLINDA MARIA ZANON 
Orientador: Claudia Monteiro - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: MEMÓRIA DA DITADURA MILITAR E O MOVIMENTO REVOLUCIONÁRIO 8 DE 
OUTUBRO NO OESTE DO PARANÁ 
Tema: Paraná: História e Historiografia 
Palavras-chave: Ditadura, Memória, Democracia, Política 
Resumo: Esta pesquisa tem objetivo de conhecer atuação dos militares no Oeste do Paraná e 
seus desdobramentos, bem como a participação do Movimento Revolucionário 8 de outubro - MR-
8. Foi através de leituras e pesquisas que conhecemos a participação de civis, bem como 
empresas que financiaram o golpe ocorrido no Brasil em 31 de março de 1964. Este Golpe que 
mudou a história de nosso país. País que proporciona liberdade, igualdade, fraternidade aos seus 
cidadãos, cujo golpe foi marcado com violência, medo, tortura, privações, censura e ate morte de 
pessoas antes mesmo de serem consideradas culpadas. A pesquisa oportunizou conhecimento e 
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contato com ex-militantes e outros pioneiros da região que contaram suas experiências e 
momentos que continuam marcados em suas memórias deste período ditatorial no Brasil. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: OSMAR BUGALSKI 
Orientador: ANA CLAUDIA URBAN - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O aluno como sujeito de sua própria aprendizagem 
Tema: Fundamentos teórico - metodológicos para o ensino de história 
Palavras-chave: Aprendizagem, sujeito, igualdade, ensino híbrido, potencialidades, 
Resumo: Todas as pessoas tem o direito de acesso e permanência de estar na escola, porém 
concluir o ciclo educacional e ter uma formação ou uma profissão é um grande desafio. São 
vários fatores que influenciam esses aspectos. Dentre eles, verificaremos se as discriminações e 
os preconceitos existentes dentre e fora do ambiente escolar interferem no aprendizado e no 
resultado final. Verificar como as relações entre os alunos acontecem e se isso compromete as 
relações e o ensino, como os professores organizam as suas aulas, aplicam os seus conteúdos, 
enfrentam situações de conflitos. Com a evolução das tecnologias, do perfil das gerações e dos 
adolescentes, se faz necessário adotar novos métodos de ensino, portanto, utilizar novas práticas 
se faz necessário. A metodologia utilizada será o ensino híbrido de aprendizagem através da 
aplicação de duas formas, a sala de aula invertida e a aprendizagem por estações. Promovendo 
desta maneira uma reflexão sobre as discriminações e os preconceitos, como lidar com isso, 
fazendo com que o aluno perceba que a escola é importante e que ele é protagonista do seu 
próprio conhecimento e que existem diversas maneiras de aprender. 

 

Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: OSMAR BUGALSKI 
Orientador: ANA CLAUDIA URBAN - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O aluno como sujeito de sua própria aprendizagem 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de história 
Palavras-chave: Aprendizagem, sujeito, igualdade, ensino híbrido, potencialidades, 
Resumo: Todas as pessoas tem o direito de acesso e permanência de estar na escola, porém 
concluir o ciclo educacional e ter uma formação ou uma profissão é um grande desafio. São 
vários fatores que influenciam esses aspectos. Dentre eles, verificaremos se as discriminações e 
os preconceitos existentes dentre e fora do ambiente escolar interferem no aprendizado e no 
resultado final. Verificar como as relações entre os alunos acontecem e se isso compromete as 
relações e o ensino, como os professores organizam as suas aulas, aplicam os seus conteúdos, 
enfrentam situações de conflitos. Com a evolução das tecnologias, do perfil das gerações e dos 
adolescentes, se faz necessário adotar novos métodos de ensino, portanto, utilizar novas práticas 
se faz necessário. A metodologia utilizada será o ensino híbrido de aprendizagem através da 
aplicação de duas formas, a sala de aula invertida e a aprendizagem por estações. Promovendo 
desta maneira uma reflexão sobre as discriminações e os preconceitos, como lidar com isso, 
fazendo com que o aluno perceba que a escola é importante e que ele é protagonista do seu 
próprio conhecimento e que existem diversas maneiras de aprender. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: PATRICIA BANHE CABRAL 
Orientador: Claudia Priori - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: OS EFEITOS DAS MUDANÇAS HISTÓRICAS NA RELAÇÃO-RESPONSÁVEISESCOLA 
NO MUNICÍPIO DE ICARAIMA ENTRE OS ANOS DE 1980 A 2016: UM ESTUDO DE CASO 
Tema: História Social da Criança 
Palavras-chave: Educação, Aprendizagem, Família, Escola 
Resumo: Esse artigo aborda as relações acerca da interação família/escola, uma vez que a 
relação entre ambas tem sido de grande importância no processo de ensino e aprendizagem. 
Para o desenvolvimento dessa implementação pedagógica nos pautamos em referências da 
história cultural para analisarmos as mudanças sociais e econômicas acontecidas na sociedade e 
também à busca familiar por um patamar de sobrevivência que é transferida muitas vezes para a 
escola, a responsabilidade de educação e cuidados. A parceria entre escola e família no papel de 
integração dos responsáveis no processo pedagógico nos remete à família como o responsável 
direto sobre a educação dos (as) filhos (as), já que no senso comum a escola teria o papel do 
conhecimento científico, contribuição para formação de caráter e de opiniões. Assim, a 
implementação foi desenvolvida no 7º ano A, do Colégio Des. Ant. F. F. da Costa - Ens. Fund. e 
Médio, do município de Icaraíma/PR, em que aplicamos questionários às famílias e professores 
(as), com o intuito de compreender as diferenças entre gerações e as mudanças acontecidas nas 
práticas de ensino, bem como realizamos coletas de dados históricos familiares e atividades 
artísticas com direcionamento para as famílias. A intervenção pedagógica nos fez perceber como 
as famílias estão preocupadas com o desempenho de seus filhos (as) e também que os 
documentos pesquisados denotam uma grande diferença entre as gerações (responsáveis e 
alunos), na postura escolar entre famílias e estudantes. Vale ainda ressaltar que escola e família 
precisam estar juntas para entender seus significados, assim como suas mudanças e 
permanências. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: PATRICIA BANHE CABRAL 
Orientador: Claudia Priori - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: OS EFEITOS DAS MUDANÇAS HISTÓRICAS NA RELAÇÃO-RESPONSÁVEISESCOLA 
NO MUNICÍPIO DE ICARAIMA ENTRE OS ANOS DE 1980 A 2016: UM ESTUDO DE CASO 
Tema: História Social da Criança 
Palavras-chave: Educação, Aprendizagem, Família, Escola 
Resumo: Essa produção tem o propósito de analisar a interação família/escola e destacar suas 
realidades, limitações e formas de relacionamentos sociais, visto que a relação entre ambas tem 
sido destacada de grande importância no processo educativo de aprendizagem, nos pautamos 
em referências de pesquisa que destacam a importância da parceria entre escola e família no 
papel de integração dos responsáveis no processo pedagógico. As questões em torno da 
educação remetem à família como o responsável direto sobre a educação dos (as) filhos (as), no 
senso comum o papel da educação está direcionado à escola e esta, por sua vez, tem o papel do 
conhecimento científico, contribuição para formação de caráter e de opiniões. Mas devido às 
mudanças sociais e econômicas que a sociedade vive a busca familiar por um patamar de 
sobrevivência é transferida para a escola a responsabilidade de educação e cuidados. Neste 
contexto, minha proposta é promover o máximo de interação possível de famílias dos (as) 
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estudantes do 7º ano A, do Colégio Desembargador Antônio F. F. da Costa - Ensino Fundamental 
e Médio, do Município de Icaraíma/PR, para acompanhar seus filhos (as) na vida escolar. Vale 
ainda ressaltar que escola e família precisam se unir e juntas procurar entender os conceitos de 
família, e de escola, bem como suas mudanças e permanências. Em estratégia de ação tenho 
como objetivo realizar coletas de dados históricos familiares, desenvolver atividades artísticas 
com direcionamento para as famílias, realizar reunião posterior com responsáveis, 
questionamentos individuais para os (as) estudantes acerca do assunto e finalizar com uma 
conversa para compartilharem suas experiências. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: PAULO CANDIDO DE OLIVEIRA 
Orientador: AECIO RODRIGUES DE MELO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: CELULAR: Recurso Metodológico no Ensino de HISTÓRIA 
Tema: Fundamentos Teórico-Metodológicos para o Ensino de História 
Palavras-chave: uso correto do celular, ensino aprendizagem, aprendizagem significativa, 
Resumo: Os meios de comunicação estão cada vez mais diversos, computador, notebook, mas 
sem dúvidas, os telefones celulares e smartphones possuem o maior público na atualidade. Com 
ênfase nos adolescentes, tais aparelhos ocupam os bolsos de todas as idades e etnias e se 
tornaram uma ferramenta de trabalho, por sua praticidade e suporte oferecido, facilitam a rotina 
das pessoas de todo o mundo. Os telefones celulares são a maneira perfeita para ficar conectado 
com os outros e fornecer ao usuário uma sensação de segurança. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: PAULO CANDIDO DE OLIVEIRA 
Orientador: AECIO RODRIGUES DE MELO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso do celular como ferramenta educacional nas aulas de História 
Tema: Fundamentos Teórico-Metodológicos para o Ensino de História 
Palavras-chave: História do Paraná, ensino aprendizagem, ferramenta de pesquisa, Ex: Google, 
Resumo: A presente Produção Didático-Pedagógica procura promover por meio das tecnologias 
ofertadas pela escola, uma infinidade de possibilidades de uso pedagógico dos telefones 
celulares modernos em sala de aula e fora dela. O celular hoje em dia, não é mais um simples 
telefone, o celular é uma central de multimídia computadorizada. Com os celulares os alunos 
ganham diversas possibilidades de aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: PAULO CESAR DE SOUZA 
Orientador: Carlos Eduardo Schipanski - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
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Título: O uso de ambientes virtuais no ensino médio: O Moodle como apoio para a disciplina de 
História no 3º do Colégio Estadual Carneiro Martins 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História 
Palavras-chave: Tecnologias, Ensino médio, História 
Resumo: Este artigo apresenta o resultado de uma reflexão teórica sobre a utilização do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem como ferramenta de apoio ao ensino de História no 3º Ano do 
Ensino Médio, com o intuito de verificar as potencialidades e possibilidades de uso da Plataforma 
Moodle. Visando a compreensão dos conteúdos de História bem como o desenvolvimento da 
autonomia dos alunos - este - objetivo maior. Esta pesquisa foi realizada no Colégio Estadual 
Francisco Carneiro Martins em Guarapuava onde foi verificada a utilização do Moodle como 
ferramenta de apoio ao ensino na disciplina de História de um 3º ano do Ensino Médio. Durante o 
trabalho, foi realizada pesquisa sobre o uso do computador e o acesso à internet, nesta foi 
possível perceber que 100% dos alunos possuem acesso à rede e que nem todos aproveitam 
esse acesso para o aprendizado. Foi elaborada uma plataforma onde os alunos trabalharam com 
as ferramentas do ambiente: fóruns, questionários, diários e envios de tarefas. O conteúdo de 
história trabalhado foi: República Velha no Brasil. Convém destacar que mesmo com todas as 
possibilidades apresentadas, alguns alunos não demostraram interesse em realizar as atividades 
para compreensão desse período, tão relevante para o entendimento do contexto presente com 
suas permanências e rupturas. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: PAULO CESAR DE SOUZA 
Orientador: Carlos Eduardo Schipanski - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso de ambientes virtuais no ensino médio: O Moodle como apoio para a disciplina de 
História no 3º do Colégio Estadual Carneiro Martins 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História 
Palavras-chave: Tecnologias, Ensino médio, História 
Resumo: As tecnologias estão mudando o modo como às pessoas veem e interagem com o 
mundo. O que há pouco tempo parecia ficção já faz parte do dia a dia da população, não há como 
ficar alheio a essas inovações, isso tem alterado o modo de estar no mundo em diversas áreas. A 
essas mudanças, também a escola precisa adaptar-se, levando o uso de novas ferramentas para 
professores e alunos, experimentando formas de aprendizado com o uso dessas novas 
tecnologias. Esse projeto objetiva descobrir como o Ambiente Virtual Moodle - ferramenta de 
apoio - pode favorecer o processo de ensino/aprendizagem na disciplina de História no ensino 
Médio. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: RACHEL APRIGIO FERREIRA TEIXIERA 
Orientador: Carla Cristina Nacke Conradi - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: BENZEDEIRAS DE MARECHAL CÂNDIDO: UMA CULTURA INVISÍVEL E EM 
EXTINÇÃO? 
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Tema: Ensino Religioso e História: Cultura e a história das religiões 
Palavras-chave: Representações sociais, cultura, memória, religiosidade, crença 
Resumo: O artigo tem como finalidade investigar o ofício do benzimento, no Município de 
Marechal Cândido Rondon. Uma cultura popular muito procurada, mas permanece na 
invisibilidade. Este trabalho compreendeu essa manifestação de fé sob diferentes olhares 
históricos, entre eles, como são percebidas e realizadas essa prática de cura, verificar se com o 
passar do tempo houve transformação na prática, o uso singular de simbologias, bem como, o 
sincretismo religioso que permeia as detentoras desse ofício de fé. Ao analisarmos essa 
manifestação de fé, através das entrevistas realizadas com benzedeiras, percebemos a 
diminuição do número de benzedeiras existentes no nosso município. Trabalhar com esse tema 
na escola se faz necessário para quebrar paradigmas existentes, desconstruir preconceitos, 
refletir e discutir a importância social das benzedeiras na nossa sociedade. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: RACHEL APRIGIO FERREIRA TEIXIERA 
Orientador: Carla Cristina Nacke Conradi - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Benzedeiras de Marechal Cândido Rondon: uma cultura em extinção? 
Tema: Ensino Religioso e História: Cultura e a história das religiões 
Palavras-chave: Representações sociais, cultura, memória, religiosidade, crença 
Resumo: Considera-se que a Escola seja um ambiente onde deva existir a inclusão e aceitação 
da diversidade, portanto o tema proposto tem por objetivo resgatar uma cultura popular já um 
tanto esquecida. No município de Marechal Cândido Rondon/PR a prática de benzimento, não se 
disseminou tanto quanto em outras regiões. Deste modo a metodologia de trabalho compreenderá 
pesquisa bibliográfica e qualitativa (História Oral) buscando resgatar as representações sociais 
desse grupo através de reflexões e análises, com funcionários e docentes do Colégio Estadual 
Paulo Freire, sobre a relevância da preservação da memória, tanto individual quanto coletiva, pois 
é através da memória que o sujeito preserva sua identidade enquanto ser social em uma história 
de luta e resistência. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: RACHEL MENEZES BUTTER 
Orientador: Luiz Rogério Oliveira da Silva - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: JOÃO TURIN E O PARANISMO: UMA PROPOSTA DE TRABALHO DIDÁTICO NO 
COLÉGIO ESTADUAL ARLINDA FERREIRA CREPLIVE 
Tema: Paraná: História e Historiografia 
Palavras-chave: João Turin, História do Paraná, Museu, Estudantes, Ensino Fundamental, 
Resumo: O presente artigo tem como objetivo relatar a experiência de trabalho com os 
estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Arlinda Ferreira Creplive, 
situado no município de Quatro Barras/ PR, em uma abordagem da história do Paraná, por meio 
do estudo do artista plástico João Turin e o Paranismo. Nesse sentido, pretende-se levar o aluno 
a perceber o quanto a história é relevante para a formação integral do cidadão, pois possibilita o 
seu reconhecimento como agente dos acontecimentos ao longo dos anos. Compreende-se que o 
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trabalho de João Turin e o Paranismo podem contribuir para mostrar aos alunos a importância da 
arte e da cultura para o desenvolvimento da atividade humana dentro de uma perspectiva 
histórica. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: RACHEL MENEZES BUTTER 
Orientador: Luíz Rogério Oliveira da Silva - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: João Turin e o Paranismo 
Tema: Paraná: História e Historiografia 
Palavras-chave: João Turin, História do Paraná, Paranismo, Arte 
Resumo: A partir do estudo do artista plástico João Turin e o Paranismo, pretendo fazer com que 
os alunos percebam a importância da disciplina de história. Desse modo, propiciando aos 
educandos a possibilidade de um melhor entendimento da história do Paraná e perceber como a 
arte está inserida neste contexto. Para tanto serão usadas algumas estratégias como: visita virtual 
a alguns museus para explorar o conceito de fonte histórica, visitas a locais públicos onde estão 
expostas as obras de João Turin e produção de narrativas sobre o conteúdo estudado. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: RICARDO JOSÉ BOIS 
Orientador: ANA CLÁUDIA URBAN - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Gênero e Diversidade na Escola: Um olhar para capacitação de professorases 
Tema: História 
Palavras-chave: Educação, Gênero, Diversidade, 
Resumo: O foco desse trabalho é enfatizar a valorização das expressões da diversidade e as 
questões de gênero no cenário escolar, bem como, do estimulo à produção e circulação de 
conteúdos não discriminatórios e não estereotipados e, ao mesmo tempo, a promoção e 
permanência desses conteúdos e produções nos ambientes de fruição educacional, para 
contribuir com o enfrentamento do preconceito e de todas as formas de discriminação vivenciadas 
por estudantes e comunidade escolar no cotidiano da escola e na sociedade em geral. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: RICARDO JOSÉ BOIS 
Orientador: ANA CLÁUDIA URBAN - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Gênero e Diversidade na Escola: Um olhar para formação de professorases 
Tema: História 
Palavras-chave: Educação, Gênero, Diversidade, 
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Resumo: Este trabalho PDE tem como principal objetivo fazer uma discussão inicial na escola 
com professoras/es sobre a temática de gênero, diversidade sexual e sexualidade. Toda vez que 
falamos em gênero queremos nos referir ao que diz respeito ao conjunto das representações 
sociais e culturais, criadas pela sociedade e elaboradas através das diferenças biológicas dos 
sexos. Falar sobre diversidade sexual é sempre um tema que traz junto muitas polêmicas e 
muitos preconceitos devido o desconhecimento da sociedade sobre este assunto. Sexo e 
sexualidade são temas cada vez mais presentes nas escolas, nos serviços de saúde, nos meios 
de comunicação social, nas famílias, nos grupos de amigas/os e até nas instituições religiosas, 
empresas e diferentes grupos da sociedade. 

 

Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ROSANE MARIA KOSLOSKI KOGA 
Orientador: Christiane Marques Szesz - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Memórias dos combatentes de Palmeira na Segunda Guerra Mundial 
Tema: Paraná: História e historiografia 
Palavras-chave: Força Expedicionária Brasileira, Ex-combatentes, Memória, História local, 
Resumo: Este artigo apresenta os resultados de atividades desenvolvidas no âmbito do 
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), durante o período 2016/2017. Objetivando 
principalmente, a investigação da memória e a história dos combatentes de Palmeira, no contexto 
da Segunda Guerra Mundial. Ainda, propôs-se atualizar o debate historiográfico sobre a história 
dos combatentes entre os alunos da escola pública e a promoção e compreensão da História 
como um processo que se constrói a partir das relações estabelecidas pelas pessoas, no tempo e 
espaço. A pesquisa apoiou-se metodologicamente em diversos autores que analisaram a questão 
da memória, como por exemplo, Ecléa Bosi (1998), em Memória e Sociedade, lembranças de 
velhos; Maurice Halbwachs (1968), com o livro Memória Coletiva; Paul Thompson (1992), A voz 
do passado, História Oral, José Carlos Sebe Bom Meihy (1998), Manual de História Oral e 
também aqueles que escreveram sobre a participação do Brasil no conflito. Além disso, este 
estudo se apoiou nas fontes escritas (produções memorialísticas dos expedicionários 
palmeirenses Pedro Hartman e Alfredo Bertoldo Klas; jornais da época da Segunda Guerra e 
artigos referentes ao tema Participação do Brasil), iconográficas (fotografias), e também fontes 
orais, como as entrevistas realizadas com expedicionários palmeirenses, que tiveram o intuito de 
resgatar o percurso dos combatentes na guerra e o retorno ao Brasil, valorizando inclusive a 
história local e a memória da cidade. A implementação do projeto em sala de aula foi realizada 
com os alunos do 9º ano da Escola Estadual do Campo Professor Leonardo Salata, na cidade de 
Palmeira. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ROSANE MARIA KOSLOSKI KOGA 
Orientador: Christiane Marques Szesz - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Memórias dos combatentes de Palmeira na Segunda Guerra Mundial 
Tema: Paraná: História e historiografia 
Palavras-chave: Força Expedicionária Brasileira, ex-combatentes, memória, história local, 
Resumo: Este material didático-pedagógico Memórias dos Combatentes de Palmeira na Segunda 
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Guerra Mundial, tem o formato de caderno pedagógico e sua aplicação destina-se às aulas de 
História da Segunda Guerra Mundial, mais especificamente da participação brasileira e 
palmeirense no conflito e foi produzido para alunos do Ensino Fundamental. Este estudo visa 
promover a investigação da memória e da história, o incentivo a pesquisa histórica, descoberta, 
construção dos conteúdos e acontecimentos, desenvolvendo atitudes de busca, tornando os 
alunos mais críticos e reflexivos. Para que se possa investigar a história com mais profundidade 
serão utilizadas fontes escritas, orais, iconográficas, sonoras e materiais. Desta forma, o referido 
estudo promoverá o reconhecimento do passado em memórias vivas e presentes e poderá 
contribuir para atualizar o debate historiográfico sobre a guerra, valorizando a memória dos 
combatentes e também da cidade de Palmeira. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ROSANE PAULA BARBOZA 
Orientador: Rodrigo Czajka - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: o uso didático do cinema - Memória, história e repressão: as representações da ditadura 
militar no cinema brasileiro 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o Ensino de História 
Palavras-chave: didática, cinema, ditadura militar 
Resumo: Este projeto tem como principal objetivo propor uma reflexão sobre a utilização dos 
filmes como um recurso didático em sala de aula, suas limitações e alcances no processo de 
formação dos nossos alunos e no ensino da história. A proposta é estabelecer alguns passos que 
possam auxiliar no trabalho com a narrativa fílmica de forma mais qualitativa e que a utilização do 
cinema seja vista como uma atividade com início, meio e fim, com o intuito de colaborar para o 
enriquecimento cultural dos nossos alunos. Para verificar as possibilidades deste recurso didático 
buscou-se adequá-lo a um tema, optamos por trabalhá-lo no contexto da Ditadura Militar no Brasil 
e as representações que o cinema brasileiro fez (e ainda faz) sobre este fato. 

 

Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ROSANE PAULA BARBOZA 
Orientador: Rodrigo Czajka - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Memória, história e repressão: as representações da ditadura militar no cinema brasileiro 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o Ensino de História 
Palavras-chave: cinema, ditadura militar, representações 
Resumo: Este projeto tem como principal objetivo propor uma reflexão sobre a utilização dos 
filmes como um recurso didático em sala de aula, suas limitações e alcances no processo de 
formação dos nossos alunos e no ensino da história. A proposta é estabelecer alguns passos que 
possam auxiliar no trabalho com a narrativa fílmica de forma mais qualitativa e que a utilização do 
cinema seja vista como uma atividade com início, meio e fim, com o intuito de colaborar para o 
enriquecimento cultural dos nossos alunos. Para verificar as possibilidades deste recurso didático 
buscou-se adequá-lo a um tema, optamos por trabalhá-lo no contexto da Ditadura Militar no Brasil 
e as representações que o cinema brasileiro fez (e ainda faz) sobre este fato. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ROSEMEIRE RAMOS 
Orientador: Edéia Aparecida Ribeiro - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A REPRESENTAÇÃO VISUAL DO ÍNDIO NO LIVRO DIDÁTICO 
Tema: DIÁLOGOS CURRICULARES COM A DIVERSIDADE 
Palavras-chave: Implementação pedagógica, Livro didático, Imagens, Indígenas, 
Resumo: Esse artigo tem como intenção relatar a experiência sobre a implementação do projeto 
de intervenção pedagógica executado durante o Programa de Desenvolvimento Educacional - 
PDE, aplicado em uma turma do nono ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual 
Professora Vani Ruiz Viessi, no município de Londrina-PR. Em um contexto que a lei nº 
11.645/2008 estabelece à obrigatoriedade do ensino da História e Cultura dos povos indígenas do 
Brasil e a forma como estes são representados nos livros didáticos motivaram a abordagem 
dessa temática. As atividades realizadas tiveram como objetivo a utilização do livro didático como 
fonte e a análise da representação visual do índio no livro didático, com o intuito de promover a 
identificação de estereótipos relacionados a ele e a reflexão sobre a história, bem como aspectos 
da cultura e da vida dos povos indígenas no Brasil na atualidade, visando despertar nos 
educandos atitudes de respeito e valorização da sabedoria nativa. As estratégias de estudo foram 
variadas como: interpretação de textos, análise de imagens, pesquisa no laboratório de 
informática, reportagens, música, vídeos e também conteúdos considerados relevantes para o 
aprendizado. Esta pesquisa está fundamentada em autores que contribuíram efetivamente para o 
estudo deste tema, como: Bittencourt (2008), Burke (2004), Grupioni (1995), Monteiro (1994), 
Mota (2009), entre outros. 

 

 

Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ROSEMEIRE RAMOS 
Orientador: Edméia Aparecida Ribeiro - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A representação visual do índio no livro didático 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Livro didático, Imagens, Indígenas, 
Resumo: Diante da constatação de que o livro didático contempla imagens idealizadas de 
indígenas, sutilmente omitindo situações reais, é proposto à investigação dessas omissões. Para 
isso, o livro didático é fonte de pesquisa, que na maioria das vezes tem sido o único material 
impresso disponibilizado aos alunos. Como objeto de estudo destacam-se as imagens, estas que 
tem se tornado fontes importantes para a produção do conhecimento histórico. Objetivamos 
analisar a representação visual do índio no livro didático, onde se ressalta a importância do 
trabalho de imagens para gerar reflexões dos aspectos da cultura e vida dos indígenas no Brasil 
atual, além de viabilizar a valorização e o reconhecimento desses povos, dando voz e vez a esses 
sujeitos, que muitas vezes foram silenciados pela própria História. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ROSEMERCYA VELOZO DE CARVALHO ANJOS 
Orientador: MAURÍCIO DE AQUINO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A independência dos estados africanos no século XX em um blog: tecnologias 
educacionais e ensino de História Africana 
Tema: Fundamentos Teórico-Metodológicos para o Ensino de História 
Palavras-chave: África, blog, independência, tecnologias, ensino e aprendizagem 
Resumo: Este artigo aborda a questão do conteúdo curricular da independência dos estados 
africanos no século XX, particularmente, as tecnologias educacionais e ensino de História 
Africana, onde por meio das tecnologias ofertadas pela escola, presta uma contribuição da 
construção do blog http://blognonoaconhecimentos.blogspot.com.br/, onde foram postadas 
diversas informações sobre o mesmo. Considerando que o público discente da turma de nono ano 
do Colégio Estadual Professor Mailon Medeiros, em Bandeirantes - PR, são usuários de internet e 
de blogs, ajudou a despertar o entendimento pelo conteúdo da independência dos estados 
africanos no século XX e da História Africana, motivando as alunas e os alunos a querer saber 
mais, tornando com isso o processo de ensino e aprendizagem mais significativo. O uso das 
ferramentas tecnológicas possibilitou esse saber de forma mais incentivadora e contextualizada 
por estarem integradas ao meio social dos educandos, reconhecendo a necessidade do trabalho 
de compreensão e valorização da História Africana como parte do entendimento e valorização da 
cultura brasileira, historicamente intercultural. Este artigo resulta de uma pesquisa bibliográfica, 
descritiva, sendo também objeto de uma Unidade Didática presencial e virtual, discutida em sala 
de aula e desenvolvida no laboratório de informática (PROINFO) da escola citada e que realizou 
eficazmente, como requisito de conclusão do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, 
promovido pelo governo do Estado do Paraná e gerenciado pela Secretaria de Estado da 
Educação - SEED. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ROSEMERCYA VELOZO DE CARVALHO ANJOS 
Orientador: MAURÍCIO DE AQUINO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A independência dos estados africanos no século XX em um blog: tecnologias 
educacionais e ensino de História Africana 
Tema: Fundamentos Teórico-Metodológicos para o Ensino de História 
Palavras-chave: Cultura e África, blog, ensino e aprendizagem, independência, tecnologias 
Resumo: A presente Produção Didático-Pedagógica proposta procura promover por meio das 
tecnologias ofertadas pela escola, especialmente pela criação do blog, onde serão postadas 
diversas informações sobre o conteúdo de História Africana. Com este recurso incentivador 
pretendo facilitar o entendimento desse conteúdo, particularmente, a independência dos estados 
africanos no século XX, conteúdo curricular da turma de nono ano do Colégio Estadual Professor 
Mailon Medeiros, em Bandeirantes - PR, tornando com isso o processo de ensino e aprendizagem 
mais significativo. O uso das ferramentas tecnológicas possibilita esse saber de forma mais 
incentivadora e contextualizada por estarem integradas ao meio social dos educandos. Esta 
unidade didática também reconhece a necessidade do trabalho de compreensão e valorização da 
História Africana como parte do entendimento e valorização da cultura brasileira, historicamente 
intercultural. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ROSENI ROCHA RAMOS 
Orientador: Marlene Rosa Cainelli - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O uso do Facebook como recurso no ensino de História 
Tema: Fundamentos teóricos metodológicos para o ensino de História 
Palavras-chave: Facebook, Lei 10,639/03, Lei 11645/08, Ensino de História, PDE, 
Resumo: Este artigo apresenta o desenvolvimento e os principais resultados obtidos com a 
aplicabilidade do Projeto de Intervenção Pedagógica da disciplina de História, para os professores 
do Instituto Educação Estadual de Londrina, no município de Londrina - Pr, realizado através do 
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, da Secretaria Estadual de Educação do 
Estado do Paraná, nos anos de 2016 e 2017. O objetivo da pesquisa foi demonstrar a 
possibilidade de associação entre tecnologia e educação como o uso do Facebook, trabalhando 
com os professores a Lei 10.639/03 e a Lei 11.645/08 com o intuito de promover a reflexão das 
mesmas através desse recurso tecnológico como uma forma de resgatar toda a luta cultural do 
negro e indígenas na formação da sociedade nacional. Nesta perspectiva, utilizando da rede 
social, criamos um grupo no Facebook para o desenvolvimento do projeto, através de um curso 
de 32 horas, discutimos a respeito das questões da Cultura afro-brasileira, Africana e Indígena. 
Através de textos, músicas, vídeos, que eram postados no Facebook os professores faziam 
apontamentos que expressavam opiniões, ideias, de forma colaborativa. Essa troca de saberes e 
experiências proporcionou um aprofundamento sobre as temáticas, demonstrando que abordar e 
discutir a cultura Afro-brasileira e Indígena é uma necessidade cotidiana e fazer a relação deste 
estudo com um recurso tecnológico, como o Facebook pode tornar-se prático, além de dinâmico e 
aplicável ao ensino. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ROSENI ROCHA RAMOS 
Orientador: Marlene Rosa Cainelli - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso do Facebook como recurso no ensino de História 
Tema: Fundamentos teóricos metodológicos para o ensino de História 
Palavras-chave: Ensino de História, Facebook, Lei 10,639/03, Lei 11,645/08 
Resumo: Nosso objetivo com este trabalho é demonstrar a possibilidade de associação entre 
tecnologia e educação como o uso do Facebook que é muito utilizado como plataforma de 
interação gratuita e com recursos que permitam a troca de informação em tempo real. O educador 
poderá explorar as redes sociais como ferramenta pedagógica, colaborando na discussão de 
temas contemporâneos pertinentes a comunidade escolar, oportunizando aos educadores novas 
práticas de ensino. Trabalharei com os professores a Lei 10.639/03 e a Lei 11.645/08 com o 
intuito de promover a reflexão das mesmas através desse recurso tecnológico como uma forma 
de resgatar toda a luta cultural do negro e indígenas na formação da sociedade nacional. 

 

Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ROSINELLY KNAUT 
Orientador: Edméia Aparecida Ribeiro - IES: UEL 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Ocorrências policiais no jornal Gazeta de Notícias de 1900 a 1906: representações e 
construção do imaginário sobre criminalidades 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História 
Palavras-chave: Jornal, Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, Criminalidades, Atores sociais, 
Resumo: Neste trabalho apresento a implementação pedagógica que foi aplicada no Instituto de 
Educação Estadual de Londrina, sendo bem recebida e com certo entusiasmo pelos (as) alunos 
(as) do oitavo ano, pois trabalhou-se com uma metodologia diferenciada, o jornal enquanto fonte 
histórica. A opção foi a Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro do início do século XX, periódico 
matutino que circulava no cotidiano carioca. O objetivo consistiu em elencar os possíveis rótulos, 
estereótipos, termos pejorativos que eram empregados pelos jornalistas ao redigirem as colunas 
policiais, onde os negros libertos, imigrantes e pobres apareciam nos jornais, como 
transgressores da sociedade, pois cometiam os crimes comuns, como gatunagem, além das 
contravenções penais como vadiagem, mendicância, ou até mesmo a prática da capoeira, estas 
que estavam presentes no Código Penal de 1890 e foram impostas pelas autoridades 
republicanas. A aplicabilidade do projeto teve inicialmente a preocupação em propor atividades 
que fizessem a contextualização histórica do Rio de Janeiro, abordando a Reforma Urbana de 
Pereira Passos, para depois seguir para o estudo da fonte. Foram disponibilizadas cópias de 
exemplares do jornal Gazeta de Notícias, por meio do qual os (as) alunos (as) puderam 
compreender como este jornal segregava e marginalizava a população empobrecida. As 
ressignificações feitas pelos (as) alunos (as) serviram de base para uma nova visão sobre as 
condições dispensadas aos populares pobres, que geralmente sem empregos, e muitas vezes, 
devido à cor da pele, ou pela falta de oportunidades, acabavam praticando furtos, muitos ficavam 
vagando pelas ruas da capital, ocasionalmente, pedindo esmolas, tornando-se os indesejáveis da 
capital modernizada. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: ROSINELLY KNAUT 
Orientador: Edméia Aparecida Ribeiro - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Ocorrências policiais no jornal Gazeta de Notícias de 1900 a 1906: representações e 
construção do imaginário sobre criminalidades 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História 
Palavras-chave: Jornal, Rio de Janeiro, Criminalidades, Atores sociais 
Resumo: Esta Unidade Didática utiliza o jornal como fonte para a compreensão do contexto 
histórico do Rio de Janeiro, entre os anos de 1900 a 1906. É reconhecível a importância do jornal 
para o ensino de História, que pode gerar novas visões e versões em detrimento a historiografia 
existente. A opção foi o jornal Gazeta de Notícias, periódico matutino, de público vasto e 
heterogêneo, que veiculava diariamente no cotidiano carioca. Nesse período, a capital do país 
estava sendo remodelada esteticamente para atender os anseios da burguesia, rumo à 
modernidade. Os destituídos de moradia foram habitar nos morros e subúrbios. O crescimento 
populacional se associava à falta de oportunidades de emprego e juntos geravam elevados 
índices de criminalidades, onde vadiar, mendigar ou embriagar-se eram contravenções impostas 
pelas autoridades republicanas. O objetivo deste trabalho é analisar as representações de crimes 
e contravenções presentes nas colunas policiais da Gazeta de Notícias, geralmente cometidos 
pelos negros libertos, imigrantes e pobres, no intuito de elencar os estereótipos, os possíveis 
rótulos e os termos pejorativos empregados pelos repórteres nas notícias criminais, que 
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acabavam por marginalizar e excluir socialmente esses atores sociais, além de influenciar na 
construção do imaginário da época. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: RUTE BARBOSA 
Orientador: Francisco Ferreira Junior - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Quilombolas e Comunidades negra do Paraná 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Cultura, Cultura Afro-Brasileira, Quilombola 
Resumo: Este artigo apresenta o resultado de um estudo realizado no Programa de 
Desenvolvimento Educacional-PDE, num período de dois anos (2016-2017), com o objetivo de 
demonstrar a dificuldade das Comunidades Negras em conservar sua tradição e para se 
manterem em suas comunidades. A justificativa para a implementação desse projeto reside no 
fato das comunidades negras estarem tão esquecidas pela sociedade, principalmente dentro dos 
espaços escolares. A relevância desse projeto se dá pela falta de conhecimento da existência das 
Comunidades Negras no Paraná. Por isso, da necessidade de conhecer melhor a formação 
dessas comunidades e respectivas culturas. A abordagem para tal estudo foi por meio de revisão 
bibliográfica, trazendo autores que abordam a temática. Outro importante ponto a ser destacado 
diz respeito à participação de professores do Grupo de Trabalho em Rede- GTR, que fizeram 
contribuições e colocações acerca do projeto e da implementação, contribuindo com a melhoria 
do ensino e aprendizagem dos alunos. Também, na questão de metodologia, fez-se uma visita 
uma comunidade quilombola, próxima a cidade de Foz do Iguaçu, na sequência os alunos 
trabalharam os conteúdos pertinentes à problemática. Os resultados do estudo apontaram para 
aspectos bem relevantes, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer e entender o 
funcionamento de uma comunidade quilombola, perceber suas dificuldades e prestigiar a cultura. 

 

Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: RUTE BARBOSA 
Orientador: Francisco Ferreira Junior - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Quilombolas e Comunidades Negras do Paraná 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Quilombolas, etnia, diversidade 
Resumo: Até o inicio do século XXI pouco se sabia sobre a existência e as condições de vida das 
Comunidades remanescentes de Quilombos do Paraná. Nesse estado predomina um discurso 
que a imigração europeia é o principal elemento constituinte de sua identidade e de sua trajetória 
de desenvolvimento os poucos indícios que eram apontados advinham ou de denuncias ou 
campanhas feitas por pastorais sindicatos e pelos movimentos sociais negros ou por alguns 
pesquisadores que destoavam do discurso hegemônico Tendo conhecimento da existência 
dessas Comunidades podemos colaborar na sua luta por uma vida digna. Levantar a questão de 
sua existência junto a comunidades escolar é uma forma de contribuir para que deixem de ser 
invisíveis para sociedade e dar força para que sejam respeitados e contribuir na diminuição do 
preconceito racial. 
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Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: SANDRA DANIEL LOUSANO VERA SANCHEZ REIS 
Orientador: Luís de Castro Campos Jr - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Novo Olhar sobre o Ensino de História Indígena 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade. 
Palavras-chave: Estereótipos, Sociedades Indígenas, Valorização, Lei 11,645/2008 
Resumo: Este artigo tem a intenção de relatar uma experiência docente de pesquisa e 
intervenção em sala de aula, desenvolvida para o PDE (Programa de Desenvolvimento 
Educacional). Propõe-se a abordar novas perspectivas a serem utilizadas pelo professor no 
ensino da História indígena, através de algumas ideias expostas no material didático elaborado, 
uma Unidade Didática. Partindo dessa perspectiva, buscou-se caminhar na direção de novas 
maneiras de trabalhar destacando a valorização dos povos indígenas, fornecendo subsídios, 
colaborando para uma nova forma de abordar a temática indígena e a aplicação da lei nº 
11.645/2008 que institui a obrigatoriedade do estudo da história e das culturas dos povos 
indígenas. Essa valorização tem como finalidade tentar desfazer os estereótipos criados ao longo 
dos séculos e que permeiam a comunidade escolar, tendo em vista que os povos indígenas estão 
presentes na sociedade brasileira e devem ser tratados, estudados e pesquisados não 
necessariamente como uma população passiva, mas sim como uma população que busca seu 
espaço para o reconhecimento e a aceitação das suas diferenças. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: SANDRA DANIEL LOUSANO VERA SANCHEZ REIS 
Orientador: Luís de Castro Campos Jr - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Novo Olhar sobre o Ensino de História Indígena 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade. 
Palavras-chave: Ensino, Valorização, Indígenas, Lei 11,645/08 
Resumo: Esta Unidade Didática pretende apresentar um estudo sobre o Ensino da História 
Indígena, despertar os alunos para as diferenças étnicas existentes no Brasil, promovendo o 
Conhecimento e a Valorização do indígena no contexto escolar. Realizar estudos da Lei 
11.645/2008. Propor um momento para dialogar com educadores e alunos sobre a temática 
indígena, no sentido de superar as concepções estereotipadas presentes no senso comum a 
respeito dos povos indígenas. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: SANDRA REGINA DE PAULA RIBAS JOAY 
Orientador: Odinei Fabiano Ramos - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: UM ESTUDO SOBRE O TERRITÓRIO FEDERAL DO IGUAÇU NO ÂMBITO DA 
MEMÓRIA DA HISTÓRIA DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL 
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Tema: PARANÁ: HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA 
Palavras-chave: Memória, História, Laranjeiras do Sul, Território Federal do Iguaçu, 
Resumo: A presente pesquisa buscou estudar e problematizar com os alunos os discursos 
produzidos, por historiadores e memorialistas, sobre a história da criação e extinção do Território 
Federal do Iguaçu, bem como sobre sua contribuição para o desenvolvimento da cidade de 
Laranjeiras do Sul, observando como esse período faz parte da memória social dos residentes do 
local no ano de 2017. Considerando que o ensino de História do Paraná deva contribuir para a 
formação social e cultural do aluno é que se fez esse estudo. O estudo do Território Federal do 
Iguaçu está diretamente relacionado à História do Paraná. A realização da presente pesquisa 
justifica-se pela necessidade de problematizar e entender a memória construída sobre história 
política de criação e extinção do Território Federal do Iguaçu, e que fez de Laranjeiras do Sul 
capital do Estado do Iguaçu no período de 1944 a 1946. Dentre os autores que fundamentam a 
abordagem em torno da memória, abordou-se Le Goff (1990) e Pollak (1989, 1992), entre outros. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: SANDRA REGINA DE PAULA RIBAS JOAY 
Orientador: Odinei Fabiano Ramos - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Um Estudo sobre o Território Federal do Iguaçu no âmbito da Memória e da História de 
Laranjeiras do Sul 
Tema: PARANÁ: HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA 
Palavras-chave: Memória, História, Laranjeiras do Sul, Território Federal do Iguaçu 
Resumo: Considerando que o ensino de História do Paraná deve contribuir para a formação 
social e cultural do aluno é que se faz esse estudo. O estudo do Território Federal do Iguaçu está 
diretamente relacionado à História do Paraná. A realização da presente pesquisa justifica-se pela 
necessidade de problematizar e entender a memória construída sobre história política de criação 
e extinção do Território Federal do Iguaçu, e que fez de Laranjeiras do Sul capital do Estado do 
Iguaçu no período de 1944 a 1946. O principal objetivo é estudar e problematizar com os alunos 
os discursos produzidos, por historiadores e memorialistas, sobre a história da criação e extinção 
do Território Federal do Iguaçu, bem como sobre sua contribuição para o desenvolvimento da 
cidade de Laranjeiras do Sul, observando como esse período faz parte da memória social do 
laranjeirense. Para a análise das fontes escritas será utilizada a metodologia da ordem do 
discurso, pautando-se nos ensinamentos de Michel Foucault (1996) e Eni P. Orlandi (2009). 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: SELENE COTRIM RIBEIRO 
Orientador: Cláudia Priori - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A construção de uma identidade paranaense: a relação entre história e arte 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de história. 
Palavras-chave: Construção, Identidade, Paraná, História, Arte, 
Resumo: Este artigo tem por finalidade 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 Carlos 
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Gomes - Ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante, no município de Ubiratã-Pr. A 
intervenção pedagógica foi realizada com a turma do 3º ano da modalidade de Ensino Médio, na 
qual analisamos a construção de uma identidade paranaense: a relação entre história e arte, com 
o objetivo de compreender como a história e a arte se relacionam nesse processo de construção 
identitária. Com base nos referenciais teórico-metodológicos da história cultural e dos estudos da 
arte abordamos as principais características do movimento cultural e histórico, conhecido como 
paranismo, percebendo como isso contribuiu para a ideia de uma identidade paranaense 
homogênea e excludente. Como resultados, constatamos que o projeto alcançou a turma 
envolvida e também o Colégio, já que o acolhimento à implementação foi integral e colaborou 
para que o professorado trabalhasse com as turmas sobre temáticas acerca da cultura do estado. 
Os materiais e dados coletados, assim como trabalhados nessa turma específica, tem se 
disseminado também para outras escolas a convite das direções e de professoras e professores. 
O desenvolvimento desse projeto permitiu à turma e à comunidade escolar, de modo geral, 
conhecer um pouco mais sobre a história do Paraná, seus povos, culturas e experiências. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: SELENE COTRIM RIBEIRO 
Orientador: Cláudia Priori - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A construção de uma identidade paranaense: a relação entre história e arte 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de história. 
Palavras-chave: Identidade, Cultura, História, 
Resumo: Este projeto de intervenção pedagógica tem como objetivo analisar a relação entre 
história e arte na busca da construção de uma identidade paranaense, no começo do século XX. 
O Movimento Paranista, na década de 1920, pode ser considerado como o marco da busca de 
uma identidade regional no estado do Paraná, na ânsia de definir componentes históricos e 
artísticos na formação de uma identidade paranaense. Abordar a relação entre história e arte 
possibilitará aos alunos e alunas do 3º ano do ensino médio, do Colégio Estadual Carlos Gomes - 
E. F. M, do município de Ubiratã/PR, conhecer esse processo em sala de aula, contextualizando 
os movimentos que antecederam o paranismo, bem como suas significações no início no século 
XX. Desta forma, utilizaremos como metodologia a pesquisa bibliográfica e o uso de materiais 
diversificados como revistas, filmes, peças de teatro, músicas, artigos acadêmicos, análise de 
obras de arte, debates, aulas expositivas, desenhos, documentários, dentre outros. Com isso, 
buscamos contribuir para o conhecimento da História do Paraná, ampliando o foco de estudo e 
lançando novos olhares sobre o contexto social, político e cultural. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: SÉRGIO RICARDO DLUGOSZ 
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Etapa: Artigo 

Título: PATRIMÔNIO HISTÓRICO MATERIAL DA CIDADE DE IRATI - PARANÁ ENSINO DE 
HISTÓRIA E HISTÓRIA LOCAL 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o Ensino de História. 
Palavras-chave: Patrimônio, História Local, Identidade, Preservação 
Resumo: O presente artigo foi elaborado a partir do projeto desenvolvido para o Programa de 
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Desenvolvimento Educacional (PDE), tendo como objeto de pesquisa o Patrimônio Histórico 
Material da Cidade de Irati - Paraná. Ensino de História e História Local. O trabalho foi 
desenvolvido com a turma do 2º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual São Vicente de Paulo 
no município de Irati - Paraná. A metodologia aplicada foi por meio de aulas oficinas, saídas de 
campo, discussões, filmes, gincanas, com objetivo de analisar e compreender como o patrimônio 
material de Irati - Paraná pode contribuir na construção do saber histórico dos estudantes, a 
importância da preservação e sua relação de identidade com os bens produzidos. 
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Professor PDE: SÉRGIO RICARDO DLUGOSZ 
Orientador: Ancelmo Schorner - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Patrimônio Histórico Material da Cidade de Irati - Paraná. Ensino de História e História 
Local 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o Ensino de História. 
Palavras-chave: Ensino de História, História Local, Patrimônio Histórico Material 
Resumo: Por meio do ensino de História desenvolve-se no estudante o espírito crítico, a busca 
por respostas para os acontecimentos presentes através do passado e a compreensão da História 
como uma rede de conexões, interligando-se por meio da História local a uma grande História. 
Busca-se despertar compreensões nos campos: social, econômico, político e cultural para que o 
jovem identifique-se como sujeito histórico, formando sua consciência histórica. O objetivo é 
instigar os estudantes do 2º ano do Ensino Médio, à análise e à compreensão de locais históricos 
através do Patrimônio Histórico Material da cidade de Irati. A metodologia será baseada na aula 
oficina onde o professor terá o papel de mediador, orientando os estudantes na construção do 
conhecimento histórico e a saída de campo que possibilita, por meio de atividades práticas, a 
construção de um ensino-aprendizagem que ultrapassa os muros da escola, indo em direção à 
realidade dos estudantes. A partir do momento que começam a compreender as mudanças e 
permanências ocorridas na história, passam a perceber que suas experiências de vida 
influenciam a História, contribuindo para a construção de uma memória e identidade, 
compreendendo a importância da participação de todos, valorizando então o patrimônio histórico 
material deixado pelas gerações passadas. 
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Orientador: Éverton Carlos Crema - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de 
União da Vitória 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: MERENDA ESCOLAR: UM PRATO CHEIO DE HISTÓRIA. Uma análise histórica e 
cultural dos alimentos que fazem parte da merenda escolar 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o Ensino de História 
Palavras-chave: merenda escolar, propaganda, alimentação 
Resumo: O presente artigo é resultado do trabalho de pesquisa desenvolvido no Programa de 
Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná - PDE, entre os anos de 2016 e 2017, tendo 
por objetivo apresentar o resultado das aulas de Implementação do Projeto Político Pedagógico, 
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realizado com duas turmas do 1º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual José de Anchieta da 
cidade de União da Vitória, além de relatar o processo de aprendizagem, o conhecimento e 
valorização da merenda escolar nos seus aspectos políticos, culturais, administrativos e da 
história de alguns alimentos que integram o cardápio das escolas. A merenda escolar apresenta 
diversas finalidades, entre elas, o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o 
rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis aos alunos. A merenda 
escolar permanece atuante com o objetivo especifico de combater o que a mídia apresenta como 
alimento, em propagandas atraentes e enganosas, garantindo uma alimentação saudável dentro 
de uma educação alimentar. A comida muitas vezes se torna invisível pelo seu caráter cotidiano, 
a merenda promove uma refeição saudável, contribuindo para um melhor e maior aproveitamento 
escolar. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: MERENDA ESCOLAR: UM PRATO CHEIO DE HISTÓRIA. Uma análise histórica e 
cultural dos alimentos que fazem parte da merenda escolar 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o Ensino de História 
Palavras-chave: merenda escolar, alimentação, cultura 
Resumo: Essa Unidade Didática tem dois objetivos interligados. O primeiro é o estudo da 
instituição da merenda escolar, conhecido hoje como Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE) que permitirá conhecer a trajetória da luta da implantação de um programa que atendesse 
os alunos de forma eficiente e em todo o Brasil. Estudar a história da merenda escolar é fazer 
com que o aluno entenda o valor de uma educação alimentar, percebendo o que a mídia 
apresenta como alimento, em propagandas enganosas e atraentes. O segundo objetivo é estudar 
a história de alguns alimentos que fazem parte do cardápio da merenda escolar, possibilitando ao 
aluno compreender o universo histórico e cultural dos alimentos, pois a alimentação faz parte do 
cotidiano dos povos ao longo do tempo e gerou relações culturais e sociais ao qual o aluno se 
sente participante. Trabalhar o programa da merenda escolar com a história dos alimentos que 
compõem o cardápio é possibilitar ao aluno o entendimento de um universo ao mesmo tempo 
particular e global, pois envolve suas tradições e hábitos alimentares. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: EVASÃO ESCOLAR E SUAS FACETAS: visão docente e discente desse fenômeno no 
Ensino Médio Noturno (2016-2017) 
Tema: História Social da Criança 
Palavras-chave: Ensino Médio, Noturno, Evasão escolar, Causas do abandono, 
Resumo: A evasão escolar no Ensino Médio, sobretudo no período noturno é, atualmente, um 
dos principais problemas que o Colégio Estadual Antônio Lacerda Braga, localizado no Município 
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de Colombo-PR, vem enfrentando, sendo necessário diagnosticar, entender e buscar possíveis 
soluções para minimizar os alarmantes índices. Assim, foi realizada uma pesquisa com foco na 
primeira série do Ensino Médio Noturno, inicialmente através de levantamento de dados do 
Sistema SERE, sobre a Evasão Escolar na instituição, objetivando identificar e solicitar aos alunos 
que respondessem um breve questionário, a fim de identificar e relacionar as causas do 
abandono escolar, entre eles: alunos pertencentes à classe média e média baixa que necessitam 
trabalhar para contribuir financeiramente em casa; jornada dupla: trabalho X escola; alimentação 
precária; atrasos no transporte público; pouco tempo para estudar e fazer atividades; cansaço; 
baixo aproveitamento e consequente fracasso escolar; e, vulnerabilidade social. Dessa forma, 
como uma ação do PDE, a intervenção pedagógica ocorreu de março a agosto de 2017, com 
todos os segmentos escolares de forma coletiva e por segmento, inicialmente com equipes 
gestora, pedagógica, de professores, de agentes educacionais e de estudantes das primeiras 
séries do Ensino Médio Noturno, de forma a apresentar os resultados das pesquisas e a 
necessidade de que cada segmento trabalhe em conjunto com a comunidade, visando combater 
as causas que levam os alunos a se evadirem. Ao mesmo tempo foram realizadas ações com 
palestras e orientações nas salas de aula, objetivando, assim, a prevenção ao processo de 
exclusão que tem sido observado no colégio. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Evasão Escolar no 1º ano do E.M. Noturno - fator motivador do abandono escolar no 
Ensino Médio 
Tema: História social das crianças 
Palavras-chave: Evasão Escolar, Abandono Escolar, Interdisciplinaridade, Ensino Médio Noturno 
Resumo: O material didático objetiva disponibilizar aos professores e a equipe pedagógica, além 
de informações sistematizadas sobre evasão escolar no Ensino Médio, proporcionar a 
sensibilização da comunidade escolar para refletir e debater esta questão. Oferecendo 
possibilidades de redução dos índices de evasão, especialmente no turno noturno. Este material 
reúne propostas de atividades que podem ser executadas com objetivo de preparar os diferentes 
segmentos da comunidade escolar para lidar e evitar o abandono escolar. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: A história local como estratégia didática para trabalhar com fontes históricas de arquivos 
particulares 
Tema: Paraná: história e historiografia 
Palavras-chave: História local, Ensino-Aprendizagem de História, Fontes Históricas 
Resumo: O presente artigo é o resultado da conclusão do projeto realizado no Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, no período 
de 2016/2017, com intuito de despertar a percepção dos alunos e alunas do 1º ano do Ensino 
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Médio para as questões que permeiam a história do município de Guamiranga-Pr. Nessa 
experiência, buscou-se pensar a história local como conteúdo e estratégia didática para trabalhar 
com fontes históricas encontradas em arquivos particulares, bem como refletir sobre a importância 
dessas fontes para a composição da memória e identidade dos moradores do município de 
Guamiranga-PR, para isso utilizamos de estudos de textos, trechos de filmes, entrevistas, relatos 
orais, saídas de campo, interpretação de fontes trazidas pelos alunos (fotos, documentos, objetos 
antigos). Acredita-se que estudar e analisar as fontes históricas locais, especialmente as de 
domínios domiciliares possibilita ao educando a compreensão da sua própria história individual na 
relação com a história mais ampla do município, ou seja, desenvolve o conceito de sujeito 
histórico. A partir desse trabalho foi possível conhecer um pouco da história do município, 
resgatando fontes que os alunos possuíam em seus domínios e valorizando todos os cidadãos 
como construtores da história. 
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Título: A história local como estratégia didática para trabalhar com fontes históricas de arquivos 
particulares 
Tema: Paraná: história e historiografia 
Palavras-chave: Ensino de História, fontes históricas, história local 
Resumo: Esta Produção Didático-pedagógica contempla atividades relacionadas à investigação, 
a análise e a reflexão sobre o estudo da história local, no contexto vivenciado pelos alunos no 
município de Guamiranga PR. O objetivo é trabalhar com fontes de arquivos particulares como 
estratégia didática para estudar a história local. Espera-se que os alunos do 1º ano do Ensino 
Médio do Colégio Estadual Francisco Ramos sintam-se instigados a pesquisa e a busca pela 
reconstrução de parte, da história do seu município. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Os Primeiros Passos no Ensino de História: o uso de fontes 
Tema: História do Paraná e Historiografia Local 
Palavras-chave: Ensino de História, Aprendizagem, Fontes históricas 
Resumo: O presente artigo é resultado das atividades desenvolvidas durante o Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE), ofertado pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná, 
com intervenção no Colégio Estadual Vicente Tomazini, na cidade de Francisco Alves. O objetivo 
é investigar o impacto do uso de fontes históricas em sala de aula com alunos do 6º ano do 
Ensino Fundamental II, por entender que as fontes são um dos fundamentos da história enquanto 
ciência e precisa ser apreendido pelo aluno já nos primeiros anos do Ensino Fundamental II. Para 
tanto, utilizou-se de métodos diversificados para o trabalho com uma diversidade de fontes 
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históricas (escritas, fotográficas, audiovisuais e orais) em sala de aula com a temática voltada ao 
processo de colonização do município de Francisco Alves entre os anos de 1950 a 1973. A 
intenção foi fazer com que os alunos compreendessem como é constituído o processo de escrita 
da história e sua fundamentação científica. Dessa forma, o objetivo é estimular no aluno o 
despertar para a investigação científica, curiosidade e criatividade, melhorando sua capacidade 
de reflexão e análise da história. O resultado foi refletido no processo de aprendizagem dos 
alunos e diluído ao longo das atividades desenvolvidas, permitindo um avanço na sua qualidade 
formativa. 
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Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Para aprender um pouco de História: as fontes históricas como primeiro passo 
Tema: História do Paraná e Historiografia Local 
Palavras-chave: Ensino de História, Fontes históricas, Ensino-aprendizagem, 
Resumo: Para a produção do material didático-pedagógica, optou-se pelo desenvolvimento de 
uma unidade didática instrucional para implementação pelo professor no primeiro semestre do 
ano de 2017. A turma escolhida para a implementação foi o 6º Ano do Ensino Fundamental do 
período matutino. As duas etapas a serem realizadas constituem-se por: aplicação de 
questionário investigativo do perfil dos alunos e o que o sabem a respeito da história do Município 
de Francisco Alves; intervenção em sala sobre as diferentes fontes históricas e sua análise. As 
fontes utilizadas nesta unidade didática partem desde a história do aluno, de sua família, até 
recortes de jornais pertencentes ao arquivo da Fazenda Barra Dourada, fotografias e entrevistas 
com migrantes do Município referente ao período 1950 a 1973. O objetivo, portanto, é o 
desenvolvimento de metodologias e práticas que promovam a aprendizagem dos alunos e sua 
integração como sujeitos no entendimento do processo de escrita da História. O aluno será 
envolvido em atividades de investigação que o leve à compreensão e à criticidade da realidade 
histórica e do local em que vive. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: A Exploração dos Museus Virtuais como Recurso Metodológico para o Ensino de História 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História 
Palavras-chave: Museus Virtuais, Memória, Patrimônio, Ensino de História 
Resumo: O presente estudo procura discutir e apontar caminhos para a utilização eficiente dos 
museus virtuais como recurso metodológico para as aulas de História, de acordo com as 
orientações das Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná e as concepções da chamada 
Educação Histórica. O recorte escolhido, dentre inúmeras possibilidades de temas, público e 
museus, foi um conteúdo estruturante relacionado especificamente ao 9º ano do Ensino 
Fundamental, o qual objetiva investigar as Relações de Trabalho, Cultura e Poder no período da 
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Formação do Estado Nacional. Para tanto, dois museus, em sua representação virtual, foram 
selecionados: o Museu Imperial de Petrópolis e o Museu da República, do Rio de Janeiro. Essas 
instituições e o conteúdo foram tomados como demonstração, de modo a permitir a discussão 
sobre os encaminhamentos metodológicos possíveis no que se refere à inclusão das tecnologias 
digitais ao ensino de História. Entretanto, acredita-se que a reflexão aqui proposta pode ser 
perfeitamente adaptada e aplicada em relação a outros conteúdos e público-alvo. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Exploração dos Museus Virtuais como Recurso Metodológico para o Ensino de História 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o Ensino de História 
Palavras-chave: Museus Virtuais, Memória, Patrimônio, Ensino de História 
Resumo: A produção didático-pedagógica aqui apresentada corresponde a uma Unidade 
Didática, cujo propósito é discutir e apontar caminhos para a utilização eficiente dos museus 
virtuais como recurso metodológico para as aulas de História, de acordo com as orientações das 
Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná e as concepções da chamada educação histórica. 
Pretende-se apresentar uma possibilidade de exploração do tema a partir de um conteúdo 
direcionado especificamente ao 9º ano do Ensino Fundamental, investigando as Relações de 
Trabalho, Cultura e Poder no período da Formação do Estado Nacional. Para tanto, dois museus, 
em sua representação virtual, foram selecionados: o Museu Imperial de Petrópolis e o Museu da 
República, do Rio de Janeiro. Essas instituições e o conteúdo foram tomados como 
demonstração, entretanto, a metodologia apresentada, que discute formas de inclusão das 
tecnologias digitais ao ensino, pode perfeitamente ser adaptada e aplicada em relação a outros 
conteúdos e público-alvo. 
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Título: A LUTA PELA TERRA NO BENDENGÓ DO UBÁ: MARCAS E MEMÓRIAS DO 
MOVIMENTO DE (RE)OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO NO SÉCULO XX 
Tema: Paraná: História e Historiografia 
Palavras-chave: Bendengó do Ubá, História Local, Memórias, (Re)ocupação de terras, Ensino de 
História 
Resumo: Construir com a turma do 6º ano interpretação crítica do movimento de (re)ocupação da 
região onde estão os atuais municípios de Ariranha do Ivaí, Arapuã, Godoy Moreira, Ivaiporã, 
Jardim Alegre, Lidianópolis, Lunardelli e São João do Ivaí, no centro-norte do Paraná, a qual 
considera a presença das populações indígenas Xetá e Kaingang na Bacia Hidrográfica do Rio 
Ivaí e questiona a versão da existência de um vazio demográfico, a versão do pioneirismo e que 
essa reocupação teria sido pacífica e ordeira. Para realizar essa interpretação nos apropriamos 
dos conceitos da História Local, História Ambiental e de Paleoterritório e manteve-se um diálogo 
interdisciplinar com a Geografia, Arte e Língua Portuguesa. Esse diálogo procurou refletir sobre a 
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utilização de metodologias para além do Livro Didático e da versão linear da História. O material 
didático-metodológico foi pensado e construído a partir das pesquisas e fontes levantadas e com 
a utilização de diversos recursos tecnológicos. Ao final, acredita-se que os (as) alunos (as) 
tiveram condições de produzirem suas próprias narrativas da história local, fazendo referências e 
correlações, compreendendo que existem diversos atores na história, e, que estes deixam marcas 
e memórias que precisam ser evidenciadas, ressignificadas e valorizadas como narrativas da 
História. Pode-se afirmar que foram estabelecidos os indícios para outra interpretação para a 
história da região centro-norte do Paraná, conforme delimitada neste estudo. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: SIMONE APARECIDA QUIEZI 
Orientador: Gilmar Arruda - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A luta pela terra no Bendengó do Ubá: marcas e memórias do movimento de (re)ocupação 
do território no século XX 
Tema: Paraná: História e Historiografia 
Palavras-chave: Bendengó do Ubá, Xetá, Kaingang, História Local, (re)ocupação 
Resumo: Construir com os(as) alunos(as) do 6º ano, uma interpretação crítica do movimento de 
(re)ocupação do território do Bendengó do Ubá, geograficamente onde estão localizados os atuais 
municípios de Ariranha do Ivaí, Arapuã, Godoy Moreira, Ivaiporã, Jardim Alegre, Lidianópolis, 
Lunardelli e São João do Ivaí, no centro-norte do Paraná. Pretende-se construir uma interpretação 
de que esse processo envolve a (re) ocupação do Paraná, no século XX. Serão apropriados os 
conceitos da História Local, da História Ambiental e de Paleoterritório, tendo como ponto de 
partida a presença das populações indígenas Xetá e Kaingang na Bacia Hidrográfica do Rio Ivaí, 
confrontando a versão de vazio demográfico e o predomínio da versão do pioneirismo, da 
ocupação pacífica e ordeira desse território. O diálogo interdisciplinar se dará com a Geografia, 
Língua Portuguesa e Arte, a fim de refletir sobre a utilização de metodologias para além do Livro 
Didático e da versão linear da História. Serão organizadas três aulas de campo. Espera-se que os 
(as) alunos (as) tenham condições de produzirem suas próprias narrativas da história local, 
fazendo referências e correlações com a história global, compreendendo que existem diversos 
atores na história, e, que estes deixam marcas e memórias que precisam ser evidenciadas, 
ressignificadas e valorizadas como narrativas da História. Compreendendo, também, que muitos 
desses atores foram silenciados e eliminados da História por uma versão que tende a dominar 
linearmente os fatos. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: SIMONE DE MELO 
Orientador: Francisco Ferreira Junior - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Anarquistas, Graças a Deus: o ensino sobre o cotidiano da imigracão italiana através da 
Literatura 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História 
Palavras-chave: História, Fontes Históricas, Literatura, 
Resumo: O presente projeto de pesquisa parte do diálogo interdisciplinar entre História e 
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Literatura, que será utilizada como fonte Histórica, para análise do cotidiano dos imigrantes 
italianos na cidade de São Paulo, na primeira metade do século XX, através do livro Anarquistas, 
Graças a Deus, de Zélia Gattai, o projeto será desenvolvido com alunos no 9º ano do Ensino 
Fundamental, do Colégio Estadual Maria Destéfani Griggio, Cafelândia-Pr, pretendemos assim, 
uma dinamização da práxis pedagógica e a melhoria no ensino aprendizagem em História. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: SIMONE DE MELO 
Orientador: Francisco Ferreira Junior - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Anarquistas, Graças a Deus: o ensino sobre o cotidiano da imigração Italiana através da 
literatura 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História 
Palavras-chave: História, Fontes Históricas, Literatura, 
Resumo: A presente Produção Didática parte do diálogo interdisciplinar entre História e 
Literatura, que será utilizada como fonte Histórica, para análise do cotidiano dos imigrantes 
italianos na cidade de São Paulo, na primeira metade do século XX (1910-1930), através do livro 
Anarquistas, Graças a Deus, de Zélia Gattai, a implementação será com alunos no 9º ano do 
Ensino Fundamental, do Colégio Estadual Maria Destéfani Griggio, Cafelândia-Pr, pretendemos 
assim, uma dinamização da práxis pedagógica e a melhoria no ensino aprendizagem em História. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: SIMONE MARIA ROSSETTO 
Orientador: SÔNIA MARIA DOS SANTOS MARQUES - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Ensino de História e História Local: Metodologias e Práticas Pedagógicas 
Tema: Paraná: história e historiografia 
Palavras-chave: Memória, Cotidiano, Identidade, Investigação, História Local 
Resumo: Pretendemos realizar um trabalho de investigação da história local da cidade de Flor da 
Serra do Sul, buscando informações e reflexões nas memórias e nas produções históricas 
existentes. O Projeto de Intervenção será aplicado no Colégio Estadual Barão do Rio Branco, 
envolvendo os alunos do oitavo ano do ensino fundamental e toda a comunidade escolar 
(famílias, moradores antigos e seus descendentes, professores e alunos) realizando assim uma 
produção coletiva para arquivar em um acervo na biblioteca da escola para servir para futuras 
pesquisas. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: SIMONE MARIA ROSSETTO 
Orientador: SÔNIA MARIA DOS SANTOS MARQUES - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_hist_unioeste_simonedemelo.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_hist_unioeste_simonedemelo.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_hist_unioeste_simonemariarossetto.pdf


 
Título: Ensino de História e História Local: problemáticas e perspectivas 
Tema: Paraná: história e historiografia 
Palavras-chave: Memória, Cotidiano, Identidade, Investigação, História Local 
Resumo: Pretendemos realizar um trabalho de investigação da história local da cidade de Flor da 
Serra do Sul, buscando informações e reflexões nas memórias e nas produções históricas 
existentes. O Projeto de Intervenção será aplicado no Colégio Estadual Barão do Rio Branco, 
envolvendo os alunos do oitavo ano do ensino fundamental A presente Unidade didática está 
divida em seis momentos centrais e, em cada um deles propomos procedimentos didático-
pedagógicos para dinamizar a discussão que coliga ensino de história e história local. Para o 
desenvolvimento do 1º momento propomos os materiais audiovisuais (vídeos, slides e filmes 
disponíveis na internet). Com esses recursos trabalharemos conceitos tais como: memória e 
fontes históricas. No 2º momento iniciaremos as entrevistas com os moradores e atividades de 
trabalho de campo. No 3º momento os discentes buscarão informações em sites oficiais. 
Posteriormente o material será lido, analisada e comparado com os relatos dos entrevistados no 
conjunto da turma. Para o desenvolvimento do 4º momento novamente em campo, farão 
levantamento dos nomes das ruas e praças da cidade. Organização de biografias No 5º momento 
de posse de todas as fontes de todas as análises os alunos farão em grupos relatos do que 
aprenderam sobre a história de sua localidade. No 6º momento finalizaremos o trabalho reunindo 
todo o material coletado e produzido para digitalização, impressão e encadernação. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: SIRLENE KOSOUSKI 
Orientador: CAROLINE TECCHIO - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O JORNAL COMO MEIO DE APRENDIZAGEM SOBRE A HISTÓRIA LOCAL: OS 30 
ANOS DE EMANCIPAÇÃO DE CANTAGALO/PR 
Tema: PARANÁ: HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA 
Palavras-chave: História local, jornal, memória, Ensino de história 
Resumo: O Presente artigo é o resultado da conclusão do Projeto realizado em exigência ao 
Programa Nacional de Desenvolvimento - PDE da Secretaria de Educação do Estado do Paraná 
no período de 2016/2017. Esta intervenção ocorreu no 3º ano do Ensino Médio do Colégio 
Estadual Olavo Bilac, na cidade de Cantagalo - PR. O estudo teve como objetivo analisar a 
história local como ferramenta de ensino e aprendizagem, utilizando como principal fonte de 
pesquisa o jornal local Centro-sul do Estado do Paraná, (informativo cultural comemorativo) 
publicado em março de 2012, Edição 0001- Ano I - que traz como título 30 anos - Emancipação 
de Cantagalo. Dessa forma, o trabalho passou pela conceituação de história local e de documento 
histórico, bem como a análise de elementos centrais do jornal para compreendê-lo enquanto 
fonte. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: SIRLENE KOSOUSKI 
Orientador: CAROLINE TECCHIO - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: O jornal como meio de aprendizagem sobre a história local: os 30 anos de emancipação 
de Cantagalo/PR 
Tema: PARANÁ: HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA 
Palavras-chave: História do Paraná, local, documentos históricos jornal, Município de 
Cantagalo/PR, histórico 
Resumo: Como trabalhar a história local com documentos em sala de aula? Neste projeto 
utilizamos o jornal comemorativo sobre os 30 anos de emancipação de Cantagalo como 
documento de análise e pesquisa sobre a história local e o conhecimento prévio do aluno sobre a 
história desse município, tendo como resultado final a elaboração sistematizada do histórico da 
cidade. Pretendemos demonstrar que a História local como estratégia de ensino/aprendizagem da 
História potencializa a interação dos alunos com conteúdos de História trabalhados em sala de 
aula, neste caso, através do jornal comemorativo de 30 anos de emancipação de Cantagalo - PR, 
possibilitando apropriações subjetivas da História deste município. Cabe ressaltar que a pesquisa 
da história local, tendo o jornal, como documento histórico, exerce influência positiva na 
sociedade, sendo um resgate da memória da comunidade. Os indivíduos, ao se perceberem 
representados na história, reafirmam seu sentimento de pertencimento ao local e de autoestima 
por se perceberem como sujeitos da história. Esse processo de pertencimento conduz a 
valorização da cultura regional, levando à preservação da memória e bens culturais produzidos 
pela comunidade. 

 

Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: SOELI ALVES BATISTA DA SILVA 
Orientador: Eulália Maria Aparecida de Moraes - IES: Faculdade Estadual de Educação, 
Ciências e Letras do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Invisibilidade Afrodescendente e a Desconstrução da Discriminação no Ensino de 
História da Educação Básica: Os 'Panos Adinkras' nas lentes contemporâneas 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Ensino de História, Segregação e Discriminação, Cultura Africana, Panos 
Adinkras, 
Resumo: O presente artigo é resultado da experiência pedagógica desenvolvida por meio do 
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE 2016/2017 com alunos do Ensino Médio do 
CEEBJA Newton Guimarães, no município de Paranavaí. O objetivo foi contribuir para a 
superação dos preconceitos e atitudes discriminatórias por meio de práticas pedagógicas de 
qualidade que, incluam o estudo da influência africana na formação da sociedade brasileira, 
promovendo debates que construam o conhecimento acerca da historicidade da África e 
africanidades transferidas para o Brasil e ao mesmo tempo historicizar os aspectos sombrios do 
passado escravista reafirmado pela cientificidade do século XIX, após a abolição. Para tanto, 
apresentamos uma discussão teórica a partir de uma pesquisa bibliográfica visando apresentar 
uma abordagem temática crítica, com análise de diferentes fontes documentais. A partir desse 
estudo, foi trabalhado a história e a cultura africana por meio dos panos/tecidos, da simbologia e 
das cores representadas nas vestimentas africanas. Além dos panos/tecidos e cores, utilizamos 
também, outros recursos interligados, como trechos de filmes, textos e ainda a produção de 
carimbos, contendo símbolos africanos, como os Adinkras. O tema contribuiu para que os alunos 
conhecessem parte da história escrita e oral africana, suas singularidades, alimentando à 
educação pluricultural, valorizando seu modo de vida, suas tradições, cultura e passado histórico 
antes mesmo da chegada dos europeus. O estudo não pretendeu excluir os preconceitos na 
escola, sabemos que o trabalho de desenraizamento do estigma escravista que pesa sobre a afro 
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descendência, em nossa sociedade é tarefa árdua e demanda amplo debate educacional e 
aplicabilidade nas escolas.

 

Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: SOELI ALVES BATISTA DA SILVA 
Orientador: Eulália Maria Aparecida de Moraes - IES: Faculdade Estadual de Educação, 
Ciências e Letras do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Trajetória da Desigualdade e da Invisibilidade Afrodescendente: As Políticas Públicas e os 
desafios da desconstrução da discriminação racial e do preconceito no Ensino de História na 
Educação Básica 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Desconstrução, Segregação Racial, Cultura Africana, Adinkras 
Resumo: A Lei 10.639/03 estabelece que professores das escolas públicas e privadas devam 
trabalhar a temática História e Cultura Afro-brasileira em sala de aula, como um processo de 
respeito às diferenças e desconstrução do preconceito e discriminação racial no Brasil. Assim, 
Objetivamos nesse trabalho desmistificar a imagem negativa do negro valorizando a cultura 
africana. Utilizando metodologias que inserem os alunos em práticas culturais recorrentes em 
nossa sociedade e, ao mesmo tempo, chamamos a atenção para algumas práticas cotidianas de 
matriz afrodescendente entre elas escolhemos como possibilidade de trabalho os carimbos e 
pinturas em tecidos com figuras da cultura Adinkras. As simbologias propostas nos desenhos nos 
remetem as discussões sobre valores contidos nas culturas africanas e que são relevantes na 
sociedade brasileira, herdeiros que somos da cultura africana. Essas ações serão desenvolvidas 
em encontros semanais, perfazendo um total de 32 horas de atividades direcionadas aos alunos e 
32 horas de estudos, elaboração e organização do material. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: SOLANJA DO NASCIMENTO 
Orientador: WANDER DE LARA PROENÇA - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Preconceito e discriminação em sala de aula: Conscientização e Valorização da 
Diversidade a partir do Ensino de História 
Tema: Diálogos Curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Preconceito, Diversidade, Lei 10639/03, Cultura afro-brasileira, Ensino de 
História 
Resumo: O Projeto de Intervenção Pedagógica intitulado Preconceito e discriminação em sala de 
aula: Conscientização e Valorização da Diversidade a partir do Ensino de História foi desenvolvido 
com seguintes objetivos: primeiro, desconstruir a questão do mito da democracia racial, por meio 
de questionamentos e análises críticas, objetivando eliminar conceitos, ideias e comportamentos 
influenciados pela ideologia do branqueamento e romper com imagens negativas forjadas por 
diferentes meios de comunicação contra os negros e povos indígenas; segundo, levar os 
educandos a ter uma visão ampla e crítica referente à História não eurocêntrica. A implementação 
contemplou pesquisa de campo e outras dinâmicas, tais como: entrevista, análise de músicas e 
dinâmica dos rótulos envolvendo participação direta dos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 
do Colégio Estadual Rio Branco - Ensino Fundamental e Médio, situado no Município de Rio 
Branco do Ivaí, Pr. A partir da implementação observou-se que o desenvolvimento e os resultados 
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foram positivos, uma vez que os alunos demonstraram bastante interesse sobre o assunto, 
participaram ativamente das atividades propostas, e na medida em que foi sendo realizado, 
puderam observar, rever suas práticas e constatar que por vezes tinham atitudes preconceituosas 
mas não possuíam consciência que as mesmas fossem efetiva manifestação ou reprodução do 
preconceito. Muitos chegaram à conclusão de que ao fazer determinadas brincadeiras não 
sabiam que essas estavam repletas de preconceito; tornaram-se, com isso, conscientes de suas 
ações, passando a se corrigir mutuamente, por meio de expressões como: olha fulano, isso é 
preconceito. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: SOLANJA DO NASCIMENTO 
Orientador: WANDER DE LARA PROENÇA - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Preconceito e Discriminação em sala de aula: Conscientização e Valorização da 
Diversidade a partir do Ensino de História 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Preconceito, discriminação, Lei 10639/03, Cultura afro-brasileira, sala de aula, 
Resumo: A Unidade Didática aqui evidenciada é uma produção didático-pedagógica exigida pelo 
Programa de Desenvolvimento da Educação Pública do Paraná (PDE). Esta pesquisa está 
voltada para alunos do Ensino Fundamental. O preconceito e a discriminação em sala de aula 
ocorrem em praticamente todas as escolas, por isso torna-se relevante o desenvolvimento do 
projeto de intervenção pedagógica, em pauta, visando contribuir para a superação de atitudes 
discriminatórias. A implementação contempla pesquisa de campo e outras dinâmicas envolvendo 
participação direta dos alunos. Após análise dos dados obtidos com a implementação, será 
elaborado o artigo final com apontamentos práticos, objetivando-se que possam servir de modelo 
ou diretriz para aplicação de tais experimentos em outros contextos escolares. Este projeto será 
realizado no Colégio Estadual Rio Branco Ensino Fundamental e Médio no município de Rio 
Branco do Ivaí e será desenvolvido no ano letivo de 2017. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: TEREZA LUÍZA LOURENCO JORGE 
Orientador: Silvana Maura Batista de Carvalho - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A HISTÓRIA DO COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR ERASMO BRAGA - SENGÉS, PR 
(1993 a 2016): sob o olhar dos alunos e ex-alunos 
Tema: Fundamentação teórica-metodológica para o ensino de História. 
Palavras-chave: História, Memória, Ensino, Educação 
Resumo: O presente artigo apresenta reflexões, sobre como promover um novo olhar dos alunos 
sobre o Colégio Estadual Erasmo Braga. Esta se deu por meio de narrativas de valorização e 
suas contribuições na atualidade, propiciando uma análise comparativa entre a memória e a 
história do Colégio. Tem como objetivo Contribuir para a valorização do Colégio Estadual 
professor Erasmo Braga, Sengés - PR, como parte do patrimônio cultural regional. A partir daí 
foram estabelecidas diretrizes para que os alunos pudessem entender na prática o levantamento 
histórico do Colégio. Utilizou-se a roda de conversa e entrevistas com pessoas que já estudaram 
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no Colégio Estadual Erasmo Braga. Após a implementação foi possível perceber que essa 
intenção contribuiu sensivelmente em relação à memória dos alunos de ontem e de hoje. 
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Professor PDE: TEREZA LUÍZA LOURENCO JORGE 
Orientador: Silvana Maura Batista de Carvalho - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A HISTÓRIA DO COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR ERASMO BRAGA - SENGÉS, PR 
(1993 a 2016): sob o olhar dos alunos e ex-alunos 
Tema: Fundamentação teórica-metodológica para o ensino de História. 
Palavras-chave: História, Memória, Alunos e Identidade, 
Resumo: Esta Unidade Didática oferece elementos para reflexões sobre as possibilidades de 
trabalhar com a História Oral. A proposta é abrir possibilidade de aprofundamento do estudo 
sobre a reconstrução da História e Memória dos alunos do ensino fundamental do Colégio 
Estadual Professor Erasmo Braga do Município de Sengés Estado do Paraná. O objetivo deste 
material é que os alunos possam compreender um pouco da história do Colégio a partir olhar de 
alunos egressos, e incentivando a valorização dessa Instituição e sua importância para a 
comunidade que nela está inserida. Por ser o 1º Colégio construído no Município de Sengés, é 
um marco histórico dentro do Município. Os alunos poderão conhecer e compreender que as 
realidades históricas de determinada localidade e de seus habitantes no tempo não se dão 
isoladas do mundo, mas como processo histórico em que população local constrói suas 
identidades culturais e sociais. Ainda, como auxiliares de pesquisa terão a oportunidade de 
confrontar as narrativas dos alunos egressos dos alunos atuais, percebendo-se como membros 
integrantes de uma mesma comunidade, articulando pelas semelhanças e diferenças de 
narrativas, de modo a contribuir na construção de uma identidade histórico-cultural. Acredita-se 
que esta Unidade Didática possa sensibilizar os estudantes a valorizarem mais a história local e 
seus protagonistas, apresentando em primeiro plano a história local, na qual os alunos constroem-
se como sujeito da História. 
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Professor PDE: THAISE FABRIM PONTES 
Orientador: Edméia Aparecida Ribeiro - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A REPRESENTAÇÃO DA MULHER NA MÚSICA DE ESTILO FUNK CARIOCA E 
SERTANEJO UNIVERSITÁRIO 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Mulheres, Música, Gênero, Implementação pedagógica, 
Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar reflexões da implementação do Projeto de 
Intervenção Pedagógica, desenvolvido durante o Programa de Desenvolvimento Educacional do 
Paraná. A mesma ocorreu no Colégio Estadual Brasílio de Araújo, no município de Bela Vista do 
Paraíso, tendo como público alvo alunos e alunas do 9° ano do Ensino Fundamental. O projeto 
teve o intuito de refletir sobre a construção do estereótipo da mulher como objeto sexual presente 
em muitas canções atuais e foi muito bem recebido pelos/as educandos/as, provocando 
curiosidades e percepções diferentes do senso comum, ou seja, ao que estavam acostumados/as 
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a vivenciar no seu dia-a-dia. Os estilos musicais escolhidos, o Funk Carioca e o Sertanejo 
Universitário abordam, muitas vezes, de forma significativa e veemente, a mulher como vulgar, 
interesseira e objeto de prazer masculino, reforçando concepções e preconceitos presentes na 
sociedade. Apesar de tantas lutas, conquistas, ainda percebemos o descaso com as mulheres, o 
tom de ironia com que elas são tratadas, a misoginia presente em discursos agressivos e 
discriminatórios. A valorização feminina precisa ser construída e estabelecida em todos os 
setores. Através da análise das músicas escolhidas, almejou-se destacar a construção da imagem 
de mulher objeto, refletindo sobre a forma pejorativa com que a mesma é referenciada. Este 
trabalho objetivou ser um mecanismo importante na formação de uma sociedade mais digna, 
menos sexista, menos violenta e preconceituosa, colocando a mulher como formadora de opinião, 
dona de seu corpo e de sua mente. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
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Orientador: Edméia Aparecida Ribeiro - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A REPRESENTAÇÃO DA MULHER NA MÚSICA DE ESTILO FUNK CARIOCA E 
SERTANEJO UNIVERSITÁRIO 
Tema: Diálogo Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Mulheres, Música, Gênero 
Resumo: O presente trabalho tem o intuito de refletir sobre a construção do estereótipo da mulher 
como objeto sexual presente em muitas canções atuais. Os estilos musicais escolhidos, o Funk 
Carioca e o Sertanejo Universitário, abordam de forma significativa e veemente, a mulher como 
vulgar, interesseira e objeto de prazer masculino, reforçando concepções e preconceitos 
presentes na sociedade. Apesar de tantas lutas, conquistas, ainda percebemos o descaso com as 
mulheres, o tom de ironia com que elas são tratadas, a misoginia presente em discursos 
agressivos e discriminatórios. A valorização feminina precisa ser construída e estabelecida em 
todos os setores. Através da análise das músicas escolhidas, almeja-se destacar a construção da 
imagem de mulher objeto, refletindo sobre a forma pejorativa com que a mesma é referenciada. 
Este trabalho pode ser um mecanismo importante na formação de uma sociedade mais digna, 
menos sexista, menos violenta e preconceituosa, colocando a mulher como formadora de opinião, 
dona de seu corpo e de sua mente. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: VALCIR RODRIGUES CHAVES 
Orientador: Luíz Rogério Oliveira da Silva - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ¬REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SOCIAL: A PROPRIEDADE COMO FONTE DE 
MEMÓRIA HISTÓRICA 
Tema: Paraná: historia e historiografia 
Palavras-chave: Memória histórica, Regularização Fundiária, História local, 
Resumo: A partir da elaboração do Projeto de Intervenção Pedagógica que tratou do tema da 
regularização fundiária a partir da perspectiva da memória histórica, cujo objetivo consistiu de em 
ponderar e sensibilizar os educandos para compreender as possibilidades de se utilizarem de 
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prerrogativas legais a fim de regularizar suas propriedades. Os participantes foram solicitados a 
fazer uma entrevista com familiares e/ou representantes legais, envolvendo questões sobre a 
memória histórica do local onde vivem. Dos resultados, ressalta-se que o ensino de história, numa 
perspectiva transdisciplinar, pode contribuir para uma formação emancipada na qual os 
educandos tenham condições de efetivamente exercer a autonomia, a cidadania, reconhecer e 
fazer valer seus direitos que devem intensificar a promoção humana no plano individual e coletivo. 

 

 
Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: VALCIR RODRIGUES CHAVES 
Orientador: Luíz Rogério Oliveira da Silva - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: MEMÓRIAS DA HISTÓRIA LOCAL EM SALA DE AULA 
Tema: Paraná: história e historiografia 
Palavras-chave: Memória, fontes históricas, regularização fundiária 
Resumo: Esta unidade didática utiliza como recursos didáticos documentos históricos. Busca-se 
através da Memória histórica local dos alunos, como princípio para pesquisa histórica, de forma 
similar à metodologia seguida pelos historiadores e, priorizando algumas fontes históricas que 
podem contribuir na discussão de temas relacionados a regularização fundiária. Tem como 
objetivo apoiar os professores no processo de ensino-aprendizagem: discutir o papel das fontes 
na produção do conhecimento; contribuir para o desenvolvimento da autonomia intelectual do 
educando e no despertar de desencadear projetos que leve a regularização fundiária dos locais 
que residem; provocar nos estudantes a inquietude diante das relações de poder, trabalho e 
cultura, historicamente construídas. 
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Professor PDE: VALDIR MOISÉS NUNES 
Orientador: Luíz Carlos Ribeiro - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A PRATICA DO PRECONCEITO RACIAL NA SOCIEDADE BRASILEIRA 
Tema: Diálogos curriculares com a Historia 
Palavras-chave: racismo, racialismo, racismo na atualidade, 
Resumo: Este artigo tem por objetivo demonstrar, ainda que de maneira sucinta o cientificismo 
racial que surgiu no século XIX e como essa ideologia chegou ao Brasil e influenciou uma parcela 
da elite brasileira pelas elites. O racial ismo e a crença na diferenciação biológica entre os seres 
humanos foi difundida através das produções intelectuais da época e nos meios de comunicação. 
Essa doutrina racista gerou consequências como a desigualdade racial. Este racismo se 
apresenta de diversas maneiras, seja com argumentos que justificam as diferenças, sejam 
através dos privilégios e desigualdades entre os seres humanos. Nos espaços escolares se 
percebe este racismo de maneira bem clara. Essa constatação foi confirmada pela pesquisa 
realizada com os alunos de 2º ano do ensino médio.

 

Disciplina / Área: HISTÓRIA 
 
Professor PDE: VALDIR MOISÉS NUNES 
Orientador: Luíz Carlos Ribeiro - IES: UFPR 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_hist_ufpr_valcirrodrigueschaves.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_hist_ufpr_valdirmoisesnunes.pdf


 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O PRECONCEITO RACIAL NA SOCIEDADE E NA REALIDADE ESCOLAR 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Preconceito racial, reflexão sobre o preconceito, racismo nos dias de hoje, 
contribuição cultural, 
Resumo: Este material traz textos e atividades relacionados ao problema do preconceito na 
sociedade brasileira e nas escolas. Propõe uma reflexão sobre as diversas formas da prática do 
preconceito em determinados períodos históricos; procura mostrar as diversas visões que a 
camada hegemônica da sociedade divulgava a respeito do povo negro em épocas diferentes, 
como a teoria da inferiorização biológica do negro no século XIX, a democracia racial já no início 
do século XX; a mudança desta visão com as novas pesquisas a partir dos anos cinquenta; faz 
uma reflexão do racismo nos dias de hoje na sociedade brasileira e nas escolas; traz também 
uma demonstração da grande contribuição dada pelo povo negro na formação da nossa cultura e 
na construção da nossa identidade. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: DESENVOLVER A ALTERIDADE NA ESCOLA POR MEIO DO ESTUDO DE GÊNERO E 
DIVERSIDADE 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Alteridade, Gênero, Diversidade, História 
Resumo: O presente artigo é o resultado da conclusão do projeto realizado em exigência ao 
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE da Secretaria de Educação do Estado do 
Paraná e que teve como objetivo a sensibilização dos alunos na compreensão de que 
participamos de uma sociedade democrática, na qual Direitos Humanos e escolhas, 
principalmente as diferenças de gênero, devem ser respeitadas para que todos possam viver com 
dignidade. Foi desenvolvido no Colégio Estadual Professor Antonio Emílio Antonelli, município de 
Guamiranga - Pr com alunos do 6º ano do ensino fundamental. Para tanto, foram desenvolvidas 
diversas atividades com os alunos para debater e analisar questões referentes à diversidade 
cultural. O respeito ao outro, o preconceito e a discriminação são temas que devem ser 
trabalhados nas escolas, buscando uma sociedade mais justa e humana. 
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Título: Desenvolver a compreensão de alteridade na escola por meio do estudo de gênero e 
diversidade 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Alteridade, Gênero, Diversidade, História 
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Resumo: A unidade aqui apresentada é uma produção didático-pedagógica exigida pelo 
Programa de Desenvolvimento da Educação Pública do Paraná (PDE). Esta pesquisa está 
voltada para os alunos do 6º ano do ensino fundamental, será realizado no Colégio Estadual 
Professor Antonio Emílio Antonelli, município de Guamiranga-Pr. Tendo em vista tantos 
problemas envolvendo a falta de respeito na escola atualmente, seja em relação aos colegas, 
professores, funcionários, se faz necessário um trabalho que possa sensibilizar os alunos de que, 
a democracia e a justiça é algo que construímos diariamente e que direitos e deveres são iguais 
para todos, indiferente das escolhas que faço, da classe social que estou inserido, da religião que 
professo, do grupo étnico que pertenço, enfim o respeito deve fazer parte de uma escola, de uma 
sociedade. Em meio a tantas diversidades este projeto pretende estudar gênero e diversidade na 
escola, bem como possibilitar a cada aluno reorganizar seus conceitos, garantindo o respeito às 
diferenças, proporcionar a igualdade, a vida digna a si mesmo, bem como a todos em sua volta na 
busca de uma sociedade mais humana e justa. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Mulheres Curitibanas do Século XIX: Um olhar para além das vivências domésticas 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: História das Mulheres, História do Paraná, Século XIX, Violência contra a 
mulher 
Resumo: O presente artigo, desenvolvido junto ao Programa de Desenvolvimento Educacional 
PDE/2016 - SEED/PR, é o resultado do Projeto de Pesquisa sobre as vivências e experiências de 
mulheres curitibanas durante o oitocentos com o objetivo de conhecer os diferentes papéis que 
aquelas mulheres desempenharam durante o século XIX. Acredita-se que através do 
conhecimento, ancorado em pesquisas e investigações científicas, seja possível vislumbrar, 
questionar e buscar a superação de problemas como a violência contra a mulher na sociedade 
brasileira atual. Nesta pesquisa, objetivaram-se refletir sobre a temática dos estudos de gênero 
feminino na historiografia, elencando como foco principal as ações comerciais de senhoras 
moradoras, que detinham poder sobre seus bens e negócios familiares. Tal estudo utilizou como 
fonte de pesquisa o Jornal  O Paranaense  o Jornal  Dezenove de Dezembro  e Processos da 
Vara Cível encontrados no Arquivo Público do Paraná, assim como o catálogo seletivo de 
documentos referentes aos africanos e afrodescendentes livres e escravos, organizado pelo 
mesmo arquivo. Percebeu-se que o tema foi de grande relevância tendo em vista que os 
estudantes foram bastante participativos nas atividades propostas. A realização deste trabalho de 
intervenção ocorreu no Colégio Estadual Padre Carmelo Perrone, no Município de Cascavel no 
ano de 2017, com estudantes de nono ano de Ensino Fundamental e segundo ano de Ensino 
Médio, com uma faixa etária que variou de 14 anos aos 17 anos. 
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Título: Mulheres Curitibanas do Século XIX: Um Olhar Para Além das Vivências Domésticas 
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Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: História das Mulheres, História do Paraná Século XIX 
Resumo: O Brasil do século XIX estava basicamente organizado em uma sociedade rural e 
patriarcal nas suas relações familiares. Conforme Nathalie Reis Itaboraí Uma família chefiada por 
um patriarca que detém poder sobre seus filhos e esposa e também sobre parentes, agregados e 
escravos, constituindo uma família extensa. (2005 p. 173). Entretanto este modelo familiar não 
pôde ignorar as mudanças estruturais da sociedade da época. Entre estas mudanças estavam, 
principalmente ao final dos anos oitocentos, os sopros de reflexão sobre as ideias de república, de 
abolição da escravidão, de revolução e como não poderia deixar de ser a mudança de papeis das 
mulheres nesta sociedade. Para além dos elementos comumente conhecidos do universo 
feminino privado brasileiro do século XIX, o presente projeto de pesquisa tem por objeto de 
estudo a atuação no ambiente público, por excelência gerido pelo homem, de mulheres que 
viveram em Curitiba durante o século XIX. Tal investigação ocorrerá mediante o contato dos 
estudantes com várias fontes históricas, principalmente paleográficas, bem como com 
documentos de época que estão disponíveis na rede mundial de computadores. Dessa forma os 
estudantes terão a possibilidade de problematizar as experiências femininas ligadas à gerência e 
administração de bens patrimoniais em negociações de venda, aluguel ou doação, na Curitiba do 
século XIX. 
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Professor PDE: VALMIR COQUEIRO FONTANA 
Orientador: Dennison de Oliveira - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: 'O Gênero Feminino no Campo Simbólico a partir do filme  Suffragette ' 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Filme Suffragette - Campo Simbólico - Gênero Feminino/masculino - 
Preconceitos 
Resumo: Conhecer e esclarecer os campos simbólicos dos gêneros feminino e masculino por 
meio da apresentação do filme  Suffragette. Assim, a partir da exibição do filme, oferecer uma 
compreensão clara de como se dá e se mantém o preconceito da inferioridade da mulher, o 
gênero feminino, em relação ao homem. Concomitantemente, promover aos estudantes do 
Ensino Médio Eja do Colégio Gelvira Correa Pacheco, subsídios históricos/teóricos como 
ferramentas necessárias para transformar a existência das pessoas em relações mais justas, 
respeitosas e equilibradas, ou seja, sem preconceitos. 
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Título: 'O Gênero Feminino no Campo Simbólico a partir do filme  Suffragette ' 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Filme Suffragette - Campo Simbólico - Gênero Feminino/masculino - 
Preconceitos 
Resumo: Conhecer e esclarecer os campos simbólicos dos gêneros feminino e masculino por 
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meio da apresentação do filme  Suffragette . Assim, a partir da exibição do filme, oferecer uma 
compreensão clara de como se dá e se mantém o preconceito da inferioridade da mulher em 
relação ao homem. Concomitantemente, promover aos estudantes do Ensino Médio Eja do 
Colégio Gelvira Correa Pacheco, subsídios históricos/teóricos como ferramentas necessárias para 
transformar a existência das pessoas em relações mais justas, respeitosas e equilibradas. 
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