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O projeto em questão trata de uma proposta de pesquisa a ser implementada e conduzida 

a longo prazo na Universidade Federal do Pampa. Este é um projeto guarda-chuva, com 

objetivos gerais no qual serão inseridos diversos projetos menores e com objetivos mais 

específicos. Esta proposta de pesquisa visa aprofundar os conhecimentos sobre os 

condicionantes da Educação, da História e das Políticas na região de abrangência da 

Universidade Federal do Pampa, priorizando estudos sobre história da educação, 

formação de professores, memória escolar, cultura escolar, políticas educacionais, 

políticas públicas, estudos fronteiriços, história do tempo presente, história comparada e 

com foco nos processos vinculados à educação em diferentes configurações e tempos 

históricos. Neste ínterim, este projeto guarda-chuva visa abordar distintos níveis e 

modalidades de ensino, bem como processualidades educativas que transcendem 

espaços escolares, além de investigar questões relativas à história da educação, gestão e 

políticas educacionais em diálogo com o cenário internacional. Ademais, este projeto 

pretende dar continuidade aos estudos históricos da educação no Brasil e 

especificamente na região de abrangência da UNIPAMPA, Levantar e organizar fontes 

sobre educação no Brasil, notadamente na região da campanha e região sul e Rio 

Grande do Sul, Oportunizar a participação de alunos de graduação e pós-graduação da 

UNIPAMPA em atividades de pesquisa na área de Educação, História e Políticas, 

Produzir estudos e/ou narrativas sobre história, memória, cultura escolar e narrativas 

docentes, Investigar processos de formação de professores e suas articulações com o 

currículo e práticas pedagógicas, Para tanto, este projeto contemplará estudos 

bibliográficos, documentais e empíricos através do levantamento de dados/fontes junto 

às instituições (Bibliotecas Municipais, Arquivos Públicos, Instituições de Ensino e/ou 

Institucionais Formadoras) localizadas na região 

de abrangência da UNIPAMPA. 


