








Apresentação da Coleção 

O presente exemplar integra uma coleção de 5 livros que foi ori-
ginalmente publicada em 2001 pela Secretaria de Educação do Estado do 
Paraná, intitulada Coleção História do Paraná. O objetivo era propiciar aos 
educadores o acesso a conhecimentos e interpretações da História Regional, 
abordando diversos aspectos que conferiram identidade ao Estado.

Com o tempo, constatou-se que outros leitores se interessavam pela 
coleção: além dos professores, pesquisadores e estudantes, profissionais das 
mais diversas áreas procuravam obter os livros para saber mais sobre o 
Paraná; sua formação econômica, a população que ocupou o território, sua 
cultura, sua contribuição política à nação brasileira.

Esta foi a motivação que levou o Museu Paranaense, sempre de-
dicado à difusão da História sob uma perspectiva científica, a lançar uma 
segunda edição do material, que ora é denominada Coleção Paraná- Textos 
introdutórios.

A coleção é composta pelos seguintes títulos:
Paraná: Ocupação do Território, população e migrações, 
por Sergio Odilon Nadalin;
Vida material, vida econômica, 
por Carlos Roberto Antunes dos Santos;
Cultura e educação no Paraná, 
por Etelvina Maria de Castro Trindade e Maria Luiza Andreazza;
Paraná: política e governo, 
por Marion Brepohl;
Urbanização e Industrialização do Paraná, 
por Dennison de Oliveira.



O leitor que apreciar estes conteúdos poderá conhecer não ape-
nas os fatos e as conjunturas que revelam  a trajetória social desta região, 
mas também familiarizar-se com uma rica bibliografia acadêmica que 
orientou a escrita de seus autores, todos eles, professores da Universida-
de Federal do Paraná.

Entretanto, longe de ser uma resposta definitiva, estes estudos 
ampliam as questões e os debates em torno do tema, procurando des-
pertar a curiosidade intelectual de todos relativamente aos personagens, 
experiências, instituições e movimentos sociais que configuram a singu-
laridade  de nosso estado.

Que a presente coleção, ao sugerir fontes e métodos de estudos, 
estimulem trabalhos outros que venham a enriquecer a história como 
instrumento de conhecimento, de educação, de ensino.
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