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Horário: terças e sextas - 8:30 - 11:30 

Objetivos:  

Identificar em processos judiciais do século XIX as possibilidades de abordagem didática (para o 

ensino fundamental e médio) dos temas da escravidão e da imigração. 

A pesquisa será feita no acervo do Fundo do Poder Judiciário do Arquivo Público do Paraná e 

deverá resultar na publicação de um material que contemple:  

• a exposição digital das fontes (ou de partes dela) em seu formato original e sua transcrição;  

• a inserção de inter-textos que, a partir da historiografia, desenvolvam os temas elencados e 

referidos nas fontes; 

• a apresentação de roteiros de atividades didático-pedagógicas. 

 

Esta produção será disponibilizada on line (na página do Arquivo Público ou em página a ser 

criada), como material de autoria coletiva resultante das atividades da disciplina.  

Atividades a serem realizadas: 

• estudo de obras constituídas a partir de fontes judiciais (identificação das possibilidades 

metodológicas); 

•  leitura que contemplem os temas elencados (escravidão e imigração); 

•  leitura dos documentos manuscritos no Arquivo Público do Paraná; 

•  preenchimento de fichas de descrição dos processos lidos; 

•  seleção dos processos a serem utilizados na produção do material didático; 

•  tratamento do material (digitalização, transcrição, produção de inter-textos e elaboração 

do roteiro de atividades)  

•  publicação on line do material elaborado. 

Pretende-se que estas atividades práticas sejam oportunidade para que os estudantes: 

• conheçam algumas séries que compõem o fundo judiciário  (testamentos, inventários, 



ações criminais e cíveis (ações de liberdade, cobrança de dívidas, rompimento de 

contratos); 

• pratiquem a leitura de documentos manuscritos; 

• consolidem conhecimentos sobre escravidão e imigração;  

• tomem contato com procedimentos arquivísticos de descrição de documentos; 

• produzam materiais de ensino-aprendizado a partir de fontes. 

 

Várias das atividades previstas serão realizadas no Arquivo Público do Paraná, nos horários 

previstos para realização do Laboratório - para o que se requer disposição e disponibilidade 

para os deslocamentos. 

Cronograma 

atividades agosto setembro outubro novembro 

estudo de obras constituídas a partir de fontes 

judiciais  

    

leituras sobre escravidão e imigração     

leitura e descrição das fontes e      

seleção dos processos a serem utilizadas na 

produção do material didático 30 setembro  

    

tratamento do material (digitalização, 

transcrição, produção de inter-textos e 

elaboração do roteiro de atividades) 30 outubro  

    

publicação on line 15 de novembro     
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