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Resumo: Este trabalho apresenta o ensino da história do Paraná no curso Pré-Vestibular da 
Universidade  Estadual  do  Centro-oeste  (UNICENTRO)  a partir  de  reportagens  do  jornal 
Gazeta do Povo e da memória.  O uso desses dois recursos contribuiu para que os alunos 
interpretassem o mesmo fato sobre diversos pontos de vista, desenvolvendo uma reflexão 
aprofundada sobre o tema. A partir do jornal Gazeta do Povo e dos relatos de pessoas com 
mais experiência, os alunos pesquisaram a respeito de um fenômeno climático chamado de 
geada negra, que assolou as lavouras de café do norte paranaense no ano de 1975. A partir dos 
relatos  orais,  foi  possível  perceber  o  discurso  de  descontentamento  e  tristeza  dos  que 
protagonizaram o episódio e viram o prejuízo à economia do estado na época. Enquanto isso, 
a partir de pesquisas no jornal curitibano Gazeta do Povo, as principais matérias traziam a 
alegria dos habitantes da capital  com a neve que caia.  Esse método de trabalho é muito 
diferente do modelo dos demais cursos de pré-vestibular, pois vai além dos famosos macetes, 
datas e nomes decorados; mostrando que a História do Paraná é um conteúdo importante nos 
vestibulares e em alguns casos, excluído das aulas do ensino médio. O uso da memória e do 
jornal tornou possível a captação de dois lados e duas interpretações a respeito do ocorrido no 
Paraná em 1975, complementando o ensino e aprendizagem da história do estado do Paraná.
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Financiamento:  O  Curso  Pré-vestibular  faz  parte  do  projeto  de  extensão:  “Extensão 
Universitária  e  Juventude:  contribuições  para  a  formação  científica  e  cultural”,  da  Pró-
Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) e é financiado pela própria UNICENTRO. 

Introdução

O Curso Pré-Vestibular é um projeto da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) 

da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO). Criado em 2010 com o objetivo 

de proporcionar  um curso  preparatório  gratuito  para os  concursos  de admissão e Exame 
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Nacional do Ensino Médio (ENEM), o projeto atende alunos do último ano do Ensino Médio 

e também aqueles que já concluíram essa etapa.

Atualmente o curso está em sua décima edição. Desde o seu início até o ano de 2014 

eram ofertadas duas edições anuais, mas com a decisão da instituição em extinguir um de seus 

concursos de vestibular, o Curso Pré-Vestibular seguiu a modalidade de trabalhar apenas com 

uma edição anual.  Cada edição disponibiliza  100 vagas  para  estudantes  que residem em 

Guarapuava e  em municípios da região  como Pinhão,  Prudentópolis,  Laranjeiras  do Sul, 

Reserva do Iguaçu, Turvo, Cantagalo e Candói. 

O  corpo  docente  é  formado  por  acadêmicos,  mestrandos  e  mestres  da  própria 

instituição, que ministram aulas de Biologia, Filosofia, Física, Geografia,  História, Língua 

Portuguesa,  Inglesa,  Espanhola,  Matemática,  Química,  Redação  e  Sociologia,  além  de 

disponibilizar  uma  hora  por  dia  para  atendimento  aos  alunos  que  apresentem  dúvidas 

referentes ao conteúdo. 

O Curso Pré-Vestibular da UNICENTRO também conta com experiências de aulas 

conjuntas  nas  áreas  de  Física,  Matemática  e  Química,  e  também  Geografia,  História  e 

Sociologia. O objetivo é promover um conteúdo interdisciplinar e proporcionar aos alunos um 

aprendizado de maior qualidade por meio do diálogo entre as diferentes disciplinas.

Além dessa metodologia de aulas conjuntas, o projeto sempre recebe profissionais de 

diversas  áreas  que  tratam  da  carreira  profissional, experiências  científicas,  movimentos 

sociais, dicas de como fazer uma redação, além de aproximar os alunos do Ensino Superior.

No contexto de aulas conjuntas, uma temática foi ofertada aos alunos. Trata-se de um 

fenômeno climático ocorrido no Paraná em meados da década de 70 e que mudou o cenário 

econômico  e cotidiano da população paranaense  da época.  O processo de organização e 

resultado será apresentado adiante. 

Objetivos

O presente trabalho visa apresentar resultados obtidos a partir de uma aula sobre o 

supracitado fenômeno climático a Geada Negra. Por meio de estudos relacionados com as 

matérias do jornal Gazeta do Povo e de relatos de pessoas que vivenciaram este fato, foi 

possível apresentar aos estudantes do Curso Pré-Vestibular da UNICENTRO, a importância 

da pesquisa em diferentes fontes históricas e de como um mesmo evento pode ser descrito de 

variadas formas. 

Resultados



O  jornal  é  uma  importante  fonte  histórica  e,  quando usado  em  sala  de  aula, 

proporciona uma leitura diferenciada a partir do objetivo de informar do jornalista. Nesse 

contexto, é necessário compreender quem está escrevendo, o tempo no qual está inserido e se 

o fato é realmente interessante aos seus leitores2.

Seguindo esse raciocínio, no fim da década de 1910 dois advogados, Benjamim Lins e 

De  Plácido  e Silva3,  deixaram Paraíba  e  Alagoas  respectivamente,  e  decidiram abrir  um 

empreendimento na capital paranaense. Segundo Mariana Sanchez, jornalista da Gazeta do 

Povo,  a  ideia  original  era  fundar  uma  revista  jurídica,  até  se  convencerem  de  que  os 

curitibanos precisavam mesmo de um jornal combativo, “que quebrasse a unanimidade da 

imprensa oficiosa do jornalismo curitibano de então” (GAZETA DO POVO, 02 fev. 2009); o 

método combativo citado na matéria fazia oposição política ao governador Afonso Camargo 

que ficou no cargo de 1916 até 1920, sendo influente na imprensa curitibana da época.

Em uma capa em preto e branco e com uma organização simples, o jornal contava 

quem eram os fundadores,  de onde vieram e quais eram seus objetivos. Tudo isso estava 

naquela 1ª edição da Gazeta do Povo do dia 03 de fevereiro de 1919:

Imagem 1: 1ª edição do jornal Gazeta do Povo de 03 de fevereiro de 1919.

Fonte: Centro de Documentação e Memória, Grupo GRPCOM. Disponível em: 

<http://www.gazetadopovo.com.br/ra/pequena/Pub/GP/p2/2009/02/02/Especiais/Imagens/CAPA-GAZETA-No-

1.jpg >. Acesso em 27 out. 2015.
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Com o término da primeira Guerra Mundial (1914-1918) e a expansão do rádio no 

Brasil, a Gazeta do Povo tinha como objetivo fazer frente aos jornais que já circulavam por 

Curitiba.

 Alguns anos após sua criação, a Gazeta do Povo circulou em 235 municípios nas 

regiões  de  Curitiba,  Ponta  Grossa,  Londrina,  Maringá  e  Guarapuava,  conquistando 

credibilidade  com  os  leitores  (as)  paranaenses.  Entre  seus  anúncios,  notas,  matérias  e 

reportagens4,  era  possível  encontrar  notícias  a  respeito  da  política,  economia,  cotidiano, 

vendas de casas, terrenos e até animais. 

No ano  de  1920 a  sede  do  jornal  foi  transferida  para  um local  entre  a  Avenida 

Marechal Floriano e a Rua Monsenhor Celso, onde havia uma pedra de mármore escuro, que 

nomeada Pedra da Gazeta, e que mais tarde ficou muito famosa na cidade, pois nela eram 

fixadas as notícias de última hora5. O objetivo de utilizar o mármore era informar a qualquer 

custo. O ponto virou referência para comerciantes e para quem visava debater os assuntos 

mais importantes de Curitiba da época. 

As  notícias  chegavam  por  telégrafo6 e  o  jornal  era  composto  manualmente  pelo 

método tipográfico. A Gazeta do Povo também publicou livros, receitas culinárias e até um 

caderno especial com piadas e crônicas. O caráter informativo se uniu ao desejo de expansão 

e de ganhar mercado de leitores pelo Paraná. Na sequência, tornou-se a maior ambição dos 

administradores do jornal na década de 1950.

Atualmente,  a Gazeta do Povo circula nos 399 municípios do Paraná e é um dos 

jornais mais vendidos no sul do país. Além do design inovador, com fotos, colunas, caderno 

de negócios, esportes, lazer e entretenimento, que estão no jornal impresso e também no sítio 

eletrônico.

Considerando que a história do estado não está somente em livros ou na memória do 

seu povo, mas também nas páginas dos jornais e que adolescentes entre 15 e 18 anos não 

possuem  o  hábito  de  ler  jornais,  foi  ofertada  aos  alunos  do  Curso  Pré-Vestibular  da 

UNICENTRO uma aula sobre um fato marcante ocorrido no Paraná. O mencionado periódico 

e os relatos orais eram as fontes de pesquisa. O objetivo era analisar o fenômeno climático 

4 Neste trabalho optou-se pela diferenciação entre matéria, reportagem e nota apresentada por Rabaça e Barbosa 
(2014). Os autores destacam que matéria se refere a qualquer escrito jornalístico, a reportagem é uma abordagem 
com um rigor maior na apuração dos dados e a nota possui uma escrita mais concisa. 
5 Inicialmente a sede da Gazeta do Povo era no prédio da família Taborda Ribas, na Dr. Muricy, 95, entre a Rua 
XV de novembro e a Praça Zacarias. 
6 O Telégrafo era um sistema usado para enviar mensagens a longas distâncias e foi de grande importância no 
início do século XX. 



chamado de Geada Negra, que assolou as lavouras de café no norte paranaense no ano de 

1975.

Como parte da pesquisa envolvia narrativas orais, ou seja, memória, era necessário 

explicar aos estudantes o motivo pela qual a memória é usada como fonte histórica e a sua 

importância para o campo histórico. Para falar de memória, foi usada a definição de memória 

por  Jacques  Le  Goff  contida  na  obra  “Dicionário  de  Conceitos  Históricos”  de  Kalina 

Vanderlei Silva e Maciel Henrique Silva (2009). 

Em um segundo momento, foi perguntado aos alunos (as) se tinham conhecimento da 

Geada Negra e, de 50 discentes em sala apenas 4 afirmaram já ter ouvido falar sobre o fato. 

Para  apresentar  o  fenômeno,  foram  usadas  imagens  pertencentes  ao  CEDOC  do  grupo 

GRPCOM que contam um pouco do que ocorreu no chamado “dia D”7. 

No  dia  17  de  julho  de  1975,  a  neve  encantava  os  curitibanos  e  boa  parte  dos 

paranaenses. Entretanto, para quem morava no norte do estado a preocupação tomava o lugar 

do encanto, pois as baixas temperaturas poderiam prejudicar os pés de café e trazer perdas aos 

cafeicultores e ao Paraná, na época o maior produtor de café do Brasil. 

A preocupação, no entanto, virou pesadelo. No dia 18 de julho de 1975 uma geada 

muito diferente daquelas que os paranaenses já conheciam congelava tudo, inclusive os pés de 

café. Todas as lavouras ficaram congeladas e precisaram ser arrancadas da terra e destruídas 

depois que o gelo derreteu. Na memória de quem viveu tudo isso, o caos ainda permanece: 

Eu lembro bem daquela manhã [18 de julho de 1975]. Quando a mãe abriu a 
porta  da  velha  casa  de  madeira  em  que  vivíamos,  lá  fora  tudo  estava 
congelado – as roupas no varal, a água no tanque e as plantas no quintal. 
Nós morávamos na Rua Guimarães Rosa, hoje um bairro nobre em Goioerê 
[Noroeste do Paraná]. Naquela época, até boiada passava na rua (GAZETA 
DO POVO, 17 out.2015). 

Além do descontentamento  dos cafeicultores  pelas perdas  geradas  pela  geada,  era 

quase  que  possível  sentir  a  tristeza expressa  em palavras  por  aqueles  que  simplesmente 

sentiam-se arrasados pelo prejuízo à economia do Paraná, mesmo sem ter um pé de café em 

sua propriedade, mas que ficavam estarrecidos ao ver a riqueza paranaense sendo literalmente 

cortada pela raiz. 

Mesmo com a crescente vontade dos jornalistas da Gazeta em ampliar o número de 

leitores no ano de 1975 o episódio da Geada Negra não foi noticiado logo de imediato. A 
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partir desse instante, os alunos começaram a analisar duas realidades de um mesmo grupo em 

dois fenômenos, a neve em Curitiba e a geada na região do norte do estado.

Imagem 2: edição da Gazeta do Povo do dia 18 de julho de 1975

Fonte: Centro de Documentação e Memória, GRPCOM. Disponível em: 

<http://www.clickriomafra.com.br/komochena/wp-content/uploads/2013/07/Neve-em-Curitiba-

Gazeta-do-Povo.jpg>. Acesso em 30 out. 2015.

A capa do dia 18 de julho de 1975 era uma edição especial com matérias e reportagens 

apenas com depoimentos dos curitibanos que ficaram maravilhados com a neve. A capital e as 

cidades  próximas  só  ficaram sabendo  do  prejuízo  dias  após  o  ocorrido,  quando  o  então 

governador do Paraná, Jaime Canet Júnior, visitou a cidade de Londrina e viu de perto o 

estrago causado pela geada. 

Durante a visita do governador ao norte do estado, alguns jornalistas começaram a 

filmar as lavouras, o choro de tristeza do governador e alguns até se interessaram em registrar 

os depoimentos de quem viveu aquele 18 de julho que jamais será esquecido

No ano de 2015, a Gazeta do Povo fez algumas matérias especiais sobre os 40 anos 

desse golpe da natureza nos cafeicultores paranaenses. Aqueles que ainda trazem na memória 

a tristeza de 1975 contaram a sua versão, que o jornal ignorou por alguns dias, que só chegou 

às casas dos paranaenses quando o lucro com a venda já era previsto.



A comparação entre uma matéria e reportagem de jornal e uma simples conversa com 

os avós levou os alunos do Curso Pré-Vestibular da UNICENTRO ao objetivo principal dos 

professores que organizaram a temática da aula. Muitos dos alunos convivem com parentes 

mais  experientes  que  protagonizaram  o  fenômeno  Geada  Negra  muitas  dessas  pessoas 

trabalharam nas lavouras de café do norte do Paraná e depois que tudo acabou, mudaram-se 

para cidades menores na região central estado.

As histórias contadas por essas pessoas fazem parte do legado do estado do Paraná. A 

história não existe sem fontes e a memória é uma fonte de grande utilidade. O diálogo entre o 

que está escrito e aquilo que está na memória é parte de uma relação entre o passado e o 

presente.  O café  que movimentou  a  economia paranaense  é  também a história  do  povo 

paranaense e está registrada por historiadores, memorialistas ou por aqueles que simplesmente 

gostam de contar as histórias do tempo de menino.

A importância deste trabalho pode ser resumida no despertar do interesse dos alunos 

para a importância da consciência histórica, da memória e das páginas dos jornais. O método 

de ensino do Curso Pré-Vestibular da UNICENTRO é muito mais do que uma preparação 

para  vestibulares  e/ou  ENEM,  é  também  para  promover a  troca  de  experiências  e 

conhecimentos.

Considerações Finais

O supracitado projeto é de extrema importância para a comunidade que faz parte da 

UNICENTRO e é por meio dele que muitos jovens conseguem ingressar no ensino superior 

público. O curso prepara não somente para os concursos e ENEM, mas também ajuda na 

formação social de seus estudantes.

Em cinco anos de funcionamento, muitos profissionais já passaram pelo projeto e cada 

um contribuiu de uma forma para que o mesmo desse resultado. Em suma, este é um trabalho 

que se faz com a dedicação de seus professores e colaboradores e da coordenação que trabalha 

para desenvolver o projeto e fazer com que seus objetivos sejam cumpridos.

É importante também desenvolver um espaço onde os professores possam trabalhar a 

sua  metodologia  e  testar  seus  conhecimentos  e  sua  aptidão  para  à  docência.  Como 

mencionado anteriormente, os professores são acadêmicos de licenciatura em sua maioria e 

atuando  no  Curso  Pré-Vestibular  da  UNICENTRO,  é  uma possibilidade  a  mais  de  se 

preparem para a sala de aula. 

Essa oportunidade que é ofertada aos alunos das escolas públicas só é possível porque 

a instituição UNICENTRO disponibiliza apoio logístico e financeiro para manter esse projeto 



em funcionamento e os resultados são comprovados no número de aprovados todos os anos 

durante os concursos para a própria instituição supracitada e para as instituições privadas. Em 

média 60% dos alunos que concluem o curso são aprovados ao ensino superior. 

O  projeto  de  trabalho  metodológico  apresentado  neste  trabalho  é  uma  soma  de 

esforços dos professores autores do mesmo, que unindo seus conhecimentos apresentar um 

conteúdo  interdisciplinar  que  ao  ser  concluído  apresentou  avanços  na  discussão  entre  a 

relação história e memória e como os jornais podem ser usados na sala de aula para o ensino 

de história.
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