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RESUMO- O Carnaval em Ponta Grossa passou por momentos de grande destaque nos Campos 
Gerais, na década de 1930. O Corso ponta-grossense atraía turistas, aquecia o comércio e os clubes 
também apresentavam alternativas de alegria aos seus associados. Diante disso, esse trabalho 
apresenta as intenções do projeto de intervenção relacionado ao Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE/UEPG) e resulta das orientações do curso de extensão Metodologia da Pesquisa.  
Nele abordar-se-á a importância de uma manifestação cultural na vida de uma comunidade e quais 
aspectos dessa comunidade são revelados por ela. Destaca-se também a necessidade do 
cumprimento da Lei 13.381/01 que contempla a obrigatoriedade do trabalho com conteúdos sobre a 
História do Paraná, possibilitando o resgate da História Local e também a identificação do aluno como 
sujeito com o processo histórico. O público alvo serão alunos do 8º ano do ensino fundamental II do 
Colégio Estadual Polivalente. Sendo assim, objetiva-se criar condições para que os alunos se 
observem como sujeitos históricos, com presença e atuação na comunidade e sejam investigadores 
motivados, conheçam a história do carnaval, seus significados, representações e sua importância 
como expressão cultural. Para tanto, serão propostas pesquisas e apresentações dos alunos a partir 
de fragmentos de textos, livros e artigos, pesquisas no laboratório de informática, confecção de 
máscaras, coleta e apresentação de fotografias da família e da comunidade, análise e comparação 
de marchinhas carnavalescas, pesquisas de festas relacionadas aos conceitos de cultura popular e 
cultura de massa, encerrando os estudos com desfile e registro de todos os passos em um blog. 
Dessa forma, realizar-se-á a pesquisa na perspectiva de uma metodologia qualitativa fundamentada 
por autores como Moscovici (2003), Burke (1989), Da Matta (1983), Sebe (1986) e Sohiet (1998). 
Espera-se que as atividades realizadas contribuam para a formação histórica e social dos alunos 
envolvidos e que haja repercussão em toda a comunidade escolar. 
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