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CARTA DE AGRADECIMENTOS 

 
 

Prezados Professores e Equipe Organizadora da V Jornada de 

Humanidades do Colégio de Aplicação/UEL “FACES DE UM BRASIL MULTI-

ÉTNICO: ASPECTOS DA CULTURA E DA HISTÓRIA INDÍGENA E AFRO-

BRASILEIRA” 

Vimos por meio desta expressar nossos agradecimentos pelo trabalho, 

participação e envolvimento de todos e todas na V Jornada de Humanidades 

do Colégio de Aplicação da Universidade Estadual de Londrina.  

Faz-se necessário ressaltar, que esta V Jornada de Humanidades 

denominada “FACES DE UM BRASIL MULTI-ÉTNICO: aspectos da cultura e 

da história indígena e afro-brasileira” trouxeram contribuições significativas 

para a comunidade escolar, pois por meio desta foi proporcionada atividades 

diferenciadas da rotina escolar, favorecendo desta maneira, a relação e 

disseminação da produção acadêmica de professores e alunos da UEL do 

ensino superior e da educação básica, possibilitando estranhar e se apropriar 

dos conhecimentos relacionados a historia e a cultura indígena e afro-brasileira 

como foco de estudo. 

É certa a nossa convicção de que a presença e o comprometimento de 

todos vocês contribuíram imensamente para a construção do conhecimento 

junto aos alunos da nossa instituição de ensino, além de propiciar o diálogo 

entre a Universidade e o Colégio de Aplicação. 

Temos a certeza de que outras Jornadas de Humanidade serão 

realizadas e, esperamos contar sempre com o apoio e dedicação de todos 

vocês.   Nossos sinceros agradecimentos sempre. 

 
 

Atenciosamente, 
Profa. Dra. Adriana Regina de Jesus 

Direção Geral 
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APRESENTAÇÃO 

 
FACES DE UM BRASIL: apresentação da Jornada de Humanidades de 2013 

 
 
“Nesses dois dias pude conhecer um pouco sobre a 
cultura afro, sobre preconceito contra negros e 
também a era militar no Brasil e no México e gostei 
muito porque pude adquirir conhecimento e pensar 
um pouco mais sobre o racismo que nós temos 
percebendo ou não” (V.R.A. 2.º ano) 
 

 
A Jornada de Humanidades do Colégio de Aplicação nasceu no ano de 

2007 - inspirada pelo Projeto Semanas, desenvolvido nas escolas de Londrina 

dentro da disciplina de Metodologia do curso de Ciências Sociais da 

Universidade Estadual de Londrina (UEL).  

Estes eventos na época tinham como um dos objetivos o 

reconhecimento da Filosofia e Sociologia como disciplinas do currículo do 

Ensino Médio, suas especificidades, conteúdos e metodologias próprias. 

A forma como as atividades ocorrem nas Jornadas ou Semanas com 

oficinas, palestras, apresentações musicais e teatrais, exposições de arte, 

apreciação crítica de filmes, laboratório fotográfico, de culinária, de dança, 

ritmo, de teatro possibilitam aos alunos com dinâmica para tratar de questões 

contemporâneas nas perspectivas filosóficas e sociológicas, como mostra a 

conclusão dos alunos: P.H.B do 1.º ano “Foi uma semana incrível, amei, além 

de aprender várias coisas me divertir”; e T.T. do 3.º ano “Achei muito 

interessante todas as oficinas. Uma ótima forma de obter mais conhecimento”; 

J.R.C. do 2.º ano “A jornada trouxe muita coisa nova de uma forma 

descontraída, aprendemos muito sobre nossa própria cultura”. 

O colégio de Aplicação foi pioneiro na inserção das duas disciplinas na 

matriz curricular nas três séries, mesmo antes da obrigatoriedade prevista na 

Lei 11684/2008, e os professores das demais disciplinas da área de humanas 

aderiram ao projeto e o nome JORNADA DE HUMANIDADES foi escolhido 

para melhor representar essa situação. 
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A cada ano foi escolhido um tema, uma questão contemporânea para 

mobilização das atividades programáticas. No ano de 2013 o escolhido foi 

“FACES DE UM BRASIL MULTI-ÉTNICO: aspectos da cultura e da história 

indígena e afro-brasileira”, motivado pelos 10 anos da decretação da lei de 

janeiro de 2003 pelo então presidente Lula e o ministro da Educação Cristovam 

Buarque Lei 10.639, que instituía a obrigatoriedade do ensino de cultura e 

história africanas nas escolas brasileiras.  

Em 2008 a Lei 11.645 incluiria a história e cultura indígenas nos 

currículos escolares. Apesar disso, a história dos países africanos e da cultura 

afro-brasileira e indígena em toda a sua diversidade permanece pouco 

conhecida para a maioria dos brasileiros e os dez anos da assinatura da lei, na 

prática, contribuíram pouco para mudar essa situação. 

Apesar da lei 10.639 completar uma década estamos muito longe de 

contatar que seus objetivos foram plenamente atingidos, no entanto devemos 

reconhecer que muito já foi feito. Apresentar o que já foi realizado a respeito 

justifica a escolha do tema para a jornada deste ano. 

Quem ainda acha que o Brasil foi descoberto em 1500, precisa rever 

seus conceitos. A história e a cultura deste pedaço de terra à leste de 

Tordesilhas começou bem antes da chegada das naus portuguesas. E é esta 

consciência de que o Brasil é anterior a Pedro Álvares Cabral que a escola 

precisa discutir. 

Esta 5.ª Jornada de Humanidades - “FACES DE UM BRASIL MULTI-

ÉTNICO: aspectos da cultura e da história indígena e afro-brasileira”, justifica-

se pela intenção de: proporcionar atividades diferenciadas da rotina escolar; 

favorecer o intercâmbio entre a produção acadêmica de professores e 

acadêmicos da UEL e outras instituições de ensino superior com o Ensino 

Médio. Como destacado pelo aluno do L.T.A. 1.º ano “No geral das oficinas 

foram ótimas, com muitas informações, mostrando preparo e estudo antes de 

dar a oficina, espero levar essas informações, esse conhecimento por muito 

tempo”. 

 Buscando também evidenciar que o conhecimento das mais diversas 

áreas é necessário para complementar a formação do cidadão; oferecer 

informações/conhecimentos e reflexões da História, Cultura, Política, Economia 
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e outras abordagens e temas de modo a contribuir com a visão, ampliação da 

visão de mundo dos estudantes, tornando-a ainda mais crítica, tendo a história 

e cultura indígena e afro-brasileira como foco de estudo. O aluno G.L.P.S. do 

1.º ano afirma: “Sobre a jornada de humanidades, todos os pontos abordados 

são sobre negros, das oficinas que participei posso dizer que refleti sobre um 

pouquinho de cada [...] e vou levar comigo [...]”. 

No início em 2007 as professoras que coordenaram a 1.ª Jornada de 

Humanidades foram Cristiane Thais Quinteiro e Edna de Gaspari Guizelini de 

Sociologia e Claudia da Silva Kryszczun de Filosofia. Atualmente a Jornada 

está sob a responsabilidade das professoras Claudia e Edna e conta com total 

apoio da equipe pedagógico e direção. Desde 2011 temos a participação 

efetiva dos PIBIDs (Programa Institucional de Iniciação à Docência) da UEL 

que atuam no Colégio Aplicação, em especial os bolsistas e coordenadores 

dos PIBIDs de Filosofia e Sociologia responsáveis pela organização das duas 

últimas edições da Jornada. 

Mesmo com a aprovação dos alunos comprovado pelos relatórios 

entregues após o término de cada Jornada, com o destaque na imprensa e 

apoio dos colegas, trata-se de uma jornada no sentido estrito da palavra, fechar 

todas as atividades dentro do tema escolhido, mudança da dinâmica da escola, 

organização e confecção de certificados é uma tarefa árdua que levou a 

considerar a realização no ano seguinte, porém as respostas positivas da 

comunidade escolar nos fazem reconsiderar e já pensar no tema da próxima 

edição. 

Os resumos apresentados a seguir demonstram toda diversidade da 5.ª 

Jornada de Humanidades do Colégio de Aplicação 2013. 

 

Claudia da Silva Kryszczun 

Edna de Gaspari Guizelini 

Julho de 2013 
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RESUMOS 
 

A CRISE ENTRE MÍDIA E HISTÓRIA 

 
José Ricardo Bernardi 

 
Contato: josericardobernardi@hotmail.com 

Jornalista e discente 4º ano História UEL 
 

A informação em “primeira mão” tornou os veículos de informações como uma 
atividade industrial, o fetiche da velocidade jornalística faz com que as 
informações venham para o público de forma fragmentada, com isso, coloca 
em xeque o principal ideal da imprensa que é “dizer a Verdade”. Hoje em dia 
diante das reais condições de produção das informações (em geral precárias) 
na era do “tempo real” faz com que o jornalista na maior parte das vezes não 
apure todas as informações tampouco busque um numero maior de fontes de 
informações, se limitando a mesmice. Com isso esta oficina pretende 
demonstrar quais as fontes mais buscadas pelos jornalistas quando se trata de 
matérias ligadas ao meio ambiente, multiculturalismo e identificar qual é o 
espaço das minorias na mídia, com isso os alunos poderão desenvolver uma 
visão crítica das informações propagadas pelas mídias do presente e passado 
incentivando também na construção de uma concepção realista desprendida 
da alienação que a mídia propaga com informações fragmentadas. A mídia 
utilizada como base de pesquisa será o jornal impresso, baseado na mesma 
metodologia desenvolvida em trabalho de conclusão do curso de jornalismo. 
 
Palavras chave: História. Memória. Mídia. 

 
 

A ESPACIALIZAÇÃO DOS TERREIROS DE CANDOMBLÉ NO BRASIL 

 
Lilian Gavioli de Jesus 

 
Contato: liliangavi@hotmail.com 

 
A cultura afro brasileira se encontra em diferenciados pontos geográficos 
brasileiros, mas muitas vezes aparece como oculta em nosso cotidiano. O 
brasileiro manifesta esta cultura através de sua própria língua, respaldados 
neste fato a oficina abordará a religião africana: candomblé, por meio de um 
trecho do filme: "Barravento" (10 minutos) e também pelo documentário: 
"Candomblé" (21 minutos). Após isso acontecerá uma discussão sobre este 
tema e será enfatizado onde essa religião se manifesta no espaço geográfico 
brasileiro. Finaliza-se com uma atividade por meio de um mapa do Brasil (sem 
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os domínios políticos) em que os alunos marcarão a presença do candomblé, 
para que seja observado o desempenho destes perante o mapa mental. 
 
Palavras chave: Candomblé. Geografia. Espaço. 
 
 

A EUGENIA E SUA PARTICIPAÇÃO NO BRASIL 

 
Cecília Teixeira da Silva 

Grace Gouvea 
 

Contato: ceciliatjornalista@hotmail.com 

 
Vemos inúmeros casos sobre racismo e, no entanto muitas pessoas não se 
incomodam com essas situações, são piadas, brincadeiras, e até nomes 
ofensivos. O Intuito dessa oficina será mostrar aos alunos como foi o começo 
da Eugenia nos outros países e como chegou ao Brasil e o que significou para 
a população, visto que muitos não devem conhecer sobre esse tema e tão 
pouco saber os problemas que esse passado trás pra todos os brasileiros até 
hoje.  
 
Palavras chave: Racismo. Eugenia. Brasil.  
 
 

A IMAGEM E A MÚSICA PARA A CONSTRUÇÃO DA CRÍTICA AOS 

GOVERNOS DITATORIAIS NA AMÉRICA LATINA COM ENFOQUE NO 

BRASIL E MÉXICO 

Ana Paula Lopes Bogas Perez 
Eliza Carvalho Costa 

  
Contato: anapaula.perez@hotmail.com 

 
Partindo dos conhecimentos gerais dos alunos sobre formas de manifestações 
artísticas envolvendo músicas e imagens, procuraremos demonstrar como 
esses elementos ajudaram dentro do contexto histórico da época à resistência 
aos governos ditatoriais. A partir de então trabalharemos o conceito de 
Governos Ditatoriais, e suas principais características. Em seguida 
mostraremos como ele se desenvolve em cada um dos países apresentados, a 
fim de que entendam como se manifestam de maneira diferente em diferentes 
contextos histórico-sociais. Desta maneira será possível apresentar nas duas 
situações os tipos de resistências ligadas a manifestações artísticas como, por 
exemplo, no México o movimento muralista, e no Brasil o movimento de 
Contracultura. Por fim, os alunos desenvolverão uma atividade produzindo 
músicas ou quaisquer elementos de imagem como uma crítica a tais governos. 
 
Palavras chave: Governos Ditatoriais. Muralismo. Contracultura. 

mailto:ceciliatjornalista@hotmail.com
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A LENDA DA CHUVA 

Ana Karoline Leão 
Ana Carolina Alda; Camila de Fátima Rosa 

Contato: mila.rosa12@hotmail.com 
 

Miscigenação consiste na mistura de raças e na educação, também inclui 
estudar a cultura de outras etnias. Nesta oficina será trabalhada duas lendas 
sobre uma suposta origem da chuva criada por duas tribos, uma Brasileira "A 
lenda da chuva" contada pelo indio Puhuy Maxacali e a outra de "Tsu'goab ou a 
A Batalha contra a Morte" de Julio Emílio Braz. Este trabalho pretende analisar 
como a criatividade e o divino mudam entre as civilizações. Ao fim deste 
ensaio, os alunos ouvintes realizarão uma atividade interativa e diferente para a 
melhor fixação do assunto e assim, cumpriremos nosso objetivo maior; mostrar 
que apesar de lendas desmentidas pelas ciências, a cultura de diferentes 
cantos do mundo deve ser respeitada. 

 
 

A LINGUAGEM EM FOCO: A LÍNGUA INGLESA E A DANÇA 

 
Andressa Loise Margonar; 

 Bruna D. Daineze;  
Daiene de Cássia Souza da Costa;  

Elaine Mateus;  
Gabriel Escobosa de Souza Lima;  

Juliana Zeferino;  
Luana Gabriela Candido;  
Luciana Alves Martiello; 

 Marilene Cesário;  
Michele Akamatsu;  

Mirian Laura Knop de Souza;  
Renan Reis Geremias; 

Tania Regina Soares Costa; 
Vanessa A. Coutinho Bragança 

 
Contato: mateus@uel.br 

 

O ser humano interage e se relaciona com o outro e com o mundo por meio de 
diferentes linguagens. É nessa relação com a linguagem escrita, oral, corporal, 
virtual e visual que dialogamos de diferentes maneiras em nossa sociedade. A 
linguagem nessa oficina é tida como ponto comum entre a linguagem 
escrita/oral expressa por meio da língua inglesa e a linguagem corporal 
manifestada por meio da dança. Considerando as influências culturais em uma 
sociedade globalizada, o objetivo é buscar aproximações entre aspectos da 
cultura afro-americana por meio da dança e da interpretação de músicas em 
inglês que representam essa cultura. Na oficina propomos, por meio das 
linguagens em foco (corporal, oral e escrita), tratar de traços e influências 
africanas em nosso continente, especialmente sobre a música e a dança. 

mailto:mila.rosa12@hotmail.com
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A PADRONIZAÇÃO DA MÍDIA E O HOMEM UNIDIMENSIONAL EM 

MARCUSE 

Heitor Godinho Tanus 
Larissa Farias Rezino 

Contato: heitor.tanus@gmail.com 
 

Seguindo o tema, principalmente relacionado com a mídia, o presente trabalho 
tem a proposta de trabalhar a questão da padronização e produção de 
indivíduos, acríticos e conformados. Segundo o filósofo Herbert Marcuse, um 
dos pensadores integrantes da Escola de Frankfurt, o homem unidimensional 
seria fruto de uma sociedade forjada pela reprodução de inovações 
tecnológicas, um indivíduo que dependente das máquinas, coisificado, que se 
contenta sempre com as mais simples aparências: uma pessoa consumista, 
conformado e sem capacidade de um raciocínio crítico. Apresentaremos aos 
alunos a definição e introdução do tema que estamos propondo, mídia e o 
homem unidimensional, com suas respectivas problematizações e 
delimitações. No decorrer da palestra, introduziremos vídeos para despertar o 
interesse dos alunos, assim como relacionar as propostas em um ambiente em 
que o aluno está inserido de forma bastante ativa.  

Palavras chave: Mídia. Homem Unidimensional. Herbert Marcuse. 

 

A QUESTÃO DA MULHER NEGRA NO BRASIL 

 
Marcelo Henrique Violin  

Contato: marcelo_violin@hotmail.com 
Talita do Lago Anunciação  

Contato: talitalagoa@yahoo.com.br 
 

O objetivo geral dessa oficina é levar uma maior compreensão aos alunos 
sobre as condições sociais da mulher negra no Brasil. Para isso, recorreremos 
a uma breve reconstrução do processo histórico-ideológico das relações raciais 
no país. Pretendemos demonstrar que estas relações são profundamente 
marcadas pelo regime escravista que assolou o Brasil por quase 400 anos. 
Abordaremos a questão das teorias raciais sociobiologizantes e do mito da 
democracia racial que é bastante difundido no país e leva a uma falsa 
compreensão sobre uma possível harmonia nas relações raciais na sociedade 
brasileira. A partir de dados de pesquisas do IBGE elucidaremos o retrato das 
desigualdades de gênero e raça no Brasil como decorrência de um processo 
histórico constituído a partir da exclusão e da opressão. No decorrer da oficina 
exibiremos trechos do documentário “A Negação do Brasil” e do filme “Vista 
minha pele” que contribuirão para uma melhor percepção dos estereótipos que 
assolam as mulheres negras no Brasil. Por fim, discutiremos as possibilidades 
de enfrentamento político e lutas por visibilidade social por parte dessas 
cidadãs para que sejam empoderadas enquanto sujeitos políticos e históricos. 
 
Palavras chave: Relações Raciais. Desigualdade. Mulher Negra. 

mailto:heitor.tanus@gmail.com
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A QUESTÃO INDÍGENA NO TERRITÓRIO BRASILEIRO 

 
Luana Thayza de Oliveira 

 Mariana Baccarin 
 

A configuração do espaço geográfico brasileiro como se vê hoje, com suas 
territorialidades e culturas, nem sempre se deu desta forma, isso porque por 
muito tempo, o Brasil esteve ligado a estruturas de povos que o ocuparam de 
maneira a instalar sobre o território seus costumes, sua forma de exploração e 
dominação. Sabe-se que os primeiros povos a se estabeleceram neste 
território foram os indígenas. A cultura indígena foi a que mais esteve presente 
na história do Brasil e também a que mais se caracteriza por embates 
relacionados às suas terras que de certa forma, não foram preservadas e 
respeitadas, configurando o atual cenário vivenciado pelos indígenas e seus 
descendentes pátrios. Desse modo a presente oficina buscará compreender a 
espacialização das terras e reservas indígenas no Brasil atual e compreender 
as lutas e os embates que envolvem esta questão. Para tanto serão 
trabalhadas notícias e documentários e diante disso faremos exercícios de 
debates sobre o tema. 
 
Palavras chave: Reserva Indígena. Territorialidade. Dominação. 

 
 

A SITUAÇÃO SOCIAL E O SUICÍDIO NA TRIBO GUARANI-KAIOWÁ E “O 

SUICÍDIO” DE DURKHEIM 

 
Eduardo Guandalini Genaro 

Laís Regina Kruczeveski  
Enzo Soares Furlaneto 

 
Contato: lais_kruczeveski@hotmail.com 

O seminário propõe a exposição do caso da situação social, assim como a 
tentativa de expropriação das terras de uma tribo Guarani-Kaiowá. Os quais 
escreveram uma carta na qual expressavam sua discordância com a decisão 
assim como ameaçavam lutar por sua terra com suas próprias vidas. Levando 
em consideração o alto índice de suicídios entre estes indígenas e abordando 
através desta temática os conceitos de Durkheim expostos em sua obra “O 
Suicídio”. O seminário tem como objetivo trabalhar os conceitos de Durkheim 
através de uma exemplificação com o caso citado. A apresentação por tratar de 
um assunto recente e de interesse a uma compreensão da realidade indígena 
no Brasil, assim como utilizar conceitos de um importante sociólogo, tem como 
potencial tanto uma exposição teórica da sociologia quanto uma reflexão sobre 
a temática indígena brasileira.  
 
Palavras chave: Suicídio. Situação Social. Tribo Guarani-Kaiowá. 
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A VIVÊNCIA DO NEGRO NO BRASIL: ALGUNS RETRATOS PRODUZIDOS 

PELO PENSAMENTO SOCIAL BRASILEIRO 

 
Maria José de Rezende 

Contato: mjderezende@gmail.com 
 

Mapear, no interior do pensamento social brasileiro, a temática do negro é, sem 
dúvida, uma tarefa de grande envergadura, uma vez que inúmeros 
historiadores, juristas, literatos, sociólogos e antropólogos produziram centenas 
de textos sobre o papel do negro na formação econômica, social e cultural 
brasileira. Se no decorrer do século XX os currículos escolares apresentaram 
pouca preocupação com as temáticas atinentes ao negro, isto não pode ser 
atribuído a uma ausência de reflexões e de debates por parte do pensamento 
social. Este esteve, durante o século XIX e o século XX, chamando a atenção 
para a necessidade de uma ampla e contínua discussão acerca da vivência do 
negro ao longo da história do país.  
Palavras chave: Vivência. Situação do Negro. Pensamento Social.  

 
 
 
 

AÇÕES AFIRMATIVAS NAS UNIVERSIDADES: UMA OPORTUNIDADE 

RACIAL 

 
Silvia Caroline Vieira Alves  

 Villenon Edlon de Oliveira de Almeida 
 

Contato: caroline.sca@hotmail.com 
 

Mostrado um breve panorama histórico do negro desde a abolição até a 
atualidade, o objetivo desta oficina é ilustrar que o racismo é institucional no 
Brasil e que o acesso ao ensino superior pode mudar esta situação. Queremos 
mostrar que quanto mais educação menos vulnerabilidade social incidem sobre 
esta parcela populacional; quanto mais profissionalizado, melhor a colocação 
no mercado de trabalho propiciando mais qualidade de vida. Acreditamos ainda 
que talvez ao vermos mais homens e mulheres negras ocupando cargos que 
hoje são prioritariamente de brancos, mais nosso olhar se acomodará menos 
nos chocaremos e quem sabe o preconceito intrínseco que reproduzimos 
diminuirá. Por estes motivos, defendemos e divulgamos as cotas. 
 
Palavras chave: Ação afirmativa. Cotas. Acesso a Universidade. 
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ÁFRICA: AS INFLUÊNCIAS DE SUA LÍNGUA E CULTURA NAS MÚSICAS 

DE CLARA NUNES 

 
Alaís Aparecida Contiero dos Santos  

Tiago Salomão 
 

Contato: alaiscontiero@hotmail.com 
 

A presença da linguagem africana empreende a tentativa de contextualizar a 
formação das músicas brasileiras. Desta forma, busca-se compreender a 
influência africana no país, remetendo à reflexão sobre o vocabulário brasileiro 
– recheado de influências, em especial nas músicas Ilu Ayê e Guerreiro de 
Oxalá de Clara Nunes. Para a aplicação da atividade, os alunos serão 
estimulados a dar significados às palavras africanas a partir de suas visões de 
mundo. 
 
Palavras chave: Língua Africana. Influência. Clara Nunes. 

 
 

AI! QUE PREGUIÇA!... E AS HISTÓRIAS DE MACUNAÍMA 

 
Renata Ruziska Pires 

Leticia Mancebo  
 

Contato: leticia_mancebo@hotmail.com 
 

Partindo de uma amostra, exatamente o momento em que Macunaíma é 
transformado em homem branco, do filme Macunaíma de 1969, adaptação da 
clássica obra literária modernista de Mário de Andrade, dirigido e roteirizado 
por Joaquim Pedro de Andrade, discutir com a turma dentro da temática 
da língua e fala fazendo uma breve analise do personagem principal, retrato 
social e manifestações linguísticas e suas variações . Em seguida criando 
grupos para a confecção de cartazes com jogos de palavras, manifestações 
indígenas na língua portuguesa que possam servir como publicidade para o 
filme ou o livro Macunaíma que deverá ser “vendido” por cada grupo. 
 
 

ARTE AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA 

 
Marcos Rodrigues Aulicino 

 
Contato: marcosaulicino@gmail.com 

 
Estudo geral da história da arte e da cultura africana antiga e moderna e seu 
impacto sobre a arte brasileira. A problematização, reflexão, e a elaboração de 
propostas para: o ensino de História da Arte Africana e Arte Afro-brasileira no 
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ensino médio; a superação do eurocentrismo na educação escolar; segregação 
racial no Brasil, identidades; integração dos afro-descendentes. Os conteúdos 
programáticos contemplados são: identidades na cultura e Arte Brasileira, 
novas identidades na era da globalização, “radicais e radicantes”. Cultura de 
massa, cultura erudita, cultura popular, Arte. Arcaísmos, Modernidade, Pós-
modernidade, Altermodernidade. O multiculturalismo na contemporaneidade, 
centro e margem, o local e o global. O “primitivismo” nas Vanguardas 
Européias. História da Cultura e da Arte Africana. O Negro na Arte Brasileira. A 
construção da identidade miscigenada no Modernismo Brasileiro. A mão negra 
na arte brasileira. Arte Afro-brasileira Contemporânea. Arte Contemporânea 
Africana. 
 
Palavras chave: Arte Africana. Arte Afro-brasileira. Etnocentrismo x 
Multiculturalismo. 
 

ASPECTOS BIOLÓGICOS NAS TRADIÇÕES, COSTUMES E 

ALIMENTAÇÃO DOS KAINGANG 

 
 
Andressa Martins; Debora Menezes; 

 Gessica Gonçalves; Karin Rocha; Rafael Barros 
 

Contato: debymenezes@hotmail.com 
 

Sabe-se que, mesmo antes da colonização dos europeus, o Brasil já era 
habitado pelos povos indígenas. No sul do país, encontramos uma tribo 
conhecida como Kaingang, onde são encontrados até hoje. Eles vivem de sua 
maneira, sem seguir costumes dos “brancos”, onde caçam, pescam, utilizam 
seus próprios medicamentos. Com isso, a biologia teve uma constante 
presença na vida dessa tribo, tanto na botânica como na zoologia. Essa oficina 
tratará de expor como foram os costumes, tradições e alimentação dessas 
tribos, relacionando-os com a biologia, de forma com que possamos 
compreender um pouco de como vive esse povo e entender tradições que 
passaram milhares de gerações, e estão vivos dentro de cada um deles. 
 

 

CADÊ O AFRODESCENTENTE NA CULTURA BRASILEIRA? 

 
Antonio Pupo Coelho 

Gregory Humai de Toledo 
 

Contato: mtete@uel.br 
 

Geralmente a cultura afrodescendente é apenas vislumbrada em sua 
“contribuição” cultural: comida, festas, danças, etc., mas existe muito mais que 
“participação” do afrodescendente em nossa cultura. Nosso objetivo é 
demonstrar como a identidade brasileira foi e é formada pela hibridização de 
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culturas, e a cultura afrodescendente é fundamental nesta construção, embora 
seja ainda vista com preconceito. O trabalho do afrodescendente ainda é o 
menos remunerado, e este ainda integra as parcelas mais pobres de nossa 
sociedade. Trabalharemos com vídeos sobre manifestações culturais, 
destacando grupos existentes na atualidade que unem danças, músicas, etc. 
com objetivos sociais. Em última instância, pretendemos destacar muito mais 
os aspectos positivos da presença afrodescendente no Brasil, porém, sem 
desprezar a problematização do preconceito. 
 
Palavras chave: Preconceito. Cultura afrodescendente. Hibridização. 
 

 

CADÊ OS NEGROS NA MÍDIA? 

 
Franciele Rodrigues 

Maria Leticia Grecchi Pizzi 
Contato: r_franciele@hotmail.com 

Apoio do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência- PIBID, da CAPES- 
“Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas no Nível Superior- Brasil”. 

 

A oficina propõe a exposição e discussão acerca das maneiras de como os 
negros são representados nos meios de comunicação de massa; o quanto 
essa imagem é socialmente construída e reproduzida pela sociedade, as suas 
possíveis consequências e seu diálogo com a luta na participação dos negros 
na política brasileira. Através da exibição do vídeo “Negros na Mídia – matéria 
PGM 03” e de teóricos das Ciências Sociais que analisam a discriminação 
racial, discutiremos a representação dos negros na mídia brasileira que possui 
duas faces: o estímulo na luta por direitos (Educação, Saúde, Segurança, por 
exemplo), que a população negra ainda possui pouco acesso em relação a 
população branca. E a depreciação, pois eles nos são apresentados como 
coadjuvantes em geral, personagens subordinados aos seus patrões ou 
autoridades que por sua vez são interpretados por brancos. O que resulta em 
grupos minoritários excluídos e que sofrem afrouxamento dos laços sociais 
para com os demais indivíduos. Não possui reconhecimento social, o que 
acarreta também na perda de identidade, subjetividade destes sujeitos e 
estimula o preconceito: “O não reconhecimento consiste na depreciação de tal 
identidade pela cultura dominante e o consequente dano á subjetividade dos 
membros do grupo. Reparar esse dano significa reivindicar reconhecimento.” 
(FRASER, Nancy; Reconhecimento sem ética? 2007). Paralelamente, a 
participação política da população negra no Brasil também possui desafios, 
embora os negros tenham conseguido avanços à conquista da cidadania, a 
maioria ainda é mantida, as margens da política institucional; assim como na 
mídia, o papel dos negros em meio às esferas políticas não ocupa papel 
central; os negros anteriormente a busca efetiva da cidadania e da construção 
de uma sociedade plenamente democrática precisam lutar por reconhecimento, 
garantia de seus direitos e contra o racismo. 
 
Palavras chave: Negros. Mídia. Cidadania. 
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CAPOEIRA RAÍZES AFRICANAS NO BRASIL 

 
 Henrique Antunes de Oliveira;  

Matheus Arielo Rodrigues Maia; 
Daiene de Cássia Souza da Costa;  

Marilene Cesário 
 

A presente oficina é de caráter teórico/pratico e será ministrada pelos alunos de 
Educação Física, da UEL, com o auxilio da professora Daiene Costa, graças a 
implementação do PIBID. A oficina que será apresentada abordará a Capoeira 
em alguns aspectos tais como sua origem e sua ascensão ao longo do tempo, 
o que eram os quilombos e o que eles representaram para a capoeira; a 
manifestação (jogo, luta e dança) que se realiza através da prática e sua 
contribuição para a cultura brasileira; os movimentos gímnicos presente nos 
movimentos; e os benefícios à saúde e ao condicionamento físico do 
praticante. Além disso, serão desenvolvidas algumas atividades práticas para a 
participação efetiva de todos os participantes. 
 
 
 
 
 

CULTURA E COSTUMES KAINGANG 

 
Tamiris Helena Doratiotto Baldo 

Vagner Henrique Ferraz 
 

Contato: alegro@uel.br 

 
A partir dos escritos de Telêmaco Borba (1908) é possível entender a cultura e 
costumes do povo Kaingang, em busca permanente das duas partes que se 
complementam e que são personificadas na figura dos irmãos mitológicos 
Kamé e Kairu. Após o grande dilúvio descrito pelo mito Kaingang, os irmãos 
passaram a criar a fauna e a flora do mundo e a estabelecer as relações de 
parentesco de seus descendentes com os Kaingang. Essa dualidade está 
fortemente presente na cultura e no cotidiano da vida dos Kaingang. Esta 
oficina tem por objetivo estudar costumes do povo Kaingang utilizando os 
relatos de Telêmaco Borba e buscando sensibilizar para um olhar antropológico 
sobre o outro. 
 
Palavras chave: Kaingang. Cultura e Cotidiano. Patrimônio Cultural. 
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DEMOCRACIA RACIAL? 

 

Lina Penati Ferreira  
Contato: li.penati@hotmail.com 

 
Patricia Carola Facina  

Contato: patrícia.facina@hotmail.com 
 

 
Pretendemos com esta oficina trazer aos alunos indagações a respeito da 
questão do negro no Brasil de hoje, relacionando-as com aspectos (herdados) 
do passado. Utilizaremos como principal referencial teórico Florestan 
Fernandes, dando enfoque em seu conceito “mito da democracia racial”. Como 
metodologia pedagógica, faremos aulas expositivas com abertura para debates 
que instigue o pensamento critico aos alunos, bem como o uso de recursos 
midiáticos para melhor compreensão sobre o assunto. 
 
Palavras chave: Democracia Racial. Negros. Igualdade. 

 
 
 

DESCONSTRUINDO A FORMA NATURALISTA DE OLHAR O 

PRECONCEITO 

 

Ana Paula Marciano 
Pedro Henrique 

 
Contato: anapm_2005@hotmail.com 

 

Esta oficina busca tratar as posições na ordem social do negro pós-abolição. 
Com a escravidão o negro foi prejudicado pelo seu atraso cultural sem nenhum 
conhecimento além da sua vida escrava, mostrando que esse processo de 
inserção na sociedade moderna foi bastante lento, tendo como livro base O 
preconceito racial em São Paulo- Florestan Fernandes e Roger Bastide, que 
aborda o preconceito racial logo após a II Guerra Mundial, em que o conceito 
de raça se torna mais predominante. O objetivo é de fazer comparações da 
época com a atualidade, fazendo com que os participantes deixem de ver o 
preconceito como algo “natural” da escravidão, passando a compreender que é 
uma forma de dominação que está arraigada em suas raízes históricas. 
 
Palavras chave: Inserção. Posição Social. Preconceito. 
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DESIGUALDADE RACIAL E DE GÊNERO NO BRASIL 

 
Dener Diniz de Souza 

 Daiane Aparecida Alves Gomes; 
Thayara Rocha Silva 

 
Vista a intensidade dos diferentes tipos de desigualdades sociais existentes no 
Brasil, ao longo de sua história e em sua atualidade, procuramos apresentar 
uma visão mais ampla sobre o contexto social brasileiro e levantar a discussão 
sobre a desigualdade racial e de gênero dentro do âmbito da desigualdade 
socioeconômica e da pobreza no Brasil, com base nos microdados da 
Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (PNAD). 
 
 

DESLOCAMENTOS HISTÓRICOS DO CANDOMBLÉ 

 
Ailson Batista dos Santos Júnior 

 
Contato: ailsonsantosjr@gmail.com 

 

Mediante a reconstituição histórica do Candomblé, tido como elemento 
importante da cultura afro-brasileira, demonstraremos como sua prática - que 
sempre se constituiu enquanto ato de resistência social, cultural e política da 
população negra-, se deu em sincretismo religioso com o Catolicismo. Para 
tanto, faz-se necessário recorrermos aos conceitos de multiculturalismo, 
etnocentrismo, aculturação, alteridade, entre outros tantos pertinentes, que 
serão abordados através da comparação do referencial teórico das Ciências 
Sociais com o movimento Dadaísta e a música New Wave/World Music da 
banda Talking Heads, a fim de contribuir para a desconstrução de noções pré-
fixadas, também desnaturalizar relações de poder existentes entre as religiões 
no Brasil. 
 
Palavras chave: Candomblé. Afro-Brasileiro. Cultura. 
 

 

DIÁLOGO ACERCA DA CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO BRASILEIRO, A 

PARTIR DO INÍCIO DA REPÚBLICA, DE COMO QUE O ESTADO LIDAVA 

COMO AS PRESENÇAS INDÍGENAS NO PAÍS, E COMO ISSO REFLETE NA 

ATUALIDADE 

Rafael Mauricio Wenceslau 
 

Contato: rafael_mauricioo@hotmail.com 
 

A formação do imaginário Indígena no Brasil República. Proponho-me neste 
dialogo, partir do pressuposto através da perspectiva dos alunos, o que eles 

mailto:ailsonsantosjr@gmail.com
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entendem sobre a diversidade e a complexidade das “culturas indígenas”, na 
formação do país Brasil enquanto República. Tendo por bases históricas, as 
demasiadas tentativas do estado brasileiro de fortalecer ao imaginário 
indígena, como pertencente de uma pátria brasileira, em pleno 
desenvolvimento. Entender esse processo importante em nossa história 
justifica-se para entendermos as presenças indígenas na atualidade. No inicio 
da República, um país cuja mistura das culturas era vasta, como unificá-las, 
civilizadamente? No caso das comunidades indígenas no Brasil, foi criada uma 
política do estado SPILTN (Serviço de Proteção aos Índios e Localização de 
Trabalhadores), e sobre ela, tecerei meus objetivos nesta oficina. 

 
 

DISCRIMINAÇÃO RACIAL E AS TÉCNICAS DO XADREZ 

 
Simone Francisco; Luciane Mayumi Shiroma; Fernando Henrique; Sibeli 

Castanheiro; Octávio Bertochi Neto 
 

Contato: luciane_lms@hotmail.com 

 
No dia 02/05/13 haverá uma oficina com duração de 1h30 min, envolvendo as 
disciplinas de Matemática e Português; A turma será dividida em equipes para 
possibilitar uma integração entre equipes com o aprendizado das técnicas 
básicas do xadrez e os benefícios que o mesmo proporciona, além de ser uma 
introdução ao debate da discriminação racial após assistir o vídeo “Xadrez das 
Cores”. Os conteúdos matemáticos a serem trabalhados serão: plano artesiano 
(coordenadas x e y), organização espacial, concentração, raciocínio lógico; e 
português entrará com a parte de produção de texto e debate. 
 
 

DISCUTINDO ASPECTOS DO RACISMO E DO PRECONCEITO MUSICAL 

POR MEIO DO BLUES, ROCK E HEAVY METAL 

 
Bruno Ueno Bertão 

 
Contato: brunoueno@hotmail.com 

 
A oficina apresentará aos alunos três artistas que representam os seguintes 
gêneros musicais: o Blues, o Rock e o Heavy Metal. Buscará assim apresentar 
a perseguição e estigma que marcou a primeira geração de músicos de Blues 
nos Estados Unidos. Relatar também da invisibilidade que muitos compositores 
negros ainda passam por mais que tenham sido vanguardistas em sua época. 
Posteriormente a este recorte, uma comparação ao preconceito racial presente 
no Brasil será realizada, demarcando como o visual – cor – tem uma 
preponderância em relação à categoria genética. Paralelamente, os alunos 
entrarão em contato com as contradições da primeira impressão visual e de 
sonoridade de alguns grupos e a mensagem que eles pretendem passar. Caso 
que se encontra especialmente nos grupos de Hard Rock e Heavy Metal.  

mailto:luciane_lms@hotmail.com
mailto:brunoueno@hotmail.com
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DIVERSIDADE RELIGIOSA NO BRASIL TRAÇOS DAS VARIEDADES 

CULTURAIS 

 
Maryana Marcondes 

 
Vanessa Manosso 

 
 

Resumo: A Presente oficina se propõe a problematizar com os educando (as) 
as motivações históricas da variedade religiosa no Brasil. Tendo como conceito 
central a diversidade, pretendemos enfatizar imperativos históricos que 
contribuem para a formação de um pluralismo religioso em nosso país. E 
complementando com apresentação de vídeos que contém sucintas 
explicações sobre os princípios das religiões mais praticadas no país, focando 
nas religiões afro brasileiras Umbanda e Candomblé, discutirem alguns 
elementos centrais dos seus cultos e levantar questionamentos sobre conflitos 
religiosos presentes no cenário atual do país. Para concluir a oficina almeja-se 
a construção coletiva de cartazes que representem o entendimento da turma 
sobre as atividades. 
 
Palavra chave: Diversidade Cultural. Religiões Afro-Brasileiras. Pluralismo 
Religioso. 
 
 

FILOSOFIA DA FLOR DA PELE 

 

Silmara Villas Boas 
  

 Thaís Poliana S. Ribeiro 
 

Contato: silmaravillasboas@hotmail.com 
 

A oficina tem como objetivo associar filosofia e arte sob um ponto de vista do 
homem, com foco, sobretudo, na cultura indígena e em suas manifestações 
artísticas, tomando como base os pressupostos do filósofo alemão Ernst 
Cassirer. O enfoque será dado a partir da arte como manifestação da cultura 
de determinado povo, no caso, das etnias indígenas. Almeja-se, com isso, um 
paralelo com a filosofia de Cassirer, que trata a questão da arte como forma 
simbólica de expressão do homem em dada cultura. Ao final da apresentação, 
será feita uma atividade envolvendo pinturas a partir de símbolos indígenas 
expostos previamente. Serão tiradas fotos como registro da participação dos 
alunos. 

mailto:silmaravillasboas@hotmail.com
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FORMAÇÃO DE UMA NAÇÃO 

 
Nikolas Gustavo Pallisser Silva 

Gabriel Verri Sanches 
 Gustavo de Paula 

Plínio Lopes 
 

Contato: nikolas_lkn@hotmail.com 
 

Tendo em vista o tema proposto pelo colégio de aplicação, o grupo vê neste, a 
oportunidade de trabalhar com os alunos do ensino médio, a formação da ideia 
de nação brasileira. Sendo um tema abordado muitas vezes pelos professores 
de maneira rasa em decorrência da quantidade de conteúdo a ser trabalho em 
um curto período de tempo. A oficina que será por nos apresentada tem como 
objetivo mostrar a miscigenação presente em um primeiro momento no Brasil, 
o porquê nossos colonizadores eram segundo Gilberto Freyre o povo mais 
propenso da Europa a colonizar o nosso país, qual fora o modo de colonização 
utilizado pelos portugueses e porque o utilizaram ? Pretendemos expor de 
modo a deixar bem claro para o aluno qual a origem do povo brasileiro, de 
modo amplo a questão da raça e da cultura, que temos em nossos pais 
também as questões de hereditariedade de raça e da hereditariedade de 
família. 
  
Palavras chave: Africanos. Portugueses. Índios. 
 
 
 
 

GILBERTO FREYRE, BRASIL MISCIGENADO E A TAL DEMOCRACIA 

RACIAL 

César Baraldi Junior 
 

Contato: cesarbaraldi@hotmail.com 
 

Abordarei nesta fala aspectos da formação do povo brasileiro levantados pelo 
autor de Casa Grande e Senzala, as relações íntimas, as perversidades 
cometidas pelos senhores de engenho, as contribuições dos negros para a 
culinária, para a música, para a religiosidade dos brasileiros. Além disso, 
apresentarei a tese de Florestan Fernandes no livro "A Integração dos Negros 
na Sociedade de Classes" e mostrando como a sociedade brasileira não 
ofereceu possibilidades de integração dos negros no conjunto da economia do 
país. 
 

mailto:nikolas_lkn@hotmail.com
mailto:cesarbaraldi@hotmail.com
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HISTÓRIA DO SAMBA E ORIGEM DO DRIBLE NO FUTEBOL 

 
Pedro Aurélio dos Santos Luiz 

Regina Célia Alegro  
 

Contato: pe.aurelio@hotmail.com 
 
 

A princípio é realizada uma introdução à origem do samba, especificando suas 
características e demonstrando como este estilo se tornou ícone na cultura 
nacional, seguido por uma breve descrição das principais vertentes de tal 
modalidade (Samba de roda, Samba enredo, Samba de partido alto, Pagode, 
Samba-canção, Samba carnavalesco, Samba de breque, Samba de gafieira). 
Esta descrição é feita com o uso de vídeos e vídeosclipe e músicas. 
Posteriormente será dada uma introdução às características do futebol 
brasileiro e mundial nos séculos dezenove e vinte, ressaltando a importância 
do negro neste contexto, demonstrando a violência que o mesmo sofria nos 
campos de várzea. Tal fato foi comprovado por narrativas gravadas de ex-
jogadores. Com isso, é exposta uma teoria de Victor Lopes, cineasta nascido 
no Moçambique, que viveu na África do Sul na época do apartheid e mudou-se 
para o Brasil, ainda jovem, junto com os pais, onde se apaixonou pelo país e 
principalmente pelo futebol. Lopes relaciona a „invenção‟ do drible do futebol 
com os passos de samba, tudo isso devido à violência que o negro sofria nesta 
prática esportiva. Busca-se comprovar esta teoria por meio de vídeos e relatos 
de ex-jogadores. 
 
Palavras chave: História e Ensino. Samba. Futebol. Música Brasileira 
 
 
 

IMPACTOS DE HIDROELÉTRICAS EM COMUNIDADES INDÍGENAS DO 

BRASIL 

 
Edith Ester Zago de Mello 

 Paola Sussai L. Cesare 
Tiago Reale 

Contato: edith.ester@hotmail.com 
 

Minorias étnicas e grupos indígenas se encontram entre as principais vitimas 
de barragens provenientes da construção de hidroelétricas. O impacto se torna 
maior nestas comunidades devido ao histórico de exploração e deslocamento 
impostos a estas comunidades que tornaram os vales e florestas o ultimo 
refugio contra o desaparecimento de sua cultura e modo de vida. Devido ao 
PAC e outros programas do governo várias hidroelétricas vem sendo 
construídas e a opinião das comunidades que serão afetadas não vem sendo 
ouvida, como é o caso de Belo Monte e e várias outras sendo construídas no 
Rio Xingu, como foi o caso recente da Usina de Mauá aqui no Paraná entre 

mailto:pe.aurelio@hotmail.com
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outras. Esse espaço vem então discutir os problemas enfrentados por essas 
comunidades e, além disso, discutir o impacto ambiental causado por estes 
empreendimentos. Existem soluções? A crise energética que justifica a 
construção de barragens a um custo social alto, é real? Esta oficina abordará 
de forma interativa estes assuntos. 
 
 

INCLUSÃO E EXCLUSÃO DO AFRODESCENDENTE NO BRASIL 

 
Naiara Fernandes de Souza Cordaço 

Contato: naiaracordaco@gmail.com 
 

A proposta desse trabalho é ministrar uma palestra sobre o tema Inclusão e 
exclusão da pessoa afrodescendente no Brasil. Objetivo: Proporcionar aos 
alunos a reflexão e discussão sobre a inclusão e exclusão da pessoa 
afrodescendente no país levando em consideração gênero, classes, 
preconceitos na sociedade hoje. Justificativa: Mesmo estando em um país rico 
em diversidade cultural ainda sim encontramos o preconceito que vem gerando 
sofrimentos psíquicos e a violência física e verbal, isso tem causado devido a 
falta de reflexão e conhecimento da historia da humanidade e os seus direitos. 

 
 

INDÍGENAS SOB O OLHAR DO OUTRO: AS IMAGENS DO ONTEM E DO 

HOJE 

 
Amanda Cristina Martins do Nascimento 

Ana Luiza Coradi 
Natália Cortez e Sousa;  

Profa Orientadora: Regina Célia Alegro  
 

Projeto O Museu vai à escola (USF/SETI/PR) 

Contato: museu@uel.br 
 

Pela promulgação da Lei nº 11.645, de 2008, institui-se o ensino da história e 
cultura africana e indígena no Brasil. Todavia, podemos notar até pela redação 
da lei como a imagem do índio é construída, pois se trata de cultura no 
singular. Assim, podemos formular a seguinte questão: “Existem apenas uma 
cultura, um povo indígena?”. Essa oficina tem como objetivo discutir, a partir do 
levantamento do conhecimento prévio do participante, qual é a representação 
que eles têm dos índios. E, por meio da apresentação de relatos de viajantes 
que passaram no Paraná no século XIX os alunos serão convidados a 
confrontar as suas idéias com aquelas dos viajantes. Busca-se provocar 
questionamentos acerca da alteridade e diversidade de povos e culturas que 
fazem parte do território brasileiro. 
 
Palavras chave: Indígenas no Norte do Paraná. História e Cultura. Relatos de 
Viajantes. 

mailto:naiaracordaco@gmail.com
mailto:museu@uel.br
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INTRODUÇÃO À HISTÓRIA DA ARTE AFRICANA: A PRODUÇÃO 

ARTÍSTICA AFRICANA E SUAS RESSONÂNCIAS NA EUROPA E NO 

BRASIL 

 
Priscilla Perrud Silva 

 
Contato: llaperrud@gmail.com 

 
Graduada em História pela UEL (2012) e Discente do Curso de Especialização em 

Patrimônio e História/UEL 

  
Com o alargamento do campo dos estudos históricos em geral, a História da 
Arte, de algumas décadas para cá, passou a abordar outras linguagens 
artísticas além das chamadas belas-artes que focavam principalmente a 
produção artística européia. Dentre as novas temáticas em História da Arte que 
vem cada vez ganhando mais espaço está a História da Arte Africana, que 
aborda principalmente a pintura, a escultura, a música e os adereços como por 
exemplo as máscaras africanas. Em nossa proposta de oficina visamos 
ministrar uma breve introdução aos estudos artísticos com base no livro de 
Jorge Coli: "O que é Arte?", buscando assim problematizar o que é a produção 
artística e qual sua importância cultural e de seus estudos. Apresentar um 
panorama geral da África como um continente multiétnico e multicultural, 
contemplando suas principais vertentes de produção artística. Além de discutir 
suas ressonâncias na Arte ocidental européia, utilizando como exemplo a 
Escola Cubista e a produção de Pablo Picasso e também 
suas ressonâncias na Arte brasileira com a produção de Tarsila do Amaral e de 
Ruben Valentim, como demonstrações da construção cultural diversificada de 
nosso país. 
 
Palavras chave: Arte. África. Brasil. 
 
 

JOGOS E BRINCADEIRAS AFRO E INDÍGENAS 

 
Alison Francisco Sales da Silva; Édipo Henrique da Silva 

Daiene de Cássia Souza da Costa; Marilene Cesário 
 

Contato: daienecassia@hotmail.com 
 

O objetivo da oficina é possibilitar aos participantes refletirem sobre o jogo ao 
longo da história das culturas indígenas e afro-brasileiras. Entendemos que 
conhecer sobre nossos antepassados favorece o sentimento de pertencimento, 
reconhecimento e respeito às culturas supracitadas. Outro ponto a ser 
considerado é que, sabe-se que por meio do jogo um dos elementos 
constitutivos do sujeito se revela o lúdico. Deste modo, contribui de uma forma 
bastante prazerosa para que o homem se desenvolva em todos os seus 
aspectos: intelectual, motor, psicológico, afetivo, social. Para finalizar, 

mailto:llaperrud@gmail.com
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esperamos que além é claro de conhecer sobre os jogos indígenas e afro-
brasileiros os alunos possam vivenciar e realizar alguns jogos que serão 
selecionados, alguns até já jogados por eles, mas não conhecida sua origem. 
 
Palavras chave: Cultura Indígena. Cultura Afro-Brasileira. Jogos. 
 
 

JÚRI SIMULADO: GEOGRAFIA E HISTÓRIA DO NEGRO NO BRASIL 

 
Gilberto Pereira Rocha de Godoi 

 
Contato: gilbertogodoi-londrina@hotmail.com 

 
O Júri Simulado tem como finalidade debater o tema em questão, exercitando o 
raciocínio e o poder de argumentação dos envolvidos. Para tal dinâmica, será 
realizada, pelo autor, uma explanação geral sobre o negro na perspectiva 
nacional, demonstrando vários aspectos relevantes da Geografia, História e 
Cultura africana e afro-brasileira, desmitificando estereótipos negativos 
relacionados a essa parcela da população, demonstrando que os negros/afro-
brasileiros são atuantes em diversos segmentos da nossa sociedade. Após 
essa explanação, a sala será dividida em dois grandes grupos, que se 
organizarão em papéis pré-determinados (advogados, corpo de jurados, 
testemunhas e público) pelo autor da oficina, para realizar o Júri Simulado e 
debater porque os negros/ afro-brasileiros estão nessa situação, e não outro 
grupo racial. 
 
Palavras-chave: Júri Simulado. Negros. Geografia.  

 

 

LA MILONGA 

  
Andréa Ribeiro; Cristiane da Silva; Débora F. Beneciutti,  

Luís Fernando H. Ali Mariquito 
Elissandra Oliveira 

 
Professora Supervisora do PIBID Espanhol/UEL  

Colégio Estadual Newton Guimarães 
 

Contato: elissandra2002@hotmail.com 
 

Este trabalho faz parte do subprojeto de Espanhol da Universidade Estadual de 
Londrina - Paraná (UEL - Campus CCH) por meio do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), financiado pela CAPES que tem como 
objetivo apresentar as ações desenvolvidas pelos participantes como também 
os resultados obtidos por meio do PIBID-Espanhol em 2013. Para a oficina 
Faces de um Brasil Multi-étnico: aspectos da cultura e da história indígena e 
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afro-brasileira, no colégio estadual Aplicação, selecionamos a dança típica do 
Rio Grande do Sul: a Milonga que originou-se numa forma de canto e dança de 
Andaluzia - Espanha, nos fins do século XIX, popularizando-se nos subúrbios 
de Montevidéu e Buenos Aires, nascendo assim o tango. Há versões que 
atribui origem africana, tanto que defendem que o termo Milonga significaria 
"palavras" em Bantu. O povo Bantu compreende na atualidade um vasto grupo 
etno-linguístico africano, estando mais identificado com uma proximidade 
linguística do que por uma identidade cultural. O conjunto de línguas 
descendentes do povo Bantu são: o Xhosa, o Kikuyu e o Zulo (do quicongo 
zulu, «céu») na ramificação linguística do Este (Zimbabwe e Moçambique), e a 
linguagem dos povos de Herero e de Tonga na ramificação do Oeste (Angola, 
Namíbia e Botswana), entre os idiomas com maior número de falantes. Nossa 
proposta é passar um vídeo aos alunos sobre a Milonga (RS) perguntando a 
eles se conhecem esta dança típica. Poderemos, ao longo da atividade, passar 
outro vídeo Milonga Sentimental, na voz de Carlos Gardel perguntando 
também aos estudantes sobre o que opinam em relação à história 
apresentada. A sala será decorada com cartazes relacionados à temática 
(figuras e histórias da origem desta dança típica no Rio Grande do Sul). 
Distribuiremos um texto sobre a origem da Milonga ao Tango solicitando dos 
alunos uma produção escrita para anexarem no mural da sala de aula.  
 
Palavras chave: Milonga. Tango. Origem Africana. 
 
 

MANIFESTAÇÕES CULTURAIS AFRO BRASILEIRAS: ORIGENS DO 

RACISMO E O CONTEXTO HISTÓRICO BRASILEIRO 

 
Ana Paula Anunciação 

 Eduardo Felipe Abrahão Filho 
 

A sociedade brasileira ao longo de sua história obteve a contribuição de 
diferentes povos para sua constituição enquanto nação.  A mistura de raças no 
Brasil foi originada inicialmente por povos indígenas, europeus e africanos, 
formando um caráter escravista e colonizador no Brasil. Neste aspecto, o 
resultado dessa mistura racial e cultural teve como conseqüência a 
desigualdade social e soberania de raças. Em contrapartida, houve também o 
destaque de manifestações culturais expandidas por todo território nacional. 
Estas permanecem até os dias atuais e representam a mescla de culturas e 
religiões que enriquecem o país. Diante de toda diversidade, devemos nos 
conscientizar de todo processo histórico e cultural, para compreensão de nossa 
própria identidade enquanto brasileiros. 
 
Palavras chave: Desigualdade Racial. Identidade Afro-Brasileira. 
Manifestações.  
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MISSÃO DE SAN IGNACIO MINÍ 

 
Andréa Ribeiro 

 Cristiane da Silva 
 Débora F. Beneciutti  

Luís Fernando H. Ali Mariquito 
Elissandra Oliveira 

 
Professora Supervisora do PIBID Espanhol/UEL  

Colégio Estadual Newton Guimarães 
 

Contato: elissandra2002@hotmail.com 
 

Este trabalho faz parte do subprojeto de Espanhol da Universidade Estadual de 
Londrina - Paraná (UEL - Campus CCH) por meio do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), financiado pela CAPES que tem como 
objetivo apresentar as ações desenvolvidas pelos participantes como também 
os resultados obtidos por meio do PIBID-Espanhol em 2013. Para a oficina 
Faces de um Brasil Multi-étnico: aspectos da cultura e da história indígena e 
afro-brasileira, no colégio estadual Aplicação, pretender apresentar fatores 
históricos e culturais relacionados às missões jesuíticas fundadas no Brasil, 
Argentina e Paraguai, dando especial atenção à missão de San Ignacio Miní, 
na Argentina. Para esse fim, apresentar-se-ão informações históricas 
relacionadas aos índios guaranis e aos jesuítas, em aspectos de sua cultura 
agrícola, arte etc. Por esse prisma, esse seminário tem, portanto, a finalidade 
de estabelecer relações entre algumas das diversas culturas que formam a 
identidade do Brasil. 
 
Palavras chave: Jesuítas. Cultura. Identidade. 

 
 

NEGROS NO BRASIL - UMA HISTÓRIA DE DESIGUALDADES 

 
João Felipe Lopes Silva Massedo 

Contato: joaofelipelsm@hotmail.com 
 

Luiz Gustavo Campana Martins 
Contato: gu.campana@hotmail.com 

 
A oficina terá como tema: Negros no Brasil, uma história de desigualdades. 
Com esta oficina, pretende-se trabalhar com os alunos uma problemática que 
se tem ainda na atualidade: a desigualdade social a que estão sujeitos os 
afrodescendentes, especialmente no Brasil. A oficina terá como principal 
arcabouço teórico a obra “A Integração do Negro na Sociedade de Classes” de 
Florestan Fernandes, que mostra justamente, a partir de pesquisas e 
estatísticas, como se deu o processo de adaptação dos negros à transição que 
passou o país: de um regime latifundiário e escravista rural, para uma 
sociedade urbana e de trabalho livre. Pretende-se, portanto, além de uma 
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abordagem histórica que busca contextualizar os alunos, também utilizar-se de 
uma argumentação sociológica que os possibilite, tecer um olhar crítico sobre a 
situação atual dos negros na sociedade capitalista contemporânea. 
 
Palavras chave: Desigualdade. Negro. Trabalho. 
 
 

O ARCO E O CESTO – A ORGANIZAÇÃO SOCIAL DOS ACHÉ DO 

PARAGUAI 

Loren Marie Vituri Berbert 
 

Contato: lorencobain@hotmail.com 
 

Esta oficina pretende, através do capítulo “O arco e o cesto” que compõe a 
obra “A sociedade contra o Estado” do antropólogo francês Pierre Clastres, 
entender as redes de relações simbólicas e matérias na organização social dos 
Aché, caçadores nômades do Paraguai. Nesse sentido, sua narrativa 
etnográfica, e por que não poética, será utilizada para colocar em questão a 
construção das relações sociais a partir do desenvolvimento e separação dos 
papéis de gênero, simbolizados pelo arco e pelo cesto. Como os espaços 
simbólicos e físicos são manejados, a economia, a cultura e demais aspectos 
sociais são profundamente influenciados pelo lugar que o indivíduo ocupa na 
sociedade, como “homem” ou como “mulher”, além da questão da possibilidade 
ou não de uma terceira via, nem arco, e nem cesto. Para a posterior 
compreensão do papel fundamental da cultura na intervenção de algo 
considerado tão natural como a divisão dos sexos, entre os membros 
“Guayaki”, sociedade indígena do Paraguai. 
 
Palavras chave: Guayaki. Gênero. Cultura. 
 

O BLUES E A FILOSOFIA ARISTOTÉLICA 

 
Maurício Fernando Pitta  

Contato: mauriciopitta@hotmail.com 
Universidade Estadual de Londrina  

 

Eduardo Moreira Tramontina 
Contato: emtramontina@hotmail.com 

 
Centro Universitário Filadélfia  

 

Esta oficina tem como objetivo evidenciar como a filosofia de Aristóteles e seus 
conceitos sobre hábito, educação e catarse podem nos ajudar a entender o 
fenômeno do blues enquanto movimento musical catártico e de alcance 
universal. Pretende-se, para isso, explorar brevemente a história do negro nos 
Estados Unidos nos séculos XIX e XX, em paralelo com a história afro-
brasileira, a fim de se obter o panorama socioeconômico, político e musical que 
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permitiu o florescimento do blues, assim como trazer à tona a teoria ética, 
política e estética aristotélica. Também serão analisadas letras de músicas 
clássicas do blues que exemplifiquem os conceitos aristotélicos. Por fim, 
deverão ser produzidas, pelos participantes, letras de músicas em forma de 
paródias ou composições próprias para avaliação do entendimento da palestra 
e posterior exposição em mural ou meio afim. 
 
Palavras chave: Blues. Filosofia. Aristóteles. 

 
 

O FILME “HISTÓRIAS CRUZADAS”: DORES, TORTAS DE CHOCOLATE E 

UM FINAL MAIS OU MENOS FELIZ 

 
Priscila Estevo de Oliveira; Guilherme Luis Pampu 

Ângelo Otávio Garcia Rechi 
 

Contato: mtete@uel.br 

 
O objetivo é ver como o afrodescendente era visto dos Estados Unidos na 
década de 60 do século passado. Veremos como a mulher afrodescendente 
sofria (e ainda sofre) mais preconceito que o homem afrodescendente, não 
apenas nos Estados Unidos, mas também em nossa sociedade. Discutiremos a 
questão do trabalho da mulher afrodescendente, como é explorado e mal 
remunerado, conforme determinado contexto, mas que pode ser transposto aos 
dias de hoje, considerando as permanências. Também pretendemos ver o 
espaço que os afrodescendentes conseguiram abarcar, através de muito 
esforço e persistência. Da história dos Estados Unidos, passando à História do 
Brasil, e chegando História Local, falaremos de um personagem importante, 
mas que nunca foi visto como “pioneiro” nas narrativas históricas de Londrina. 
 
Palavras chave: Mulher Afrodescendente. Trabalho Feminino. História do 
Preconceito. 
 

O OLHAR DA MÍDIA SOBRE O OUTRO: JOGOS ELETRÔNICOS, FILMES E 

NOVELAS 

 
Fernando Cavalcante de Oliveira; Vania de Lima 

Jackeline Bergamo Xavier 
 

Contato: mtete@uel.br 
 

Pretende-se promover uma discussão sobre de como o Outro é apresentado 
nos materiais midiáticos. Entende-se por “Outro”, aquele que é foco de 
preconceito: o chamado “bárbaro” na perspectiva do romano na Antiguidade; o 
oriental sob a perspectiva dos ocidentais (no passado e no presente); o 
afrodescentente na perspectiva do europeu na época da colonização; o 
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afrodescendente na atualidade. Serão trabalhados o preconceito, os jogos 
eletrônicos (como Age of Mythology); um documentário (A negação do Brasil: o 
negro nas telenovelas brasileiras) e trechos/edições de filmes e novelas. O 
objetivo é mostrar como o preconceito é ainda divulgado na mídia, e, desta 
forma, construir a noção de “empatia” e “alteridade”, conceitos intrínsecos à 
construção do pensamento histórico. Serão realizadas interações entre os 
participantes e os ministrantes, no sentido de dialogar produtivamente 
construindo uma literária histórica. 
 

 
 
 

O PERSONAGEM INDÍGENA NA LTERATURA BRASILEIRA 

 
Vitor Ferreira de Souza 

 Thais de Castro Laurindo 
Alene Mariana Silva de Godoy 

 Beatriz Camilo Penha 
 Cássia Marques da Rocha 

 Larissa Yuka Tomida 
Letícia de Castro 

 
Contato: vitorfssouza@gmail.com 

 
 

A tentativa de extermínio de antigas culturas e civilizações no Brasil trouxe-nos 
até o presente momento a herança da invisibilidade de certos modos de vida, 
entre eles a do indígena brasileiro.  Por meio de um resgate literário foi possível 
traçar considerações acerca da formação de um território constituído de 
culturas, saberes e tradições indígenas, que nos permite trabalhar com os 
alunos as múltiplas manifestações deste povo brasileiro, que ainda no tempo 
pretérito se apresenta com dificuldades para a afirmação de sua cultura, 
valores e modo de vida. Por meio desta problemática, existe uma necessidade 
imperiosa do ensino de geografia trabalhar com o processo de formação do 
território brasileiro a partir da ótica do indígena, e trazer a discussão dos 
conflitos que essa civilização enfrenta nos dias atuais. Para enriquecer nossa 
análise, buscarmos literaturas expoentes a respeito da cultura do índio, cujo 
conteúdo é possível extrair geograficidade e discussões profícuas a respeito da 
valorização do modo de vida indígena. Entre estas literaturas estão Iracema, 
Macunaíma, Coisas de Índio, entre outras romances e crônicas regionais.  
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OFICINA DE FOTOGRAFIA 

 
Amanda Camargo Rocha; Aryane Kovacs Fernandes; Kátia Regina 

Azevedo Vanderley Miche; Vanessa Caroline Mauro 
 

Profa Orientadora: Regina Célia Alegro 
  

Contato: museu@uel.br 
 

Projeto O Museu vai à escola (USF/SETI/PR) 
Projeto a construção da memória e a preservação do patrimônio cultural em Londrina  

 

Propõe sensibilizar para a reflexão sobre a função da fotografia como 
documento histórico. Na oficina realiza-se análise de imagens e avaliam-se as 
intenções de seus autores. São oferecidas orientações básicas para a 
utilização da máquina fotográfica e estimula-se os participantes ao registro de 
imagens. Após, coletivamente analisa-se as imagens por eles produzidas 
proporcionando um feedback para o grupo. Com essas atividades pretende 
pensar a função histórica da fotografia, promover sensibilização do olhar para a 
fotografia enquanto produção humana e, sendo assim, documento histórico. 
 
Palavras chave: fotografia. História da Fotografia. Fotografia como 
Documento. 
 
 
 

#PARTIUMUSEU: O ROX E O SUX NO MUSEU HISTÓRICO DE LONDRINA 

 
Diego B. Alves de Oliveira; Victoria Vizintim Galves 

 
Contato: mtete@uel.br 

 
Visita monitorada no Museu Histórico de Londrina com o objetivo de conhecer 
a exposição e também de explorar criticamente a narrativa histórica ali 
apresentada. Problematização sobre: qual história é apresentada no MHL? 
Qual lugar é destinado às minorias, como o afrodescendente, o indígena e a 
mulher na história de Londrina narrada no MHL? Quem escolheu o que 
apresentar no MHL representando a nossa história? Como poderia ser o MHL 
se apresentasse outra perspectiva histórica? Pretende-se que o aluno, ao final 
da oficia, possa construir a literacia histórica no sentido de refletir sobre o MHL 
e em alternativas para uma história da cidade sob uma perspectiva diferente. 
Ao mesmo tempo, o objetivo é de também destacar as contribuições que o 
MHL pode dar quanto à narrativa histórica da cidade, especialmente, quanto à 
sua formatação por “cenários históricos” bem realistas. 
 
Palavras chave: Museu. História Local. Minorias. 
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RAP CONSCIÊNCIA 

 Luiz Fernando Pereira 
Raromm Atmann 

 
Nesta palestra serão trabalhados aspectos do mundo do Rap. Nosso objetivo é 
mostrar aos alunos que o Rap, além de um conhecido gênero musical, é 
também para diversos grupos um instrumento de valorização cultural, 
conscientização, assim como um veículo de denúncia de mazelas sociais. Será 
focada também uma abordagem histórica do rap, levando os alunos a irem 
além das manifestações atuais do Rap. Assim sendo, mostraremos aos alunos 
as origens do Rap nos anos 60, com os sound systens das favelas de 
Kingston, na Jamaica, que depois passaram a ser utilizados nos bairros negros 
de Nova York, pelos movimentos negros em suas lutas por direitos civis; tais 
movimentos já vinham em sua militância fazendo uso de emissoras de rádio e 
da música, sobretudo o soul e o funk, estilos que influenciaram muito o Rap. 
Será dada ênfase no Rap brasileiro, os primeiros grupos de rap, as primeiras 
manifestações e as atuais. Além dos rappers que falam dos problemas 
enfrentados pelas populações negras e faveladas (Racionais MC‟s e Facção 
Central), há também os que representam outros grupos sociais, como os 
nordestinos e indígenas.  
 
Palavras chave: Rap. Movimentos Sociais. Populações Negras. 

 
 

RELAÇÕES RACIAIS: IDENTIDADE RACIAL E PRECONCEITO 

 
Jeniffer Modenuti  

Contato: jeniffermodenuti@hotmail.com 
 

 Marcela Mari Ferreira Arai  
Contato: marcela_arai@hotmail.com.br 

 
Mesmo com políticas públicas para combate contra a discriminação racial e 
integração do negro na sociedade, ainda são perceptíveis os resquícios de 
subjugação do negro. Vemos que essas ideias e atitudes etnocêntricas (nesse 
caso o negro/índio) estiveram presentes em todos os períodos históricos, 
porém, em certos momentos obtendo maior repercussão. Analisando as 
práticas sociais e discursivas da sociedade, identificaremos esse ideário 
impregnado de tabus e preconceitos, revelando a dificuldade ao tratarmos 
sobre a identidade racial no Brasil. Essa premissa coloca o negro/índio em um 
patamar muito aquém de usufruir de seus direitos e distante de desfrutarmos 
de um sistema democrático e igualitário. Nesta oficina, temos por objetivo 
trazer luz à discussão do modo o qual essa perspectiva de 
superioridade/inferioridade é interiorizada e naturalizada na sociedade 
moderna, reproduzindo de forma perversa as desigualdades raciais. 

 
Palavras chave: Identidade Racial. Desigualdade Racial. Preconceito. 
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RELATOS E EXPERIÊNCIAS VIVIDAS - VIAGENS DE MOCHILA PELO 

CONTINENTE LATINO-AMERICANO 

 
Gustavo Ramires Fernandes 

Contato: gustramires@hotmail.com 
 

Qual é a primeira impressão que temos quando ouvimos nomes de países 
como Bolívia, Guatemala, Peru, Equador, Chile ou Nicarágua? Pensamos em 
países pobres distantes da nossa realidade? Vizinhos fronteirísticos do Brasil 
que nos vem à memória nos momentos que ocorrem jogos esportivos como 
Copa América de futebol? O que seria o conceito de “América Latina”, citado 
pela primeira vez do foi utilizado pela primeira vez em 1856 pelo filósofo chileno 
Francisco Bilbao, remete-nos a pensar quais são as características que os 
demais países “latino-americanos” possuem em relação ao Brasil. O processo 
de colonização, as formas de contato dos ameríndios com os invasores 
portugueses, espanhóis e franceses, o atraso econômico em relação à América 
Anglo-saxônica ou simplesmente a visão etnocêntrica do olhar sobre povos 
com diversas características indígenas, vistos como inferiores, ou atrasados, 
nos faz refletir várias questões sobre a própria concepção da idéia de “América 
- Latina”. Minha experiência pessoal surge por vários fatores, entre eles a 
minha descendência espanhola. Sempre houve em minha pessoa o interesse 
de conhecer um pouco mais sobre tais países. Desde pequeno (mais ou menos 
desde meus oito anos de idade), houve um despertar de conhecê-los. Assim, 
fiz meu primeiro “mochilão” em dezembro de 2009 junto com 2 amigos para a 
Bolívia e o Peru. A partir do final do século XX, surgem novas configurações no 
âmbito das esferas econômicas, políticas, culturais e sociais como, por 
exemplo, o surgimento da UNASUL em Maio de 2008 em resposta a negativa 
latino-americana em relação a ALCA proposta pelos EUA. Tal integração 
continental em vários aspectos reforça a idéia, mesmo que de certa forma 
baseada em um pressuposto ideológico, dada a diversidade de etnias e de 
culturas, nos parece importante a discussão sobre o conceito de América 
Latina para o século XXI. 
 
Palavras chave: Etnocentrismo. Integração. América Latina. 
 

 

REPRESENTAÇÕES SOBRE O AFRODESCENDENTE NAS NOVELAS: 

ESCRAVA ISAURA ERA BRANCA? 

 
Felipe Melo de Carvalho; Yohan Ise Leon 

Isabela Veglieri Pereira 
O objetivo é trabalhar a forma como os afrodescendentes são retratados na 
telenovela. No caso da novela Escrava Isaura, mostraremos o 
“branqueamento” que oi submetida à personagem, realizando articulações com 
a obra literária escrita por Bernardo Guimarães em 1875. Mostraremos porque 
nesta época se procurava colocar uma escrava como sendo branca e que 
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muito padecia e porque em 1976 foi retomada esta história em forma de 
novela. Tomaremos alguns trechos desta novela e exploraremos o 
documentário “A Negação do Brasil - O Negro nas Telenovelas Brasileiras”, 
vídeo excluído do Youtube a pedido da Rede Globo. Interessa-nos ver a 
construção do preconceito, do “branqueamento”, do racismo pela grande mídia  
brasileira. 
 
Palavras chave: Telenovelas. Preconceito. Cultura midiática. 
 
 

RITOS DE PASSAGEM DAS MULHERES KAMAIURÁ 

 
Poliana Fortunato 

 
Contato: polianafortunato@hotmail.com 

 
A Oficina Ritos de Passagem das Mulheres Kamaiurá, tem com objetivo 
desmistificar a cultura indígena que não é muito conhecida e nem propagada 
nas escolas. O tema da aula será os Ritos de passagem que as meninas 
Kamaiurá passam para se tornarem mulheres e assim conquistando uma 
posição diferente dentro da tribo e o direito de se casar. O desmistificar será 
trabalhado através do texto “Os Nacirema”, visando que os alunos possam se 
reconhecer como iguais aos povos indígenas nas suas praticas diárias e nos 
seus hábitos com o corpo. Para isso usarei um pequeno vídeo que mostra um 
pouco do dia- a- dia das meninas em reclusão, explicando conceitos de cultura 
e praticas culturais dos Kamaiurá, depois será pedido que os alunos se dividam 
em grupos de 5 e leiam o texto, depois da descoberta de que o mesmo fala das 
práticas ocidentais, será estimulada uma discussão acerca das diferenças 
entre os povos “indígenas e os brancos”. 
 
Palavras chave: Rito. Mulher. Tradição. 
 
 

SABORES DA ÁFRICA: A INFLUÊNCIA GASTRONÔMICA NOS HÁBITOS 

ALIMENTARES DOS BRASILEIROS 

 
Vitor Ferreira de Souza; Haroldo José da Silva Junior 

 Jaiza Gabriella Gois 
 

Contato: vitorfssouza@gmail.com 
 
A cultura africana tem expressiva contribuição para a construção da identidade 
e cultura do povo brasileiro. Danças, dialetos, esportes, crenças, culinárias, 
entre outras manifestações foram sendo incorporadas desde a chegada dos 
negros africanos ao Brasil. O resultado se observa nos hábitos dos brasileiros, 
como por exemplo, na culinária, cujo tema permite o ensino de geografia 
explorar o cotidiano dos alunos, as espacialidades e as dimensões da cultura 
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brasileira, além de propiciar o exercício de outros sentidos, como o paladar e o 
olfato. A pertinência de tratar este tema surge pela possibilidade do ensino de 
geografia abordar a constituição dos hábitos alimentares na mesa dos 
brasileiros, associando a sua representação entre diferentes regiões 
brasileiras. Por meio de imagens projetadas no datashow evidenciará a 
influência das comidas típicas africanas no processo de formação da culinária 
brasileira e na segunda etapa da oficina iremos degustar algumas comidas 
típicas da África. 
 
Palavras chave: Culinária Africana. Cultura. Ensino De Geografia. 

 
 

SEDUÇÃO, CRIMES E MORTES: AÇÕES SOCIAIS COTIDIANAS E 

VALORES MORAIS DOS LONDRINENSES DAS PRIMEIRAS DÉCADAS 

(1930-1960) 

Caio Cardoso de Moraes 
Estagiário-aluno de Ciências Sociais-UEL  

Gustavo de Paula 
Estagiário-aluno de Ciências Sociais-UEL 

 

A oficina se dará em torno de materiais obtidos a partir de pesquisas sobre os 
processos de crimes ocorridos nas primeiras décadas da cidade de Londrina 
(PR). Tais materiais fazem parte de nosso projeto de pesquisa (Maria Sylvia de 
Carvalho Franco: reconstruções de suas pesquisas nos autos do fórum de 
Londrina-PR, 1938-1975), que se relaciona diretamente com os estudos dessa 
socióloga paulista, sobre populações caipiras, de homens livres e pobres, no 
Brasil escravocrata do século XIX, originadores de seu livro Homens livres na 
ordem escravocrata. Na pesquisa em questão, por nós realizada junto ao 
CDPH-UEL, debruçamo-nos sobre situações de “violência” na ainda ruralizado 
município do norte do Paraná. As leituras dos processos serão articuladas, 
relacionadas e avaliadas junto às ideias contidas na referida obra da cientista 
social. Essas situações de “violência” dizem respeito à suposta construção 
social de status enaltecedor, sendo este, aparentemente, o sentido orientador 
das ações e da vida dos indivíduos. Os relatos de crimes e desavenças, 
contidos nos depoimentos dos autos, contêm as experiências subjetivas dos 
atores sociais (o que preserva o sentido de suas ações através do tempo, as 
suas formas de interação social, de modo mais amplo). Como objetivos, 
procuraremos perceber, no futuro, esse sentido embutido nas atitudes dos 
atores sociais citados nos processos – no caso, as suas visões sobre crimes, 
romance, honra, status, valores em geral; as coerências nas ideias, falas e atos 
desses indivíduos. Tais proposições pertencem ao conjunto da sociologia 
compreensiva (escola de pensamento desenvolvida por Max Weber, cujo 
método interpretativo sobre o material pesquisado compõe os caminhos das 
análises). São também importantes por divulgarem um clássico trabalho da 
sociologia brasileira e ensinarem os alunos do curso a pensar 
sociologicamente, ao mesmo tempo. 
 
Palavras chave: Caipira. Crime. Londrina. 
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SOCIEDADE E DIVERSIDADE 

 
 Luis Eduardo F. Da Silva 

 
Contato: copiasdeprovas@gmail.com 

 
Partindo das questões levantadas no vídeo “O xadrez das cores” fazer um 
breve debate sobre a Sociedade e Diversidade. Estimular os ouvintes para que 
compartilhem outros casos/formas de discriminação. Enfatizar a importância da 
Cultura Africana trazida pelos escravos para o Brasil. Usando como exemplo a 
escravidão refletir como as questões econômicas tentam justificar várias 
injustiças sociais. Pensar a diversidade social e sua riqueza. Buscar exemplos 
de diversidade no espaço Escolar. Trabalhar o conceito de “Etnocentrismo”, e 
sua presença na história da humanidade. Fazer um breve levantamento das 
formas e os órgãos criados socialmente para garantir o respeito às diferenças, 
o respeito de cada individuo dento de suas particularidades. Salientar que este 
processo de RESPEITAR > SER RESPEITADO é um exercício diário e que 
nossas atitudes refletem em na Sociedade. 
 
Palavras chave: Diversidade. Etnocentrismo. Respeito. 
 
 

STAND-UP: CRÍTICA SOCIAL OU PRECONCEITO? 

 
                                       Carlos Ricardo Rafalski Cunha 

Contato: rycki_182@hotmail.com 
 

Fernando Lisbôa de Oliveira 
Contato: fernandolisoli@hotmail.com 

Jeniffer Modenuti 
Contato: jeniffermodenuti@hotmail.com 

 
Tales Augusto Neppel de Souza 

Contato: talesneppel12@gmail.com 
 
O Stand up, um gênero humorístico cada vez mais popular no Brasil, apresenta 
ao público um comediante que busca criar o humor entre seus espectadores a 
partir de observações do cotidiano, experiências pessoais e temas recorrentes 
da atualidade. Essa categoria levanta, portanto, diversas questões sociais, 
como os estigmas e estereótipos que tais discursos carregam, além do trabalho 
com os preconceitos que os cercam. Assim, nessa oficina, com o fim de 
integrar os alunos ao tema, intenta-se entretê-los com textos de Stand up 
comedy, bem como o uso de vídeos do mesmo caráter, fazendo-o de forma 
comparativa com textos literários modernistas e com as temáticas que 
abordam, para que os alunos possam, também, discutir a respeito da mimese 
aristotélica e a criação da ironia por detrás dos textos. Com tudo isso, torna-se 
possível que, de maneira interdisciplinar, abordemos aspectos relevantes às 
áreas de linguística, sociologia, artes e, por fim, do âmbito jurídico, quando 
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procuramos salientar a teoria do humor e da ironia, ressaltar pontos como o 
exagero e o insulto presentes no discurso comediante, questionar a autoria 
desses discursos, além de revelar a catarse provocada nos espectadores e as 
possíveis consequências legais que permeiam o mundo dos humoristas que 
produzem Stand up comedy. 
 
Palavras chave: Preconceito. Crítica Social. Stand Up Comedy. 
 
 

AS JORNADAS DE HUMANIDADES E A PARCERIA COM O PROJETO 

PRODOCÊNCIA/UEL: OS DEBATES SOBRE INCLUSÃO  

 
                                       Angela Maria de Sousa Lima 

Contato: angellamaria@uel.br 
Angélica Lyra de Araujo  

Andreia Maria Cavaminami Lugle 
Eliane Cleide da Silva Czernisz 

  
 
A presença do Projeto de Pesquisa em Ensino Prodocência (Programa de 
Consolidação das Licenciaturas), da Universidade Estadual de Londrina (UEL), 
nas Jornadas de Humanidades ocorridas nas escolas estaduais da rede 
pública, do NRE/Londrina (Núcleo Regional de Educação), demarca uma de 
nossas ações coletivas na luta pedagógica, política e cotidiana, mesmo com 
todos os “limites” de um projeto de ensino, por uma educação pública mais 
inclusiva e democrática. Tal preocupação se expressa, em partes, nos mais 
diversos temas desenvolvidos pelos docentes e discentes do projeto, em forma 
de oficinas pedagógicas, palestras, apresentações culturais, análises de 
filmes/documentários e momentos e rodas de debates nos referidos eventos. 
Para nós, integrantes do Projeto Prodocência, a abertura e o convite das 
escolas estaduais públicas da região, para compor a equipe de organização 
das semanas temáticas e das Jornadas de Humanidades, durante estes 
últimos três anos, tem sido uma oportunidade extremamente importante para 
refletir com os estudantes e os professores da Educação Básica uma infinidade 
de conteúdos ligados, direta ou indiretamente, ao tema central do projeto: “a 
inclusão em debate”. Aos professores em formação, nas quinze licenciaturas, 
está sendo uma oportunidade de vivenciar experiências didáticas 
diferenciadas, que complementaram as atividades de estágio curricular 
obrigatório, numa perspectiva bem mais colaborativa e inclusiva. Muitos 
materiais didáticos vem sendo criados nestas ocasiões, como planos de aula, 
textos de apoio, relatos de práticas de ensino e artigos científicos, onde os 
ministrantes se propõem também a disseminar os conhecimentos produzidos e 
recriados nas oficinas pedagógicas desenvolvidas nas escolas. Nós, 
integrantes do Projeto Prodocência, formadores de professores, somos os que 
mais  têm aprendido com estas experiências de ensino, pesquisa e extensão, 
em parceria com as escolas estaduais, sobretudo a respeito dos complexos 
desafios da educação inclusiva. Assim, o projeto Prodocência vem redefinindo 
nossas agendas de trabalho, de estudos e de orientações, no FOPE e nos 

mailto:angellamaria@uel.br


44 

 

projetos específicos de cada curso, levando-nos a repensar posturas, 
concepções e olhares acerca dos processos de inclusão e de exclusão 
sócioeducacionais.  
 

Palavras chave: Inclusão. Prodocência. Jornadas de Humanidades. 

 

 

DESVENDANDO MITOS E LENDAS DOS INDÍGENAS DO BRASIL 

 

 Maico Eduardo Dias Dias  

Talita Neto Fiori 

Contato: talitinha_fiori@hotmail.com 

Nosso trabalho vem com intuito de valorizar a cultura indígena através de 
histórias fantásticas cheias de mistérios sobrenaturais que faziam parte da 
crença indígena antes até mesmo de Pedro Álvares Cabral chegar ao Brasil. 
Muitas dessas histórias ressaltavam a beleza da natureza, o sentimento de 
proteção pela fauna e flora, esse é nosso objetivo principal, mostrar como as 
tribos viviam na época e as modificações até nossa realidade hoje. 
Selecionaremos algumas lendas para desvendar e levar os alunos a uma 
reflexão critica da destruição dessa maravilhosa cultura indígena que 
simplificavam a essência do viver em uma relação com a terra, água e com os 
animais, mas que foram atacados psicologicamente e fisicamente. 

Palavras chave: Cultura. Indígena. Modificações. 

 

 

 CONTRIBUIÇÃO CULTURAL DOS AFRODESCENDENTES NO BRASIL 
 

Bruno Pontes 
Contato: blima5401@gmail.com 

Jessica Bianca 
Contato:   jessica.biancasantos@yahoo.com.br 

Suzy Sayuri 
Contato: mushuu_sayuri@hotmail.com 

 
A cultura afro-brasileira é visível em diversas expressões e códigos em nosso 
cotidiano. As características notadas dessa cultura afro-brasileira nos remetem 
a uma identidade cultural especifica de uma mistura de povos, que no nosso 
país não é nem predominantemente africana e nem tão disseminada ao ponto 
de não reconhecermos seus traços principais. O gene da raça citada é à base 
da formação populacional, dando ao país várias identidades. Nesse sentido as 
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contribuições culturais trazidas pelos afrodescendentes no Brasil são inúmeras, 
sendo cada lugar responsável pelas alterações que foram desencadeadas de 
acordo com as tradições e o processo de ocupação. Sendo assim enfatizadas 
neste trabalho as contribuições na música, comida, vestimenta, dança, religião 
e outros, que fizeram dessa miscigenação uma das principais identidades dos 
afro-brasileiros. 
 
Palavras chave: Cultura. Identidade. Afrodescendente. 
 

 

100 ANOS DE CULTURA POPULAR: O FESTIVAL FOLCLÓRICO DE 
PARINTINS 

 

Aluan Carvalho Gonzaga   

Contato:   aluancarvalho@hotmail.com 

Djauara Goulart Araujo dos Santos 

Contato:    dja_djauara@hotmail.com  

Marcelo Aparecido dos Santos  

Contato:    marcellosanttos22@gmail.com 

 

O objetivo da oficina é mostrar a importância da cultura brasileira, que apesar 
dos efeitos da globalização que é a homogeneização cultural, ainda existe e 
resiste expressões culturais que se manifestam nos quatro cantos do Brasil, 
criando assim uma identidade regional e nacional. Por isso trabalharemos o 
festival folclórico de Parintins, que retrata bem a realidade étnica e cultural 
brasileira, apresentando as suas origens e modificações e contribuições dos 
povos: portugueses, africanos, indígenas chegando no brasileiro, unindo em 
uma só pratica festiva todas estas etnias para celebrar na Amazônia o festival 
reconhecido mundialmente.Esperamos que os alunos conheçam e entendam a 
riqueza das diversas culturas do Brasil, principalmente não só o enredo mas de 
todo o contexto histórico, geográfico,  social e cultural que está ligado a uma 
expressão cultural. 

 Palavras chave: Festival Folclórico de Parintins.  Cultura Popular. Identidade 
Cultural. 
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ESQUECIMENTO E DESRESPEITO DA ORIGEM DO POVO BRASILEIRO. 

 

Camila Balestri dos Santos 

Contato:    ca-mi-s@hotmail.com 

Isabelle Teixeira Bertini  

Contato:    isabellebertini@hotmail.com 

Eduardo Molina  

Contato:    edumolina.geo@gmail.com 

 

Podemos dizer que os brasileiros possuem uma rica bagagem no que diz 
respeito a sua origem, pois, ele provém da mistura de diferentes povos, 
nacionalidades, países, culturas e línguas. Entre estes povos, está o indígena, 
que, habitava essas terras antes mesmo que pudessem ser chamadas de 
Brasil. Porém, a grande massa da população se esquece deste fato e, hoje 
eles são um povo esquecido e sofredor de grandes preconceitos. De tanto 
serem massacrados e marginalizados ocupam pequenas porções de terra, 
aonde sua cultura ainda resiste ao sistema perverso do mundo ocidental. Outra 
matriz do povo brasileiro é a africana que permeia a cultura e a identidade 
brasileira fortemente. É irônico, mas os afro-descendentes no Brasil ainda são 
alvo de preconceitos em um país que deve seu desenvolvimento aos escravos 
trazidos da África e que deram seu sangue forçadamente por este país. Desta 
forma, percebe-se a ingratidão do povo brasileiro perante esses povos, pois, 
apesar de terem sido essenciais na história do nosso país, a discriminação 
contra os indígenas e negros ainda é grande. Vê-se a necessidade das 
pessoas se conscientizarem e dêem mais valor sobre as raízes étnicas e 
históricas do nosso país. 

Palavras chave: Brasileiros. Cultura. Preconceitos. Indígenas. Afro-
Descendentes. 
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UM ASPECTO DA ARTE INDÍGENA: CESTOS TRANÇADOS A 
PARTIR DE PAPEL DE JORNAL. 

Fernanda Viana Balestrim 

Contato:    Fernanda_balestrin@hotmail.com 

    Jaqueline Vaz Timóteo 

Contato:    jaqueline_vaz_t@hotmail.com 

Ciente das importantes contribuições deixadas pelos índios na cultura brasileira 
e das injustiças sofridas durante o período colonial, e diante do reconhecimento 
legal da necessidade de se abordar a cultura indígena e africana, conforme 
disposto no Artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação que tem como 
fundamento mais recente a lei 11645/08 que torna obrigatório o ensino de tal 
conteúdo. Tendo como foco a PRODUÇÃO ARTÍSTICA DOS ÍNDIOS, nossa 
oficina ofertará para alunos do 9º ano (entre 20 – 25 alunos), no dia 02/05 às 
15:30 hrs, utilizando a TV pen drive e tinta guache, a produção de cestos 
artesanais, confeccionados a partir da técnica de trançados (os indígenas, até 
os dias atuais, produzem cestos a partir desta técnica, como forma de auferir 
renda) utilizando jornais velhos, cola e tinta.  

Palavras chave: Indígena. Arte. Cesto. Trançado. 

 

 

A INFLUÊNCIA DA AFRICA NA CULTURA BRASILEIRA E ALGUNS 
APONTAMENTOS HISTÓRICOS 

Denilson de Souza 

 Lincon Neves Garcia 

Vinicius Kojicowski da Silva 

A oficina tem como objetivo discutir as questões vinculadas á influência da 
cultura africana na cultura brasileira, explicando como isso aconteceu por meio 
da história do Brasil, com intuito de ensinar aos alunos a origem de grande 
parte da população brasileira. Usaremos de uma aula expositiva e dialogada, 
juntamente com o apoio de recursos áudio visuais como, por exemplo, vídeos e 
imagens, além de discutir geograficamente os países africanos que  mais 
tiveram importância no território nacional. Em relação a discussão teórica dos 
temas abordaremos num contexto interdisciplinar a partir de conceitos 
provenientes de algumas ciências como: Geografia, História e Sociologia. 
Esperamos que os alunos compreendam o valor da cultura africana no Brasil. 

Palavras chave: Cultura Africana. Cultura Brasileira. História do Brasil 
Interdisciplinar. 
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