
História do Paraná – Turismo – HH 064 

Horário: Segundas e quartas das 18:30 às 20:30 

Professora: Camila Santana. 

 

Aula 1 – 29/10 - Apresentação da disciplina, programa e formas de avaliação. 

 

Aula 2  - 31/10 - Trabalho com os mapas do Atlas Histórico do Paraná (1500-1600 e 1600-1700). Ocupação 

territorial. 1600-1700 através do Atlas Histórico do Paraná. Reduções jesuítas; bandeirantes; interesses 

espanhóis e holandeses, além dos portugueses; exploração das minas em Paranaguá e na serra; Fundação da 

Vila de Curitiba. 

 

Aula 3 – 05/11 - Usar o Atlas Histórico do Paraná para abordar o período entre 1700 e 1800. Atividades 

econômicas; Ouvidor Pardinho; bandeirantes e ocupação do território pelos portugueses; crescimento 

demográfico. 

 

Aula 4 – 07/11 - Trabalhar as impressões dos viajantes: Cabeça de Vaca e Hans Staden. 

 

Aula 5 - 12/11 - Trabalhar as impressões dos viajantes: Saint Hilaire. 

 

Aula 6 - 14/11 - Trazer o filme “Desmundo”  

 

Aula 7 – 19/11 – Debater o filme “Desmundo”  

 

Aula 8 – 21/11 – Trabalhar com documentos que tragam diferentes visões sobre Curitiba. Seu tamanho, sua 

população, sua formação enquanto vila e cidade. 

 

Aula 9 – 26/11 – Contestado. Passar o filme “O preço da paz’ 

 

Aula 10 – 28/11 - Debater o filme “O preço da Paz” com referências a questões econômicas, sociais, políticas 

 

Aula 11 – 03/12 - Modernização e urbanização no Paraná 

CORÇÃO, Mariana. Os tempos da memória gustativa: Bar Palácio, patrimônio da sociedade curitibana 

(1930-2006). Curitiba, 2007. Dissertação de mestrado. PP. 28-75.  

Atividade 1: Os alunos levarão para casa um documento histórico retirado do Boletim do arquivo do Paraná, 

por mim fornecido, e deverão analisá-lo. Nesta análise deverá ser feita a inserção do documento em seu 



contexto de produção (o que o motivou, se houve conseqüências a ele...). Se trouxer alguma referência 

política, econômica, cultural ou social, deverá ser feita uma pesquisa para determinar quem são as pessoas, 

empresas, locais que na atualidade representam o lugar referido no documento. Entrega dia 10/12. 

 

Aula 12 – 05/12 – Alimentação: CARVALHO, Deborah Agulham. Das casas de pasto aos restaurantes: os 

sabores da velha Curitiba (189-1940). Curitiba, 2005. Dissertação de mestrado. PP. 27-41 e 51 (último 

parágrafo) – 69. 

 

Aula 13 – 10/12 – Entrega dos trabalhos (análise de documentos), entregues na semana anterior. Assistir 

trecho do filme “Estômago”. 

 

Aula 14 – 12/12 - GIMENES, Maria Henriqueta Sperandio Garcia. Cozinhando a tradição: festa, cultura e 

história no litoral paranaense. Curitiba, 2008. Tese de doutorado. PP. 245-331. 

Atividade 2: Os alunos deverão selecionar um prato típico paranaense e explicar seu contexto de 

surgimento, que influências culturais tal prato teve na sua concepção, interferências das atividades 

econômicas ou da chegada dos imigrantes na constituição do prato. Os trabalhos serão apresentados nos 

dias 21 e 23 de janeiro, no retorno às aulas. 

 

Atividade 3: Os alunos deverão escolher um bairro da cidade que tenha sido constituído a partir da chegada 

de uma colônia de imigrantes e fazer deste espaço geográfico seu objeto de pesquisa. Sendo assim, deverão 

situar no tempo e espaço a chegada destes imigrantes e sua fixação e apontar as interferências que o 

determinado grupo trouxe ao conjunto da cidade. Deverão também apontar que referências da cultura de 

origem ainda persistem neste espaço. (comemorações, arquitetura, culinária, festas...). Os trabalhos serão 

apresentados nos dias 04, 06 e 11 de fevereiro. 

 

Aula 15 – 17/12 – Os alunos terão essa aula livre, para organizar o trabalho sobre a alimentação. 

 

Aula 16 – 19/12 – Os alunos terão essa aula livre, para organizar os trabalhos sobre alimentação 

 

Aula 17 – 21/01 – Apresentação dos pratos típicos pelos alunos. (8 pratos) 

 

Aula 18 – 23/01 – Apresentação dos pratos pelos alunos (7 pratos) 

 



Aula 19 – 28/01 - Pensar a estrutura da cidade de Curitiba hoje. A distribuição de sua população entre os 

bairros, migrantes, identidade dos bairros, infra-estrutura. Bairros turísticos e não turísticos (vantagens e 

desvantagens). 

 

Aula 20 – 30/01 – SZWAKO, José Eduardo Léon. O Paraná das etnias: ensaio sobre racismo na produção 

intelectual de Bento Munhoz da Rocha Neto. In: ________________; OLIVEIRA, Márcio (Orgs.). Ensaios de 

sociologia e história intelectual do Paraná. Curitiba: Ed. UFPR, 2009. PP. 45- 57. 

 

Aula 21 – 04/02 – Apresentação dos bairros pelos alunos. (12 alunos) 

 

Aula 22 – 06/02 - Apresentação dos bairros pelos alunos. (12 alunos) 

 

Aula 23 – 11/02 – Apresentação dos bairros pelos alunos (12 alunos) 

 

Aula 24 – 13/02 – Imigrantes: FRAGA, Nilson Cesar. (Org. ) Territórios paranaenses. Florianópolis: Insular, 

2011. PP. 211-254. 

 

Aula 25 – 18/02 - Mundo do Trabalho 

MACHADO, Cacilda. A trama das vontades: negros, pardos e brancos na produção da hierarquia social. (São 

José dos Pinhais - PR, passagem do XVIII para o XIX). Rio de Janeiro, 2006. Tese de doutorado. PP.56-92. 

 

Aula 26 – 20/02 - Mundo do trabalho 

MACHADO, Cacilda. A trama das vontades: negros, pardos e brancos na produção da hierarquia social. (São 

José dos Pinhais - PR, passagem do XVIII para o XIX). Rio de Janeiro, 2006. Tese de doutorado. PP. 129-173. 

 

Aula 27 – 25/02 – Passar filme “Quanto vale ou é por quilo?” 

 

Aula 28 – 27/02 – Debate do filme “Quanto vale ou é por quilo?” 

 

Aula 29 – 04/03 – Entrega dos resultados aos alunos. 

 

Aula 30 – 06/03 – Aula para tirar dúvidas sobre Exame Final. 

Semana de 19 a 25/03: realização de Exame Final. 


