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A HISTÓRIA DAS SETE QUEDAS: UM 
ESTUDO VOLTADO PARA O ENSINO 

FUNDAMENTAL
INTRODUÇÃO

Atualmente o estado do Paraná ocupa um importante lugar na economia brasileira, por meio da agricultura, da pecuária,
do turismo e também na produção de energia em uma das maiores Usinas Hidrelétricas da América Latina, a Itaipu
Binacional. Fundada em 1982, mas arquitetada desde 1966 a Itaipu tornou-se uma porta aberta para mudanças
significativas no solo paranaense, que por um lado favoreceu alguns e por outro desfavoreceu proprietários de terras,
famílias da região e ocasionou uma das maiores perdas de patrimônio natural brasileiro que foi a destruição das Sete
Quedas, também conhecido como Salto Del Guairá. No entanto, no que diz respeito a este conhecimento dentro das
propostas curriculares paranaenses e nos livros didáticos, pode-se verificar uma ausência de conteúdo sobre este tema,
sendo necessária a formulação de uma pesquisa para a realização de um futuro estudo sobre essa temática dentro de
sala de aula.

CONCLUSÃO

O projeto de artigo proposto irá abordar uma pesquisa
voltada para o processo histórico da Itaipu Binacional e
a destruição das Sete Quedas, ou seja, levantar um
estudo dentro da proposta da Pedagogia Histórico
Crítica que aborde um conteúdo voltado para as
disciplinas de História e História do Paraná no Ensino
Fundamental.
O objetivo é analisar os processos históricos da História
do Paraná a partir da fundação da Itaipu Binacional,
identificando os processos de sua construção que
envolvem a destruição da região, a fim de resgatar a
História das Sete Quedas para estudos no Ensino
Fundamental. Considerando esse fato sendo de muita
importância para a história do Paraná, e que deve ser
trabalhado na escola visando o conhecimento do aluno
sobre um dos importantes marcos da história de seu
estado, gostaríamos de investigar de que forma
podemos trabalhar um conteúdo sobre a construção da
Usina de Itaipu e a destruição das Sete Quedas dentro
das disciplinas de História e História do Paraná no
Ensino Fundamental.
No que diz respeito a este conhecimento, as propostas
curriculares paranaenses, demonstram uma ausência de
conteúdo sobre essa temática, e por isso, a intenção de
realizar um resgate histórico é para que o aluno do
Ensino Fundamental da Escola Pública do Paraná
reconheça que a história de seu estado vai além do que
é abordado nas mídias sociais e nos livros de História. É
necessário que o paranaense reconheça sua terra
também como um lugar de conflitos e diferenças
sociais. Dentro do planejamento curricular e nos livros
didáticos, a história do Paraná se resume em contar a
chegada dos tropeiros e o processo de colonização,
fatos ocorridos principalmente ao redor da capital
paranaense Curitiba.
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Levando em consideração a concepção da Pedagogia
Histórico Crítica desenvolvida por Demerval Saviani, que
aborda um ensino que leve o aluno à uma aprendizagem
crítica e emancipatória, e que atualmente orienta os
currículos municipal e estadual, este projeto tem o objetivo
de realizar uma pesquisa tendo como finalidade uma
proposta de estudos dentro das disciplinas de História e
História do Paraná, sobre a construção da Usina Itaipu e a
destruição das Sete Quedas, fatos esses importantes para
história paranaense.
Como documentos orientadores vamos as Diretrizes
Curriculares Estaduais da disciplina de História, juntamente
com apoio teórico de Saviani, Fernandes e Neves e dados
obtidos por meio de uma visita ao Ecomuseu localizado na
cidade de Foz do Iguaçu – PR

Figura 1:  Sete Quedas/ Salto del Guairá 
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